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Komentáře
Podle toho, co vím, je Dean první, který svůj přístup k těmto zkušenostem udržuje
v rovnováze. Samozřejmě že to, co viděl a zažil, pokládá za skutečné, ale má prostou víru v to,
že Slovo Boží je skutečnější než jakákoliv nadpřirozená zkušenost, jak o tom mluví 2 Petrova
1:16-21. Tohle dílo je skutečně úžasné zjevení bez toho, abychom museli dělat kompromis
s Biblí.
Pastor Don Ricci
Pastor církve World Outreac Center – Boise, Idaho.
Četl jsem svědectví Deana Braxtona a strávil jsem s ním nějaký ten čas a je na něm vidět, že
byl s Ježíšem. Obecenstvo mu pokládalo stovky otázek a on na ně vždy odpověděl se
zjevením z nebe. Sdílí své svědectví, aby přitáhl lidi k Ježíši a nikoliv sám k sobě. Když tuto
knihu čtete, pak naslouchejte srdcem a dovolte, ať přítomnost Boží promění váš život!
Biskup Donald R. Kennedy
Holy Apostolic Catholic Church, order of St.Thomas

V Deanovi a Marilyn Braxtonových jsem poznala skutečnou křesťanskou víru. Při cestování
s Deanem v Jižní Africe jsem v něm objevila opravdovou touhu, aby lidé ze všech sociálních
vrstev poznali, že nebe existuje a že Bůh je opravdu miluje a chce, aby tam s Ním žili navěky.
Moje touha je, abyste při čtení této knihy dostali touhu hledat vašeho Stvořitele a v Něm tak
nalezli odpočinek pro své duše a naději pro tento život na zemi. A nejvíce ze všeho, abyste
věděli, že je pro vás naděje na věčnosti.
Rick Daviscourt – Prezident
Restoring Hope International
Deanovo svědectví moji víru rozšířilo, za což jsem vděčný. Žádný člověk by si nedovedl
vymyslet slova, která jsem od něho slyšela. Není to ani tak moc o tom co chápu svým
rozumem jako spíše, že můj duch uvnitř mne jásá radostí, když slyším jeho zkušenost
vyprávět.
Rusty a Catherine Roberson,
Facilities Maintenance Manager, Teacher
By His Word Christian Center – Tacoma, Wa
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Já také jako i mnozí ostatní jsem slyšel a uvěřil tomuto svědectví Deana Braxtona, které mění
životy. Bylo to nádherné a přišlo to ve chvíli, kdy mi to bylo velkou útěchou. Tehdy má
matka umírala a ohledně nebe jsem měl otázky. Dean moji duši upokojil poselstvím naděje,
nádhery a pokoje.
Carolyn Williams, Probation Counselor,
King County Superior Court
New Covenant Church – Seattle, Washington
S Deanem jsme dobří přátelé již dvacet tři roků. Mohu dosvědčit, že on i jeho manželka mají
horoucí vášeň přivádět ostatní do království Božího a ty, kteří do něho již vešli, povzbuzovat
skrze milost Boží. Budují vztahy s ostatními tak, že rozdávají sami sebe.
Randy Barnett
Emmanuel Churchat Embassy Center of Bremerton, WA
Znal jsem Deana Braxtona ještě předtím než měl tuto zkušenost s nebem. Chodili jsme spolu
do církve a na biblická studia. Jeho svědectví o nebi, kde se setkal s Ježíšem, mi dalo nový
pohled na život i na moji smrt. Lidé, kteří odešli přede mnou, jsou teď v nebi a zpívají chválu
Ježíši, a až můj čas na zemi skončí, tak je uvidím.
Jon Febus, Senior Process Engineer
Joy of Life Church – Puyallup, WA
Poté co jsem slyšel Deanovo svědectví, je mi teď jasné, že těm ostatním, kteří vyprávěli
pohádkové příběhy o nebi, scházelo jednoduše Písmo. Dean má jeden verš za druhým, který
potvrzuje jeho zkušenost. Doporučuji, abyste u této knihy seděli s Biblí v ruce a sledovali
verše a otevřeli svá srdce a dovolili Duchu svatému, aby vás vedl do celé pravdy.
Bob Bennett, Music Minister
Sound from Heaven Church, Stanwood WA
Deanovo svědectví mi osvětlilo nové věci o mém nebeském Otci. Někdy se tak moc
soustředíme na naše každodenní věci, že ztrácíme ze zřetele, jak moc nás Otec miluje a vidí
věci od začátku až do konce. Deanovo svědectví je sdíleno skrze Slovo Boží.
Brian Huffman, Lead Gutter Installer
By His Word Christian Center – Tacoma, Washington

Deana a Marilyn znám již několik let. Jsou to velice solidní a praktičtí lidé. Jejich nohy jsou
upevněny na skále, Ježíši Kristu a vědí, kdo jsou v Bohu. Vědí, jak uchopit svoji autoritu a
proměnit jí lidské životy. Vědí, jak se chopit rohů oltáře, dokud je Bůh nevyslyší. Oba mají
srdce pro Boha i lidi.
Pamela J. Sharp
By His Word Christian Center – Tacoma, WA
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Dean Braxton dává moderní církvi pohled na to věčné místo, které je dovoleno spatřit jen
několika málo vyvoleným, kteří se vrátili, aby o tom vyprávěli. Věci, které viděl a popisuje,
jsou založeny na Bibli a jsou ohromně burcující. Věčné propojení rodin a Boží strategie, která
je pro náš prospěch plánována, je vzrušující a utěšující.
Pastor Brian J. Cuff, Senior Pastor
Church of the Harvest – Eugene, Oregon
Je to čestný muž, který se snaží, aby vše co sdílí, bylo podepřeno Slovem Božím. Je jen
několik lidí, kteří měli nadpřirozenou zkušenost a přitom nestrhávali pozornost na sebe, ale na
Boha a Jeho vzácného Syna Ježíše, který, jak Dean stále opakuje, si ZASLOUŽÍ VŠECHNU
SLÁVU, protože tohle vše pro nás vykonal!
Aaron Kroeger, Owner – Stephens Automatic Door Co.
Inc.
By His Word Christian Center – Tacoma, Washington
Potkal jsem Deana a jeho manželku Marilyn před třemi roky, když přišli sloužit do St.Lukes
v Seattlu, WA. Okamžitě jsem se s Deanem zkontaktoval a pak se se mnou v soukromí sdílel
o svých úžasných zkušenostech v nebi. Čtení tohoto svědectví vám pomůže přinést pokoj
vašemu srdci a zodpoví některé otázky, které jste možná ohledně tohoto místa, které my
křesťané nazýváme „domov“, měli. Tak jako je jeho svědectví úžasné, tak je také úžasná i
víra jeho manželky Marilyn, která je v této knize také líčena! Její neochvějná víra a
houževnatá výdrž uchopit se Božích zaslíbení povzbudí nás všechny, kteří stojíme ve víře za
někoho, koho milujeme.
Dr. Bruce a Reshma Allen
Still Waters International Ministries – Chewelah,WA
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Předmluva
V Bibli se píše spousta věcí o nebi, ale nepochopili jsme je, protože jsme nevěděli, že se
tohoto místa týkají. Když tuto knihu dočtete, mnoho vašich otázek bude zodpovězeno. Tak
tomu bylo i u mne.
Sloužím Pánu již více jak 60 roků a vždy jsem toužil po tom dozvědět se, jaké to je v nebi a
Bůh do mého života přivedl Deana a Marilyn Braxtonovi, abych se dověděl, jaké to opravdu
je.
Bylo to v roce 2007, kdy jsem potkal Deana v pátek večer na biblickém studiu, kam byl
pozvaný, aby s námi sdílel svoji zkušenost o tom, jak zemřel, šel do nebe a vrátil se zpět.
Marilyn vyprávěla, co se dělo na zemi v nemocnici a Dean zase to, co se dělo v nebi. Ta první
věc, kterou zjistil, byla ta, že jeho duch okamžitě věděl kam jít. Chvála Bohu, naše občanství
je v nebi! Jdeme domů!
Krátce poté pastor Butler pozval Deana a Marilyn, aby přišli do naší církve a sdíleli s námi
své svědectví a díky tomu jsem s pastorem Deanem strávil mnoho hodin hovorem o jeho
zkušenosti a o tom jak to souhlasí se Slovem Božím. Jaký nádherný a slavný život na nás čeká!
Zatím co Dean byl v nebi hodinu a čtyřicet pět minut, Pán mu ukázal mnoho věcí a vložil do
jeho ducha tolik informací, že se staly dvě věci.
První byla ta, že se nechtěl vrátit na zem – kdo by chtěl! Ta druhá věc byla ta, že věděl, že vše,
co tam viděl, musí potvrdit Slovem Božím.
Takže, příteli, když budeš číst tuto knihu, budeš povzbuzen, požehnán a posílen, aby ses stal
„silný v Pánu a v moci Jeho síly“. Důvěřuji tomu, že tato kniha v tobě zapálí oheň stát se
někým, kdo získává duše. Skrze znamení, která vidíme všude kolem, víme, že náš Pán se vrátí
brzo.
Váš bratr v Kristu,
John Cook, Assistant Pastor
By His Word Christian Center – Tacoma, WA
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Úvod
Během uplynulých let jsem se zajímal o zkušenosti lidí, kteří měli prožitek nebe. Nikdy jsem
ale jejich zkušenosti nemohl opravdově potvrdit Slovem Božím.
Před dvěma roky mi můj asistent ve službě představil svědectví Deana Braxtona o nebi. Poté,
co jsem jeho svědectví vyslechl, měl jsem potvrzení ve svém duchu o jeho pravosti a Pán ke
mně promluvil, abych Deana pozval, aby s námi sdílel toto svědectví v naší církvi. Od té
chvíle se Dean a Marilyn stali našimi přáteli.
Opravdu se ve svém životě cítím požehnán Deanovým svědectvím potvrzeným Písmem, a to i
těch pasáží, ve kterých zjevuje místa, kterým jsme nikdy nerozuměli.
Takže se vydejte na cestu s Deanem, když spojuje Písmo svaté s každou věcí, kterou zakusil,
a buďte požehnaní!
Jann T. Butler, Senior Pastor
By his Word Christian Center – Tacoma, WA
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Kapitola 1

„Ne, ještě není tvůj čas“
Vzpomínám si, že když jsem poprvé stanul před Ježíšem, řekl mi: „Ne, ještě není tvůj čas.
Vrať se zpět.“ Byl jsem s tím spokojen, tak jsem to místo opustil, abych se vrátil zpět na zem.
Dostal jsem se na místo, které bych nazval okraj nebe a věděl jsem, že moje tělo ještě není
připraveno. Nemohu vám říct, jak jsem to věděl ani proč, prostě jsem to věděl. Když jsem se
vracel zpět k nohám Ježíšovým, viděl jsem v nebi spoustu různých věcí. Také jsem
rozmlouval s několika bytostmi. Nazývám je BYTOSTI, protože opravdu BYLI tím, k čemu
je Bůh stvořil.
Když jsem k Ježíši dorazil podruhé, řekl mi: „Ne, ještě není tvůj čas. Vrať se zpět.“ Když mi
to řekl podruhé, znělo to o trochu přísněji a já jsem uvnitř plakal. Tak jsem znovu odešel.
Když jsem dosáhl okraj nebe, tak jsem tentokrát zažil něco, co nepřináší radost.
U okraje nebe byla hustá temnota – temnota, jakou jste zde na zemi nikdy nezakusili. Mohli
jste tu temnotu uchopit do rukou, kdybyste chtěli. Nejsem si jist, jestli by tím naše fyzické tělo
mohlo proniknout. Tak husté to bylo. Musel jsem tím projít, abych se dostal do nebe, a
později, když jsem nebe opustil, jsem tím musel projít znovu. Věděl jsem, že je to plné
démonů, ale když jsem tím procházel, žádný démon se mne nemohl dotknout, protože jsem
Boží dítě. Nezakoušel jsem žádný strach, když jsem tím do nebe procházel, ani když jsem se
vracel na zem.
Podruhé, když jsem přišel k okraji nebe, slyšel jsem křik těch, kteří jsou v pekle. Slyšel jsem
křik, ječení, pištění, kňučení a řev od bolesti padlého stvoření Božího (lidí). Věděl jsem, že
kdybych tím směrem pohlédl, tak bych viděl, co se tam s nimi děje. Ale neměl jsem touhu se
tam podívat. Není to vůle Ježíše, aby tam kdokoliv byl. Jelikož to nebyla Jeho vůle, tak jsem
ani neměl touhu se na to podívat. Pokaždé, když na to pomyslím, tak mi to působí veliký
zármutek uvnitř. Jak už jsem řekl, když o tom mluvím, nemám z toho žádnou radost. Znovu
jsem cestoval skrze různé části nebe a rozmlouval jsem s ještě více Jeho stvořeními, než jsem
se vrátil opět k Ježíšovým nohám.
Když jsem před Ním stanul potřetí, tak řekl: „NE, JEŠTĚ NENÍ TVŮJ ČAS. VRAŤ SE
ZPĚT!“ Když to řekl potřetí, znělo to ještě přísněji. Uvnitř sebe jsem plakal jako malé dítě.
Tohle jsou ta jediná slova, která mi řekl slyšitelným hlasem. Jindy na mne jen pohlédl a v té
chvíli do mne vložil informace, které chtěl, abych věděl. Stejně jako když informace přijímá
počítač. Pamatuji si, jak jsem hleděl do Jeho očí a On do mne vkládal spoustu různých
informací. Ještě dnes prožívám stále nové informace a zjevení. Objevuji nové způsoby, jak
vysvětlit to co jsem viděl. Chápu věci ve svaté Bibli tak, jak jsem jim nikdy nerozuměl. I teď,
když tohle píši, stále dostávám nová zjevení, která zde podám jako vysvětlení toho, co se mi
přihodilo.
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Bolest v mém boku
Když se to stalo, pracoval jsem jako programový manažer pro dva okresní vyšší soudy pro
mladistvé v Seattlu, Washington (King County Superior Juvenile Courts). Jeden soud pracuje
s mladými, kteří jsou závislí na drogách (Drug Court) a ten druhý pracuje s mládeží, která je
mentálně postižená ( Treatment Court). Ten den jsem měl zrovna na starosti soud s drogově
závislými. Ráno před slyšením soudu náš tým vždy diskutuje o tom, jak si mladí, kteří budou
slyšeni, vedou. V tomto týmu je soudce, soudní sluha, zaměstnanci z věznice, prokurátor,
obhájce, policista, vychovatel, poradce pro mentální zdraví, poradce pro drogově závislé, dva
poradci pro mladistvé k podložení důkazů a já jako manažer.
Ve čtvrtek 4.května 2006 jsem jel do práce a věděl jsem, že tentokrát ta bolest, kterou jsem
měl v boku, jen tak jednoduše neodejde jako minule. Ale věřil jsem, že když se dostanu do
práce a lehnu si na zem, tak ta bolest přejde. Když jsem přijel do práce v sedm hodin ráno, šel
jsem na záchod a věřil jsem, že poté co si ulevím, mi ta bolest přestane, ale nestalo se tak.
Když jsem vešel do své kanceláře, lehl jsem si na zem, ale bolest mě stále neopouštěla.
Tentokrát jsem věděl, že mě ta bolest nepřejde. Tento druh bolesti jsem měl již předtím a
věděl jsem, že to jsou ledvinové kameny. Myslel jsem, že je vypudím z těla a bolest přestane.
Nicméně tentokrát to bylo mnohem závažnější. Rozhodl jsem se, že se vrátím domů. Opustil
jsem budovu a informoval jsem ochranku u vstupních dveří, že jdu domů a požádal jsem je,
aby informovali můj tým, a oni mi to slíbili. Zeptali se mne co se děje a já řekl „ledvinové
kameny“, a řekl jsem jim, že to bude v pořádku. Na parkovišti jsem potkal spolupracovnici a
požádal jsem ji, aby vzala přesnídávky pro mítink personálu před soudním slyšením, jelikož já
odcházím.
Na cestě do nemocnice
Cesta domů mi trvala mezi 45 minutami až hodinou. Po cestě jsem několikrát v autě zvracel.
Když jsem přijel domů, měl jsem velké bolesti a lehl jsem si na tvrdou podlahu v naději, že
mě to přejde, ale nepřešlo a tak jsem jel na ambulanci. Když jsem vešel do nemocnice, měl
jsem dvojité vidění a řekl jsem personálu, že myslím, že to jsou ledvinové kameny. Hned mne
vzali dovnitř a dali mi nějaké prášky proti bolesti. Na prášky jsem nebyl zvyklý. Za poslední
tři roky si nepamatuji, že bych nějaké prášky bral, když jsem byl nemocný. Přišla i má
manželka Marilyn a ptala se doktora, jaký mám problém. Doktor potvrdil, že mám několik
ledvinových kamenů a jeden se zarazil vysoko na pravé straně ledviny a ten že působí největší
problémy. Doktoři také hned na druhý den naplánovali operaci a chtěli, abych tam zůstal přes
noc. To co dělají s většinou ledvinových kamenů je, že na ně používají ultrazvukové vlny
(ultrazvuk), aby je rozbili, abyste je ze svého těla mohli jednodušeji vypudit. Ale stalo se, že
ten ultrazvuk byl k dispozici až druhý den. Chtěli tedy, abych v nemocnici zůstal přes noc, a
druhý den použijí toto zařízení, aby ty kameny rozdrtili.
Jednoduchá operace
S Marilyn jsme ten večer měli navštívit rodinu v Texasu a vrátit se s naším synem Gabrielem,
který byl na biblické škole Christ for the Nations. Marilyn za pomoci našeho přítele změnila
náš odlet na 8. května. Takže vše bylo zařízeno, měla to být jednoduchá operace a měla začít
druhý den. To je to, čemu jsem věřil, že se stane, protože jsem již takovou operaci prodělal
před čtyřmi roky; ráno mne přijali a odpoledne mne propustili.
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Po sedmi dnech jsem se probral na jednotce intenzivní péče v jiné nemocnici a divil jsem se,
co se stalo. (Později v této knize vám bude moje manželka vyprávět, co se během té doby
událo.) Vše na co si pamatuji, je to, že se mi snažili dát kyslík, ale já jsem nemohl dýchat. Pak
mi chtěli zavést nitrožilní katetr a já podepsal souhlas, aby tak učinili.
O sedm dní později mi odpojili kyslík a já jsem se podíval na své rodiče a staršího bratra a
řekl jsem jim, že jsem třikrát viděl Ježíše. Věděl jsem, že jsem zemřel a zpět jsem byl
navrácen skrze modlitby mnohých, kteří věřili, že mne Ježíš uzdraví. Později jsem zjistil, že
mě hodinu a tři čtvrtě křísili. Jak dlouho jsem byl s Ježíšem, to nevím. Zdálo se to jako dlouhá
doba a zároveň krátká. Vím ale, že tam, kde je Ježíš, je VŠE DOKONALÉ a není tam nic
NEDOKONALÉ! Někteří říkají, že je tam pokoj, ale to místo daleko převyšuje pokoj, jelikož
tam není nic, co by nějak váš pokoj narušovalo. Když jsem se poprvé dostal do nebe a poklekl
jsem před Ježíšem, vše co jsem mohl říct, bylo: „TY JSI TOHLE PRO MNE UDĚLAL?!!
DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI a DĚKUJI!!“ Klidně bych to mohl
opakovat po dalších tři tisíce let nebo i více a stále bych v tom chtěl pokračovat. Ježíš září a
my, kteří jsme skrze Něho spravedliví, můžeme na Něho hledět. On září více než slunce
v poledne, a přesto na Něho stále můžeme hledět, pokud s Ním máme ten správný vztah. Je
toho více co vám chci říct, ale to teď musí chvíli počkat.
Zakončím teď jen tím, že VŠECHNO BYLO V NEBI DOKONALÉ!

Kapitola 2

Jsem pouze člověk
Dříve než budeme v této knize pokračovat, chci, aby všichni, kdo ji čtou, věděli, že jsem jen
pouhý člověk. Nebyl jsem poslán zpět na zem s nějakou super mocí, která by ze mne dělala
nějakého hrdinu. Mám toho stejného Svatého Ducha v sobě jako každý, kdo požádal Ježíše
Krista, aby byl jeho Pánem a Spasitelem. Někteří se snažili jednat se mnou velice speciálně
kvůli tomu, co jsem prožil. Slyšel jsem, jak ostatním říkají, že jsem měl velké štěstí nebo že
jsem zvlášť požehnaný, jelikož jsem šel do nebe, viděl Ježíše a Boha Otce a vrátil se zpět.
Musím všem dát na srozuměnou, že jsem byl poslán zpět, abych dělal tu stejnou věc, kterou
má dělat každý, kdo přijal Ježíše do svého života. A to je, říkat lidem o Ježíši a o tom jak moc
je miluje a že má pro ně připravené místo, kde s Ním budou trávit věčnost. Nejsem nijak
odlišný od ostatních, kteří milují Ježíše.
Teď abyste pochopili, jak hledím na lidi, kteří tuto zkušenost neměli, musíte číst o muži
jménem Tomáš v evangeliu Jana.
Jan 20:24-29:
„Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,"
odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho
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boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi.
Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom
řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku.
Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože
jsi mě viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."
V tomto příběhu o Tomášovi čteme, že POTOM, co viděl Ježíše, uvěřil, ale Ježíš mu
odpověděl: "Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Takže na
všechny ty, kteří Ježíše neviděli, tak jak jsem Ho mohl vidět já, se dívám jako na požehnané,
protože takto to řekl Ježíš. Takže když budete číst dále, rozumějte – vy, kteří znáte Ježíše jako
svého Pána a Spasitele, jste požehnaní, požehnaní a požehnaní.
My všichni máme stejný úkol zde na zemi a to je říct co nejvíce lidem o našem Pánu a
Spasiteli Ježíši Kristu.
Na čem opravdu záleží, je to, abys tam byl!
Další věc je ta, že pokud mi nevěříš, je to v pořádku. To nejdůležitější je, abys šel do nebe. Až
tam dorazíš, tak uvidíš. Dokonce by ani v tom případě nezáleželo na tom, jestli se mýlím nebo
ne – na čem záleží je, abys tam byl ty!
Pochopil jsem, že to opravdu nejsem já, kdo do nebe někoho dostane nebo nedostane. Není to
ani nikdo zde na zemi. Je to Ježíš. Opravdu, všechno je to o Něm. Nemusíme se o to snažit –
já vím, že ta osoba, která je osvědčena před Bohem, Mu bude chtít sloužit, protože Ho miluje,
nikoliv proto, co za to dostane. Vím, že bude ohlašovat Jeho jméno všem, kvůli své lásce k
Němu. Bude chodit po Jeho stezkách kvůli této lásce k Němu.
Takže znovu, pokud po přečtení této knihy budeš mít těžkosti uvěřit tomu, co jsem napsal, je
to v pořádku. Mnohá z těch učení, která prosazujeme v naší víře v Boha, nezmění to, jestli
půjdeme do nebe nebo ne. Věřím, že toto prosazování nás brzdí v tom, abychom byli
efektivnějšími svědky pro Ježíše, ale nepřekazí nám to vstup do nebe. On opravdu hledí
k tvému srdci. Je mnoho lidí v nebi, o kterých jsem si myslel, že se tam nedostanou, a jiní, o
kterých jsem si myslel, že tam budou, ale nebyli tam. Ježíš zná srdce každé osoby. Vše co
mohu říct je jen to, že On na mě pohleděl a viděl sám sebe ve mně, a proto jsem byl přijat do
nebe.
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Kapitola 3

Vše je dokonalé
„Ty jsi tohle udělal pro mne?“
Když mi poprvé vyndali kyslík z úst, pohleděl jsem na osobu, která seděla u mé postele a
zpívala píseň o Ježíši. Byl to můj přítel Anthony, se kterým jsem se seznámil v únoru tohoto
roku. Jeho práce v nemocnici byla starat se o přístroje na dýchání. Spolu s jeho manželkou
Monique se stali našimi dobrými přáteli. Takže když jsem se zhluboka nadechl, bylo to jako
bych se vynořil z vody. Věděl jsem, že jsem zemřel, a podíval jsem se na Anthonyho a řekl
mu: „Víš, Anthony! Já jsem viděl Ježíše! Musíš jít a říct to Monique a své církvi. Nemusíš jen
doufat, že nějaký Ježíš snad je. On je skutečný. A ty víš, že já jsem Ho viděl!“
Vše, co jsem slyšel, bylo, jak hlubokým hlasem řekl „jo“. Viděl jsem veliký úsměv na jeho
tváři a nějakou tu slzu a to pokaždé, když jsem řekl: „Viděl jsem Ježíše!“ Říkal jsem mu to
neustále dokola.
Něco vážného se muselo přihodit!
Později přišla za mnou moje rodina. Až do té chvíle jsem opravdu nevěděl, co se se mnou
stalo, co způsobilo, že jsem zemřel. Takže když jsem viděl svoje rodiče, jak přicházejí na
jednotku intenzivní péče, řekl jsem si, že se muselo stát něco hodně špatného, protože vím, že
volají rodinu jen když člověk umírá nebo je už po smrti.
Moji rodiče žijí v malém městečku zvaném Atwater v Kalifornii a já jsem si vzpomněl, že
jsou pryč někde na návštěvě u mé sestry v Texasu. Věděl jsem, že přijeli z velké dálky, aby
mne viděli. Takže když přišli, věděl jsem, že se stalo něco vážného. A když jsem uviděl svého
nejstaršího bratra, jak ke mně jde, tak jsem si byl naprosto jistý, že se něco hodně vážného
stalo! On také žil v Kalifornii.
Moje matka přišla k levé straně postele, otec k nohám a můj bratr k pravé straně postele.
Podíval jsem se na matku a řekl jsem jí: „Mami, viděl jsem Ježíše třikrát, a poprvé mi řekl:
„Ne, ještě není tvůj čas. Vrať se zpět.“ Pak mi Ježíš řekl podruhé: „Ne, ještě není tvůj čas.
Vrať se zpět.“ Pak jsem jí řekl: „Ježíš mi řekl potřetí: „ NE, JEŠTĚ NENÍ TVŮJ ČAS. VRAŤ
SE ZPĚT!“ a řekl jsem jim, že v té chvíli jsem plakal. Také jsem měl pro každého z nich
osobní slovo od Ježíše. Nemohu vám říct, co jsem jim sdělil. Bylo to slovo od Ježíše pouze
pro ně. Řekl jsem jim o tom, jak mi Ježíš řekl, že ještě není můj čas.
Děkuji, děkuji, děkuji…
Znovu opakuji, že tam, kde je Ježíš, je vše správné a dokonalé a nic tam není v nepořádku.
Někteří říkají, že je to pokojné místo, ale to daleko převyšuje pokoj, jelikož tam není nic, co
by vyžadovalo, abyste se nějak upokojili.
Když jsem se poprvé dostal před Ježíše, vše, co jsem mohl říct, bylo: „TY JSI TOHLE
UDĚLAL PRO MNE?!! DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI!“ Mohl
bych to opakovat 3000 let a stále bych chtěl v tom pokračovat. Ježíš září a my všichni, kteří
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s Ním máme ten SPRÁVNÝ vztah, na Něho můžeme hledět. On září víc než naše slunce, ale
přesto na Něho můžeme hledět. Není tam nic v nepořádku, vše je SPRÁVNÉ A DOKONALÉ!
A když říkám DOKONALÉ, tak mám na mysli DOKONALOST! Myslíme na to, že tam, kde
je Ježíš, je vše pokojné. A máme pravdu v tom, že tady na zemi potřebujeme pokoj od bolesti,
která je teď v tomto světě.
Jan 14:1-6: "Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je
mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až
odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem
já. Víte, kam jdu, a cestu znáte."
"Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?"
"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Když jsem se tam dostal, vše co jsem chtěl dělat, bylo chválit Ježíše. Jak už jsem řekl dříve,
mohl bych to klidně dělat po tři tisíce let a nepřestávat. Připadalo mi, že vím, co mám dělat.
Nikdo mi nemusel říkat, co mám dělat. Prostě jsem to věděl. Vím, že chválíme Ježíše a Boha
Otce, nikoho jiného. Ti jediní, kteří přijímají chválu v nebi, jsou Otec a Ježíš, oni jsou ti
JEDINÍ.
Kde byl Duch svatý?
Potřebuji se zde zastavit a něco říct, a to je, že jsem zde nezmínil Ducha svatého, jelikož Jeho
hlavní práce je zde na zemi. Není tomu tak, že by tam nebyl, neboť my, kteří známe Ježíše
jako svého Pána a Spasitele, víme a bylo nám to řečeno skrze Bibli, že Duch svatý bude
s námi navždy.
Jan 14:16: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky.“
Takže když jsem byl v nebi, Duch svatý ve mně stále přebýval. ON byl uvnitř ve mně. Řekl
jsem to mnohokrát mnoha lidem; kéž bychom si jednou uvědomili, koho to v sobě máme –
my kteří známe Ježíše jako Pána a Spasitele – máme v sobě plnost Boží. Jednoho dne o této
plnosti Boží a o našem vztahu s Duchem svatým budu muset vyprávět podrobněji.
Chválit Ho bylo vše, co jsem potřeboval
Teď se vraťme tam, kde jsem přestal. Všechno ve mně Ho chválilo. Celá moje bytost volala
chválu Ježíši. Nikoliv moje tělo, to zůstalo zde na zemi, ale můj duch a duše – moje skutečná
identita.
Někdy lidem říkám, že kdybych měl s sebou v nebi tělo, které by mělo 10 000 úst, všechna
tato ústa by chválila Otce a Ježíše. Během té chvály se zdálo, jako kdybych se stával Boží
LÁSKOU. Měl jsem čistou RADOST. Připadalo mi, jako kdybych touto chválou žil.
Nepotřeboval jsem žádné jídlo. Připadalo mi, že chválení je vše, co potřebuji. On naplnil
všechny moje potřeby. Říkám to proto, že vše tam bylo správné. Vše se mnou bylo správné,
každá živá bytost kolem mne a naprosto vše bylo ve správném vztahu s Bohem.
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Když jste tam s Ježíšem, nepřemýšlíte o tom, co jste zde na zemi zanechali. Přemýšlíte o tom,
co On pro vás udělal, abyste se tam dostali. Když jsem řekl: „Ty jsi tohle pro mě udělal?“,
myslel jsem v té chvíli na to, jak za mne zemřel na kříži a díky tomuto skutku jsem tam teď
s Ním. Nikoliv proto, co já jsem udělal, ale pro to, co On udělal pro mne, když jsem Ho přijal
jako svého Pána a Spasitele.
Viděl jsem Ježíše na kříži
Pamatuji si, jak jsem hleděl na Ježíše a v tu chvíli jsem Ho viděl, jak visí na kříži za mne.
Když jsem na Něho hleděl, tak On v tom čase nevisel na kříži, ale uvnitř své mysli jsem Ho
z nějakého důvodu na tom kříži viděl viset. Věděl jsem, že to, co na tom kříži udělal, bylo pro
mne. Prostě jsem to věděl. Byl jsem tam jedině kvůli tomu, co On pro mne vykonal, a já jsem
to věděl. Věděl jsem, že jsem ucelený a dokonalý kvůli tomu, co On vykonal. Věděl jsem, že
On vidí sám sebe ve mně a proto jsem byl puštěn do nebe. Věděl jsem, že žádný z mých
dobrých skutků mne do nebe nedostal. Vše to byly Jeho skutky. A všechny ty dobré skutky,
které jsem vykonal, byl ve skutečnosti On, který to dělal skrze mne. A připadalo mi, že nebe
bylo stvořeno jen pro mne – i když jsem věděl, že je stvořené i pro všechny ostatní, ale
připadalo mi, jako by bylo stvořené jen pro mne.
Moje místo
Opravdu jsem si tam uvědomil, co tím měl na mysli, když řekl Jan 14:3: „ Jdu, abych vám
připravil místo.“ Věděl jsem, že jsem na svém místě. Nikdo jiný to místo nemohl vzít místo
mne. Miloval mne tolik, že Ježíš pro mne v nebi učinil místo a nikdo jiný toto místo nemohl
obsadit.
Jan 14:2-3: „V domě mého Otce je mnoho pokojů (V angličtině paláce - paláce doslova
znamenají místo přebývání, nebo také místo odpočinku). Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám
to. Jdu, abych vám připravil místo.“
Tohle slovo místo je v řečtině topos, a znamená to 1) místo, jakékoliv vyznačené místo,
obklopující prostor 1a) místo přebývání, jako město, vesnice, oblast 1b) místo (pasáž) v knize,
2a) stav nebo postavení, které má někdo ve společnosti nebo ve skupině. 2b) příležitost, moc,
příležitost k jednání. Místo (obecně prostor, ale omezený obsazením)
Neměl jsem žádnou vzpomínku na hřích
Další důvod proč jsem řekl: „Ty jsi tohle udělal pro mne?“ byl ten, že to bylo tak jako
kdybych nikdy ve svém životě nezhřešil. Věděl jsem, že jsem byl vysvobozen od smrti a
hříchu a že mne tyto věci nemohou držet pryč od Ježíše a od Otce. Vůbec jsem neměl žádnou
vzpomínku na to, že bych kdy zhřešil. Věděl jsem, že Ježíš mi to ani připomenout nemohl,
jelikož mi bylo odpuštěno a On si žádný z mých odpuštěných hříchů nepamatoval. Znovu,
prostě jsem tuto věc věděl – vím, že vím, že vím.
Nechtěl jsem odejít. Nebylo to tak, že bych nemiloval svoji manželku, děti, své rodinné
příslušníky nebo přátele. Bylo to proto, že vše tam bylo tak dokonalé, jak už jsem to řekl
předtím. Věděl jsem, že nikdy nemohu být odloučen od svého Otce a Ježíše. Pochopil jsem
tam, že opravdová smrt znamená být odloučen od Boha.
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Kapitola 4

Tlačit se dovnitř
Moje manželka Marilyn pracuje jako rehabilasistentka se staršími lidmi. V medicíně pracuje
již 34 roků v různých oblastech: zdravotní sestra, technik na endoskopii, správce domova pro
dospělé, fyzikální terapie pomoci a pomoc pro domácí péči. V době této příhody pracovala
s organizací, která si ji najala, aby pracovala v místních nemocnicích a pečovatelských
domech.
To je ta, která je zodpovědná za to, že jsem byl skrze modlitby přiveden zpět k životu. Říkám
jí „generál modlitby“. To, co teď následuje, je její popis toho, čím procházela a jak bojovala o
to, abych se vrátil zpět na zem. V jejím příběhu je deset biblických klíčů, které použila, aby
tento zápas vyhrála. Očividně ho vyhrála.
Svědectví Marilyn
Čtvrtek 4. května – Když jsem si v poledne přehrála telefonní záznamník, zjistila jsem, že
Dean je v nemocnici sv. Františka na jednotce intenzivní péče. Byl tam hlasový záznam jedné
ze zdravotních sester, která mi říkala, že je potřeba zajet do nemocnice a vyzvednout Deana.
Pracovala jsem v jiné nemocnici a tak jsem řekla jedné sestře, že potřebuji odjet.
Když jsem se dostala do nemocnice, Dean právě spal, jelikož dostal léky proti bolesti. Doktor
z JIP (Jednotka intenzivní péče) mi řekl, že Dean má ledvinové kameny a ledvinovou infekci
a jeden z kamenů je umístěn vysoko v ledvině po pravé straně a působí Deanovi největší
bolest. Doktor doporučoval, aby tam Dean zůstal přes noc, dostal IV antibiotika a kapačky.
Dean se chvílemi probíral a pak zase upadal do spánku díky uklidňujícím účinkům léků proti
bolesti.
Toho večera urolog (specialista na ledviny) přišel, aby se podíval na Deana. Řekl nám, že by
bylo dobré ty kameny rozbít ultrazvukem v pátek ráno a Dean bude muset tu bolest vydržet.
Souhlasili jsme, věděli jsme, že Dean bude už další den doma. Když jsem odcházela, Dean
měl horečku, studený pot a stále usínal.
Pátek 5. května ráno - Dean je stále mimo díky medikamentům a horečce, ale i tak šel na
operaci. Šli jsme do čekací místnosti u sálu, abychom zodpověděli některé otázky.
Po operaci se z narkózy Dean dostával téměř tři hodiny. Tu poslední půlhodinu, než se z toho
dostal, jsem byla u něho. Zatímco jsme čekali, přišel doktor, který dával Deanovi léky proti
bolesti a oznámil nám, že Dean má velmi silnou infekci a potřebuje být převezen na JIP, aby
dostal tekutiny, více antibiotik a byl sledován. Zatímco se můj manžel probíral z narkózy,
mluvila jsem s ním. Stěžoval si, že ta kyslíková maska mu nevyhovuje, a tak mu ji sestry
vyměnily. Dean měl k ruce připojených několik infuzních čerpadel. Když jsme přišli na JIP,
mohla jsem s manželem hovořit jen krátce, než nám doktor řekl, že mu musejí připojit
centrální katetr, aby nemusel mít v ruce tolik hadiček, což také umožní jednoduchý odběr
krve v případě potřeby. Když jsem odcházela z místnosti, Dean chápal, že je to potřeba.
Sestra pak pro mne přišla do čekárny, a když jsem vešla dovnitř, ten centrální katetr byl již
zavedený v Deanově hrudi. Podívala jsem se na něho a viděla jsem, že stěží dýchá a jeho rty
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jsou popelavě šedé. Zeptala jsem se, co se stalo, a bylo mi řečeno, že při zavádění centrálního
katetru narazili v Deanově krku na překážku. Bylo mi řečeno, že okamžitě potřebují zavést
hadičku do jeho krku, jinak že zemře.
V té době jsme bydleli pět minut od nemocnice, takže když mu tu hadičku zaváděli, byla jsem
pryč; jela jsem domů, abych vyzvedla některé věci a samozřejmě jsem se po cestě modlila.
Když jsem vyjížděla na ulici, zavolal mi chirurg, že Deanovo srdce se zastavilo a že ho
oživují. Vše, na co jsem se zmohla, bylo: „Cože?“
Zavolala jsem našemu synovi Gabrielovi a dceři Tiffany, kteří byli na studiu, aby se modlili
za svého otce. Po cestě domů jsem pokračovala v intenzivní modlitbě a volala jsem ostatním
lidem, aby se za něho modlili. Zavolala jsem kamarádce, která byla právě na cestě do
nemocnice a ta mi řekla, že pro mne přijede.
Když jsme tam přijely, hned jsme Deana vidět nemohly, protože na něm stále pracovali.
Samozřejmě jsem také zavolala jeho rodičům. Byli právě na návštěvě u svých příbuzných
v Texasu a museli se vrátit do Kalifornie dříve, než mohli odjet do Washingtonu. Mluvili
s doktorem a přijeli, jak nejrychleji mohli. Doktoři pracovali na Deanovi hodinu a čtyřicet pět
minut. Právě v té chvíli přišli přátelé do čekárny a ve víře jsme se za Deana společně modlili.
Po modlitbě jsem vnímala, že mám zpívat píseň chvály a oslavy Pánu.
Klíč 1: Nejdříve kontaktovala ty, o kterých tušila, že se zastaví a budou se
modlit. Potřeboval jsem modlitbu, ona potřebovala modlitbu a doktoři
potřebovali modlitbu. Později v této knize vám řeknu něco více o těchto
modlitbách. Viděl jsem je, když jsem byl na cestě do nebe a také když jsem
se z nebe vracel.
Klíč 2: Uprostřed bouře chválila Boha. Začala se tlačit do Boží přítomnosti
a neutíkala od Něho pryč.

Doktor přišel a řekl nám, jak ožehavá situace to je a že více se dozví až ráno. Na mnoha
místech na světě se lidé za Deana modlili. Nijak jsme na Boha netlačili, jen jsme jednoduše
požádali Otce ve jménu Ježíše Krista. Děkovali jsme Pánu Bohu, že Dean byl uzdraven
ranami Ježíše Krista. Odmítala jsem pochybnosti a důvěřovala jsem práci Boží ohledně
zaslíbení Deanova života.
Věděla jsem, že mám přístup k trůnu milosti a že jako dítě Nejvyššího mohu předstoupit před
Něho směle. Nejen že jsem prosila, ale také jsem děkovala za to, co dělá v Deanovi, i když
okolnosti vypadaly špatně. Rozhodla jsem se v srdci, že nebudu Boha vinit, neboť jak se píše,
je to ďábel, který přišel, aby zabil, kradl a ničil. Ježíš přišel, aby dal hojný život (Jan 10:10) a
já jsem tento verš o životě prohlašovala pro svého manžela.
Jan10:10: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly
život - život v plnosti.“
Klíč 3: Měla úzký vztah s Bohem ještě před touto nehodou. Četla Bibli a
modlila se často. Věděla, co Bible říká o této situaci. Věděla, že Ježíš přišel,
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aby dal život v hojnosti, ale satan přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Takže
vstoupila do bitvy a uvědomila si, proč vlastně Bůh přišel, co pro mne
udělal. A to je dát život v hojnosti, ale v té chvíli jsem ten život nežil.
Vše bylo tak náhlé a zmatené. Než jsem odešla z nemocnice, Deanovo tělo se plnilo
tekutinami, které dostával. Cítila jsem potřebu jít domů a bojovat s nepřítelem, jelikož jsem si
nedovedla představit, co by ho jinak mohlo čekat. Moje přítelkyně s ním zůstala přes noc i se
svým synem. Ještě než přišlo ráno, Dean byl na několika lécích, včetně inzulinu.
Když jsem přišla domů, plakala jsem. Děkovala jsem Pánu za to, jak dobrý manžel Dean byl.
Děkovala jsem Mu za to, že byl dobrým otcem pro naše děti. Modlila jsem se a věřila, že
andělé Boží jsou kolem něho. Ten večer jsem toho moc nenaspala, a když jsem se probudila
ráno, zjistila jsem, že jsem spala na podlaze a stejně tak následující tři dny, kdy jsem se
modlila v duchu. Stále jsem věřila v prolitou krev Ježíšovu a Deana jsem ve víře stavěla pod
tuto krev.
Sobota 6. května ráno – Hladina cukru v krvi u Deana byla 500 a bylo mi řečeno, že ho musí
převézt do jiné nemocnice, Tacoma General, aby mohl být neustále na ledvinové dialýze,
jelikož mu ledviny během toho večera vůbec nefungovaly a jeho tělo se dostávalo do
septického šoku. Jeho tělo se velice nafouklo od tekutin. Přístroj za něho vykonával dýchací
činnost. Dean byl převezen do jiné nemocnice; v sanitce s ním byla sestra, která se starala o
dýchací a jiná zařízení.
Byl převezen do nemocnice, do které by ho za jiných okolností nepřevezli. Později jsem
mohla hovořit s vedoucí sestrou v té nemocnici, jelikož jsem se s ní znala. Pracovala jsem zde
předtím. Byla ráda, že se o Deana může starat v Tacoma General Hospital.
Pacienti přicházející z nemocnice sv. Františka šli většinou do jejich větší sesterské
nemocnice sv. Josefa v Tacoma. Řekla mi, že když jí zavolali, aby si tohoto těžce nemocného
pacienta převzali, že cítila, že ho má převzít. Když se jí pak jiná sestra z vedení ptala, proč
Deana přijala, řekla jí: „Nevím proč, prostě jsem cítila, že ho máme přijmout.“ Pán je dobrý!
Toho rána sloužila velmi dobrá sestra s pozitivním přístupem k nemocným a já věděla, že vše
bude v pořádku. Hned po převozu byl Dean napojen na dialýzu. Jen tam tak ležel a nevěděl co
se kolem něho děje. Mnozí za ním přicházeli, modlili se za něj a nabízeli mi, jestli nepotřebuji
s čímkoliv pomoci. Odmítala jsem přijmout jakoukoliv negativní zprávu. Nepopírala jsem
negativní zprávy, jen jsem je odmítala přijmout a nechat je, aby byly tou poslední zprávou.
Jeden doktor mi řekl, že to může trvat velmi dlouho, než se Dean probere a že je možnost, že
bude mít poškození mozku. Odpověděla jsem mu, že to nemusí trvat dlouho, než se probere.
Klíč 4: Slyšela, co jí doktor řekl, a nepřela se s ním ohledně diagnózy, ale udržovala
svoji mysl na tom, co říká Bible. Doktoři dělali, co nejlépe uměli, ale Marilyn věděla,
že Ježíš může udělat věci lépe. Takže se pevně držela toho, co řekl Ježíš.
Když jsem ten večer přišla domů, dlouho jsem se za Deana modlila, modlila jsem se s mocí a
hlasitě. Řekla jsem ďáblu, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, aby dal ruce pryč od mého
manžela. Moje tělo cítilo, že je v ohni a noční košili jsem měla celou zpocenou. Byla tak
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zpocená, že jsem si ji musela vysvléct a položit na židli. Vzala jsem ji druhý den s sebou do
nemocnice hned ráno a položila ji na Deanovu hlavu.
Skutky 19:11-12: „Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce
odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové
vycházeli.“
Klíč 5: Jednala tak, jak v Bibli četla ohledně toho, co Pavel dělal. Věděla, že ten večer
na ní spočívala Boží moc a chtěla, aby se tato moc dostala ke mně. Četla v Bibli o tom,
jak se Boží moc přenášela skrze šátky a zástěry a lidé byli uzdraveni.
Tiffany a Gabriel se neustále modlili a s několika přáteli ze školy vytvořili 24hodinový
modlitební řetěz. Nechtěla jsem, aby nad mým manželem nebo přímo jemu bylo vysloveno
cokoliv negativního a ani jsem nechtěla žádné negativní nebo beznadějné modlitby. Pamatuji,
že jsem říkala Otci: „Odmítám každé negativní slovo a negativní modlitbu vyslovenou nad
mým manželem, ve jménu Ježíš!“ Nechtěla jsem, aby kdokoliv k němu šel a myslel si, že už
není žádná naděje. Smrt a život jsou v moci jazyka a já jsem se ujistila, aby můj jazyk mluvil
život, protože SLOVO BOŽÍ JE ŽIVOT! Nemusela jsem Deana litovat a neměla jsem na to
ani čas. Jasně jsem vnímala, že je to bitva a chtěla jsem ji vyhrát.
Přísloví 18:21: „V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.“ (CEP)
Klíč 6: Ochraňovala mne před negativními modlitbami a lidmi.
Klíč 7: Vstoupila do bitvy a byla rozhodnuta vyhrát, ať už to stálo cokoliv.
Neděle 7. května - V čekárně nám některým bylo kázáno Slovo Boží a zpívali jsme chvály.
Stále jsme se Deana nevzdávali. Moje dcera mi telefonovala a řekla mi, abych četla Žalm 40.
Můj syn volal každý den a vyptával se doktorů a sester, jaká je situace ohledně jeho otce.
Jednou mi přišla myšlenka „připrav se na pohřeb“. Okamžitě jsem své myšlenky přinesla
v poslušnost Kristu a řekla jsem ďáblu, že je lhář. Pokračovala jsem v děkování za zaslíbení
v Žalmu 103:3, za to, že odpouští všechny Deanovy nepravosti a uzdravuje všechny jeho
nemoci.
Žalm 103:3: „On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí.“
SLÁVA! Dean dnes začal reagovat, ale nic si nepamatuje. Otevřel oči a díval se zmateně
kolem. Řekla jsem mu, že ho miluji a stejně tak i jedna přítelkyně, která byla se mnou. Sestra
nechtěla, aby se příliš emocionálně rozrušil, což by mohlo způsobit, že hladina sedativ by
stoupla a on by znovu usnul.
Klíč 8: Svoji mysl udržovala na Slově Božím, i když to pro mne nevypadalo dobře.
Vzala kontrolu nad svým myšlením a udržovala je na zaslíbeních Božích.
Pondělí 8. května – Přišli Deanovi rodiče. Chvála Bohu! Po několik dní jsme spolu s mojí
tchyní Deanovi zpívali, četli jsme Jakuba 5:13-15 a mazali jsme ho olejem.
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Jakub 5:13-15: „Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je
někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v
Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké
hříchy, bude mu odpuštěno.“
Deanův otec chodil občas na místo o samotě, kde se modlil. Byla jsem unavena na těle, ale
můj duch byl silný. Jednoho večera jsem byla tak unavená, když jsem přijela domů, že když
jsem vypnula motor, usnula jsem v autě. Když jsem se probudila, šla jsem do domu a modlila
se. Všechno se to stalo tak rychle a nečekaně. Jak je možné, že se z takové menší zdravotní
záležitosti stal takový problém? Neustále jsem se přibližovala k Pánu.
Klíč 9: Neustále se tlačila blíže k Bohu a spoléhala tak na Jeho sílu.
Během uplynulých dní doktoři pozorovali zlepšení, ale pak se to opět vrátilo, jak to bylo.
Jednou dostal vysoké horečky a udělali mu vyšetření mozku, aby viděli, jestli se ta infekce
nerozmohla. Výsledek byl záporný. Krevní obraz ukázal nízkou hladinu draslíku. Jeden den to
kleslo na padesát procent a poté zase stouplo zpět. Stále jsem důvěřovala Bohu. Dean dostával
sedm různých léků a většina z nich byla na jeho krevní tlak. Jeden z nich byl, jak mi doktor
řekl, pro Deana škodlivý.
Jeden z našich přátel se za Deana modlil s takovou láskou, že při modlitbě políbil Deanovi
nohy a to ani nevěděl, v jakém stavu jsou jeho nohy. Deanovy palce u nohou byly rudé a
místy černé a přestal je cítit, to měl z těch léků. Později jsme zjistili, že mu je doktoři chtěli
amputovat. Také byl napojený na nitrožilní výživu.
Úterý 9. května – Deanovo uzdravení se velmi rychle začalo dostavovat. Překvapilo to jak
doktory, tak i sestry a další personál, jenž o jeho stavu věděl. Jeden doktor řekl, že se stav sice
zlepšuje, ale že je třeba to vzít trochu s rezervou. Jiný doktor zase řekl: „No teda, stav se
zlepšil o 200 – 300% za tak krátkou dobu!“
Mnoho věcí se odehrálo, zatímco se Deanovo tělo uzdravovalo. Zdravotní sestra byla velmi
šťastná, když Dean sledoval to, co ona říká a druhý den řekla doktorovi, že již od včerejšího
dne Dean reaguje na vše, co je mu řečeno. Večer jsem přišla domů a rozhodla se, že celou noc
strávím v modlitbě za Deana a druhý den jsem zjistila, že jeden z přátel se také rozhodl strávit
celou noc na modlitbě.
Středa 10. května – Pět mladých chlapců z vysoké školy přišlo během vyučovací hodiny, aby
se za Deana modlilo. Tito chlapci se dotkli srdce jednoho ze zdravotních bratrů, který nám
pak řekl, že nikdy na tu modlitbu, lásku a Boží přítomnost, jakou v místnosti cítil,
nezapomene.
Tohoto dne byl odpojen od dialýzy. Sestry se zeptaly Deana, jestli ho něco bolí a on potřásl
hlavou, že ne. Také mu vysvětlily, jak budou postupovat při odstranění dýchacích hadiček a
že poté bude k dispozici jiné zařízení, aby se přesvědčily, že skutečně může zůstat bez
dýchacího zařízení.
Sestry doporučily mně a příbuzným, abychom si vyšli na delší oběd. Ještě než jsem odešla,
tak jsem Deanovi šeptala do ucha: „Dýchej pro mne, dýchej pro svoje děti a pro své přátele,
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DÝCHEJ!“ Pokýval hlavou na souhlas. Dean měl v obličeji zmatený výraz, jako by nevěděl,
co se stalo. Dean měl ten výraz i předtím, ale díky těm hadičkám nemohl nic říkat. Teď už
dostával pouze dva druhy léků.
Chvála Bohu! Žalm 68:36 byl jedním z veršů, kterých jsem se držela, jelikož jsem
potřebovala Boží sílu a moc.
Žalmy 68:36: „Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří.
Bůh ať je požehnán!“
Klíč 10: Věděla, čí je ta moc, která jí pomáhá projít touto situací.
Když jsme se po obědě vrátili do nemocnice, bylo úžasné vidět, že Dean sedí na posteli. Bylo
úžasné znovu slyšet jeho hlas. Byla to veliká oslava. Mnoho sester, které Deana právě neměly
na starosti, přišly, aby to s námi oslavily. Sestry byly rády, když viděly, že se někdo z něčeho
takového dostal.
I jiný personál přišel, aby viděl, jaký pokrok Dean udělal a ta jediná slova byla „Zázrak!“, a to
jsme opravdu věděli, že to je zázrak! Někteří přišli ještě o pár dnů později a nazývali ho
„zázračný muž“. Tekutiny opouštěly Deanovo tělo a jeho ledviny začaly pracovat v pořádku.
Dean se mě zeptal: „Mohla by ses tady, prosím tě, posadit a vysvětlit mi, co se mi
stalo?“ Když jsem mu to řekla, tak se rozplakal, musela jsem mu to říct několikrát. Chtěl
vědět každý detail. Opravdu se ho dotklo, že tolik lidí přišlo a modlilo se za něho; tolik lidí,
které jsme ani neznali, ale které ještě poznáme. Dean byl schopen se postavit na patnáct minut
a sednout si na židli. To byla první noc, kterou jsem tam s ním probděla. Ten večer jsem byla
jeho zdravotní sestra
.
Den matek 14. května – Deana přesunuli na jiné patro. Šel po chodbě až do čekací místnosti.
Stále ještě necítil prsty u nohou. Doktoři byli stále v údivu nad tím zázrakem, který se odehrál
před jejich očima. Dean strávil v nemocnici 13 dní a z nich 9 na JIP. „Vroucí modlitba
spravedlivého dokáže mnoho.“ Jakub 5:16. Bohu Všemohoucímu dáváme veškerou slávu,
neboť je věrný svému slovu.
16. května – Dean přijel domů, kde zůstal jeden a půl měsíce. Když se Dean vrátil do práce,
pět týdnů pracoval pouze na půl úvazku. Deanovy prsty u nohou jsou již naprosto uzdraveny.
Nebere už žádné prášky. Po pěti týdnech pracuje znovu na plný úvazek. Dean měl několik
kontrol a testů a doktoři ho prohlásili za naprosto zdravého. Jeden doktor mu řekl, že by měl
svůj zázračný příběh vyprávět ostatním. Další doktor mu řekl: „Spousta lidí se za vás hodně
modlila.“ Jiný zase: „Bál jsem se, protože ty věci se odehrávaly tak rychle.“
Dean se vrátil do nemocnice na návštěvu a všichni stále mluví o tom, jaký je to zázrak.
Jednoho dne ho pozvali, aby si ho ostatní personál mohl prohlédnout.
Později jsme zjistili, že když doktor ultrazvukem ty kameny rozdrtil, jed z infekce se mu
dostal do krevního oběhu a všechny jeho životně důležité orgány vypověděly službu. Jedna
sestra nám řekla, že s tímto druhem případů mají špatné zkušenosti.
„Říká blázen v srdci svém: Není Boha.“ Žalm 14:1 (Kral) Nuže, Bůh je, je živý, a zázraky se
dějí. On je ten veliký Hospodin (Jahve), Bůh všemohoucí, Pán pánů a Král králů! Žehnám
čtenářům tohoto svědectví ve jménu Ježíš. Modlím se, abyste vzali svůj kříž a následovali
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Ježíše na každý den a abyste žili život, který se Jemu líbí. Aby se stal miláčkem vaší duše,
tak jako je i mojí duše, ve jménu Ježíš.
Marilyn Braxton

Kapitola 5

Viděl jsem Ježíše
Jak už jsem řekl dříve, věděl jsem, že jsem zemřel. Podíval jsem se na Anthonyho, který
pomáhal odstranit ty dýchací hadičky z mého krku, a řekl jsem: „Víš, Anthony, já jsem viděl
Ježíše. Je třeba, abys šel za Monique a svojí církví; je třeba jim říct, že není třeba jen doufat
v to, že Ježíš je, nemusíš si jen přát, aby nějaký Ježíš byl, On je skutečný. A ty víš, že já jsem
Ho viděl!“
Anthony byl přítel Marilyn a můj. Setkali jsme se s ním před čtyřmi měsíci na snídani
v malém městečku ve Washingtonu. On také pracoval v nemocnici, ve které jsem ležel, jako
zdravotní bratr. Toho dne měl na starosti hlavně dýchací přístroje, které mi pomáhaly dýchat.
Jen si pamatuji na to, jak jsem řekl, že jsem viděl Ježíše a aby šel a řekl to všem lidem, které
zná. Když jsem mu to řekl, podíval se na mě s velikým úsměvem na tváři a řekl jen „jo, jo,
jo“ se slzami stékajícími po tvářích.
Ježíš září
Jak Ježíš vypadal? Ježíš září. Jakou má barvu? Zářící. Neměl vůbec takovou barvu, jakou
známe tady na zemi. Byl jasnější než naše slunce v poledne a přesto na Něho můžete hledět.
Připadalo mi, že kdybyste s Ním nebyli nijak spřáteleni – shořeli byste tou září. Ale ti, kteří
jsou s ním ve SPRÁVNÉM vztahu, na Něj mohou hledět a mít dokonalou radost. Ale já jsem
věděl, že pokud byste s Ním neměli správný vztah, zažili byste hrůzu. Jen ti, kteří mají čisté
srdce, na Něj hledí s radostí. Znovu říkám, že to bylo více než jen pokoj, protože tam nebylo
nic, co by nějak váš pokoj narušovalo.
Jeho nohy
Viděl jsem Jeho nohy. Jsou přesně takové, jak je popsal Jan v knize Zjevení 1:15. Ty nohy
připomínaly železo, zlato, stříbro, cín a ještě více barevných kovů, ale to světlo, které kolem
nich zářilo, jim dodávalo skutečně barvu bronzu. Věděl jsem, že je to sláva Ježíše. On má
stále ty jizvy od hřebů v nohou. Ale co mě opravdu uchvátilo, byla láska, která z těchto nohou
do mne vcházela. On mne miloval tolik, že jsem Mu ani nepotřeboval hledět do obličeje,
abych zakusil tu lásku, kterou mne miluje. Nemusel jsem již vidět další část Ježíše, abych
věděl, jak moc mne miluje. Jeho nohy mi tuto lásku ukazovaly. Kdybych viděl jen Jeho nohy,
už jen z toho bych věděl dostatečně, že mne miluje. Nebylo to jen to, že mne miloval, ale bylo
to jako bych byl jediným tvorem v celém vesmíru, kterého miluje. Věděl jsem, že miluje i
všechny ostatní, ale v tu chvíli se mi zdálo, jako kdybych byl tím jediným. Rád vykládám
ostatním o tom, že Jeho nohy mne milovaly.
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Jeho ruce
V té chvíli jsem pohleděl na Jeho ruce a zakusil jsem tu stejnou lásku. Ano, můžete stále vidět
ty díry od hřebů. Ale znovu jako předtím, i teď z nich vycházela láska ke mně. Kdybych viděl
pouze Jeho ruce, i z toho bych poznal, jak moc mne miluje. Občas, když tuto část svého
příběhu vykládám ostatním, tak jim dám ruku před obličej a řeknu jim, že kdyby viděli jen
Jeho ruku, ta ruka by řekla: „Miluji tebe a jen tebe.“ Poznali byste, že miluje i ostatní, ale
stále by se vám zdálo, jako kdyby miloval jen vás. Někteří se pousmáli; jiní plakali, a někteří
na to řekli: „Páni!“
Jeho tělo
Tak jak říká Bible v Janovi 4:7, Bůh je láska. Když jsem hleděl na ostatní části Jeho těla,
znovu a znovu jsem zakoušel lásku Ježíšovu, vycházející ze všech částí Jeho těla, která jako
by byla jen pro mne. Jeho tělo pro mne vyzařovalo pouze lásku.
Viděl jsem, čím Jeho tělo kvůli mně muselo projít – jen pro mne. Viděl jsem, jakou cenu
musel zaplatit, abych v nebi mohl stát a mohl mít společenství s Všemohoucím Bohem.
Předtím jsem nevěděl, jak bolestnou cenu ve svém těle musel zaplatit, abych s Bohem mohl
mít společenství. On má na sobě ale stále tyto jizvy jako cenu za to, co pro nás udělal. V knize
Izaiáš je to nejlépe popsáno.
Izaiáš 52:14-15: „Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - už ani
člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, až
spatří nevýslovné, až neslýchané pochopí.“
Jeho tělo mi ukázalo ten důvod, proč máme vlastně přístup ke společenství s Bohem. Proč my,
kteří známe Ježíše jako svého Pána a Spasitele, máme právo být v nebi a nikoliv v pekle. Teď
nechci, abyste tohle nepochopili. Ježíš je nádhernější a slavnější než to mohu slovy popsat.
Hledíte na Něho srdcem. Vidíte Ho takového, jak skutečně vypadá, ale je to ve vašem srdci.
Pochopil jsem, že se za nás přimlouvá celou svojí bytostí.
1 Jan 2:1: „Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce
přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Jeho tvář
Byl jsem před Ním na kolenou a pohleděl jsem na Jeho obličej. Jak mám popsat, jak Jeho
obličej vypadal? Vypadal jako tekutý křišťál vytvořený z čisté lásky, ze světla a z života.
Neříkám, že takový je Jeho obličej, ale připadalo mi to tak. Připadalo mi, že Jeho tvář
několikrát změnila podobu, zatímco jsem na Něho hleděl. Ježíš měl obličej takový, jako
většina lidí, ale měnil podobu do mnoha různých tváří. Nebyla to veliká změna, velice jemná,
ale pokaždé, když jsem na Něho pohleděl, se zdálo, že vypadá jinak.
Uvnitř sebe jsem věděl, že tato změna je velice důležitá. V tuto chvíli nenacházím slov pro to,
abych vám řekl, co to skutečně znamená. Jeho obličej měl v sobě barvy duhy a barvy, které
nejdou popsat. Všechny tyto barvy se zobrazovaly ve stejnou dobu. Je to těžké, popisovat
nebe v angličtině. Vím, jak se musel Jan a jiní pisatelé cítit, když to vyjadřovali lidskými
slovy.
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Jeho obličej se měnil neustále a ty barvy byly jasné. Byly součástí Ježíše a přece z Jeho
bytosti vycházely ven a ty barvy byly živé. Vycházely z něho jako vlny na pobřeží oceánu.
Viděl jsem ty barvy a ve stejnou dobu jsem se stal součástí těchto barev. Byl jsem v těch
barvách a tyto barvy ze mne také vycházely. Viděl jsem Ježíše a byl jsem Jeho součástí. Byl
jsem v Ježíši a Ježíš ze mne vyzařoval. Viděl jsem tu zář. Ta zář byla kolem mne. Byl jsem
součástí této záře a ta zář ze mne vycházela. Byl to život samotný. Tak jakou barvu má Ježíš?
Září. Není barevný tak, jak my známe barvy tady na zemi.
Také mnoho oslavených bytostí v nebi nevypadalo jako lidé – o tom budu mluvit v této knize
později. Když jsem na Něho v té chvíli hleděl, neviděl jsem nic jiného než Jeho obličej. Jen
jsem Ho chtěl chválit. To je to, co chcete dělat, když Ho uvidíte. Chtěl jsem Ho chválit na
věky věků.
Jeho hlava
Na Jeho hlavě byla koruna, která vypadala jako slunce ve své slávě. Tato koruna byla
skutečně zářící s paprsky, které vycházely do atmosféry nebe. Těmto paprskům jsem neviděl
konec. Věděl jsem, že tyto paprsky mají něco společného s uzdravením. (pozn.: Mal 3,20)
Nevím jak ani proč, ale vím, že tomu tak je. Tyto paprsky se prolínaly s Jeho vlasy. Jeho
vlasy byly stejné, jak je popsal Jan v knize Zjevení.
Zjevení 1:14: „Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh.“
Mně se to zdálo jako bílé a jako lampa. Ty vlasy byly prolnuté s těmi paprsky. Když jsem
hleděl na Jeho vlasy a korunu, tak jsem znovu zakusil Jeho lásku ke mně.

On je Láska
Každá Jeho část je Láska samotná. Ano, láska pro tebe; zdá se, jako by ta láska byla jen pro
tebe. A přesto víš uvnitř v sobě, že miluje všechny, ale ta láska je tak osobní, že se zdá jako
by byla jen pro tebe. Víš, že se o tebe stará celou věčnost a bude se o tebe starat navždy. Toto
vylití lásky k vám se vám nechce opustit. Ať už jste hleděli na jakoukoliv část Jeho bytosti,
věděli jste, že vás ta část moc miluje. Jeho láska je živá. Je to více než jenom pocit.
Jeho zář je před vámi, okolo vás, je vaší součástí a je ve vás. A ještě jedna věc – vy se stáváte
Jeho láskou. Ano, vy jste Jeho láska. Ježíš vás skutečně miluje.

Kapitola 6

Můj Bůh je
Předtím, než začnete číst zprávu mojí dcery o tom, co zakusila, když jsem zemřel, zde je
trochu něco z její minulosti. Tiffany A.Wright (Braxton). Vystudovala na Northwestern
Univerzitě poblíž Chicaga, v Illinois. Když se to stalo, byla právě ve třetím ročníku.
Promovala s akademickým titulem jako učitelka v roce 2007. Chodí s Ježíšem již spoustu
roků a také k Němu při studiu mnoho lidí přivedla. Náš nebeský Otec ji požehnal mnoha
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způsoby a tohle je jeden z nich. Když to budete číst, můžete z toho vycítit, že Bůh je její
prvotní láskou. Užijte si její svědectví a rosťte v poznání našeho Pána Ježíše.
Svědectví Tiffany
„Musím říct, že moje zkušenost s tímto útokem a pozdějším uzdravením mého otce, hrála
velmi důležitou roli v mém vztahu s Bohem. Uznávám, že byly chvíle, kdy jsem si myslela,
že svého otce ztratím. Myslela jsem na to, že už mne nikdy neuvidí, jak se vdám a že moje
děti nezakusí jeho skvělé duchovní vedení. Byla to opravdu těžká zkouška.
Když jsem zjistila, že je můj otec v nemocnici, z počátku jsem na to moc nemyslela.
Ledvinové kameny měl i předtím a dostal se z toho. I když jsem zjistila, že jde na operaci,
nebyla jsem nijak v pohotovosti, jelikož jsem u něho již jednou byla, když měl podobný
zákrok v minulosti. Až dokud mi nezavolala matka: „Tiffany, oživují tvého otce! Modli se!“
Ten telefonát jsem dostala v ten pravý „Boží čas“, jelikož jsem v pátek večer byla
v International House of Prayer (Mezinárodní dům modlitby) v Chicagu. Minulý týden přišel
jeden muž a mluvil o tom, jestli skutečně Bohu věříme; jestli věříme, že On je ten živý Bůh.
Celý týden jsem si říkala:„Bože, Ty jsi ten živý Bůh!“ Tato jednoduchá pravda prostoupila
celou moji bytost a rozhodla jsem se, že budu okamžitě jednat s jakoukoliv pochybností, která
se naskytne, jelikož ten živý Bůh je dobrý a věrný. Ten telefonát přišel poté, co jsem se takto
Bohu zasvětila. Zavolala jsem okamžitě svému příteli (dnes již manželovi). Řekl, že se bude
modlit a ujišťoval mě o Bohu. Jsem vděčná, že moje věrná přítelkyně Jen mne také
podporovala a byla se mnou. Vždy byla tím světlem – nezáleželo na tom, v jaké situaci jsem
byla – vždy jsem jí mohla důvěřovat. Řekla jsem jí to a ona se modlila ve víře a s úsměvem za
mého otce a cítila, že jí Bůh říká, že vše bude v pořádku.
Modlila jsem se celou dobu i po cestě domů a v noci jsem se probouzela. Když jsem se
probudila, věděla jsem, že abych se opravdu začala modlit, tak musím jít ven ze své ložnice.
Můj přítel Cory, který byl s námi i předešlý večer, šel s námi na to modlitební setkání do
House of Prayer. Šla jsem tam s radostí.
Když jsme tam přišli, na chvíli jsem se posadila a zbavovala se jakýchkoliv pochybností a
otázek, které jsem měla. Můj přítel mi zavolal a řekl mi, že byl celý den v lese a modlil se za
moji rodinu a mého otce po celý ten čas. Ujistil mne, že můj otec bude žít. Jason kladl důraz
na to, abych si v myšlenkách nezahrávala s jakoukoliv pochybností.
Také jsem měla příležitost modlit se za svého otce přes telefon. Moje matka položila telefon
k jeho uchu a já se za něho modlila. Byl to jeden z mých nejtěžších okamžiků v životě a v tu
chvíli jsem byla ráda, že tam nemusím být a vidět ho v takovém stavu. V slzách jsem byla
schopna se za něho modlit modlitbu víry.
Když jsem se vrátila na modlitební setkání, modlila jsem se za jeho uzdravení ještě
intenzivněji a byla mi připomenuta pasáž z Bible, kdy David ztratil svého syna. David se postí
a modlí za své dítě a to dítě umře. Dále se tam píše, že hned po této události David vešel do
chrámu, kde uctíval Pána. Když jsem myslela na tuto událost, na Davidovo spolehnutí se na
Boha v té nejtěžší chvíli, a jak David rozpoznal Boží dobrotu, opravdu to způsobilo, že jsem
v tu chvíli zkoumala své srdce, jestli tam není nějaká nepravost.
Nejdřív jsem se musela rozhodnout, že se budu modlit za nemocné dál, i kdyby můj otec
zemřel. Chtěla jsem Bohu sloužit s čistým srdcem, i kdybych neviděla žádné výsledky.
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Za druhé jsem se ujišťovala, že pokud zemře, tak za jeho smrt nebudu vinit Boha. Že nebudu
smýšlet o Bohu jako o někom, kdo není dobrý nebo věrný.
To byly dvě věci, se kterými jsem jednala předtím, než jsem se modlila, jelikož jsem se chtěla
modlit s čistým srdcem, se srdcem, které je jednotné a nerozdělené. Nevěřila jsem tomu, že by
můj otec mohl zemřít, ale musela jsem se ujistit, abych se nemodlila nějak sobecky, ale čistě
za Boží vůli.
Tak jsem se začala modlit jednoduše tak, že jsem Pána chválila. Napsala jsem následující
slova, když jsem rozjímala o Jeho dobrotě:
Můj Bůh je věrný
Můj Bůh je svatý
Můj Bůh je divotvorný
Můj Bůh je mocný
Můj Bůh je nádherný
Můj Bůh je slavný
Můj Bůh je silný
Můj Bůh je vítězný
Můj Bůh je Bůh
Můj Bůh kraluje
Můj Bůh je láska
Tiffany A. Wright
29. března roku 2008 jsem šel svojí dceři na svatbu a byla oddána s Jasonem Gomillionem
Wrightem. Lepšího muže pro svou dceru bych sám nevybral. Musím říct, že to byl pro mne
úžasný den, když jsem viděl Tiffany, jak se vdává. Těším se, až budu dědečkem jejich dětí.

Kapitola 7

Co jsem viděl v nebi?
Když jsem zemřel, věděl jsem, kam mám jít. Nikdo mi nemusel říkat, kam mám jít. Byl jsem
jako losos na cestě domů. Nikdo mi nemusel nic říkat. Když jsem tam dorazil, věděl jsem, že
to je to místo, na které patřím. Byl jsem na svém místě. A všechno tam bylo SPRÁVNÉ. Byl
jsem na správném místě, tam kde jsem měl být. Byl jsem DOMA. BYL JSEM DOMA!
Jaký ten domov je? Není to jako tady. Zaprvé – všechno je tam živé. Vše tam žije a není tam
nic mrtvého. Pochopil jsem, že opravdová smrt znamená nemít Boha jako svého Pána a
Spasitele, to je opravdová smrt.
Zpět ze smrti? – Právě naopak
Myslel jsem si předtím, že když tady na zemi zemřeme, tak to je ta smrt, o které Bible hovoří.
Ale když jste tam, pak si uvědomíte, že smrt znamená nemít společenství s Bohem. Když
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jsem tam vešel, věděl jsem, že tam jsem pro to, co pro mne Ježíš vykonal, byl jsem tam
s Otcem a Ježíšem a věděl jsem, že jsem skutečně živý. Tady na zemi mi každý říká, že jsem
se vrátil ze smrti. A někteří ještě z legrace říkají: „Tady jde ten mrtvý muž.“ Ne… Byl jsem
živý s Otcem a Synem. Přesně jak to Ježíš řekl v evangeliu Matouše.
Matouš 22:32: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ On není Bohem
mrtvých, ale živých!"
Bůh nepřestal ve tvoření života. Myslel jsem si, že to skončilo, když Bůh stvořil muže a ženu,
ale není tomu tak. Všude tam, kde je Ježíš a Otec, je život. On nežije ve smrti nebo se smrtí.
Náš Bůh je čistý život, světlo a láska. A ty se staneš tím, čím je On – životem, světlem a
láskou. Život je v nebi všude a všechno, život je nebe samo. Tady na zemi žijeme se smrtí a
myslíme si, že všemu bude jednou konec, ale tam v nebi život pokračuje dál a dál.
Jak už jsem řekl předtím, vše je v nebi živé. Budovy v nebi vypadají, jako kdyby byly
vyrobeny ze světla (vypadají tak, ale ve skutečnosti nejsou světlem), krajina, atmosféra a
prostě všechno. Budovy jsou živé a vypadají tak trochu jakoby ze skla, ale nejsou sklem. Září
Boží slávou Páně. Také se mohou pohybovat z místa na místo. Tyto budovy jsou umístěny ve
městech po celém nebi. To, čemu my říkáme krajina, bylo živé – stromy, květiny, keře, tráva,
hory, kopce, údolí, jezera, řeky a mnohem více, pro což nenalézám slov k vysvětlení.
Nebe je obrovské
Jelikož jsem přišel ze země a žil jsem se smrtí, přišlo mi na mysl „nedojde jednoho dne v nebi
dostatek místa? Vše je tady živé a nic neumírá.“ Ta myšlenka přišla, ale hned zase odešla.
Nebylo na ni třeba nijak odpovídat – v nebi je více místa než si dovedeme představit.
Nebe je obrovské, veliké, prostorné a rozšiřuje se. Náš svět je proti tomu jen jako malá
molekula. Proti nebi je velmi malá. Pochopil jsem, že nebe se rozšiřuje, zvětšuje se stále i
mezitím co čtete tuto knihu. Zdálo se mi, že nemá konce, ale nestaral jsem se o to – byl jsem
s Ježíšem. Jak je nebe velké, pro mne nehrálo tak velkou úlohu; na čem mi záleželo, bylo to,
že jsem s Ježíšem. Na tom záleželo všechno. Vše co mohu lidem říct je to, že místo, kde Bůh
přebývá, je OBROVSKÉ!
Vzdálenost a čas
I když je tam více místa než na zemi, není tam taková vzdálenost, jakou známe tady na zemi.
Zdálo se, že jsem daleko a přece jsem byl i blízko. Zdálo se, že jsem blízko trůnu nebeského
Otce a přece jsem byl od něj daleko. Pokud jsem chtěl někde být v nebi, stačilo na to
pomyslet a byl jsem tam. Kdyby to šlo například tady na zemi a chtěl bych jet ze Seattlu
do Číny, stačilo by mi na to pomyslet a byl bych tam. A mohl bych se vrátit zpět opět tak, že
bych na to jen pomyslel.
Jak dlouho jsem tam byl? Podle záznamů z nemocnice o takzvané prodloužené srdeční
zástavě to trvalo hodinu a čtyřicet pět minut. Mně to připadalo, že jsem tam byl hodně dlouho
a přece to bylo jen tak krátké. Zakusil jsem věčnost. I tady na zemi mi teď život připadne
velmi krátký. Vím, že přežiji všechny ty problémy, které mi přijdou do cesty, a jednoho dne
velmi brzy budu s Ježíšem.
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Doufám, že tomu vy, co tuto knihu čtete, rozumíte. Pokud znáte Ježíše jako Pána a Spasitele,
tak přežijete každý problém, kterému teď čelíte, i každý, s kterým se ještě v životě setkáte. To
je dobrá zpráva!
Zjistil jsem, že ať už 50 nebo 500 let, v porovnání s věčností to je krátká doba. Jak chcete
vložit čas do věčnosti? Proč měříme čas na zemi? Protože měříme konec našeho času tady na
zemi. Tam ale čas nekončí. Každý, kdo měl tady nějaký vliv, má nějaký památník. Ježíš řekl,
že On je „počátek i konec.“
Zjevení 1:8: "Já jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten
Všemohoucí.“
Exodus 3:14: „Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem."
Duch svatý je na každém místě ve stejnou dobu, je v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti,
tak jak prohlašuje Genesis 1:1-2 a Jan 14:16.
Genesis 1:1-2: „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad
propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Jan 14:16: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky.“
Takže proč by tam mělo být měření času? Je to vskutku nikdy nekončící věčnost.
Jelikož tam není čas, není tam věk ani stárnutí. Všechno je nové každým okamžikem. To je
pro nás těžké na pochopení, ale fakt je ten, že tam není čas. Jste tam mimo čas a vše je tam
teď.
Atmosféra v nebi
Teď se pokusím popsat tu nejúžasnější atmosféru, jaká kdy byla stvořena. Vždy slyším lidi
vykládat, jaká je zde na zemi atmosféra a jak nádherný je východ nebo západ slunce. Ale i ta
nejkrásnější atmosféra a obloha zde na zemi se atmosféře v nebi nedovede v ničem vyrovnat.
Začnu tím, že řeknu, že je jasná kvůli slávě Boží. Ježíš a Otec tam vše osvěcují; v nebi není
temnota.
Pamatuji si, jak moje manželka se mnou jela domů z nemocnice a hleděla z okénka auta. Byl
krásný jasný květnový den zde na severozápadě. Jelikož tady ve státě Washington hodně prší,
vážíte si toho, když je jasný den. Vše je zelené, voda je modrá i obloha je jasně modrá a
můžete vidět horu Rainier směrem na východ, je čtyři a čtvrt kilometru vysoká (14,000 feet) a
vidíte kaskády horského pásma. Směrem na západ můžete vidět Olympic hory. Byl to takový
pěkný den v oblasti Seattlu. A já jsem se díval z okénka auta se zamračeným pohledem.
Manželka se na mne podívala a zeptala se, co se to se mnou děje. Vše co jsem mohl říct, bylo
jen tohle: „Vše tady vypadá tak kalně.“ Ve svém srdci jsem uvažoval, jak tupě a kalně tento
celý svět vypadá v porovnání s nebem. Někdy se opravdu snažím, abych si myslel, že je toto
místo opravdu krásné – vím, že pro mnohé lidi je velmi krásné, ale díky té atmosféře v nebi to
takto nevidím.
Jak už jsem řekl předtím, Ježíš a Otec vše osvětlují. Jejich sláva vyzařuje ze všeho. Temnota
se v nebi nemůže nikam schovat. Atmosféru nejen že vidíte, ale hlavně zakoušíte. Její barva je
zlatově žlutá a bílá. Jeden malíř, kterého znám, mi řekl, že to zní jako barvy při východu
slunce. Ta atmosféra mi připomínala východ slunce ráno při jasné obloze. Atmosféra v sobě
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měla barvy duhy a ještě více barev, které se v ní pohybovaly. Bylo to jako záclony ve větru –
nebo jako vodopád, jehož voda jde opačným směrem. Je to jako byste sledovali vodopád zde
na zemi s tím rozdílem, že voda by šla nahoru místo dolů. Ty záclony vypadají jako polární
záře nebo Aurora Australis, známá také jako Jižní světla v jižní polární oblasti. Ale znovu,
bylo to zlaté, žluté, a ta atmosféra byla živá. Uvědomil jsem si, že je živá ve chvíli, kdy mi
Ježíš řekl: „Ne, ještě není tvůj čas“ a tato atmosféra se k Jeho slovům uklonila. Prostě se
přeložila a uklonila se.
Barvy v nebi
Barvy v nebi jsou zářivé. Vždy říkám, že ta nejmdlejší barva v nebi by byla zde na zemi ta
nejjasnější. Ale tam nejsou žádné mdlé barvy. Jsou tam barvy, které tady na zemi nevidíme.
Více barev než si dokážete představit. Ježíš a Otec vydávají živé barvy a ty jsou nádherné,
velice nádherné. Vše má nějakou barvu. Když jsem viděl Ježíše, tak zářil a Otec září a také i
ostatní bytosti září. Nejlépe to mohu popsat jako barvy duhy. Ale říct jen tohle nestačí, je to
nedostačující. Těch barev je tam víc než má barva duhy, více barev než jsem si dovedl
představit. Barvy květin zde na zemi jsou těmto barvám nejblíže a přece v porovnání s těmi
v nebi ztrácejí naprosto svoji slávu. Květiny mají svoji originální barvu. Bůh v nebi nepoužívá
jednu barvu pro všechny. Červená je červená, purpurová je purpurová, zelená je zelená atd.
Vy z vás, kteří tam jdete, připravte se na to, že uvidíte takové barvy, jaké jste v životě neviděli,
ze kterých zůstanete v úžasu. Barvy na zemi se k těmto nebeským barvám nemohou ani
přirovnat. Ty barvy jsou tam živé, spolu se vším ostatním.
Ježíšova slova jsou živá
Již předtím jsem řekl, že Ježíš ke mně slyšitelně promluvil. Jeho hlas je láska. Jeho hlas je
mocný. Jeho slova vycházela s mocí a autoritou, ale když přišla ke mně, byl to život a útěcha.
Ano, život pro mne! Byl to život, když tato slova vešla do mě a jak už jsem řekl předtím,
věděl jsem, že se musím vrátit na zem. A další slova, která ke mně mluvil, byla slova z Jeho
srdce.
Komunikace v nebi
Vnímal jsem, že mluvená slova nejsou nutná. Říkal jsem to lidem, ale lidé se zastávají
myšlenky mluveného slova. Mluvená slova zde na zemi jsou pro nás důležitá. To chápu, ale
v nebi Ježíš a Otec na něco pomysleli, a ta myšlenka mi byla předána. A také i myšlenky
ostatních bytostí.
Neschází vám tam nic. Jste dokonalí tak jako váš Stvořitel. A tak tomu tam je se všemi tvory.
Jelikož je všechno živé, vše s vámi může komunikovat. Komunikoval jsem takto se vším, co
je živé. Je to rychlejší a jasnější a zažijete to, až tam budete.
Vše bylo SPRÁVNÉ, dokonalé, takže tam není žádné narušení této komunikace jednoho
s druhým. Nebylo tam žádné nepochopení jeden druhého. Nebylo tam nic, co byste jeden před
druhým schovávali. Všichni jsme měli čisté myšlenky a každá myšlenka byla čistá.
Je tam takové pravidlo, že nevstupujete jeden druhému do myšlenek bez jeho povolení. Satan,
který toto pravidlo porušil, již v nebi není. Jakou moc bychom všichni mohli mít, kdybychom
skutečně pochopili, co myšlení může vykonat.
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Každý a všechno chválí Pána
Ten jediný čas, kdy jsem viděl některé bytosti, jak otevírají svá ústa, byl, když zpívaly chválu
Otci, který byl na trůnu.
Každá živá bytost a stvoření chválí Otce a Ježíše. Veškeré tvorstvo chválí Boha bez přestání a
nikdo jiný než Bůh chválu nepřijímá. Část vaší bytosti ví, co má dělat. Je to, jako když tady
na zemi dýcháte vzduch. Připadalo mi, že žiju z chvály. Žijete tam jen díky Bohu, ničemu
jinému.
Slyšet zpívat květiny, jak chválí Pána, bylo úžasné. Také i ptáci zpívají chválu Pánu. Voda
chválila Pána. Hory Ho chválily. Chvála vycházela z atmosféry, byla v atmosféře, chvála byla
atmosféra. Všichni jsme Ho chválili znovu a znovu. Nikdy vám nepřestává důvod ke chvále.
Pamatuji si, že jsem Ho chválil znovu a znovu, za to, že jsem tam mohl být a že mne tak moc
miluje. Děkoval jsem Mu, že miluje všechny lidi tady na zemi. Děkoval jsem Mu, že mne
stvořil. A mohl jsem pokračovat dál a dál.
Tím, že o tom píšu, si připomínám ten fakt, že chvála neopouštěla moji mysl po celou dobu
mého pobytu v nebi. Chválil jsem Ho bez přestání. Stále Ho chválím bez přestání. Je pro mne
těžké přestat a začít myslet na jiné věci. Je to opravdu těžké – protože je pro mne důležité, co
si lidé myslí o chválení Boha tady na zemi. Vy, kteří znáte Ježíše jako Pána a Spasitele,
zakusíte to, o čem tady píšu. Omlouvám se ale, že to nedokážu popsat lépe než doposud.
Když jsem přišel z nemocnice domů, vstával jsem brzy ráno, abych viděl, jak se den probouzí.
Takto to nazývám. Opravdu jsem chtěl slyšet, jak ptáci zpívají a slunce vychází. Ptáci v nebi
svým zpěvem vždy chválí Pána. Ptáci na zemi dělají většinou to samé. A když vychází slunce,
zdá se mi, jako by říkalo „chvála Pánu“. Každá živá bytost a stvoření chválí Otce a Ježíše.
Naše spojení v nebi
Jedna z nejvíce fascinujících věcí v nebi bylo, když jsem zjistil, že jsem propojen se vším
kolem ve stejný okamžik. Díky tomu jsem pochopil život v nebi velmi rychle. Je to jako
elektrické vedení napojené na elektrárnu. Je to jako náš počítač, který je napojený na internet,
který nás spojuje s každým počítačem na světě. Bůh spojuje veškeré své tvorstvo společně. To
mi dalo ohromné pochopení toho, co zde říkám.

Vypravování mé zkušenosti
Žádný materiál zde na zemi se nemůže vyrovnat tomu, co Bůh použil, když tvořil vše v nebi.
Není tam hřích, který by porušil to, co Bůh stvořil. Jeho tvorstvo tam je v té nejčistší formě.
Není tam hřích, který by zničil to, co Bůh stvořil. Vše, co vám mohu říct a popsat ty věci,
které jsem viděl, je závislé na věcech, které vidíte zde. Pokud jsi měl to, co někteří nazývají
„zážitek mimo tělo“, ale neprožil jsi toto propojení se vším, co je v nebi, pak můžeš tento
zážitek vyprávět pouze z lidské perspektivy.
Dospěl jsem k přesvědčení, že pouze ti lidé, kteří skutečně zemřeli, vám mohou říct, co viděli
z té nebeské perspektivy, z nebeského pohledu. A to z toho důvodu, že jejich duch, což je
jejich skutečná podstata, opravdu opustil toto tělo. Jejich tělo zůstalo tady na zemi.
Když jsem tam byl, nechtěl jsem se vrátit, ale plánoval jsem, že tam zůstanu. Takže chápu, co
prožívali lidé jako Jan (pisatel knihy Zjevení), Ezechiel, Daniel a David (pisatel většiny
žalmů), když se snažili říct ostatním o nebi v lidských pojmech. Když budete pokračovat ve
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čtení a pokud čtete spisy těchto mužů v Bibli, zjistíte, že velmi často používali výraz „jako“,
aby popsali to, co viděli.
V této knize jsem již použil spoustu příkladů, abych vám pomohl vidět to, co jsem viděl já
nebo slyšet to, co jsem slyšel. Ale musíte pochopit, že přes všechnu moji snahu stále je můj
popis nedostačující. Toto propojení se vším v nebi mi ale pomáhá vám tyto věci vysvětlit.
Jeden z nejlepších způsobů, jak lidem přiblížit to co jsem v nebi viděl, je skrze Bibli. V Bibli
jsem našel zhruba 90% všeho, co jsem v nebi viděl. Po téměř dva roky se setkávám se svým
pastorem a asistujícím pastorem, abychom našli verše, které by nejlépe popisovaly různé
zkušenosti v nebi. Hledali jsme společně verše, které by tyto zkušenosti nejlépe popsaly.
Věděl jsem, z toho co do mne Ježíš vložil, že v Bibli najdu vše, co jsem viděl v nebi. On před
námi nebe neskrývá. To pouze lidé si udělali některé hranice kolem svého myšlení.
Někteří řekli, že Bůh nevložil všechno do Bible, a já říkám, že to asi bude pravda. Ale já jim
vždy říkám, že dokud mi nemohou říct vše, co je v Bibli, pak na tomto prohlášení stát
nemohou. Našel jsem v Bibli tolik věcí, které jsem prožil. Nalézt ale ta správná pozemská
slova je ta těžší část.

Kapitola 8

Bůh zázraků
Mému synovi Gabrielovi A. Braxtonovi bylo 19 let a chodil na vysokou školu Christ for the
Nations Bible College v Dallasu ve státě Texas. Měl kolem sebe spoustu kamarádů jeho věku,
kteří milovali Pána Ježíše. Mnoho z těchto chlapců a dívek přivedl k Pánu on. Několik jeho
kamarádů mu pomáhalo a během tohoto času zkoušky se s ním modlili. Někteří z nich
dokonce přijeli, aby se za mne modlili, když byl Gabriel ještě v Texasu.
Záznam je převzat z jeho zápisníku. Když budete číst, pocítíte, jakou měl můj syn lásku ke
mně, když stál tváří v tvář mé smrti.
Gabrielovo svědectví
11. května 2006 – „Tento poslední týden byl šílený! Nepsal jsem si žádný záznam kvůli
několika věcem. Nezaznamenal jsem to, co se stalo 4. května mému otci. Šel do nemocnice
(sv.Francis) kvůli ledvinovým kamenům. Nemyslel jsem si, že to je nějaký problém, ale
zavolala mi matka a požádala mne o modlitbu, tak jsem se začal modlit.
Zjistil jsem, že můj táta měl ledvinové kameny a infekci, takže do něho pumpovali antibiotika,
aby se té infekce zbavil. Byl to vůbec zázrak, že dojel do nemocnice sám. Snažili se ty
kameny rozdrtit ultrazvukem. Po operaci bylo vše v pořádku. Toho dne jsem šel s Tomem,
Lukem a Joem hrát si na Rangers. Byla to zábava. Trochu jsem četl svoji Bibli a musel jsem
odvracet svoje oči od kuřecích nugetů, byly všude! Bylo to šílený. Během dne jsem se modlil
za svého otce a někteří kamarádi se mnou.
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Často jsem volal své matce, abych se dozvěděl, jak se mu vede. Během hry Rangers jsem měl
telefonát od své matky. Byl to urgentní telefonát. Řekla mi, že doktoři zahájili oživovací
proces na mém otci. Zastavilo se mu srdce. To změnilo směr oné noci, ale to je asi
samozřejmé – normální reakce.
Takže Tomo, Luke, Joe a já jsme se modlili a poté jsme se šli najíst. Začal jsem se modlit a
prohlašovat nad svým otcem, že nezemře, ale bude žít. Svázal jsem ďábla a přikázal jsem tělu
mého otce, aby fungovalo správně. Bylo to intenzivní! Volal jsem lidem a prosil je o modlitbu,
ale nejprve jsem nikoho nemohl sehnat. Když jsem hleděl na zábavní park Six Flags
z balkonu stadionu v Dallasu v Texasu, nebylo mi dobře, že jsem tak daleko od svého otce.
S Joem jsme odtud odešli, už ani nevím, co vlastně říkal. Stále jsem se modlil. Pokračoval
jsem, protože jsem byl přesvědčen, že Boží vůle je uzdravit mého otce. Po cestě zpět jsem
zavolal matce a telefon zvedla Francine. Po hodině a půl byl můj otec konečně stabilizován.
Jaká to úleva, alespoň trochu úlevy. Joe děkoval Bohu, že odpověděl na jeho modlitby
zázrakem.
Ztratil jsem chuť k jídlu a chtěl jsem jít domů a modlit se. Šli jsme zpět do G (místo pro
chlapce na univerzitě) a šel jsem nahoru. Potkal jsem Sama a šli jsme společně do jeho
pokojíku. Modlil se za to. Později mi řekl, že by to nedávalo smysl, kdyby můj otec zemřel.
Během modlitby se ptal Boha, proč bychom já a moje sestra měli vyrůstat bez otce. Po nějaké
chvíli odešel se svým děvčetem a řekl mi, že mohu zůstat v jeho pokojíku a modlit se jak
dlouho chci. Samozřejmě jsem toho využil, modlil jsem se a mluvil prorocká slova,
přikazoval jsem a prohlašoval. Vše, co jsem se o uzdravení naučil, jsem teď praktikoval a
odmítal jsem se vzdát. Škola mi začínala v jednu hodinu, tak jsem se rozhodl modlit se
alespoň do půl dvanácté.
Během tohoto modlitebního času jsem zavolal matce, abych zjistil jak na tom otec je. Řekla
mi, že už může sám močit, což bylo dobře a znamenalo to, že jeho ledviny již fungují správně.
Kolem půl jedné odpoledne jsem šel k Joemu, Lukemu a Michaelovi do jejich pokoje, abych
zjistil, jestli mne Luke vezme někam na jídlo. Moc jsem na jídlo chuť neměl, ale věděl jsem,
že bych něco měl sníst. Všichni spali, tak jsem zavolal Abbie, přítelkyni Joeho, která je dnes
jeho manželkou a požádal ji, jestli by mne někam nezavezla. Řekla, že ano. Její spolubydlící
Rhema se modlila se svým otcem za mého otce. Rhema řekla, že během modlitby cítili velice
silné pomazání. Její otec dostal pro mého otce velké modlitební břímě od Pána a druhý den se
celá jejich církev za něho modlila. Jaké to požehnání!
Zatímco jsem dole čekal, Luke mi zavolal a ptal se mne, kde jsem. Rozmyslel si to, ale Abbie
a Rhema už byly na cestě. Luke se rozhodl, že půjde s námi. Z Joeho opravdu vyzařovala
Boží milost. Abbie je ohromná osobnost. Je tak milující a starostlivá. Je to ohromující. Stará
se o mne a Lukeho. Je to od ní skutečně milé. Zavezla nás do Sonicu a já si objednal chilli
dog (párek). Ta jízda a rozmluva s přáteli mne opravdu povzbudila. Trochu jsme se zasmáli a
to bylo dobře.
Když jsem se vrátil, zavolal jsem matce, abych věděl, jak se jí daří. Plakala a říkala, že jí otec
chybí. Chtěla, aby přijel domů. Povzbuzoval jsem ji a po tom rozhovoru jsem již neměl chuť
na jídlo. Párkrát jsem si kousnul do párku a odložil ho do lednice. Pak jsem usnul.
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Dalšího dne, 6 května, jsem se rozhodl strávit den v modlitebním pokojíku. Vzal jsem s sebou
jen nabíječku na mobil, notebook, polštář a vyrazil jsem. Joe šel s Abbie k ní domů, aby se
viděl s jejími rodiči. Luke se jen tak procházel sem a tam s Tomem.
Pamatuji si, že když jsem byl v tom modlitebním pokojíku, že mi zavolala matka a řekla, že
otce chtějí převézt do nemocnice v Tacoma General, aby tam mohl být napojen na dialýzu,
jelikož mu již dobře nefungovaly ledviny. Měli jsme se rozhodnout. Bylo to těžké, jelikož
jsme měli s nemocnicemi špatné zkušenosti již předtím. Řekla mi, abych zavolal své sestře
Tiffany a řekl jí, aby přidala svůj hlas.
Po tom telefonátu jsem se rozplakal. Nevěděl jsem, co mám dělat. Řekl jsem Bohu, že mi je
jenom 19 roků. Řekl jsem Mu, že o nemocnicích toho moc nevím. Nechtěl jsem to ani
vyslovovat. Poté jsem zavolal Tiffany. Sestra mi řekla, abych vzkázal matce, aby se modlila a
rozhodla se ona. Zavolal jsem matce nazpět a ona přizvala zdravotní sestru, která mi
popisovala, jaký zákrok bude na otci provádět. Osobně jsem to nechtěl dovolit, ale poté co mi
ta sestra vysvětlila, že se nejedná o velkou dialýzu, bylo pro mne jednodušší souhlasit. Tak mi
matka sdělila, že ten zákrok nechá provést.
Nevzpomínám si na vše, co se událo během toho času. Moc dobře o tom ani neumím vyprávět
svým přátelům, kteří se za mého otce ve svém volném čase modlili. Každý nad mým otcem
vyslovoval požehnání s tím, že bude žít a bude v pořádku. Často jsem své matce volal, abych
se dověděl, jak se mu vede.
Později toho dne jsem řekl svému příteli Andrewovi co se děje, a také on se začal modlit. Pak
promluvil nade mnou slova pravdy, o kterých jsem věděl, že jsou pravdivá. Řekl mi, abych
zůstal stát ve víře a dokonce mi dal k tomu i verš z Bible, ale ten si již nepamatuji. Řekl mi
také, abych neklesal ve víře a dodal k tomu: „Nemyslím si, že bys právě klesal ve víře.“ Já
jsem si byl jist tím, že ve víře neklesám. Věděl jsem, že milost Ježíše mne zmocňuje, abych
neztrácel víru v srdci, a abych pokračoval v přímluvě. Připomínal jsem si stále ta proroctví
vyřčená nad mým otcem.
Můj táta vždy říkal, že naše rodina je takový tým, tak jsem zavolal matce a sestře a společně
jsme se modlili a prohlašovali, že vedoucí našeho týmu z našeho středu odstraněn nebude.
Hodně jsem o té situaci přemýšlel a poté jsem dostal zjevení. Ďábel chtěl zničit ledviny mého
otce, protože ledviny zbavují naše tělo toxinů a toto je propojeno duchovně. Táta má velmi na
srdci zbavit se hříchu v životě podobně jako je funkce ledvin, takže ďábel zaútočil na fyzické,
aby se zbavil toho duchovního.
Ďábel chtěl také jeho srdce, protože otec má velké srdce pro lidi. Hodně miluje druhé a to
ďábel nenávidí. Tak jsem napsal zprávu pro ty, kteří se za něho modlili, a řekl jsem jim, co se
satan snaží udělat. Řekl jsem jim, aby prohlašovali, že otec ve svém životě bude nadále
pokračovat v boji proti hříchu a aby jeho srdce rostlo v lásce k lidem. Potom jsem zavolal
matce a sestře a řekl jsem jim to.
S Lukem jsme šli na ovocný koktejl a pak jsme odpočívali v jeho pokoji s Mikem. David
přišel za námi a společně jsme mluvili o holkách a o Lukově rozchodu s jeho dívkou. Byl to
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dobrý rozhovor. Dověděl jsem se, že stav mého otce se zlepšil a potom jsem v tom pokoji
usnul. Probudil jsem se v 12:59 a rychle běžel do pokoje 406, protože vyučování začínalo
v jednu odpoledne.
V neděli 7. května ráno mi telefonoval Joe a ptal se mne, jestli bych nechtěl jít na dvorek k
Mary Martě na nějaká grilovaná žebra. Nejdřív jsem nechtěl, ale nakonec jsem šel a úplně
jsem teď zapomněl, co se ten den přihodilo.
V pondělí 8. května jsem měl zkoušku z života a učení Krista. Kvůli těm věcem, které se děly,
jsem moc nestudoval. Ale proběhlo to dobře. Během těchto dní jsem se za svého otce hodně
modlil a volal do nemocnice, abych zjistil jak na tom je. Lidé se modlili se mnou. Když jsem
volal, zdravotní sestra mi říkala, že je to lepší, ale já se rozhodl věřit tomu, že můj otec je už
uzdraven ranami Ježíše Krista. Toho dne jsme šli jíst k Chipotle s Lukem a Joem. Bylo to
skvělé. Naučili mě připravovat burrito (obalovaný párek). S kuchyňským náčiním mi to ale
moc dobře nešlo.
Nejsem si jist, co jsem dělal v úterý 9. května. Toho večera jsem šel do Benningan s Isaacem
a Samantou, Toni Kristinou, Anthonym, Joelem (Anthonyho spolubydlící) a Lukem. Později
toho večera jsem zjistil, že můj otec v nemocnici prožívá těžké chvíle. Matka mi řekla, že ten
den otec v nemocnici hodně plakal. To bylo něco, co jsem nechtěl slyšet. Poté, co jsem to
vyslechl, jsem byl velmi smutný. Musel jsem se modlit.
Vyšel jsem ven a modlil se. Když jsem byl venku, zavolal jsem do nemocnice a sestra mi
řekla, že můj otec je plně napojen na dýchací přístroje. To nebylo dobré znamení, jelikož
předtím byl napojen pouze na padesát procent. Dojeli jsme domů 20 minut před začátkem
vyučování a zeptal jsem se Wade, jednoho z asistentů pokojů na našem patře, jestli mohu jít
do modlitebního pokojíku. Dovolil mi to a Sam jako další asistent mi doporučil, abych šel do
modlitebního pokojíku na osmém podlaží, a když bude zamčený, tak do modlitebního
pokojíku v prvním podlaží. Tak jsem šel nahoru do místnosti 807 a byl tam zrovna Andrew.
Připojil se ke mně v modlitbě za otce, která trvala 25 minut. To od něho bylo moc pěkné.
Další ráno 10. května jsem se vzbudil v 5 hodin ráno, abych se modlil za svého otce.
S modlitbou jsem nedovedl přestat. Rozhodl jsem se číst Přísloví 10. Byla to kapitola pro
mého otce. Chtěl jsem, aby ho od těch přístrojů mohli konečně odpojit a ta kapitola má
spoustu zaslíbení týkajících se našeho mládí. Prohlašoval jsem ta zaslíbení nad svým otcem.
Nějak jsem toho rána s modlitbou nemohl přestat. Modlil jsem se až do tři čtvrtě na devět.
Ten den jsme měli zkoušky z evangelizace na Fredově hodině. Dopadl jsem dobře, i když
jsem moc nestudoval. Středa byl veliký den. Byl to můj poslední den ve škole před letními
prázdninami.
Toho dne po škole Luke, Michael, Joe a já jsme šli do T.G.I. na jídlo. Když jsme tam byli,
uviděl jsem tam dítě v pojízdné židli, za které jsem se chtěl modlit. Bylo u stolu s jinými
dětmi a nějakými dospělými, kteří se o ně starali. Přišel jsem k jedné z těch dam a požádal ji,
jestli bych se za ně nemohl modlit. Řekla, že jí to nevadí a požadovala, abych se modlil i za
všechny ostatní. Tak jsem také udělal. Jaké to požehnání!
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I když věci u nás doma byly drsné, tak misie stále pokračovala. Během dne mi zavolala matka
a řekla mi neobyčejné věci. Řekla mi o zázraku, který šokoval doktory, a celé nemocniční
patro se z něho radovalo. Odpojili mého otce od dýchacích přístrojů, napojených k jeho ústům.
Vedlo se mu dobře a začal mluvit, což bylo úžasné.
Jedna z nejúžasnějších věcí, kterou řekl mojí matce, byla ta, že zemřel třikrát a pokaždé viděl
Ježíše a Ježíš mu říkal, aby se vrátil, jelikož ještě není jeho čas. Můj otec se probral ze všech
těch sedativ, které mu dávali, s poselstvím pro lidi a spoustou informací, které Ježíš s ním
sdílel. Jak ohromné! Řekl jsem o tom ostatním a sám jsem se z toho radoval. Poté co jsem
pobíhal kolem a snažil se najít některé věci od Joa, jsme se nakonec usnesli, že budeme mít
poslední rozlučku večer u Applebee s Joem, Abbie, Lukem a se mnou a byl to skutečně
skvělý čas.
Hned druhý den ráno jsem musel stihnout odlet letadla zpět do Seattlu ve státě Washington.
Tu noc jsem spal v pokoji s Joem, Lukem a Michaelem, jelikož jsem už svůj pokoj předal
uklizený. Joe se snažil mne a Lukeho zbít z legrace, ale přežili jsme to, když jsme se
schovávali 7 minut v umývárně. V noci mě probudil telefonát od Hanny (dcera Rona Luceho,
z Teen Mania) a při té příležitosti jsem jí řekl o tom úžasném svědectví. Řekla, že ji to
povzbudilo. Měla těžký den. Toho večera jsem spal ve skládacím křesle v jejich pokoji, který
byl dost v nepořádku. Bylo to pohodlné, ale moc jsem se nevyspal.
Budík zazvonil v pět ráno. Bylo 11. května a můj odlet byl v 6:30. Luke s Joem se vzbudili a
pomohli mi snést zavazadla. Když jsem se ohlížel zpět, uvědomil jsem si, že mi po nich bude
smutno. Můj strýc Lary přijel v 5:30 a s Lukem a Joem jsem se naposled rozloučil.
O šesti jsem byl na letišti. Měl jsem dva velké kufry a jeden z nich byl opravdu dost těžký.
Myslel jsem si, že na letišti budu muset za tak těžké zavazadlo něco připlatit. Hodil jsem to na
váhu a vážilo 31 kg. Muž, který to měl na starosti, mi řekl, že mám za to zaplatit 25 dolarů,
což jsem očekával. Chvíli tam něco dělal a pak mi najednou řekl, že můžu jít. Takže jsem
nemusel platit. Ježíš se mi dává poznat i skrze takové věci.
Let byl v pořádku. Seděl jsem vedle chlapce jménem Ron a byl to opravdu milý člověk. Ron a
jeho manželka patří k baptistům „Southern Baptist“ a byli na cestě do Seattlu, aby tam
nastoupili na loď a plavili se na Aljašku. Když nám dávali jídlo, zeptal jsem se Rona, jestli
chce za ně se mnou Pánu poděkovat. On seděl uprostřed, jeho manželka po jeho levém boku a
já po pravém. Tak jsem se k nim trochu naklonil a nahlas poděkoval Bohu za jídlo. Zbytek
letu proběhl v pořádku. Ke konci letu mi Ron dal vizitku a řekl mi, že příště, až budu
v Texasu, tak jsem tam pozván na jídlo. To od něho bylo milé. Když jsem přistál v Seattlu,
Washington, tak mne strýc Lewis vyzvedl na letišti.
Jeli jsme ke mně domů, kde jsem si vyložil své věci. Byla tam moje matka a moc rád jsem se
s ní zase viděl. Poté jsme jeli vyzvednout moji babičku a dědečka, a jakmile jsme je naložili,
odjeli jsme s nimi do nemocnice. Viděl jsem tam svého otce a mohl jsem se s ním i obejmout.
Bylo to šťastné shledání. Samozřejmě jsem nebyl rád, že ho vidím zrovna v nemocnici, ale
byl jsem prostě rád, že ho vidím. Necítil jsem se dobře z toho, že jsem byl od něho tak daleko,
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když se ty věci děly. Ukázal mi tři prsty a řekl mi, že viděl třikrát Ježíše. Rozplakal se, když
to říkal.
Jon přišel a byl s mým otcem asi 45 minut. To od něho bylo pěkné. Poté co jsem navštívil
otce, matka mne vzala k sobě domů, abych se mohl osprchovat a odpočinout si. Později jsem
se vrátil do nemocnice a strávil tam celou noc. Byl už čas ke spánku, ale sestry a doktoři nás
budili v intervalech celou noc. Otec mi řekl, abych držel jeho ruku, zatímco jsme usínali při
žalmech.
V pátek 12. května museli otci zavést centrální katetr, který se zaváděl do široké žíly nad
srdcem. Moc se mi to nelíbilo a doktor navíc mluvil o věcech, které by se mohly přihodit.
Moje babička, dědeček, táta a já jsme se modlili za to, co máme dělat. Medikamenty, které
chtěli tátovi dát, nebyly určeny pro malé, ale pro velké žíly a mohlo by tedy dojít ke
komplikacím, kdyby ty medikamenty musely procházet menšími žilami. Ty by se mohly
poničit. Dědeček a babička dali souhlas, já taky a nakonec maminka. Táta s tím problém
neměl. Ukázal jsem matce ten seznam od doktora, na ty vedlejší účinky, které mohou nastat, a
prohlásil jsem: „Vidíš? Tohle všechno jsou obavy a Bůh nám nedal ducha strachu.“ Takže
Boží Slovo mi dalo pokoj ohledně té situace. Když jsme se všichni rozhodli, chtěl jsem, aby
ostatní nechali tatínka v klidu, i když jsem to moc nedával najevo. Nechtěl jsem, aby moc
mluvil, aby mu tak v klidu tu žílu mohli napíchnout. Pak jsem odešel domů.
Matka tam zůstávala přes den a já přes noc. Cestou domů jsem se celou dobu modlil a
zavolala jsem Joemu, aby se také modlil. Když jsem dojel domů, modlil jsem se za svého otce
celou další hodinu. Vím, že mnozí lidé v dokonalost nevěří, ale já jsem chtěl, aby doktoři
vykonali dokonalou práci. Táta mi řekl, abych zavolal pastorovi Stevovi, vyřídil přátelské
pozdravy a řekl mu, že je v nemocnici. Zavolal jsem mu a společně jsme se za tátu modlili.
Po hodině jsem zavolal matce a dověděl se, že zavedení centrálního katetru bylo provedeno
úspěšně. Později k večeru jsem se vrátil do nemocnice, dal jsem křeslo vedle postele a usnul
jsem vedle táty. Tu noc jsem si dobře odpočinul. V pozadí jsme měli puštěnou křesťanskou
hudbu. Bylo to skvělé. Během těch dnů jsem mu pomáhal se najíst a s některými věcmi. Bylo
dobré tam být spolu s mámou. Po noci strávené u lůžka mého otce, jsem v sobotu ráno odešel.
Bylo 13. května. Když jsem přišel domů, zavolal jsem Lennie a požádal ho, aby posekal trávu,
což i udělal. Táta mluvil o tom, že je tu trávu třeba posekat. Když jsme s Lennie jeli navštívit
otce, byl tam právě pastor Steve a Beth na návštěvě. Přinesli tátovi tričko, které udělal syn
pastora Steva pro jednu zvláštní akci, kterou nazval „Repossess“.
Po nějaké době jsme s Lennie odešli a nechali pastora Steve a Betha s tátou o samotě. Potkali
jsme se s Lukem. Potom jsme šli do křesťanského knihkupectví a vybírali jsme dárek pro
moji matku na Den matek. Řekl mi, abych koupil matce Ranger Cookies (nějaký návod na
cukroví) od Marlene – perfektní! Neměla je již dlouho a vždycky mi říkala, abych jí je koupil.
S knihou jsem dostal kartičku z knihkupectví (nějaká sleva na ten druh cukroví) a šli jsme do
cukrářství Marlene. Obchod se právě zavíral, ale ta paní nám dovolila si cukroví vzít. To od
ní bylo moc pěkné. Pak jsme se šli všichni najíst k Chipotle’s. Potom jsem se vrátil do
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nemocnice. Ten večer byl pro mne dost nepříjemný. Byl jsem nemocný a cítil jsem se příšerně,
takže ve tři ráno jsem odešel.
14. května byl Den matek a já se probudil po drsné noci. Zdržoval jsem se v pokoji svých
rodičů u počítače. Po nějaké době jsem odešel za tátou. Toho dne jsem se dověděl, že mého
tátu přemísťují z jednotky intenzivní péče. To bylo dobře. Takže když jsem tam přišel, byl
jsem v normálním nemocničním pokoji. Přinesli mi přistýlku, abych tam mohl s tátou přespat.
Toho večera jsem tátovi hodně posloužil a staral se o něho. Bylo to drsné. Byli jsme vzhůru
každou hodinu, když sestry přicházely a vycházely z pokoje a můj táta měl noční děsy. Tak
jsme se modlili a pustili jsme křesťanskou hudbu. Myslím, že to trochu pomohlo. Kolem šesté
ráno mě táta probudil a řekl mi, abych šel domů a odpočinul si. Myslel jsem si, že to, co říká,
je legrační. Byl jsem celou noc buzen, a když už konečně usnu, tak mne vzbudí a řekne mi,
abych odešel – ha, ha! To je celý můj táta, je v nemocnici, ale snaží se pomoct ostatním. Tak
jsem poslechl, šel domů a vyspal jsem se.
15. května jsem se probudil kolem třetí hodiny ranní a okamžitě jsem vstal. Moc jsem toho
dne neudělal. Vytiskl jsem si navštívenky, abych dostal toto léto práci. Kolem šesté večer
jsem se modlil asi tři čtvrtě hodiny. Moje sestra byla na cestě sem, měla přistát letadlem v
18:45 a já ji měl vyzvednout. Po modlitbě jsem pro ni jel na letiště. Byl jsem tak rád, že jsem
ji viděl. Hned poté jsme jeli do nemocnice.
Když jsme dorazili do nemocnice, můj otec byl velmi šťastný, že moji sestru vidí, ale v pokoji
byla ještě jiná návštěva, takže jsme museli čekat venku v čekárně s dědečkem a babičkou.
Návštěva odešla, takže jsme měli příležitost se s otcem vidět. Hodně jsem kašlal, tak mi otec
řekl, že tam zůstat nemohu. Chtěl, abych šel domů a odpočíval. Řekl mi, že bude v pořádku.
Chtěl jsem zůstat, ale poslechl jsem.
16. května 2006 – dnes byl skvělý den. Můj otec se vrátil domů. To bylo vzrušující… a Ježíš
je ohromný!“ – Gabriel Braxton

Kapitola 9

Pravý vrátný nebe
Pochopil jsem, kdo je opravdu Vrátný nebe, že je to pouze Ježíš. Pochopil jsem to, když mi
naposled řekl: „Běž zpět!“ Viděl jsem v Jeho očích lásku k lidstvu. Viděl jsem lásku ke každé
dívce, chlapci, ženě i muži.
Hleděl jsem Ježíši do očí
Jeho oči jsou jako plamen ohně s barvami, které se mění, červená, oranžová, modrá, zelená,
žlutá a mnoho dalších barev. Jan řekl ve Zjevení 1:14, že „Jeho oči (jsou) jako plamen
ohně.“ Zakusil jsem, že Jeho oči jsou hluboké a plné života. Máte touhu se v Jeho očích
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„ztratit“ a nikdy se již nevrátit. V Jeho očích jsem viděl lásku ke každé lidské bytosti a ke
každému stvoření. A znovu, připadalo mi, jako kdyby ty oči milovaly jenom mne. Když jsem
ale začal myslet na někoho jiného, viděl jsem tu lásku i k němu. Bylo to jako kdyby miloval
pouze jeho. Tak jsem zase myslel na někoho jiného a znovu se stala ta stejná věc. Viděl jsem
Jeho lásku k nim. Myslel jsem přitom na několik bytostí v nebi a také na několik lidí na zemi.
Viděl jsem v Jeho očích, že tam chce mít všechny, všechny, kteří jsou ještě na této zemi.
Nechtěl, aby ani jedna osoba zahynula a šla do pekla. Ježíš chce, aby byli všichni spaseni.
Přál bych si, abychom to pochopili. On miluje každého. Otec, Syn a Duch svatý milují
každého tak moc.
Během té doby, kdy jsem hleděl do Jeho očí a viděl jsem tu lásku, věděl jsem, že i já jsem se
stal touto láskou. Pokud máme Ježíše, všichni máme tu lásku v nás a měli bychom se stát Jeho
láskou pro ostatní.

On nás miluje všechny
Během té doby, kdy jsem Mu hleděl do očí, měli jsme spolu komunikaci v myšlenkách bez
toho, abychom promluvili jediné slovo ústy. Zeptal jsem se Ho, zda mám milovat i ty, kteří
zneužívají děti. Jak už jste se asi dočetli, pracoval jsem s dětmi a mládeží. To, co se v té době
stávalo velmi často, bylo zneužití dětí mládeží. Tato věc podle mne způsobovala největší
ublížení ze všech, s kterými jsem se jako poradce setkal. Viděl jsem spoustu lidí, kteří se
zotavili ze všech možných zneužití, ale pokaždé, když jsem se setkal se sexuálním zneužitím,
tak to bylo to, co působilo největší zranění. Vždy mne to uvnitř nahněvalo.
Zatímco jsme takto komunikovali, Ježíš mi odpověděl: „Když někoho zavřeš do vězení,
dostane se ven. Buďto se dostane ven, když jeho čas vyprší, nebo když zemře, ale dostane se
ven. Když ale dáme někoho do pekla, je tam na věky.“
Potom na mne pohleděl s rudým plamenem v očích a řekl: „KDO JSI TY, ABYS RUŠIL TO,
CO JÁ JSEM VYKONAL!“ Řekl to velmi přísně. Také jsem v tu chvíli viděl, jak roztáhl
svoje ruce jako by byl na kříži a zaplatil tu cenu za každého, kdo zhřešil anebo zhřeší, což
znamená, že nemáme právo odsuzovat kohokoliv, jelikož On to nedělá. Věděl jsem to – vím,
že vím – On chce, aby tam s Ním byli všichni lidé. On opravdu chce, abychom tam byli s Ním.
Všichni lidé!
Teta Barbara
Pamatuji si, že v nebi jsem viděl svou příbuznou, o které jsem si myslel, že se do nebe nikdy
nedostane; byla to moje teta Barbara.
Teta Barbara byla moje oblíbená teta. Žila velmi blízko nás, kde jsem vyrůstal, v Kalifornii.
Přicházela k nám a starala se o nás, když rodiče odjeli z městečka. Bylo to příjemné být tam
s ní, a vždy jsem se na ni těšil.
Když si na ni ale vzpomínám z toho pozemského pohledu, nebylo na ní nic, co by mne vedlo
k tomu, abych si myslel, že je křesťanka a že jde do nebe, ale když jsem byl v nebi, hádejte,
kdo tam byl? Ano, teta Barbara, musela přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, jelikož jedině
tak se tam dostanete. Jelikož jsem ji nikdy neviděl, jak takto Pána Ježíše přijímá, tak jsem si
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myslel, že se tam nedostala. Nejsem to ale já, kdo posílá lidi do nebe a ani to nejsi ty, kdo je
tam dává. Je to Ježíš.
Moje manželka vedla mnohé lidi k Pánu a jejich příbuzní se to nikdy nedověděli. Ale Ježíš se
nikoho nevzdává, a to dokonce až do chvíle, kdy naposled vydechnou na této zemi. Je to jen
Ježíš. On je ten Vrátný nebe.

Kapitola 10

Zdravotní dokumentace a záznamy
Než se stala tato příhoda, byl jsem velice zdravý 47letý muž. Chodil jsem na pravidelné
zdravotní prohlídky. Většina těchto prohlídek byla proto, že jsem aktivně sloužil 6 let u
vojenského letectva Spojených států a 14 let jako náhradník. Jako náhradník jsem skončil
naprosto zdráv. Jediný problém, který jsem měl, byly ledvinové kameny v červnu roku 2002,
čtyři roky před touto událostí.
Když jsem měl tehdy problémy s ledvinami, tak jsem před operací nemusel zůstat přes noc
v nemocnici. V červnu roku 2002 jsem šel ráno na kontrolu do nemocnice a odpoledne ještě
toho dne jsem se vrátil.
Následuje lékařský záznam, který jsme dostali z obou nemocnic, ve kterých jsem byl léčen.
Získat tyto záznamy nebylo jednoduché, kvůli chybám, které se staly a kvůli potencionálnímu
podání žaloby k soudu. Doktor, který tyto chyby udělal, se snažil, abychom tyto přesné
záznamy nezískali. Nakonec jsme museli požádat jiné doktory, kteří na mém případu
pracovali, aby nám tyto informace vydali. Nebylo naším záměrem zažalovat doktora ani
nemocnici. Pouze jsme chtěli, aby oficiální zdravotní dokumentace potvrdila svědectví, které
nám řekli doktoři, sestry a jiný pracovní personál v nemocnicích.
Další věc ohledně této dokumentace je ta, že bylo těžké získat někoho, kdo by nám něco z této
dokumentace přečetl a napsal, abychom to měli pro tuto knihu. Narazili jsme na odpor lidí,
kteří nechtěli přeložit tyto lékařské záznamy. Jednoduše se báli podpořit zdokumentování
chyb, které urologové a nemocnice udělali. Nechtěli být jednoduše součástí jakéhokoliv
potencionálního zažalování k soudu v budoucnu. Takže následuje lékařská zpráva, kterou si
čtenář bude muset vyložit sám.
V následujících čtyřech letech po prvním léčení ledvinových kamenů, jsem s ledvinami ani
s jinými nemocemi neměl žádný problém. Nepamatuji si, že bych musel opustit na nějakou
dobu zaměstnání kvůli nemoci.

Výňatky záznamů ze zdravotní dokumentace
Předoperační diagnóza: Levý močovod calculus a dvoustranná nefrolitiáza a pyelonefritida
Pooperační diagnóza: Levý močovod calculus a dvoustranná nefrolitiáza a pyelonefritida
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Operace: Cytoskopie retrográdní pyelogram, zatlačen zpět z močovodu calculus a
dvoustranné mimotělní litotrypse rázovou vlnou
Indikace: Tento milý 49letý pán (ve skutečnosti mi bylo 47) přišel do nemocnice
s pyelonefritidou a obstrukcí močovodu calculus. Po 24 hodinách podávání antibiotik
společně s podáváním antibiotik na operačním sále, tentokrát definitivně podstupuje operační
zákrok.
Nálezy: Obstrukce calculus v levém močovodu je zatlačen zpět v ledvinné pánvičce, a 24-cm
7-french double-J stent je ponechán v močovodu a calculus další cíle v obou ledvinách
nesouvisle s těžkostí.
Po 2400 nárazech je procedura ukončena a pacient je probuzen a vrácen na lůžko
v uspokojivém stavu. Nebyly žádné komplikace, postup snášel dobře.
- Záznam z 6. května 2006 chirurgem, který tuto operaci prováděl.

Výňatky převzaté ze zbytku lékařské dokumentace a lékařských záznamů:
Větší množství tekutiny resuscitační kvůli přetlaku
Špatně reagující
Pohyb nohou s bolestí
Velmi studené digits a cyanotické prsty
Akutní ledvinové selhání
Druhořadé k akutní tubulární nekróza oliguric
Delší srdeční zástava
CPR (resuscitace) hodina a 45 minut (Pozn překl: Tohle je důkaz, že Dean byl skutečně po
tuto dobu mrtvý!)
Septický šok s urasepisis
Selhání dýchání
Plicní infiltráty
Otok versus adult dýchací selhání
Post CPR delší resuscitace
Delší srdeční zástava
Delší resuscitace
Fulminantní sepse
Příliš mnoho kamenů v pravé ledvině
Hrudní rentgenový snímek ukazuje rozptýlený plicní edém
Kultivace moči poslaná včera vzrostla více než 100,000 kolonie E.coli
Doktor zaznamenává 1hod a 45 minut při kritické péči při pacientovi, jenž nezahrnuje
samotnou proceduru
Server sepse
Diagnózy SIRS/Sepsis s hypotenze, tachykardie, tachypnoe, hypoxémie.
Vysoké riziko diseminované intravaskulární koagulace
Srdeční zástava
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Urosepsí s E coli
Sekundární selhání ledvin
Asystable
Extubated
Stabilní Herodynamically
Šok jater
Šokové selhání
Hemodynamický stres
Napojen na ventilaci
Paralytický ileus
Multiorgánové selhání
Kriticky nemocný
Prognóza je špatná
Quinton katetr a dialyzační léčba (riziko a výhody)
Riziko krvácení spolu s DIC
Srážení systému dialýzy nasazeno DIC
Obstrukce močových kamenů
Těžké acidózy s kyselinou mléčnou velmi vysoce na 16.
Špatně reagující
Vyžadující vysoké Fi0k vyrovnání nerovností ve vzdušném prostoru
Zákaly v plicích oboustranně mírně vzrostly.
Tohle je ward son pro postupný zápal plic.
Velmi nešťastně kriticky nemocný pacient
Po uzdravení jsem narazil na odpor doktora, který mne operoval, když nechtěl odstranit
hadičku, kterou mi do těla zavedli. Moje manželka musela doktorovi zavolat a říct mu, že
budeme muset podniknout právní kroky, pokud se nedohodneme na datu, kdy bude tato věc
z těla odstraněna. Na druhý den jsme dostali pozvání a doktor tuto věc odstranil. Zeptal jsem
se ho, co mi způsobilo tu zástavu srdce. Odpověděl mi, že to bylo tím, že jsem měl velmi
silnou infekci, o které si myslel, že je již pryč díky silným lékům proti ní. Ale z nějakého
důvodu to tuto infekci nijak nevyléčilo. Řekl, že těsně před operací se nepřesvědčili, jestli
tento lék zabral nebo ne a domnívali se, že zabral. Až teprve pět dní poté se z laboratorních
výsledků dověděli, že ten lék tu infekci nijak neovlivnil.
Ve chvíli nehody doktor nevěděl co je se mnou špatně, ani netušil, proč moje životně důležité
orgány přestávaly fungovat. Doktor mi řekl, že kdyby vše neudělali správně, byl bych ve
velmi obtížné pozici (mrtvý). Kdyby ten proces prý udělali o deset minut dříve nebo později,
byl bych mrtvý.
Zeptal jsem se ho, jestli jsem zemřel. Odpověděl mi, že se mi zastavilo srdce a pokaždé, kdy
už se zdálo, že znovu nastartuje, tak se tak nestalo. Řekl mi, že mne oživovali hodinu a třicet
minut (oficiálně hodinu a čtyřicet pět minut). Zeptal jsem se ho, jestli tohle vidí jako zázrak a
on mi odpověděl, že tohle je skutečný zázrak a že bych měl o tom druhým vyprávět.
Jak tedy vidíte, byla spoustu věcí s procedurou i mým tělem, které šly špatně. Ale Bůh to vše
uzdravil. Chvála Bohu!
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Kapitola 11

Ježíš chce, aby byli všichni spaseni
Všechno je správně, ty jsi se vším propojen a vše je propojeno s tebou. Co Ježíš dělal, když
jsem se tam dostal? Komunikoval s těmi bytostmi, které stály před ním v půlkruhu čelem
k Němu. Mluvil s nimi o určité strategii, aby Ho na této zemi více lidí poznalo jako Pána a
Spasitele.
Kromě zla si Bůh používá co jen jde, aby lidé poznali Ježíše jako Pána a Spasitele.
On hledá lidi na zemi, kteří by s Ním spolupracovali, aby ostatní poznali, kdo On je. Pochopil
jsem, že jsme ve skutečné válce. On naléhá na všechny, aby se tlačili do Božího království.
Jsme pro Něho tak důležití. Když jsem byl v nebi, byl jsem propojen s každým a každý byl
propojen se mnou. Díky tomuto propojení jsem porozuměl, jak moc jsme my, kteří jsme na
této zemi pro Něho, důležití.
Nebeská strategie
Říkám, že jsem byl tím překvapen, jelikož jsem předtím věřil, že poté, co Ježíš zemřel na kříži
a vystoupil na nebesa, již nebude více zapotřebí žádné další strategie. Nicméně když jsem
prohledal Nový zákon, vícekrát se tam dovídáme, že Ježíš posílá anděly na to, čemu říkám
„nebeská strategická mise“, aby lidé mohli být na každý den zachraňováni.
Čteme o tom ve Skutcích, kapitola 8 o Etiopanovi a Filipovi; dále Skutky, kapitola 9 o
Saulovi (Pavlovi) a Ananiášovi a Skutky, kapitola 10 o Kornéliovi a Petrovi. Jakmile se
někdo obrátí k Bohu ve svém srdci, On je v něm. Říkám lidem, že je v nebi mnoho lidí, o
kterých jsme si mysleli, že tam nebudou. Také jsou někteří, o kterých jsme si mysleli, že tam
budou, ale nejsou tam. Tak jak se praví v Římanům 10, Bůh hledí na srdce člověka – nejen na
to, co říkají nebo dělají.
Vše je tam správné a každý má právo být na místě, kde je vše správné. Vše je tam živé a
každý má právo žít s Bohem na věky. Pochopil jsem, že to je právě důvodem, proč jsme tady
– abychom řekli ostatním, kdo je Ježíš, tak aby i oni mohli jít a být s Bohem.
Armáda Boží
Pochopil jsem, že v Boží armádě existují dvě jednotky. Je nebeská jednotka a pozemská
jednotka, ale to obojí je armáda Boží.
Nebeská jednotka se skládá z Božích andělů. Viděl jsem, jak tato jednotka funguje. Věděli,
které vládě patří. Věděli, pro které království pracují. Když s nimi Ježíš komunikoval, bylo
vidět, s jak ohromným respektem Mu naslouchají. Na tento okamžik jsem nezapomněl. Jeden
z důvodů proč jsem nechtěl odejít, byl ten, že jsem se chtěl stát součástí té jednotky. Chtěl
jsem být s tou jednotkou, která Ho respektovala, pro to kdo On je – Král králů a Pán pánů.
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Pamatuji si, že jsem říkal později mému synovi v nemocnici, že již nemohu zpívat písně, které
nerespektují Ježíše jako Krále.
Viděl jsem, jak tito andělé se Mu klaněli předtím, než odešli na svoji misi. Také jsem viděl,
jak odcházejí; když odcházeli, nikdy se k Němu neotočili zády. Odešli rychle, aby splnili svůj
úkol, který dostali. Neviděl jsem nikoho, kdo by se ho vyptával na něco ohledně úkolu, který
od Něj obdržel.
Byli poslaní, aby bojovali v ponebeských oblastech. Bojují se zlými duchy, kteří patří
satanově armádě. Věděl jsem, že právě modlitba je to, co tyto věci uvádí do pohybu. O tom
budu psát ještě v jiné kapitole.
Pak je pozemská jednotka. Ta, do které jsem byl poslán zpět. Ta, které jsem nechtěl být
součástí. Nechtěl jsem být součástí této pozemské jednotky, jelikož jsem již poznal ty nebeské.
Viděl jsem, jak ta nebeská jednotka dělá věci naprosto jinak. Já jsem dělal vše naopak než tato
nebeská jednotka.
Když mi ale Ježíš řekl „vrať se“, tak uvnitř v sobě jsem věděl, že mi ve skutečnosti říká
„potřebuji tě více tam než tady“ a odešel jsem z nebe jako voják, který se vrací do války.
Věděl jsem, že to bude jen na chvíli a můj krátký život zde na zemi bude u konce. Kdybych
zde zůstal dalších 50 -100 let, i pak je to krátká doba ve srovnání s věčností. Řekl jsem mnoha
lidem zde na zemi, že se chci dožít alespoň 95. Chci být součástí této jednotky na zemi, jak
dlouho to jen půjde. To proto, že znám Boží srdce. Jeho srdce je pro to, aby lidé byli spaseni a
žili s Ním na věky věků.
Boží armáda na zemi
Také jsem pochopil, jak ta pozemská armáda vypadá. Za prvé, tato jednotka miluje svého
Boha celou svou bytostí. To jsou ti, kteří říkají, že Ježíš je Pán a Spasitel. Ne jenom Spasitel
jejich života, ale také Pán. Vědí, že jsou poslaní. Vědí, kdo je poslal. To jsou ti, kteří
pochopili Jeho autoritu a čí autoritu mají. Vědí, že je to válka se satanem a jeho padlými
anděly. Znají svoje zbraně a používají je v boji, který zakouší. Vědí, pod kterou vládou a
královstvím jsou a komu patří. Tráví soustu času s Otcem skrze Jeho Slovo (Bibli) a skrze
modlitbu. Díky tomu jsou schopni slyšet Jeho příkazy, když jim říká, aby něco vykonali. Vědí,
že když jim Ježíš nebo Otec skrze Ducha svatého říká, aby něco vykonali pro Jeho království,
je to příkaz a nikoliv doporučení. To jsou ti, kteří na této zemi našli svůj úkol a přijali ho.
Vědí, že musí přivádět ostatní k poznání Ježíše jako Pána a Spasitele za každou cenu. Jsou
ochotni položit své životy zde na zemi pro Něho. Vědí, že jsou součástí větší armády a mají
Boha, který je nezanechá o samotě.
V nebi jsem pochopil, že nejsem poslaný sám s tak těžkým břemenem. Pochopil jsem, že
někdo mne do Božího království promodlil. Také jsem pochopil, že Bůh použil obě jednotky,
nebeskou i pozemskou, aby v mém životě vykonal to, co chtěl a také totéž vykonal pro ty,
kteří tyto stránky čtou a jsou spaseni – to stejné udělal pro tebe!
Teď vy, kteří tyto stránky čtete a nejste spaseni. Jeho nebeská jednotka za vás bojuje. On
používá mne a jiné lidi v té pozemské jednotce pro vaše dobro.
Říkám vám: „Zastavte se právě teď a požádejte Ježíše, aby byl vaším Pánem a Spasitelem.
Řekněte následující modlitbu a poznáte, jak moc vás Bůh miluje.“
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Modlitba spasení
Vím, že jsem zhřešil. Lituji svých hříchů. Věřím, Ježíši, že jsi zemřel za mne na kříži, za můj
hřích. Já Tě teď přijímám, Ježíši, jako svého Spasitele a Pána. S Tvojí pomocí se budu snažit,
abych se Ti líbil každý den svého života. Chci být velkým vojákem cti ve Tvé armádě. Ve
jménu Ježíše. Amen.

Kapitola 12

Více než 600 lidí se dovědělo o Deanově
zázraku skrze e-mail
Následující e-maily byly posílány, aby se v nich oznamoval můj zdravotní stav. Tento e-mail
byl také zasílán lidem, se kterými jsem v době nehody pracoval. Také byl zasílán na jiná
místa jako King County a město Seattle. Byl zasílán na mnohá místa sociální agentury, se
kterou jsem pracoval. Byl zasílán asi 600 lidem, se kterými jsem pracoval. Takže když jsem
se zhruba po měsíci a půl od oné nehody ukázal v práci, lidé konstatovali, že to byl zázrak. Já
jsem je poté ujistil, že to byl zázrak vykonaný Ježíšem Kristem a naším Otcem Bohem.

První e-mail
10. května 2006
Ahoj všichni
Tohle je středeční aktualizace v případu Deana Braxtona, milovaného manažera Drogového
soudu pro mladistvé a nápravného soudu (Treatmentcourt). Jak už většina z vás ví, Dean
podstoupil minulý pátek,5.května urgentní operaci ledvinových kamenů v nemocnici sv.
Františka ve Federal Way. Kvůli infekci a mnoha jiným komplikacím následujícím po operaci,
Deanovo srdce, ledviny a jiné životně důležité orgány selhaly a byl napojen na přístroje.
V sobotu ráno byl přeložen do nemocnice v Tacoma General na JIP. Zůstává napojen na
přístrojích včetně dýchacího zařízení a ledvinové dialýze atd. Během tří dnů se jeho stav
zlepšil a začal reagovat. Dostává se mu skvělého léčení na jednotce intenzivní péče od
zdravotního týmu.
Momentálně je monitorováno jeho srdce, ledviny a jiné orgány a je řešen problém s bílými
krvinkami, který právě včera zjistili. Hladina těchto bílých krvinek se pomalu vrací do normy.
Museli zvýšit dávku kyslíku, což znamená, že za něj dýchají přístroje. A i když nemůže
mluvit, jelikož má na sobě dýchací přístroj, tak odpovídá mimikou obličeje a tečou mu slzy,
když mluví s manželkou a rodiči. To je dobré znamení, že jeho mozek funguje správně a že
má v sobě skvělého ducha. Pokračujeme v modlitbách za jeho uzdravení.
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Deanova manželka Marilyn Braxton by ráda všem poděkovala za návštěvy, přání, telefonáty a
jiné vyjádření starosti a péče. Chtěla by vás nicméně poprosit, aby během této kritické doby,
kdy je Dean napojen na přístroje, byly návštěvy a telefonáty omezeny. Ycaza a Hazel z 4Cs
koalice budou hlavní mluvčí, kteří budou informováni o průběhu, jelikož jsou velmi blízko
Marilyn a Deanovi a často se s nimi vidí.
Zajistili jsme nějaké jídlo a občerstvení pro rodinu tento týden a budeme vás nadále
informovat. Během této doby krize rodina tráví velmi málo času doma, takže ty potřeby jsou
trochu jiné.
Děkujeme za váš milující zájem a starost, za vaši oběť podpory a vaše modlitby za Deanovo
zdraví. Je to povzbudivé pro nás pro všechny a pro jeho rodinu.
Brzy se znovu ozveme.
Susie
Druhý e-mail
11. května 2006
Dobré ráno všem
Je čtvrtek ráno a píši aktualizaci ohledně Deana Braxtona. Marilyn Braxton hlásí, že Deanův
stav se zlepšuje ve všech oblastech. Komunikují s ním, což ukazuje na úroveň zlepšení jeho
stavu! Dějí se zázraky a zdravotní tým na JIP v Tacomě General nemocnici pokračuje ve
skvělé práci.
Marilyn, Dean a jejich početná rodina chtějí vyjádřit svůj neustávající dík za vaši milující
podporu, modlitby a starost. Jsou povzbuzeni Deanovým zlepšením stavu a toto povzbuzení
vám chtějí také předat. K úplnému uzdravení však zbývá dlouhá cesta.
Dean zatím zůstane na JIP. Budu vás dále informovat, jakmile přijmu další informace
od Marilyn skrze Hazel z 4C koalice ohledně stavu Deana a kdy ho konečně dají na normální
nemocniční pokoj.
Suzy
Třetí e-mail
12. května 2006
Dobré odpoledne všem
Tohle je velmi povzbudivá aktualizace, týkající se Deana Braxtona, od jeho manželky
Marilyn. Během 24-30 hodin Dean prožívá uzdravení, o jakém se nedá říct nic jiného, než že
je to zázrak.
Zatímco je stále na odd. JIP v Tacomě General nemocnici, tak se zlepšuje hodinu od hodiny a
je schopen komunikovat s rodinou i personálem.
Jeho doktoři jsou v úžasu nad tím, jak rychle reaguje na léčbu a jak dobře se mu vede.
Marilyn a nejbližší rodina jsou s ním většinu času a chtějí vyjádřit vděčnost vám všem za vaši
starost, modlitby a zájem o Deana. Jsou povzbuzeni a vděčni za zázrak uzdravení.
Zatím není jasné, jak dlouho Dean bude na JIP. Spousta věcí se předtím musí ještě vyřešit,
než bude schopen přeřazení na normální oddělení. Rodina stále potřebuje jídlo, zatímco jsou u
něho. Nějaké jídlo jim dnes večer přinesu. Uvítala bych jakékoliv další dary, kdykoliv během
týdne. Budu zpět v kanceláři pozdě odpoledne a částečně v úterý.
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Znovu děkuji za vaši snahu, modlitby a podporu.
Za drogový soud/nápravný tým soudnický Suzy

Čtvrtý e-mail
15. května 2006
Ahoj všichni
Právě jsem hovořila s Marilyn Braxtonovou. Dean byl přesunut z JIP a je stále v nemocnici
v Tacomě General. Daří se mu lépe a lépe každou hodinu. Řekla mi, že včera se prošel po
chodbě! Vyjádřila díky za všechnu tu lásku a podporu… a doktoři se stále nestačí divit, jak
rychlé je jeho uzdravení.
Všichni jsme povzbuzováni, abychom smýšleli pozitivně a pokračovali v modlitbách…
Susie

Pátý e-mail
16. května 2006
Ahoj… Nebyla jsem si jista, jestli jste dostali včerejší e-mail od Margaret, manažerky
Budoucí rekultivace (Reclaiming Futures). Teď když se tým vrátil z konference, Margaret
nebo Marek vás jistě zaopatří aktualizacemi.
Včera mi nebylo dobře, ale večer jsem mluvila s Marilyn. Dean se lepší hodinu od hodiny. Je
to jeden pokračující zázrak… dokonce to přiznávají i doktoři. V této chvíli ho mohou již
každou chvíli propustit domů. Stále ho čeká nějaké léčení, ale je již natolik zdráv, aby mohl jít
domů! Je to opravdový DIV!
Děkujeme za vaši starost a modlitby za něho.
Susie

Kapitola 13

Co mi Ježíš řekl o našich církvích
Když jsem byl s Ježíšem, pohleděl na mne a v tu chvíli do mého ducha ohromnou rychlostí
vkládal velké množství informací. Jediný způsob, jakým by se to dalo popsat, je podobný
počítači, když stahujete větší množství dat z jiného počítače nebo když váš počítač
přeprogramováváte.
Když se nad tím zamyslíte, přesně tak to je, když Ježíš nám sděluje některé informace, nám
všem. Většina lidí neslyší slyšitelný hlas Ježíše. Většinou přijímáme informace od Ježíše, jako
když počítač přijímá najednou spoustu informací. Podobně takto komunikuje i s bytostmi
v nebi. Takže sdílení toho, co mi Ježíš v nebi řekl, je jako vzít pouhý kousek skládanky a
dávat ji kousek po kousku k ostatním.
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Teď chci, abyste věděli, že Ježíš do mne vložil informace týkající se církví zde ve Spojených
státech.
Dva postoje v církvi
Nejdříve mi dovolte říct, že v dnešní církvi jsou dva druhy postoje. Oba tyto postoje
naleznete v knize Zjevení 3:7-21. Řekl mi, že tyto postoje se netýkají rozdílů mezi jednou a
druhou denominací. Předtím, než jsem šel do nebe, tak jsem si to myslel. V minulosti jsem
věřil, že jsem v té správné denominaci a ostatní nikoliv. Ať už jsem byl s Církví Boží v Kristu
(Church of God in Christ), Jižními baptisty (Southern Baptist), Sbory Božími (Assembly of
God), Four Square nebo s jakoukoliv jinou, vždy jsem věřil, že moje denominace je ta
správná. Věřil jsem, že máme ten správný postoj v církvi, do které jsem chodil. On mi dal
poznat, že v Jeho církvi není jedna denominace proti druhé. Uvědomil jsem si, že je spousta
věcí, kterým věříme, ale které nás ve skutečnosti do nebe nedostanou a ani nemohou způsobit,
abychom do něj nevstoupili. Ve skutečnosti nás blokují, abychom druhým pomohli k poznání
Ježíše jako Pána a Spasitele. Tak dlouho jak někdo následuje Římanům 10:9-10, tak je
v bezpečí. Co s těmito verši přichází, je láska k Bohu a láska k ostatní. To přináší změnu do
myšlení a skutků, ale rozhodně to není jedna denominace nad druhou. Bůh se jednoduše na
nás tímto způsobem nedívá.

Jsme jedno tělo
Scházíme se v různých budovách. On ale vidí každého, kdo přijal Ježíše jako Pána a
Spasitele, jako svoji církev. On také chce, abychom všichni patřili do místní skupiny věřících,
tak abychom mohli jeden druhého budovat pro dílo, které nám určil. V nebi nebyly žádné
denominační hranice. Existuje spousta starých vtipů ohledně denominací v nebi, které ale
v nebi neobstojí. Ve chvíli, kdy píši tuto knihu, tak já a moje manželka patříme do místního
těla věřících. Jméno církve je By His Word Christian Center in Tacoma Washington (Jeho
Slovem Křesťanské centrum v Tacomě, Washingtonu). Uvědomil jsem si, že je to součást
vlády Boží, abychom patřili k místní skupině těch, kteří učinili Ježíše Pánem a Spasitelem.
Ježíš chce, abychom měli společenství s ostatními v Jeho království.
Církev jakožto celek nemá žádné denominační hranice. To co řekl je, že ty dva postoje
existují v každé skupině věřících. Některá skupina může mít určitého postoje více než ta
druhá. Mohou existovat ve stejné budově. Znovu, tohle změnilo můj postoj, jak teď hledím na
církve po celém světě. Dověděl jsem se, že ať už se konají církevní shromáždění v jakékoliv
budově, v každé jsou tyto postoje. Tohle je něco, co nedělá Ježíše šťastným. On není šťastný,
když vyzdvihujeme jednu skupinu věřících nad druhou. Všichni jsme součástí stejné církve.
Mluvím o těch, kteří věří v Ježíše jako Syna Božího a učinili Ho Pánem a Spasitelem svých
životů. Mluvím o těch, kteří věří, že Bůh Otec poslal svého Syna na svět, aby svět spasil, aby
spasil tebe, aby spasil všechny lidi. Ti, kteří věří, že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno a že je
pouze jeden pravý Bůh a to ten, který stvořil člověka; nikoliv že by člověk vytvořil Boha.
On mi dal vědět, že má svoje děti v těchto věřících skupinách, které se scházejí v různých
budovách a denominacích. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha (1 Janova
5:1).
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On chce, abychom přestali s napadáním jeden druhého. On stále pracuje na každém z nás. On
chce, abychom následovali pravidla v Jeho království tak, abychom mohli napravovat jeden
druhého a ne se navzájem napadat.
První postoj
Tento první postoj můžeme najít ve Zjevení 3:8-12, v církvi Filadelfské.
Zjevení 3:8-12: „Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo
nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé
jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle,
způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože
jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý
svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo
nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již
nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma
sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno.“
Za prvé tento postoj má v sobě vůli nebo ochotu sloužit ostatním. Ti, kteří mají tento postoj,
zachovávají Boží Slovo za jakoukoliv cenu. Oni nezapřeli Jeho jméno. Vědí také, že Jeho
Slovo je Slovo vytrvalosti, které je zachová od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět.
(Pozn. překladatele: Všimněte si, že tato hodina zkoušky je to velké soužení, o kterém se píše
i na jiných místech Bible. Tato skupina vítězných křesťanů bude od toho času zachována,
tedy nebude zde v tom čase, jelikož Bůh si je vezme k sobě. Kdyby tam stálo jen, že je Bůh
zachová od zkoušky, mohli bychom si myslet, tak jak učí někteří, že celá církev bude muset
projít velikým soužením, při kterém je nějak nadpřirozeně ochrání, ale není tomu tak, tito
vítězové budou zachováni od samotné hodiny, tj. v tomto čase zde nebudou, Bůh je vytrhne.
Všimněte si také, že tento slib není dán celé církvi, ale pouze vítězům. Ti, kteří vyučují, že
žádné vytržení před velikým soužením nebude, přiznávají, že tento verš jim je trnem v oku.)
Ti, kteří mají tento postoj (nebo také ducha) ve svém srdci, vědí, že On přijde brzy. Chápou,
že pro ně je to brzy, jelikož chtějí vidět více lidí spasených. Pevně se drží toho, co znají. Ti,
kteří mají tento postoj, mají korunu, kterou jim nikdo nevezme, mohou se jí sami vzdát, ale
nikdo jiný jim ji nevezme. Vskutku vítězí nade vším, co na ně na této zemi přichází jako
zkoušky. Budou učiněni sloupem v chrámu Božím a z něho již nevyjdou. Jméno Boží a jméno
města Božího bude na nich napsáno (symbolicky řečeno).
Znovu, tento postoj je ve všech těch, kteří věří v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.

Druhý postoj (nebo také duch)
Druhý postoj najdeme ve Zjevení 3: 15-21 v církvi Laodikejské.
Zjevení 3:15-21: „Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo
horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem
bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý
a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho,
48

abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já
všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u
dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a
on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a
usedl se svým Otcem na jeho trůnu.“
Tohle je ten postoj (duch), se kterým nechci mít nic společného. V čase té nehody jsem věřil,
že každá tradiční církev je touto církví Laodikejskou. V té době jsem se pastoračně staral o
malou domácí církev a byl jsem s tím velmi spokojen. Jak už jste se dočetli, byl jsem několik
let členem tradiční církve, kde jsem dělal většinu času asistujícího pastora. A kvůli některým
zkušenostem, které jsem v těchto tradičních církvích zakusil, jsem již s těmito církvemi
nechtěl mít nic společného. Čím starší byla denominace, tím více se podobala Laodikeji, tak
jsem tomu věřil. Ale jak už jsem řekl předtím, můj postoj se změnil. Bylo mi dáno poznat, že
tato věc nemá nic společného s budovou nebo s denominací. Vše se to týká lidského srdce.
Tento duch není ani studený ani horký. Nepracuje pro Boha. Tito lidé, kteří si říkají věřící
v Krista, nejsou ve skutečnosti na straně Boha. Ježíš řekl, že si přeje, aby byli buďto studení
nebo horcí. Jelikož jsou ale vlažní, tak je vyplivne (řecky vyzvrací) ze svých úst. Ti, kteří mají
tento postoj, říkají, že jsou bohatí, mají blahobyt a nic nepotřebují. Možná, že to neříkají
nahlas, aby to ostatní slyšeli, ale ve svém srdci tomu věří. Jejich problém spočívá v tom, že
Bůh zná jejich srdce a ví, jakého jsou ducha (nebo jaký postoj zastávají v srdci).
Ježíš řekl, že nevědí, že jsou bídní, ubozí, chudí, slepí a nazí. Pak jim Ježíš radí, aby si od něj
nakoupili zlata, které bylo přetaveno ohněm. On chce, aby byli opravdu bohatí. Chce, aby
měli bílá roucha, aby nebyli nazí. Nechce, aby byla jejich nahota zjevena. Chce, aby jejich oči
byly otevřené, aby mohli vidět, protože ON JE MILUJE, napravuje je a ukázňuje ty, kteří jsou
tohoto ducha. Ježíš klepe na dveře jejich ducha, čeká, až se Mu otevřou, cele otevřou. Chce
vejít do jejich nitra a tam s nimi večeřet a oni s Ním. Ti, kteří činí pokání a vítězí nad touto
vlažností, usednou s Ježíšem na Jeho trůně.
Církev může změnit naše národy
Další věc, kterou do mě Ježíš v nebi vložil, je že „tak jak se vede církvi na zemi, tak se vede i
národu.“ Pokud vidíme problém v našem národě, musíme nejdříve zkoumat naše církve. On
opravdu chce, aby Jeho lid, který se nazývá Jeho jménem, se pokořil, modlil, hledal Jeho tvář
a odvrátil se od svých vlastních zlých cest. Tohle vždy pohne i s národem. My, kteří věříme
v Ježíše jako Pána a Spasitele, můžeme změnit naše národy kolem, ať už je to USA, Peru,
Anglie, Kanada, Čína, Uganda, Izrael anebo tvůj národ. On chce, abychom věděli, že se to
může stát. Můžeme změnit zemi, aby bylo více lidí spaseno.
2 Paralipomenon 7:14: „Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude
se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe,
odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“
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Kapitola 14

Co Bůh dělá s našimi modlitbami
Jednoho dne budu doma
Jako by moje kůže nepasovala na těle
Ale já si právě uvědomil, že se cítím jako cizinec
Na místě, kterému jsem vždy říkal domov.
Pak jsem ale uslyšel tvůj hlas
Jako by se najednou rozžehlo světlo
A já prostě věděl, že
To je to místo, na které patřím
Jako bych se s někým právě setkal
Ale znal ho již po dlouhé věky
Každou čárku, každý rys,
Každou zvláštnost
Všechny rozpaky jakoby se
Najednou rozpustily někam pryč
Každá bolest, každé ponížení
Každý pocit nenaplnění
Bylo to jako kdyby se někdo
Dostal do mého nejzazšího místa v mém srdci
A našel tam to, po čem jsem tak toužil
Můj domov!
Bylo to jakoby každý dětský sen
Každý pocit ryzosti
Každá dobrá vzpomínka, každá naděje
Byla slyšena ve tvých slovech
Bylo to jako bych tě již znal
Ty jsi popisoval můj domov
Ty jsi znal můj domov
Jednoho dne budu doma
Autor: Teresa Smith
2 Korintským 5:8: „S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u
Pána.“
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Bylo skvělé cestovat tam, kde je Ježíš. Pohyboval jsem se ohromnou rychlostí. Když jsem
odcházel, nikoho jsem neviděl. Nehledal jsem nikoho jiného než Ježíše. Věděl jsem, kam jdu.
Na cestě zpět do svého těla jsem viděl démony v husté tmě, která obklopuje naši galaxii.
Když jsem se přiblížil zpět k nemocnici, viděl jsem doktory a sestry, jak pracují na mém těle
v nemocniční místnosti. Nicméně, když jsem své tělo opouštěl, tak jsem se neohlížel zpět.
Věděl jsem kam mám jít a nikdo mi to nemusel říkat. Nepotřeboval jsem žádné instrukce.
Nepotřeboval jsem, aby pro mne přišel anděl. Věděl jsem, že jdu domů, kde budu u nohou
Ježíšových.
Jak už jsem řekl, pohyboval jsem se ohromnou rychlostí. Tak jak říká 2 Korintským, opustil
jsem své tělo a byl jsem v přítomnosti svého Pána. Pohyboval jsem se rychleji, než jste
schopni přečíst následující větu. Opustil jsem své tělo a nacházel jsem se v přítomnosti Pána.
Kdybych zemřel právě teď, byl bych v nebi rychlostí mrknutí oka. A přece jsem viděl, že
modlitby lidí, kteří se za mne modlili, i jiné modlitby byly rychlejší než já. Vypadaly jako
nějaké vystřelené hvězdy, které mne míjely. Vše co jsem viděl, bylo, jak mne míjejí koule
ohně, které za sebou táhnou ocas světla podobný ohni. Viděl jsem modlitby, když jsem šel do
nebe a viděl jsem je opět, když jsem se z nebe vracel do nemocnice zde na zemi. Pohyboval
jsem se doslovně v řece modliteb, které směřovaly do nebe. Ty modlitby, které mi byly
nejblíže, byly modlitby za mne, ty které ode mne byly dále, byly za ostatní lidi.
Přemýšlejte o tom na chvíli. Kdybyste se začali modlit ve chvíli, kdy jsem opustil své tělo a
šel do nebe, uviděl bych vaši modlitbu, jak mne předchází. Předcházely mne takovou
rychlostí, jako kdybych stál na místě. Opustil jsem své tělo a byl jsem v přítomnosti svého
Pána.
Dva druhy modliteb
Věděl jsem, že jsou dva druhy modliteb, které mne míjely. Jeden druh modliteb byl od těch
lidí, kteří když se modlili, tak chápali autoritu, kterou mají, když se modlí. Modlili se vírou ze
svého srdce. Modlili se podle verše z Bible, jehož význam pochopili. Modlili se nade mnou a
nad ostatními podle vůle Boží. Takže když se tak modlili, věděli, co to může vykonat. A
věděli, že Bůh odpoví na tuto modlitbu podle své moci. Jan nám o tomto druhu modlitby říká.
1 Jan 5:14-15: „Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle
jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč
jsme jej prosili, dostáváme.“
S touto modlitbou jsem neměl žádný problém. Je nám řečeno v Matouši 6:10, abychom se
modlili podle Jeho vůle zde na zemi. Studuji, abych poznal Jeho vůli v Bibli, takže mne tento
druh modlitby nijak nepřekvapil. Takovýto druh modlitby se modlila moje manželka s dětmi a
jinými věřícími. Byla Boží vůle, abych se vrátil na tuto zem. A jelikož to byla Jeho vůle, tak
byla vyslyšena. Ale také si vzpomeňte na oběť a zápas mé manželky, aby se tak stalo. To byla
Boží vůle.
Ten druhý druh modlitby mne překvapil. Byl to takový druh modlitby, o kterém jsem si
myslel, že ani neexistuje. Opravdu mne to zaskočilo. Byl to druh modlitby, ve které se lidé
modlí a nemají plné porozumění toho, co se vlastně modlí. Nepochybovali o tom, za co se
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modlí. Nechápali ale vliv své modlitby. Nechápali plně vůli Boží v tom, za co se modlí. Měli
víru v to, za co se modlí, ale plně nechápali, jaký skutečný dopad tato modlitba může mít. A
přesto Bůh tuto modlitbu vyslyšel tak, jako kdyby tomu plně rozuměli.
Nepochybovali v modlitbě, měli víru v to, co se modlí. Rád říkám, že se modlili a věřili, že
jejich modlitba způsobí takový výbuch jako výbušná žabka (něco jako petarda), ale Bůh ve
skutečnosti poctil jejich modlitbu atomovým výbuchem. Odpověděl na jejich modlitbu tak,
jako kdyby plně chápali její význam. To je nejlépe vidět u malých dětí. Viděl jsem modlit se
malé dítě za něco a modlilo se tak, jako kdyby to již byla hotová věc. Možná vědí velmi málo
o Bibli, ale vědí něco o Bohu. Tento druh modlitby najdeme v listu Efezským.
Efezským 3:20: „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem
více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“
Kam naše modlitby jdou
Jak už jsem řekl, šel jsem přímo k nohám Ježíše a tam jsem se zastavil. Ty modlitby šly ale
přímo k trůnu Otce. Nejenom že by šly k Bohu Otci, ale vstoupily do Něho. Abyste to trochu
pochopili, musíte chápat, že Boží trůn je místo a více než místo, je to On sám, není to jen
nějaká židle. Trůn Boží popíši více v této knize později. Teď ale potřebuji pokračovat v tom,
co se děje s našimi modlitbami, když se modlíme.
Viděl jsem, jak do Otce vstupují miliony a miliony modliteb. Naše modlitby se stávají Jím a
On se stává naší modlitbou. Viděl jsem tyto světelné modlitby, jak jsou vystřelené jako
hvězdy a vstupují do Otce. Pochopil jsem, že On odpovídá na naše modlitby sám sebou.
Ze začátku, když jsem se vrátil z nebe a někdo se mne zeptal na modlitby, měl jsem s tím
velké potíže popsat to, co jsem viděl. To vše převyšovalo to, co jsem se doposud naučil.
Pamatuji si, že jsem se k Otci modlil, abych to všechno dokázal popsat. Jak mohu vysvětlit, že
jsem viděl modlitby lidí vstupovat do Boha?
Když mne nasměroval do knihy Exodus, našel jsem odpověď, abych dokázal vysvětlit tyto
modlitby.
Exodus 3:13-14: „Mojžíš ale pokračoval: „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: „Poslal
mě k vám Bůh vašich otců.“ Co jim odpovím, když se mě zeptají: „Jaké má jméno?“ Tehdy
Bůh Mojžíšovi řekl "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: „Poslal
mě k vám Jsem."
Pán zde praví – JÁ JSEM. TEDY ON JE TOU ODPOVĚDÍ NA NAŠE MODLITBY! On
odpovídá na naše modlitby sebou samým.
Proč přišel? Proč přišel k dětem Izraele? Bůh nám praví v knize Exodus 3:7-8 proč přišel.
Exodus 3:7-8: „Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel
jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je
vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostranné, do země
oplývající mlékem a medem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců
a Jebusejců.“
Izraelci se modlili za vysvoboditele, za spasitele a uzdravitele. Tyto modlitby vešly do Boha
Otce a On sám se stal jejich odpovědí. On se stal jejich vysvoboditelem, jejich spasitelem a
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jejich uzdravitelem. Stejně tak je On naší odpovědí na všechny naše modlitby, které jsme se
kdy k němu modlili, On je náš spasitel, radost, pokoj, spravedlnost atd. Právě teď to řekni
nahlas – „Bůh je moje odpověď na každý problém, který mám!
Náš Bůh je!
On je skutečně odpovědí na naše modlitby a proto Ho nazýváme:
JAHVE-JIREH: Hospodin uvidí: to jest… opatří, jméno vyslovené Abrahamem, když
obětoval berana, který se zachytil v trnitém keři na hoře Moriah. (Pozn. překladatele:
nádherný předobraz Beránka Božího s trnovou korunou na hlavě, kterého Bůh opatřil na
kopci zvaném Golgota. Izák, kterého Bůh ušetřil, ukazuje na Božství Kristovo a beránek v trní
ukazuje na lidství Krista, na Jeho tělo, které bylo obětováno na kříži za naše hříchy.) Tohle
vyjádření „Pán opatří“ je používáno do dnešního dne. „Na Pánově hoře Pán opatří“. „Na
Pánově hoře uvidíme“. Je to podobné jako říct „když člověk dojde ke konci svých sil, to je
Boží příležitost“. (Genesis 22:8,14)
JAHVE-NISSI: Hospodin je můj prapor, titul vyřčený Mojžíšem u oltáře, který postavil na
pahorku, na kterém stál s pozdviženýma rukama, zatímco Izrael vítězil nad nepřítelem
Amalekem. (Exodus 17:15 - Pán je můj prapor)
JAHVE-ŠALOM: Hospodin je pokoj. Jméno vyřčené Gedeonem u oltáře, který postavil u
Ophra, jako reakci na slovo, které k němu Pán promluvil „Pokoj tobě“ (Soudcům 6:24)
JAHVE-SHAMMAH: Hospodin je tam, symbolický titul vyřčený Ezechielem nad
Jeruzalémem, který viděl ve vidění. Jméno toho města bude od toho dne: Pán tam je. Byl to
symbol církve evangelia. (Ezechiel 48:35)
JAHVE-TSIDKENU: Hospodin naše spravedlnost. ( V B21 je to stejně jako v anglické verzi:
HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Jeremiáš 23:6) Což je název daný spasiteli. Za jeho
dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván.
Jeremiáš 33:16: „V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto
jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST.“
Ať už je tvoje potřeba jakákoliv, On je tvou odpovědí. Bible nám to hovoří a je to pravda.
Modlitby ze srdce
Jak už jste četli dříve, Ježíš do mne vložil spoustu informací. Vložil do mne také informace
ohledně modliteb. Pochopil jsem, že modlitby musí vycházet z našeho srdce. Náš Bůh je
Bohem srdce a On touží, abychom k Němu hovořili z našeho srdce. Zatím jsem ještě nenašel
způsob, jakým bych to popsal, ale vím, že naše modlitby se stávají určitou substancí. Jaký
druh? Nemám slovo, jakým bych to popsal, ale stávají se určitou substancí. Stanou se jí však
pouze v případě, pokud se modlíme ze srdce. On nás slyší, pokud se modlíme ze srdce. To je
důvodem, proč většina malých dětí dostane své požadavky. V Římanům 10:9 čteme, že Bůh
hledí k srdci.
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Římanům 10:9: „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen.“
On slyší tvé srdce. On chápe tvé srdce. ON slyší pouze modlitby ze srdce. Někteří se ptají:
„Co když je tvé srdce v nepořádku, když se modlíš?“ Duch svatý ti to ukáže. Je to na tobě,
abys mu naslouchal. ON ti také pomůže, aby ses modlil ze srdce. Duch svatý přišel proto, aby
nám pomáhal se spoustou věcí správně; způsobem, jakým chce Bůh, aby byly vykonány.
Modlitba je jedna z těchto věcí.
Lukáš 11:13: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše
váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?"
Matouš 7:11: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše
váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?“
Čtěte Lukáše 11:1-13, abyste pochopili, co se děje, když se modlíme ze srdce.
Lidé se ptají: „Jak mám vědět, jestli se modlím podle Jeho vůle?“ Moje odpověď zní:
„Požádej Ho o pomoc, aby ses modlil ze srdce.“ Já vím, že On tě slyší, jelikož je to Jeho vůle.
Můžeš to číst znovu v 1 Janově 5:14-15. Modli se ze srdce. Poté, co ho požádáš ze srdce,
znovu již Ho žádat nemusíš. Už tě slyšel. Bůh nemá problém s nasloucháním ani s pamětí, ale
my se k němu modlíme tak, jako kdyby ten problém měl.
Pochopil jsem, že naše modlitby nemusí být opakovány znovu, jestliže jsme se je modlili ze
srdce, náš Otec nezapomíná modlitby, které se modlíme ze srdce. My na ně můžeme
zapomenout, ale On na ně nezapomíná. Jednou se mne někdo zeptal: „Co když jsem se
nemodlil správně? Musím prosit znovu?“ Odpověděl jsem: „Můžeš, pokud chceš, ale Bůh
naslouchá tvému srdci. Pokud žádáš ze srdce, tak tě slyší. Máš svůj požadavek vyřízený. Teď
Mu za to děkuj.“

Modlitby ze srdce nemají omezenou dobu trvanlivosti
Další věc, kterou jsem pochopil je ta, že modlitby ze srdce nemají dobu trvanlivosti. Bůh na
tvé modlitby nezapomíná. Pamatuje na ně až do doby, kdy jsou zodpovězeny. Může to trvat
několik minut, hodin, dnů, roků nebo i déle. Ale tvé modlitby nemají omezenou dobu
trvanlivosti. Není na nich napsáno datum, kdy jim skončí trvanlivost.
To znamená, že když se modlíš znovu a znovu za někoho, aby byl spasen, On tě slyšel hned
poprvé, když ses modlil a jakmile tato osoba na chvíli otočí své srdce k Bohu, Bůh se s ní
setká. Vše co potřebuješ udělat, je Mu za to děkovat. On chce, aby tvoji známí byli spaseni,
více, než to chceš ty. Pamatuj, Otec dal svého Syna Ježíše, aby mohli být spaseni. Tak Mu
děkuj za to, že slyší tvou modlitbu a za to, že je zodpovězena. Nezáleží na tom, jestli tu
modlitbu uvidíš vyslyšenou zde na zemi nebo až se dostaneš do nebe. Ať už jsi kdekoliv,
budeš se radovat.
Moje matka učinila Ježíše svým Pánem a Spasitelem až teprve před deseti lety, poté co tak
učinila moje babička Marie, když její matka zemřela. Vím, že když moje matka tento krok
učinila, tak se z toho moje babička radovala.
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Někteří z vás, kteří tohle čtete, jste odpovědí na modlitby, které se někdo za vás modlil již
před hodně dlouhou dobou. Někteří jste odpovědí na modlitbu, kterou se za vás modlili vaši
prapraprarodiče, abyste poznali Ježíše jako Pána a Spasitele. A jelikož modlitby nemají dobu
trvanlivosti, tak když jste obrátili své srdce k Bohu, tak to bylo proto, že jejich modlitba byla
vyslyšena.
Někteří z vás máte u Boha modlitby, které se za vás někdo modlil před dávným časem a Bůh
čeká, aby na ně mohl odpovědět. Je pouze potřeba, aby vaše srdce v pořádku. Požádejte Ježíše,
ať vám pomůže.
Zde je jedna věc, kterou musím o modlitbě říct, kterou jsem se dověděl. Naše modlitby působí
pohyb v království Božím. Ježíš má plán, strategii ohledně modlitby. V Bibli čteme, že se
máme modlit, aby Pán poslal dělníky na svou žeň. Matouš 9:37-38.

Ježíš dává rozkazy
Když jsem viděl, jak Ježíš dělá strategii, klekl si na zem a vztáhl svoji ruku směrem k zemi a
ta země se najednou zvedla a stalo se z ní město. Jaké město? To vám neřeknu, jen vím, že to
bylo pozemské město. Ukazoval na různé oblasti v tom městě a poté pohleděl na jednoho
anděla. Všichni se před ním sklonili a rychle pak odcházeli pozadu. Věděl jsem, že jim dal
instrukce ohledně toho, co mají dělat. Věděl jsem, že Ježíš přijal informace ohledně situace na
zemi, které Otec dostal od někoho, kdo se zde na zemi modlil a tuto informaci předal Ježíši ve
stejné chvíli, kdy tuto informaci sám přijal. Poté Ježíš viděl, co Otec chtěl a tuto informaci
dal andělu, který vzápětí odešel na zem. Plnili rozkazy, které jim Ježíš dával. O tomto také
můžete číst v knize Daniel 10:12. Vím, že moje manželka takovou reakci způsobila, když se
modlila podle vůle Boží. Jednala podle Matouše 6:10 a Lukáše 11:2.
Matouš 6:10: „Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na
zemi.“ (B21)
Lukáš 11:2: „Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď
posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ (KMS)
Jak tedy vidíte, je nám řečeno, abychom se modlili, aby vůle, která je v nebi, byla i zde na
zemi. To je to, co jsem viděl, když jsem tam byl. Boží vůle, která se děje v nebi, aby se děla i
zde na zemi.
Další věc, kterou je třeba říct nahlas a jasně, je ta, že máme toho jediného Boha, který slyší
modlitby. Někdy jednáme tak, jako kdyby bylo těch bohů v nebi víc, a ten náš je jedním
z nich. To není pravda. Viděl jsem pouze jednoho Boha a svůj trůn s nikým jiným nesdílel.
Ani Mohamed, Buddha nebo jiná náboženská postava. Bůh Otec, který sedí na trůnu, a Ježíš
Kristus byli ti jediní, kteří přijímali slávu od stvoření Božího v nebi. Žádná jiná bytost Boží
nedostávala, nepřijímala ani nedávala chválu nikomu jinému než Otci a Ježíši.
Existuje pouze jeden Bůh, který může slyšet modlitby na celé planetě a odpovědět na ně jasně.
Žádný jiný takzvaný bůh nemůže. Musíme pochopit, že je pouze jeden Bůh, a On jediný je ten,
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který odpovídá na modlitby. TOMU MUSÍME VĚŘIT! Jak už jsem řekl dříve, modlíme se
k tomu Bohu, který učinil člověka, nikoliv k bohu, který je stvořen člověkem.

Kapitola 15

Viděl jsem Boha Otce na trůnu a
Jeho lásku k nám
Ty jsi tohle pro mne vykonal
Již od počátku času
Od Starého až po Nový zákon
Byly napsány příběhy o místě
Kde nejsou trápení ani starosti
Jsou tam ulice ze zlata
Hudební noty, které vycházejí z křišťálových fontán
Světla, která svítí jasněji než slunce
Které svítí v létě
Všechny možné barvy, které svítí
Z jeho křišťálové koruny
Jeho roucho je ta nejčistší bílá
Zahalena přes Jeho bronzově zářící nohy
Písně chvály a uctívání k Otci plní jasnou oblohu
Zatímco duchové tančí vděčností za přízeň, milosrdenství
Poklekají u nohou našeho bratra Ježíše Krista
Světlo se zablesklo z Jeho rukou
Z mých rtů vyšla tato slova:
Ty jsi tohle učinil pro mne!
Autor: Dorothea Elisha Holmes

Jak už jsem řekl, viděl jsem modlitby lidí, kteří se za mne modlili a modlitby ostatních, jak
vstupují do Boha Otce, který byl na svém trůnu. Chci teď popsat Boha Otce, tak jak jsem Ho
viděl v nebi.
Bůh Otec je, tak jak Bible říká, duch. On je čistý DUCH. On je čistá LÁSKA. On je čistý
ŽIVOT. A On je čisté SVĚTLO. To je to, co On je. Kéž bychom to jen chápali při našem
výkladu Bible! Říkám lidem, že toto pochopení, kdo je Bůh, mi dalo lepší pochopení toho, co
čtu v Bibli. Vše co Bůh dělá, propojuji s tím, co Bůh je. Láska, Život a Světlo. Nemůže k nám
přijít jinak, než tak jaký je. Vše co dělá, vychází z toho kdo je. Je láska přesně tak, jak nám
říká Jan v Bibli. On je ten pravý Duch a my Ho proto musíme uctívat v duchu a pravdě. On je
čisté světlo, které se stále šíří – On je život.
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Ti, kteří byli vykoupeni, nazývají Boha Otce Stvořitele SLOVEM. On je slovo a Jeho slovo je
On. Říká se „Slovo říká…“
Ti z nás, kteří jsme vykoupeni, Ho nazýváme Otcem. To je dobrá zpráva. My, kdo jsme
vykoupeni, jsme ti jediní, kteří Ho nazýváme Otcem.
Jak Otec vypadá?
Tuto otázku mi lidé položili mnohokrát. „Jak Otec vypadá?“ Ptají se, jestli vypadá jako
člověk. On je ohromný. Slovo „veliký“ se ani nepřibližuje tomu, co jsem viděl nebo zažil.
Andělé, kteří lítají kolem Něj a volají „svatý, svatý, svatý“, jsou velice malí ve srovnání
s Bohem.
Má podobu člověka. Nebo ještě lépe, my máme podobu Boží. My vypadáme jako On. Byli
jsme stvořeni k Božímu obrazu. Jen stěží Ho mohu popsat – On je veliký, obrovský,
nekonečný, enormní, nezměřitelný, neomezený, nespoutaný, nikdy nekončící, svobodný a
natolik svobodný, aby mohl jednat jako Bůh. Rád používám slovo nekonečný, jelikož mi to
většinou přichází na mysl, že to nebere konce. Opravdu jsem v angličtině nenašel slova, jak
bych Boha popsal. Ani mne nenapadá, že bych to někdy svedl, popsat to, co jsem viděl. Když
se Ho snažím popsat v mysli, nejde to. Když začnu přemýšlet o počátku Jeho vzhledu, tak
ztratím konec, když začnu přemýšlet o konci, ztratím přehled začátku.
Jednou jsem se nad tím snažil hluboce zamyslet a vystihnout Ho svojí myslí, ale myslím, že
kdybych nepřestal, skončilo by to bolestí hlavy. Znovu už to nezkouším. Vy, kteří znáte
Ježíše jako Pána a Spasitele, vy Ho uvidíte a uvidíte to, o čem zde mluvím. Vše co mohu říct
je jen to, že je obrovský.
Není konec Boha Otce. Září podobně jako Ježíš mnoha barvami, které z Něho vycházejí.
Ježíš a Bůh Otec vše osvětlují. Nedovolují žádné temnotě, aby byla v nebi – ani trochu!
Každá bytost v nebi má Boha Otce a Ježíše uvnitř v sobě. Žijí mimo každou bytost a také
uvnitř každé bytosti. Každá bytost září kvůli Bohu Otci a Ježíši. Oni jsou světlem uvnitř každé
živé bytosti a stvoření. Temnota tam nemá místo.
Docházejí mi slova, když popisuji Otce. Ježíše bylo jednodušší popsat jen proto, že má nové
tělo. My, kteří známe Ježíše jako Pána a Spasitele, budeme mít jednoho dne to stejné tělo.
Trůn Otce
Viděl jsem Boha Otce sedět na trůnu a znovu jedna z mých náboženských „škatulek“, ve které
jsem ho měl uloženého, se tím roztříštila. On seděl na trůnu a On je tím trůnem. Vycházely
z něho různé barvy, více barev než jsem schopen vám říct. Ty barvy, které z něho vycházely,
byly živé. Vše, co vychází z Boha Otce, je živé.
Před tímto trůnem bylo nespočetné množství nebeských bytostí, které vzdávaly Bohu chválu.
Teď se budu snažit popsat trůn Boží. Tohle je to, co jsem viděl. Bůh je obrovský a ten trůn
byl samotný Bůh. On byl uprostřed trůnu a byl s tímto trůnem v kontaktu. Kde byl On, tam
byl také tento trůn. Ten trůn byl zářící a vypadal jako oblak. Vždy jsem si myslel, že sedí na
židli, ale spíše to vypadalo, jako že ten trůn je oblak - moje tradiční myšlení zde bylo
roztříštěno.
Připadalo mi, že ten trůn je Bůh a že Otec nikdy nebyl od tohoto trůnu oddělen. Když mluvím
o tomto trůnu, je pro mne těžké pochopit vše, co jsem tam viděl. Bůh říká v Izaiáši: „Nebe je
můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.“
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Izaiáš 66:1-2: „Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.
Kde mi to chcete stavět dům? Kde má být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno
svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v
duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým.“
Skutky 7:48-50: „Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: `Nebe
je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a
jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?“
Matouš 5:34: „Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží
trůn,…“
Bůh je tímto trůnem, to je to, co teď ostatním říkám. Plně to změnilo moji předešlou
představu o trůnu. Viděl jsem Boha na trůnu uprostřed trůnu a On byl tím trůnem, „Kdo jiný
mohl vytvořit trůn pro Boha, než Bůh sám?“ A není takový, jaký by vytvořil člověk.
Láska našeho Otce k nám
Když jsem hleděl na ten trůn, viděl jsem, jak moc nás Bůh miluje. Věděl jsem, že nás Ježíš
moc miluje, ale vidět Otcovu lásku k nám – páni! Když jsem Mu hleděl do očí, myslel jsem si
„nevím kolik vesmírů by bylo možno do Jeho očí vložit.“ Ale ze všeho nejvíce mi utkvěla
v mysli ta láska, jakou má pro nás, co jsme zde na zemi, ke každému zvlášť.
Dověděl jsem se, že pokaždé, když se nadechneme vzduchu, Bůh Otec tím ve skutečnosti říká
„miluji tě“. Ten jediný důvod, proč je zde vzduch, je ten, že je zde pro tebe. Kolikrát za den
se nadechnete? Kolikrát se nadechnete, tolikrát vám Bůh říká, že vás miluje. Naslouchej Mu,
když se nadechuješ, říká „miluji tě“.
Všichni jsme číslem jedna
Pochopil jsem, že v Božích očích neexistuje nic jako číslo dvě. Každý je pro Něho číslo jedna.
Nikdo pro Něho není osobou číslo dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm ani deset. Pro Něho
jsme číslem jedna. Každý je pro něho první na řadě. Není rozdílu ani tady na zemi. Pokud
znáš Ježíše jako Pána a Spasitele, pak jsi pro Něho číslo jedna. Tak jak Bible říká, jsme
zřítelnicí Jeho oka.
Žalmy 17:8: „Jak zřítelnici oka mě opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu.“
Zach. 2:12: „Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k národům,
které vás plenily: "Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka.“
Dověděl jsem se, jak moc si nás váží.
Jan 3:16-17: „ Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.“
Přijat zpět ze smrti
Přijat zpět ze smrti, požehnal jsi nás
Slávou, kterou jsi viděl a tím co jsi řekl.
Dotkl ses jak nebe, tak i země,
To co jsi zakusil, je skutečně druhé narození.
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Povzbudil jsi nás, abychom zůstali věrní Božímu Slovu,
Abychom chodili, mluvili a žili tak jak máme.
Chráníme tě našimi bratrskými modlitbami,
Které udržují svobodným od břemen a starostí,
Nebo i před jinými svody a světským zápasem,
Který by mohl zadržet Boží plán pro tvůj Duchem vedený život.
Zůstávej na tom místě, proměněn v Pánu,
Proměněn k obrazu Slova, místo o které se sdílíš,
Místo tak skvělé!
Toužíme celým srdcem
Abychom každý den se probudili do nového a čerstvého začátku.
Pomohl jsi nám uvidět Boha skrze jiskřivé zářící nové oči,
Což podnítilo nové povědomí a volání z nového srdce,
Které zapaluje novou vášeň a větší touhu zůstat blízko
Pánu v jeho přepalujícím ohni lásky.
Amen
Autor: Nancy Greco

Kapitola 16

Chvála před trůnem
Jak už jsem řekl, viděl jsem Boha Otce, jak sedí na svém trůnu s nespočetným zástupem
bytostí, které vzdávají chválu Bohu. Byl jsem na kolenou, když jsem hleděl na trůn Boží.
Tohle je to, co jsem viděl: Byl jsem daleko a přece blízko trůnu Božímu. Jak už jsem řekl, byl
tam nespočet bytostí kolem trůnu. Některé z nich byly lidské bytosti ze země a jiné byly
nebeské bytosti. Mezi nimi a trůnem bylo něco jako voda. Jan řekl v knize Zjevení, že to bylo
jako křišťálové moře. Vypadá to jako křišťál, ale není to křišťál. Je to něco jako voda, ale není
to voda. Nejlépe jak bych tuto věc popsal je, že to vypadá jako voda. Takže znovu, je to jako
voda a je to živé.
Kromě křišťálového moře je tam pod trůnem ještě další tekutá věc. Trůn se vznáší nad touto
tekutinou a tato tekutina je také živá. Má jinou hustotu ve srovnání s křišťálovým mořem.
Tyto dvě tekutiny se prolínaly, a přesto se jedna do druhé nevpily. Zůstaly oddělené. Nenašel
jsem slov, abych vyjádřil nádheru těch dvou tekutin. Vše, co mohu říct je to, že byly živé a
byla v nich osobnost. Skrze nebe protéká více různých tekutin, které jsou živé a mají veselou
osobnost.
Když jsem byl v nebi, vždy tam byl zvuk chvály a uctívání. Pochopil jsem, že opravdová
chvála je konání Boží vůle. V ovzduší byla vždy spousta zvuků. Hrálo to neustále a přece to
nebylo jako hudba, kterou jsem kdy slyšel. Bylo to více než jen to slyšet, bylo to něco, co jste
zakoušeli. Připodobnil bych to k vibraci bubínků. Vibrace, které můžete cítit, podobně jako
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když kolem vás projíždí auto a má basy naplno puštěné a vy cítíte ty vibrace. Tato chvála byla
vždy v ovzduší.
Když jsem se ale dostal k trůnu a viděl co se tam děje, veškerý zvuk, pokud to tak můžeme
nazvat, přestal. Bylo ticho. Naprosto vše ztichlo. Poznal jsem, co je to opravdu ticho. Zde na
zemi máme kolem sebe vždy hluk; i když si myslíme, že je ticho, vždy je nějaký zvuk kolem.
V té chvíli jsem ale opravdu neslyšel žádný zvuk.
Vedoucí nebeské chvály
Další věc, kterou jsem viděl, byla jedna z bytostí před trůnem, která povstala z pozice, kdy
klečela. Povstala podobně, jako když stoupá výtah vzhůru, velice pomalu. Tato bytost byla
neuvěřitelně nádherná. Vypadala jako žena, ale věděl jsem přitom, že není. Pomalu vystoupila
do vzduchu takových sto pater i výš. Když dosáhla svého nejvyššího bodu, roztáhla paže
doširoka nad hlavu. Barva té bytosti byla světle modrá podobně jako obloha za jasného dne.
Téměř jste skrze tuto bytost mohli vidět, ale těžko říct, jelikož různé barvy duhy vycházely
z Boha a vcházely do té bytosti.
Poté, co tato bytost přestala stoupat vzhůru, otevřela ústa a prolomila ticho, které tam vládlo.
Začala zpívat v řeči, které jsem rozuměl, ale věděl jsem, že to není pozemský jazyk. Vypadalo
to, že to je řeč té bytosti, ale já mu nějak rozuměl. Zvuk, který z těchto úst vycházel, byl
nádherný a byla to jakoby jedna nota. Vycházelo to z nejniternější části té bytosti. Tato bytost
jakoby vytvářela hudbu uvnitř sebe. Takto všechny bytosti vytvářejí hudbu.
Hudební nástroje uvnitř této bytosti
Když jsem se vrátil na zem, někdo se mne zeptal na hudbu v nebi. Řekl jsem jim o tom, jak
jsem slyšel a viděl hudbu, jak vychází z bytostí v nebi. Poté, co jsem to té osobě řekl, tak jsem
si sám pro sebe řekl: „Deane, tohle jsi přehnal!“ Ale věděl jsem, že musím říct to, co jsem
viděl, ať už mi uvěří nebo ne. Musel jsem říct pravdu, když se mne zeptali, ať už jsem tomu
předtím věřil nebo ne. Nikdy jsem nikoho neslyšel, jak mi říká, že andělé v nebi mají hudební
nástroje uvnitř v sobě. To bylo poprvé, kdy jsem řekl něco, o čem jsem ani nevěděl, že je
v Bibli, ale nebylo to naposled. Později jsem zjistil, že Lucifer, teď satan, byl stvořen
s hudebními nástroji uvnitř sebe.
Ezechiel 28:13: „V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius,
topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů
tvých a píšťal tvých V TOBĚ, hned jakžs se narodil, připraveni jsou.“(Kralická) (KJV a ASV
verze také překládá v tobě.)

Zvuk hudby v nebi
Hudba, která vycházela z té bytosti, byla jedna nádherná a dlouhá nota. Ta bytost
začala vysokou notou a poté pokračovala nižší notou, pak se vrátila na vysokou notu, ale o
něco níže než ta předešlá. Noty jako by byly poskládané jedna na druhé. Vysoké noty na další
vysoké notě a nižší noty na další nižší notě.
Když ta bytost přecházela z vysoké noty na nízkou, zrychlil se pohyb mezi vysokou a nízkou
notou. Mezi výškami a hlubším tonem se to stále zrychlovalo. Měl jsem tu schopnost sledovat
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každou notu, která opouštěla tuto bytost, a nezáleželo na tom, jak rychle z té bytosti vycházejí.
Viděl jsem ty noty vycházet z úst té bytosti. Byla to určitá substance, taková, jakou jsem zde
na zemi neviděl, ani to nemohu k ničemu přirovnat, abych řekl, z čeho byly vytvořeny. Byly
jedna na druhé. Klidně byste je mohli držet v ruce a chodit po nich. Mohli jste slyšet a zakusit
každou notu, která vycházela z úst té bytosti. Tato bytost stále zpívala a tvořila hudbu, dokud
se nenaplnilo celé ovzduší zvukem těch not. Ty noty nakonec vstoupily do Otce na trůnu.
Mohl jsem slyšet ty zvuky, i když jsem z nebe odcházel a mohl jsem je slyšet, i když jsem
nebe opustil. Dokonce je slyším i teď. Když ta bytost nakonec dosáhla vrcholu chvály,
přestala a znovu se sklonila na kolena, jako když výtah sjede pomalu dolů.
Co tato nádherná bytost dělala? Dlouho poté jsem se snažil zpívat hudbu, kterou jsem slyšel
v nebi. Snažil jsem se ty zvuky si broukat a troubit. Pokoušel jsem se o všechno, jen abych tu
hudbu, která mi v hlavě utkvěla, vydal ze sebe. Jednoduše jsem chtěl, aby všichni slyšeli ty
zvuky, které jsem v nebi slyšel já.
Dokonce jsem se pokoušel o to, aby se hudebníci pokusili některé ty zvuky vydat. Nikomu
z nich se to ale nepovedlo, díky pravidlům, která jsou v hudbě zde. Uvědomil jsem si, že to
nesvedu, dokud se nesetkám s tou pravou osobou.
On našel tu notu!
Byl jsem v Creswell, Oregon a mluvil jsem v jedné církvi o nebi. Ti lidé, kteří nás pozvali,
měli takové malé shromáždění ještě den předtím, abychom slyšeli Korejce, který hrál na
housle. Zatímco hrál, trochu se přiblížil některým zvukům, které jsem slyšel v nebi. Byly to
většinou zvuky, které jsem slyšel hrát tu nádhernou světle modrou bytost. Požádal jsem ho,
jestli bychom se nepokusili najít ty zvuky. Takže v neděli po bohoslužbě jsem se s ním
posadil. Začal hrát různé noty na své housle. Když se začal přibližovat té první notě, která
vyšla z úst té bytosti, byl jsem nadšený. Poté zahrál tu notu, kterou jsem poprvé slyšel
vycházet z té bytosti. Zastavil jsem ho a řekl jsem: „To je ono! To je ono!“
Zeptal jsem se ho co je to za notu a on mi řekl, že to je nota A. Potom mi řekl lámanou
angličtinou, že je to úžasné, že jsem poznal tu notu, která jako první vycházela z úst té bytosti.
Řekl mi, proč ho to udivilo. Byl kdysi koncertním houslistou a hrál v orchestru. Řekl, že
v orchestru, dříve než začnou hrát, on i ostatní si ladí nástroje podle noty A. Dokud všichni
v orchestru nebyli naladěni na notu A, tak nezačali hrát. Byl tím velmi udiven, že jsem si
zapamatoval tuto notu jako tu první, která vycházela z úst té bytosti.
Volání ke chvále
Po této diskuzi jsem trochu více pochopil, co tato nádherná bytost dělala. Ve skutečnosti se
všechny bytosti nalaďovaly na notu A, která vycházela z jejích úst. Bylo to volání celého nebe,
aby chválilo Otce a Ježíše, což byl záměr té bytosti. Propojovala veškeré tvorstvo, aby
chválilo Boha. Záměrem bylo chválit Boha. Tato bytost vytvářela noty chvály, ve které každá
nota byla plná chvály Bohu. Každá nota spojovala nebeská stvoření k chvále Boha Otce.
Ty zvuky jsem slyšel i potom, co celé nebe začalo chválit Boha. Neboť jsem viděl po mé
pravé straně a po pravé straně trůnu veliký zástup bytostí, které vystoupily vzhůru ze svých
kolen podobně jako ta bytost.
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Zástup bytostí
Některé z nich byly nebeské bytosti a jiné zase lidské bytosti. Jejich počet byl větší, než jsem
dovedl spočítat. Věděl jsem, že některé nebeské bytosti byly před tímto trůnem po dobu, která
mi připadala jako věčnost. Každá bytost zářila a byla nádherná. Všichni vykoupení, kteří byli
lidmi zde na zemi, zářili bílým světlem, ostatní měli různé barvy a také zářili.
Začali chválit Otce. Každá bytost zpívala píseň lásky Otci ve své vlastní řeči. Znovu, rozuměl
jsem každé řeči a každá píseň byla individuální milostná píseň Otci. Každá píseň zněla tak
nádherně, milostně a slova byla taková, že pro ně nemám vyjádření. Snažil jsem se
pobrukovat si ty zvuky, zpívat, ale nepovedlo se mi to.
Když skončila jedna skupina, povstala další nebo povstala jen jedna bytost. Povstávaly z kleče,
aby zpívaly. Opakuji, že ty noty byly z určité substance. Mohli jste každou notu držet v ruce.
Každá nota byla chvála sama o sobě. Každá bytost zpívala ze svého nejhlubšího nitra.
To se dělo znovu a znovu. Tyto bytosti povstávaly a pak se znovu skláněly na svá kolena.
Viděl jsem ty zvuky vycházet z každé bytosti a samozřejmě tím nechci říct, že v nebi nejsou
hudební nástroje, pouze říkám, že jsem je v té chvíli neviděl. Každý hlas měl v nebi své místo.
Porozuměl jsem tomu, že Bůh učinil pro naše hlasy v nebi určité místo, které nemůže nahradit
nikdo jiný. Tyto hlasy neřinčí, když znějí.
Moře podobné křišťálu a jeho účast při chvále
Teď chci mluvit o něčem, co vidělo jen pár lidí, a vrátili se, aby o tom mluvili. Znovu, musím
prostě říct to, co jsem viděl. Poté co ty noty opustily zástup zpívajících, vypadaly, jako když
tancují, zatímco stoupaly vzhůru k Otci na trůnu. Předtím, než se dostaly k Otci, to křišťálové
moře, které bylo před trůnem, povstalo, zachytilo ty noty a udělalo do sebe otvor, tak aby tyto
noty mohly skrze ně tančit. Zdálo se, že to trochu změnilo tóny do výšky nebo do hloubky,
podobně jako kdyby procházely nějakou trumpetou, flétnou nebo nějakým podobným
nástrojem. Bylo to nádherné! Zvuky, které vyšly z toho moře, byly nádherné, udivující! To
křišťálové moře hrálo noty, které vyšly z těch bytostí podobně, jako kdyby někdo hrál na
piano. Zdálo se mi, že se to děje věčnost.
Tanec v nebi
Křišťálové moře také dělalo pohyby v ovzduší, kterými chválilo Otce. Jaké nádherné pohyby
lásky tohle křišťálové moře ukazovalo před Otcem!
Poté co ty noty opustily vody do atmosféry, tak se setkaly s barvami, které vycházely z Otce.
Ty barvy byly živé a držely noty a tančily s nimi. Barvy tancovaly s notami celou cestu až
k Otci a pustily je těsně předtím, než vstoupily do Otce. Když jsem pozoroval ty noty, jak
vystupují k Otci, právě tehdy jsem si všiml další skupiny bytostí. Byly to bytosti, z nichž
některé byly nebeské a jiné, které byly lidmi zde na zemi. Tyto bytosti tancovaly nádhernými
pohyby ke chvále Otci na trůnu. Byly v atmosféře nad vodou.
Za těmito tanečníky, před nimi, pod nimi i nad nimi byly ty barvy a noty.
Hřmění nebe
Celá atmosféra chválila Otce na trůně. Připomnělo mi to 4. červenec zde ve Spojených státech
amerických, kdy zde máme ohňostroje, které explodují ve vzduchu. Celé ovzduší explodovalo
jedno po druhém ve chvále Otci na trůnu. Jan 14:2 to popisuje jako hřmění.
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Zjevení 14:2-3: „Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého
hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby
novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo
nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země.“

Bytosti létající kolem Otce
Pak tam byly bytosti, které létaly kolem Otce, který byl na trůnu. Živé bytosti, o kterých
mluví Jan ve zjevení 4:6-7,9 a serafové, jak je nazval Izaiáš v Izaiáši 6:2-4. Byly to bytosti,
které létaly kolem Otce na trůnu a volaly: „SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ“ Je jich víc než jeden.
Viděl jsem jich celý zástup, jak létá kolem trůnu. Někteří z nich měli na svých křídlech něco,
co vypadá jako oči a jiní to neměli. To, co vypadalo jako oči na křídlech andělů, občas mrklo
a něco z toho vzlétlo ve chvále k Otci na trůnu.
Nad Otcem, který je na svém trůnu, je Jeho sláva. Prostě Jeho nádherná sláva. Uvnitř této
slávy je Jeho chvála pro Něho samotného. Někteří z vás pochopíte, co jsem právě řekl.
Někteří to ale nepochopí. Nikdo ale nemůže chválit Boha více, než Bůh sám. Neboť pouze
Bůh ví, kdo opravdu je. Takže pouze Jeho sláva Ho může chválit.

Tato chvála změnila můj život
Vše co jsem vám zde zatím řekl, je nedostatečným popisem toho, co jsem viděl před trůnem.
Zatím se mne ještě nikdo na víc neptal a přece je tam toho mnohem víc, co se děje před
trůnem. Vše co mohu říci, je to, že ti z vás, kteří znáte Ježíše jako Pána a Spasitele, sami
uvidíte to, co jsem se vám snažil popsat a ještě mnohem víc.
Když jsem byl před trůnem a naslouchal chvále, najednou jsem zaslechl zvuk tak nádherný,
že to změnilo moji chválu Bohu navždy. Tato část, kterou vám teď řeknu, je ta, která nejvíce
změnila můj život zde na zemi. Poznal jsem něco o Bohu Otci, co naprosto změnilo způsob,
jakým se dívám celkově na život. Bylo těžké vysvětlit to ostatním, a zvláště křesťanům. Když
vy, jako čistá duchovní bytost pohledíte na Otce, vidíte Ho naprosto jinak, než když jste se na
Něho podívali předtím.

Otcova píseň lásky
Pokusím se teď vám čtenářům popsat to, o čem zde hovořím. Modlím se, aby srdce vašeho
porozumění bylo otevřeno, abyste přijali to, co jsem poznal o Bohu Otci.
Řekl jsem, že když jsem byl před trůnem, zaslechl jsem i jiný zvuk a když jsem se vrátil na
zem, měl jsem trochu problém to přijmout. Byl to zvuk, o kterém jsem věděl, že mi přináší
život v hojnosti. Tenhle zvuk patřil Bohu Otci, když odpovídal zpěvem každé bytosti, která
Ho chválila před Trůnem.
Zpíval individuální milostnou píseň jednomu každému stvoření. Ta píseň byla živá a vypadalo
to, že vchází dovnitř každé bytosti osobně. To co jsem viděl, bylo to, co čtete v Bibli v Písni
písní v knize Šalomounově, kde je výměna slov lásky jednoho druhému; kde si vyměňují
slova lásky. To je to, co se dělo v nebi. Bůh Otec vyjadřoval svoji lásku ke každé bytosti a
ony zase vyjadřovaly svoji lásku k Němu.
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Věřím teď tomu, že to je přesně to, co se děje, když tady na zemi vyjadřujeme naši lásku
k Bohu. Nesnažil jsem se ani tuto Jeho píseň kopírovat. Co se mě opravdu dotklo, bylo to, že
když tu píseň zpíval a ona vyšla z Jeho ducha, z Něho samotného, tak se ta píseň nedotkla
žádného jiného stvoření. Ta píseň šla přímou cestou k tomu, komu byla určena, nikdo ji
nepřerušil.

Jeho píseň lásky pouze pro tebe
Spolu s písněmi bytostí pro Otce, který sedí na trůnu, s křišťálovým mořem a barvami, které
hrají svoji roli, je zde ještě Boží píseň, na které neměl účast nikdo jiný, než ta osoba, které to
bylo určeno. Tato píseň byla čistá láska. Když jsem viděl, jak Bůh tuto píseň zpívá, pochopil
jsem moc lásky.
Věděl jsem, že Bůh neposílá jen píseň lásky každému stvoření v nebi, ale také na zemi. On
posílá lásku jednomu každému na této planetě. Po celou dobu, kdy je tato láska posílána, tak
nic tuto lásku nemůže zastavit. Můžeme Jeho lásku zapřít, odmítnout nebo jednat jako kdyby
tam žádná nebyla, ale On nám ji stále posílá. Přál bych si, aby se lidé skutečně této věci
chopili. Již jsem to řekl, že pokaždé, když se nadechneme vzduchu, On nám tím říká „miluji
tě“. Pokud právě teď dýcháš, pak naslouchej tomu, jak ti Otec říká, že tě miluje.
„Neboť tak Bůh miloval svět“ se pro mne tím stalo více živé. Zjistil jsem, že kdyby
z nějakého důvodu Ježíš nešel na Golgotu, aby nás zde na zemi vykoupil, Bůh Otec by našel
jiný způsob, jak by se k nám dostal, aby nás vykoupil. Tak moc nás miluje!
Uvědomil jsem si, že můj domov teprve přijde
Vešel jsem do svatyně
a nevěděl co očekávat
Vše co jsem věděl, bylo to
že jsem k smrti unaven
Posadil jsem se do první lavice
A doufal, že něco uslyším
Něco jsem potřeboval
Muž přišel k podiu, aby mluvil
Měl milou tvář
Upřímný vzhled
Málokdy se to vidí
Začal mluvit o místě
Bylo to místo, o kterém jsem věděl
Ale nikdy to pro mne nebylo reálné
Místo zvané nebe
Když mluvil
Byl jsem naprosto nadšený
Mohl jsem vidět tu vodu
Vidět ty barvy
Popisoval prožitky mého dětství
Pole, po kterém jsem utíkal
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Stromy, po kterých jsem šplhal
Oceán, ve kterém jsem si hrál
Bezpečí, které jsem cítil v domě svých rodičů
Tu lásku, kterou jsem cítil
Ty písně, které mi zpívali
Věděl jsem, že nade mnou bdí
Ta úplnost, nedotčenost
Toužil jsem po těch dnech opět
Cítit se tak bezstarostně
Vědět, že jsi vždy milován
Nikdy nepoznat strach
Ale to nebylo mé dětství
To bylo to, co teprve má přijít
Téměř jsem se rozplakal
Odkud ty vzpomínky?
O místě na kterém jsem nikdy nebyl?
Proč jsem se cítil tak jak on
Právě popsal domov mých dětských snů?
Shromáždění povstalo, aby šlo domů
Ale můj domov již doma nebyl
To jsem si uvědomil
Můj domov teprve přijde.
Autor: Teresa Smith

Kapitola 17

Boží stvoření bytostí
Následuje, jaké bytosti jsem v nebi viděl. Jsou tam ti, kteří byli zde na zemi lidmi a teď jsou
mezi vykoupenými v nebi. Tyto bytosti v době, kdy žily na zemi, učinily Ježíše svým Pánem
a Spasitelem.
Potom jsou tam nebeské bytosti. Jsou to také stvořené bytosti, ale nikdy nepoznaly, co to je
být vykoupenými. Jak už jsem prohlásil, jsou to bytosti, které JSOU vším tím, k čemu byly
stvořeny. Jsou dokonalé v každé oblasti, tak jako Otec, Syn a Duch svatý jsou dokonalí. Vše,
co jsem viděl, byly dokonalé bytosti. Jsou spravedlivé stejně tak, jako vše kolem nich je
spravedlivé. Jsou spravedlností pro Boha díky tomu, co pro ně Ježíš vykonal zde na zemi a
jsou spravedlností také pro ty nebeské bytosti, které si zvolily nikdy nenásledovat satana.
Všechny bytosti byly tím, k čemu byly stvořeny. Zářily slávou Boží. Zakoušel jsem stvoření
Boží, tak jak ho Bůh stvořil. Zakoušel jsem život, tak jak ho Bůh stvořil. Viděl jsem stvořený
život.
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Moje rodina a přátelé mne přivítali
Jedna z těch mých náboženských škatulek, kterou jsem měl ohledně rodin v nebi, byla opět
rozbitá. Věřil jsem, že v nebi poznám svoji rodinu, ale ve skutečnosti jsem se domníval, že na
tom zas až tak moc nezáleží. Hleděl jsem na to tak, jako že všichni věřící jsme rodina Boží a
na tom záleží, a to je samozřejmě pravda. My všichni jsme rodina Boží. Něco se mi však
přihodilo, co jsem vůbec nečekal, když jsem byl v nebi.
Ježíš stál po mé levé straně, jak už jsem řekl předtím a mluvil k bytostem, které stály
v půlkruhu, a po Jeho levé straně byla moje rodina. Viděl jsem svoji babičku Marii, dědečka
Lewise, babičku Ruth, dědečka Begrona a mnoho bratrů mých rodičů a sester. Také jsem
viděl přátele, o kterých jsem věděl, že zemřeli a také jiné, o kterých jsem ani nevěděl, že již
zemřeli. Také tam byla spousta bytostí, které se mnou byly propojeny, ale zde na zemi jsem je
nikdy neviděl. Pochopil jsem, že to jsou příbuzní, kteří zemřeli ještě přede mnou. Šlo to
nazpět generace za generací.
Nejdříve jsem nevěděl, proč tam jsou, ale moje babička Marie mi řekla, proč všichni přišli.
Stála vpředu před ostatními členy mé rodiny a přáteli. Vložila do mne informace, že mě přišli
v nebi přivítat. Každý člen rodiny, se kterým jsem byl nějak rodinně propojen skrze DNA,
tam byl; DNA, ze které mne Bůh stvořil.
Byla tam spousta bývalých kamarádů, kteří přišli, aby mne přivítali. Bylo by to velice pěkné
shledání, kdyby mne Ježíš neposlal zpět, a to proto, že se ostatní lidé zde na zemi modlili, aby
moje tělo bylo uzdravené. Myslet na to i teď mi přináší velikou radost.
Moje babička Marie
Věřím tomu, že důvodem, proč moje babička Marie byla vpředu, je ten, že jsem vždy říkal, že
jsem v Božím království díky jejím modlitbám. Jako dítě si pamatuji, že jsem chodíval
navštívit babičku Marii v Houstonu v Texasu. Ve svém domě mívala v kuchyni puštěné rádio,
které bylo vždy naladěno na křesťanskou stanici, kde se kázalo a zpívalo. Když jste
procházeli kuchyní, pochopitelně jste slyšeli, co se v rádiu říká. Poprvé jsem tehdy slyšel
kázat George Foremana.
Takže jsem věděl, že měla nějaký druh spojení s Bohem. Poté, co jsem přijal Ježíše jako Pána
a Spasitele ve věku 17 let, tak jsem jí o tom řekl. Zemřela dříve, než jsem s ní mohl opravdu
mluvit o tom, co znamená být znovuzrozený. Takže když jsem se dostal do nebe, chtěl jsem ji
vidět, pokud by to bylo možné. Jak už jsem řekl, nebyl jsem si tím jist. Ale ona tam byla jako
první.
Dospěl jsem k přesvědčení, že ti z vás, kteří touží vidět určitého vašeho rodinného příslušníka,
který odešel do nebe před vámi, se s ním setkáte hned poté, co uvidíte Ježíše. Věřím, že každý
spasený ho potká jako prvního. Tvůj duch uvnitř tebe (tvá opravdová identita) touží po tom
být s tvým Pánem a Spasitelem.
Tato událost změnila můj pohled na moji vlastní rodinu. Nevěděl jsem, jaký byl vztah mých
tří bratrů a mého otce k Bohu. Mně to připadalo, že nemají vztah s Ježíšem. To se zase nedá
říct o mojí matce, se kterou jsem mluvil o Bohu pokaždé, když jsem jí telefonoval. Také jsme
se modlili jeden za druhého. Takže o jejím vztahu s Bohem jsem si byl jist.
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Vím, že je to na Ježíši a nikoliv na mně, aby je spasil, ale chtěl jsem jim ukázat lásku Boží tak
jako nikdy předtím. Když jsem byl na JIP a můj starší bratr s otcem přicházeli ke mně, řekl
jsem si tehdy „tyto lidi neznám“. Kvůli své víře v Ježíše jsem se odděloval od rodiny. Neměl
jsem totiž stejné zájmy, které měli oni. Takže jsem nevkládal příliš úsilí do toho, abych s nimi
udržoval blízký vztah.
Rodinné záležitosti v nebi
Po mém zážitku v nebi s rodinnými příslušníky jsem si uvědomil, jak důležité jsou rodiny
v nebi. Pamatuji si na tu lásku, kterou ke mně měli. Milují nás stále, i když jsou v nebi. Moji
rodinní příslušníci a přátelé pro mne měli čistou lásku. Byli šťastni, že tam jsem a toužili,
abych tam s nimi byl. Tato touha byla velmi silná. Silnější než touhy, které máme, když se
modlíme za naše milované, zatímco žijeme na této zemi.
Tato touha, kterou pro mě měli, abych s nimi zůstal, je ta stejná touha, kterou máme pro své
milované, když chceme, aby s námi žili zde na zemi navždy. Mají velkou touhu, abychom
tam byli s nimi, tam, kde je vše správné, vše je dokonalé, vše je přesně tak jak to Bůh chce,
aby to bylo.
Dověděl jsem se, že nechtějí přijít zpět na zem. Jsou vším tím, k čemu byli stvořeni. To není
jen moje rodina, ale každý rodinný člen, který přijal Ježíše jako Pána a Spasitele. Čekají na
tebe, aby s tebou mohli být. Mají velkou, dokonalou touhu, abys tam byl s nimi, stejně jako i
Ježíš. Opravdu tě stále milují. Dověděl jsem se, proč se trápíme, když někdo umře. Bůh totiž
nikdy nezamýšlel, abychom byli odděleni. To nebylo v Božím plánu pro nás. Na této zemi je
smrt způsobena hříchem a pouze hříchem, proto umíráme.
Přiveď s sebou tolik, kolik to bude možné!
Jak už jsem řekl, moje babička Marie na mne pohleděla a vložila do mě poselství pro ostatní i
pro mne. Řekla mi, abych s sebou přivedl tolik, kolik bude možné. Pochopil jsem, že chtěla,
abych přivedl tolik rodinných členů s sebou, kolik budu moci přivést. Věděl jsem, že rodinní
příslušníci jednoho každého touží po tomtéž. Chtějí, abys poznal Ježíše jako Pána a Spasitele,
a abys přivedl s sebou do nebe tolik rodinných příslušníků, kolik jen budeš moci.
Dozvěděl jsem se, že právě tohle byl jeden z důvodů, proč mne Ježíš poslal zpět na tuto zem;
abych ti to řekl. Ježíš nás nejdříve posílá k naší vlastní rodině. Chce, abychom k nim mluvili a
modlili se za ně. Pamatuji si, že jsem říkal někomu na zemi, že by to byla ostuda, kdyby on
byl tou jedinou osobou z rodiny, která se dostala do nebe. Byla by to strašná ostuda.
Chápu, že někteří z vás pocházejí z rodin, o kterých si myslíte, že by se do nebe nikdy
nedostaly, ale pamatuj, že právě z této rodiny jsi přišel ty! Vím, že Bůh dělá vše, co může,
kromě zla, aby je zasáhl.
On zasáhl tebe a zasahuje tě teď, když čteš toto poselství. Tak jak mi řekla babička: „Přiveď s
sebou tolik, kolik to bude možné.“ Věřím, že všichni z nás bychom měli zasáhnout tolik
rodinných příslušníků, kolik jen můžeme. Kdybychom my, kteří známe Ježíše jako Pána a
Spasitele, zasáhli naše rodinné příslušníky, ve skutečnosti bychom tím zasáhli spoustu lidí na
této planetě.
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Jak lidé v nebi vypadali
Moji rodinní příslušníci v nebi a ostatní, kteří bývali lidmi zde na zemi, zářili a měli čistou
radost. Vyzařovali Boží slávu. Tato zář vypadala jako dlouhé roucho, ale byla to sláva Boží,
zář Ježíše, která vycházela z jejich bytostí. To je jediný důvod, proč tak zářili. Roucho se
pohybuje, jako kdyby na ně neustále foukal vítr, to proto, že sláva Ježíše je živá. Vyzařoval
z nich život Ježíše a oblékal je do zářícího světla. Proto tam není žádná tma. Ze všeho tam
vychází sláva Boží. Tma se tam nemá kde schovat. Tyto bytosti také měly veliký úsměv na
tváři. To byla čistá radost.

Jsou tam děti?
V nebi není stárnutí, jelikož tam není čas. Lidé se mne ptají, jestli jsou v nebi děti a já jim
odpovídám, že v nebi není čas, takže ani stárnutí tam není. To neznamená, že tam nejsou ti,
které my nazýváme dětmi, nebo starší lidé. V nebi není stárnutí. Jsou tam bytosti a tyto bytosti
se mohou ukázat tak, jak chtějí, abyste je viděli. Mohou se ukázat tak, jak vypadali, když byli
mladí nebo staří nebo jako děti, když byli na zemi. Takže nejsou tam takové děti, jak je známe
na zemi – není tam čas. Věděl jsem, že děti, které ještě nemají odpovědnost, jdou do nebe.
Takže všechny potracené děti jsou v nebi, ale jejich věk je jiný. Jsou vším, k čemu je Bůh
stvořil, aby byly. Jsou to bytosti s čistou radostí a velikým úsměvem.
Stále tam budeme mít svobodnou vůli
Každá bytost měla v nebi schopnost uvažovat. Mají právo zvolit si, co v nebi budou dělat.
Jednoduše si neustále vybírají to, co je správné. Všichni mají schopnost se rychle pohybovat.
Jak už jsem řekl dříve, vše co bylo potřeba udělat, bylo pomyslet na to a byl jsem tam.
Všichni mají schopnost mít čistou lásku pro ostatní. Měli více duchovních darů, než si tady
vůbec dovedete představit. Jediný způsob, jak si alespoň trochu představit, jak budeme v nebi
vypadat, je z Bible. Byl jsem duchovní bytost stvořená k Božímu obrazu. Byl jsem tím, čím
mě Bůh stvořil na počátku. Byl jsem doma a věděl jsem to. Budete doma a budete vědět, že
jste doma, již nikdy neodejdete.
Co budeme v nebi dělat?
Jelikož tam budeš na věky, naplňuješ tím svůj záměr. Měl jsem velikou radost a ostatní
bytosti kolem mne měly velikou radost také. Naplňovaly svůj záměr v nebi. Mnohokrát se
mne lidé ptali, co tam budeme dělat. Když jsem tam byl, viděl jsem bytosti dělat mnoho věcí.
Některé bytosti byly před trůnem Otce a chválily Ho. Viděl jsem je, jak zpívají, tančí, létají a
mnohem více. Některé bytosti byly v půlkruhu před Ježíšem a naslouchaly Mu, když dával
úkoly. Měly hrát důležitou roli v určité strategii. Nenašel jsem slov, abych vyjádřil, co
všechno ostatní bytosti v nebi dělaly, ale věděl jsem, že to všechno dělaly s radostí. Nikdo si
nemyslel, že jeho úkol, který vykonával je něco méně než úkol někoho jiného. Všichni věděli,
že jejich úkoly v Božím království jsou důležité.
Jeden z těch záměrů bylo očekávat na Ježíše a Otce. Veškeré tvorstvo sloužilo jedno druhému.
Nikdo tam nebyl vysoko nebo nízko – všichni si byli rovni. Viděl jsem veškeré stvoření Boží,
jak pracuje s živou vodou, se stromy, květinami, horami, údolími, s jinými planetami, a s tím,
co zde nazýváme vesmír. Viděl jsem bytosti, které něco dělaly se slunci a s hvězdami, jak jim
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pomáhaly, aby se pohybovaly. Viděl jsem bytosti, jak něco dělají s bytostmi, které nazýváme
anděly.
Některé biblické postavy, které jsem viděl
Viděl jsem tam Marii, která porodila Ježíše na zemi, jak dělá něco s živou vodou v nebi. Co
dělala? Těžko to mohu popsat někomu zde na zemi, ještě jsem na to nenašel slova, abych to
vysvětlil.
Viděl jsem Petra a Jakuba v půlkruhu před Ježíšem. Měli účast v nebeské armádě Boží. Věděl
jsem, že byli něco jako velitelé. Viděl jsem je, jak reagují na každý příkaz, který Ježíš dal
jednotce, která byla kolem nich.
Věděl jsem, že Pavel byl součástí chvály a uctívání zde na zemi. Ale znovu, nemám dost slov,
abych řekl to, co dělal, ale mělo to co dočinění s tancem a chválou Pánu zde na zemi.
Abraham měl službu před trůnem Božím, která vypadala úžasně. Bral živé světlo a nesl ho
k trůnu Božímu. Bůh to světlo pak vzal do rukou a mával s ním v ovzduší. Teď – jak mám
tohle vykreslit ostatním, aby to pochopili? Spousta bytostí tam dělala úžasné věci pro Ježíše a
Otce. Pochopil jsem, že máme duchovní dary, které nejsou přidány, ale jsou naší součástí.
Naše duchovní dary tady na zemi jsou dary, které nám jsou dány pro království Boží.

Kapitola 18

Tohle není náš domov
2 Korintským 4:18: „Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše
viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.“
Vše je tam správné a každý má právo být na místě, kde je vše správné. Vše je tam živé a
každý má právo žít s Bohem na věky. Pochopil jsem, že proto jsme zde; abychom ostatním
řekli, kdo je Ježíš, aby mohli jít a být s Bohem.
2 Korintským 5:1: „Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od
Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama.“
Vše je tam živé a smrt tam neexistuje. Bůh je čistý život, světlo a láska.
Nejsme zde doma - pouze tudy procházíme
Když jsem tam byl, věděl jsem, že skrze tuto zemi jen procházím. Bylo to úžasné, když jsem
opravdu zjistil, že na zemi není můj domov. Vždy jsem cítil, že tohle není můj domov, ale
když jsem byl tam, věděl jsem bez jakékoliv pochybnosti, že skrze tuto zemi jen procházím.
Ježíš chce, abych, když říkám svůj příběh, ujistil ostatní, že tohle není náš domov a my, kteří
známe Ježíše jako Pána a Spasitele, jen tudy procházíme. Země je maličká v porovnání
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s nebem, kde jsou Bůh Otec, Ježíš a Duch svatý. Připadalo mi, že tato země je pouze malá
část toho velkého obrazu, velmi malá část. Ale zdá se, že my myslíme a jednáme, jako by
tohle bylo vše.
Tato země není náš domov
Zde na zemi jsme velvyslanci, známe Ježíše jako Pána a Spasitele. Většina z nás se na tom
shodneme, ale necítíme se tak zde. Chováme se, jako kdyby to byl náš domov na věky, a
přesto nám Ježíš řekl, že jde, aby pro nás připravil místo. Mluvil o určitém místě v nebi, které
je jen pro nás. Když jsem tam byl, věděl jsem, že jsem na svém místě, které nikdo jiný
nemůže zaujmout. Bylo připravené pro mne. Také jsem věděl, že neberu místo nikomu
jinému. Když mluvím o hudbě v nebi, pochopil jsem, že každá píseň má své místo. Ježíš má
v nebi místo, které bylo stvořeno jen pro vás, kteří Ho znáte jako Pána a Spasitele a pro
nikoho jiného.
Tohle není náš domov. Tahle země se kazí. Stojíme na prahu konce tohoto věku. Bible nám to
říká. Nedávno jsem četl o tom, jak se země oteplila od roku 1950. To znamená, že zde začíná
být horko. Již nějakou dobu tohle vědci říkají. Slyšíme o tom, jak deštné pralesy a jiné lesy
jsou již téměř vykácené a jak hrozný dopad to bude mít na tuto zem. Také jsem se dočetl, že
lososi jsou v naší oblasti tak znečištění, že by je neměly jíst děti a zvlášť těhotné ženy, jelikož
to může způsobit rakovinu. Hovořilo se tam i o jiných rybách okolo Washingtonu, aby se jich
nekonzumovalo tolik, kvůli znečištění. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale my všichni
slyšíme to stejné. A přesto se tohle snažíme učinit naším domovem, i když víme, že to není.
Dnes tato země již není tak dobrá jako byla včera, a zítra nebude taková, jaká je dnes. Moje
babička Marie chtěla, abych tohle sdělil ostatním rodinám zde na zemi. To byla její veliká
touha, i ostatních bytostí v nebi. Je to touha celého Božího stvoření. Tohle je ta jediná touha
našeho Spasitele pro veškeré lidstvo – Bůh sám chce, abychom věděli, že země není náš
domov a že tudy jen procházíme. Přečkáme každý problém, který máme. Jednoho dne my
všichni budeme muset opustit tuto zem. Budeme ale žít dál, buďto v nebi s Bohem, nebo
v pekle, kde vše je špatné; ale všichni budeme muset odejít.
Starší dáma
Vzpomínám si, že poté, co jsem sdílel tento příběh ve Sjednocené metodistické církvi
v Seattlu, Washington, potkal jsem starší dámu, které bylo 91 roků. Měla mrtvici a nemohla
mluvit ani se pohybovat. Byla na pojízdné židli, když jsem ji potkal. Pohleděl jsem jí do očí a
věděl jsem, že věří, její víra byla veliká! Viděl jsem tu víru v jejích očích. Slyšel jsem lidi
mluvit o takovém druhu víry, ale tohle jsem ještě nikdy neviděl. Když jsem jí hleděl do očí,
jako by mi říkaly „děkuji, děkuji, děkuji“ Poté se zdálo, že mi říkají „přijdeš mne
navštívit?“ Řekl jsem jí: „Přijdu tě navštívit.“ Pak si mne přitáhla k sobě, aby moje ucho bylo
u jejích úst a zeptala se: „Kdy?“ Pastor mi řekl, že nemohla mluvit ani se hýbat. Když mi
řekla: „Kdy?“ bylo to prý její první slovo, které vyslovila od doby, kdy měla mrtvici. Bylo
ohromné něco takového zažít. O pár týdnů později jsem ji přišel navštívit do pečovatelského
domu a pohybovala se a mluvila o hodně víc.
Když jsem zemřel, věděl jsem, kam jít a nikdo mi nemusel říkat, kam mám jít. Byl jsem jako
losos, který je na cestě domů. Nikdo mi nemusel nic říkat. A když jsem se tam dostal, věděl
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jsem, že mám být na svém místě. A všechno tam bylo správné, byl jsem tam, kde jsem měl
být. Byl jsem doma. Byl jsem doma. BYL JSEM DOMA!

Kapitola 19

Andělé
„Anděl“ je slovo často používané k popisu nadpřirozeného zjevení nebeské bytosti. (Lukáš
24:34, Skutky 2:3, 7:2, 30, 35; 9:17; 13:34;16:9;26:16).
Když jsem začal o své zkušenosti hovořit, spousta lidí se mne ptala na anděly. Nesoustředím
se na anděly z jednoho prostého důvodu – my lidé rádi děláme bohy z Božího stvoření a
andělé jsou jedním z nich. Lidstvo si rádo dělá bohy ze zlých duchů, z ďáblů a démonů.
Takže když píši o tom, co jsem viděl v nebi, kde je Otec a Ježíš, tak, co se týká andělů,
pochopte, že andělé jsou jedni z Božích stvoření a nemáme je uctívat v žádném případě. Jsou
stvořeni pro Boží záměr. Nemají být uctíváni ani chváleni – to připadá pouze Bohu. Otec, Syn
a Duch svatý mají být chváleni. Pouze Bůh.
Viděli bychom více andělů, ale problém je v tom, že by je lidé uctívali; oni nechtějí být viděni,
aby nebyli uctíváni. Tohle jsem opravdu pochopil díky tomu, co se mi přihodilo. Chvála a
uctívání bylo stvořeno pouze pro Boha.
Abys pochopil, co zde napíši o andělech, musíš nejdříve pochopit význam slova „andělé“.
Hebrejský význam: mal'akKalm 1a) posel, reprezentant, 1b) Posel 1c) Anděl 1d) Anděl
Božího zjevení (Theophanic angel) Z nepoužívaného kořene znamenajícího vyslat někoho
jako zástupce; posel; obzvláště Boží tj. anděl (také prorok, kněz nebo učitel):-velvyslanec,
anděl, král, posel.
Řecký význam: aggelosaggelov: posel, vyslanec, ten kdo je poslaný, anděl posel od Boha.
Od slova aggello (přinést zprávy); posel; zvláště „anděl“; a samozřejmě také pastor:-anděl,
posel.
Jméno nepopisuje jejich přirozenost, ale jejich úřad, jsou to poslové. V nebi jsou to milující
stvoření Boží a jsou anděly, když jsou vysláni od Boha k ostatním.
Teď když znáte tyto významy, podívejme se na tyto verše, abychom pochopili, že andělé mají
různé velikosti a tvary. Někteří vypadají jako lidé a jiní nikoliv.
Zjevení 4:6-9: „Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i
kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá
teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti
měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý,
svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází." A kdykoli ty
bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků.“
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Tak přesně tyto bytosti jsem viděl při práci. Na zemi se děje spousta aktivit od všech těch
andělů, kteří pracují na příkaz Boží. Jsou součástí masivní ohromné armády, která bojuje za
duše lidí. Každý z nich má svůj úkol a je velice šťastný, když své poslání splní. Také mají
velikou radost a hodně se usmívají.

Andělé - koně
Ti první andělé, které jsem viděl, byli andělé, kterým říkáme koně. Byla tam spousta koní.
Bylo to pro mne překvapením, ale přece když čtete knihu Zjevení, Ježíš tam přijíždí na bílém
koni. Také je zmíněn červený, černý a bledý kůň.
Tedy ne každý kůň v nebi vypadá tak jak si myslíme, že by měl kůň vypadat. Někteří mají
hlavu koně, ale tělo člověka. Někteří mají hlavu člověka a tělo vzpřímeně chodícího koně.
Každá taková bytost má svůj účel. Některé z těchto bytostí byly u trůnu a jiné kolem Ježíše,
když jim rozdával rozkazy. Ale oni všichni plnili vůli Boží ochotně, ze své vůle. Všichni
andělé stále mají svobodnou vůli Bohu sloužit.
Některé koňské bytosti měly i křídla. Některé měly křídla podobná ploutvím žraloka a některé
měly dvě i více křídel jako ptáci, netopýři, nebo jako vrtulníky. Ano, bylo to jiné, než jsem si
myslel, že to bude. Tito koně se pohybovali všude možně, po celém nebi a velice rychle.
My hledíme na mnohé z těchto bytostí jako na zvířata, ale nejsou to zvířata taková, jaká
máme zde na zemi. V nebi jsou to prostě bytosti stvořené Bohem.
Malí andělé
Jsou tam také velice malí andělé, kteří mi připomínali skřítky. Nejsou to ale skřítkové, jsou to
Boží andělé nebo také nebeské bytosti. Někdo se mne zeptal, jestli ti malí andělé mají stejnou
moc jako ti velcí andělé. Tito malí andělé mají stejně velkou moc jako velcí andělé, jelikož
pracují pod autoritou Boží. Je to Bůh, kdo jim dává moc. My si myslíme, že moc je něco
velkého. To má vše co dočinění s Boží láskou. Celé Boží království se pohybuje v moci Boží
lásky a to je OPRAVDOVÁ moc. Když rozumíme tomu, kdo opravdu má tu moc a co ta moc
je, zvítězíme nad spoustou věcí, které nám zaclánějí vidět Boží lásku, kterou k nám Bůh má.
Anděl podobný býku
Další anděl, kterého jsem viděl, byl podobný býku. Tento anděl byl veliký, asi dva a půl
metru. Zářil stejně jako všechny bytosti tam. Tato bytost měla tělo a ruce jako člověk, ale
nohy byly jako nohy býka. Na první pohled mi připadal dost přísný. V nose měl kroužek a ten
kroužek byl živý. Když jsem mu pohleděl do očí, viděl jsem lásku. Čistou lásku. Miloval
veškeré Boží tvorstvo. Jeho záměrem bylo bojovat za spravedlnost. V každém boji, který se
odehrává za spravedlnost, je tato bytost přítomná, bojující v duchovní dimenzi. Bylo jich více
než jeden.
Andělé naplňují Boží záměr
Bůh má spoustu andělů, kteří konají to stejné pro naději, spásu, víru, uzdravení, a mnohem
více. Vidíte, náš boj se nejdříve odehrává v nebeských sférách, předtím, než se přenese sem
na zem.
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Efezským 6:12: „Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a
světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Veškeré Boží stvoření je nádherné v Božím záměru. Záměr spojený s Boží láskou činí celé
Boží stvoření nádherné. Tak, jak vypadají andělé? Stejně tak jako každé stvoření na zemi a
ještě více. Cokoliv zde na zemi, co žije, může být v nebi andělem. Všichni vykonávají to,
k čemu byli stvořeni pro Boha v nebi s láskou. Jsou to pro nás poslové Boží od Boha.
Vím, že tohle je pro nás těžké slyšet, jelikož hledíme na sebe jako na bohy, místo toho,
abychom na sebe hleděli jako na Boží protáhnutí své lásky k druhým. Andělé Boží tohle vědí
a podle toho se také chovají. Konají vše, co mohou v lásce Boží. V lásce Boží je nádhera, to je
vše, co potřebuješ vědět.
Máme anděly strážné?
Jedna z nejčastějších otázek je tato: „Máme anděly strážné?“ Odpověď je ano. Konají to, co
jim Bůh přikázal, aby dělali pro nás. Následují Jeho vůli. Máme více než jednoho. Kolik jich
má ten, kdo zná Ježíše jako svého Pána a Spasitele? Kolik jich máš, záleží na tom, jestli
naplňuješ záměr Boží na této zemi. Všichni dělají to, k čemu jsou stvořeni, aby to konali pro
Boha s láskou. Nejsou žádní slabší andělé, jak už jsem řekl předtím. Vše to má co dočinění
s Božím záměrem pro ně.
Válka, která se odehrává zde, je větší, než většina z nás je schopna uvěřit. Každý, kdo věří
tomu, že přijde průlom, má kolem sebe v duchovní dimenzi větší aktivitu než si uvědomuje.
Za každého, kdo poznal Ježíše jako Pána a Spasitele, se odehrála veliká bitva o jeho duši
v duchovní dimenzi. Od pádu Lucifera mnoho andělů se utkalo v bitvě. Znovu, jsou to pro nás
poslové lásky od Boha.
Jak andělé vypadají?
Řekl bych, že jeden ze čtyř andělů vypadal jako člověk. Jsou tam andělé, kteří vypadají jako
muži a ženy, ale pouze vypadají jako muži a ženy. Andělé jsou bez rodu. Jsou tam andělé,
kteří vypadají jako světlo, oheň, voda, vzduch, vítr, stromy a květiny. Mohl bych pokračovat,
ale opravdu pochopte tuto jednu věc; jsou všichni nádherní, jelikož konají Boží vůli. V Boží
vůli je nádhera. Znovu, pochopte, že to je vše, čemu potřebujete rozumět.
Tak jen vězte, že s Bohem (Otcem, Synem a Duchem svatým) je více andělů než se satanem.
Jednoho dne budu ohledně andělů vyučovat více, když si budu jist, že to nepovede k uctívání
andělů. Zakončuji tuto kapitolu tímto – pouze Boha (Otce, Syna a Ducha svatého) máme
chválit a ne anděly.
Naši strážní andělé
Když spíš a jsi sám,
Tvůj strážný anděl tě ochraňuje.
Naši andělé jsou tam a vždy tam budou,
Tak se neboj a běž spát.
Autor: Alexandra Kenyon – věk 12 let
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Kapitola 20

Osm věcí, které mi byly řečeny
o konci tohoto věku
Když jsem byl v nebi s Ježíšem a Otcem, Ježíš do mne vložil těchto osm věcí jako znamení
konce tohoto věku. Nebyly mi dány v určitém pořadí. Některé se dějí právě teď, jiné se teprve
začínají dít a některé přicházejí. Jedno ze znamení, které se mi moc líbí, je to, že bude hodně
modliteb a že se otevřou lidem oči. Potřebujeme se více modlit, abychom viděli to, co vidí
Bůh.
TĚCHTO OSM VĚCÍ SE STANE,
ABY BYLY ZNAMENÍM KONCE TOHOTO VĚKU!
(Nejsou sepsány v určitém pořadí.)
KAŽDÝ NÁROD JE ZDE PRO ZÁMĚR BOŽÍ!
KRÁLOVÉ A KRÁLOVNY NEBO TI, KTERÝM ŘÍKÁTE PREZIDENTI
PŘEDSEDOVÉ VLÁD, JSOU DOSAZENI K MOCI PRO ZÁMĚR BOŽÍ!

A

KAŽDÝM DNEM BUDE VÍCE SYNŮ A DCER BOŽÍCH UMÍSTĚNO DO VLÁDY
NÁRODŮ PRO BOŽÍ ZÁMĚR!
KŘÍŠENÍ MRTVÝCH BUDE BĚŽNOU ZÁLEŽITOSTÍ V POSLEDNÍCH DNECH
TOHOTO VĚKU!
BŮH NEPRACUJE SKRZE JEDNU OSOBU, ALE SKRZE SVOJE SYNY A DCERY
V TOMTO PŘÍTOMNÉM VĚKU. ZASTAVTE LIDI, ABY NENÁSLEDOVALI
ČLOVĚKA, ALE PŘIMĚJTE JE NÁSLEDOVAT BOHA!
DOBRÁ ZPRÁVA BOŽÍ NENÍ NA PRODEJ A ON ZPŮSOBÍ, ŽE SE S NÍ PŘESTANE
OBCHODOVAT TÍM, ŽE BUDE VÍCE LIDÍ, KTEŘÍ TO, CO MAJÍ, BUDOU DÁVAT
ZDARMA. ZADARMO DOSTALI A ZADARMO MUSÍ DÁT!
TO, CO JE ZLÉ, SE BUDE ZDÁT JAKO DOBRÉ, A TO I SYNŮM A DCERÁM BOŽÍM.
SYNOVÉ A DCERY BOŽÍ POROSTOU V MODLITBĚ V TOM ČASE, A NOVÉ OČI SE
OTEVŘOU – DUCHOVNÍ OČI. UVIDÍ ZE SVÉHO SRDCE!
DUCHOVNÍ SVOD SE ROZROSTE VE VŠECH OBLASTECH SVĚTA!
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Kapitola 21

Čím jsem byl v nebi?
Jaké to bylo být v nebi jako bytost? Jsi tím, kým tě Bůh opravdu stvořil, abys byl. Nic ti
nechybí.
Jsi tam součástí všeho a všechno je součástí tebe. Vše tam zakoušíš najednou. Najednou
všechny tvoje duchovní dary explodují a jsou zintenzivněny. Je to jako když náhle skočíte do
studené vody a všechny vaše smysly jsou najednou aktivovány, tím dobrým způsobem.
Představte si čichat, chutnat, vidět, cítit a slyšet najednou tu vodu. Tak je tomu i v nebi, co se
týče tvých duchovních darů.
Naše duchovní dary a schopnosti
Jsou vám tam přidány duchovní dary k těm, které máte zde na zemi. Vskutku tam máte více
duchovních darů, než ty, které máte zde na zemi. Žádná droga se nemůže porovnávat s tím, co
budeš zažívat tam. Tam je všechno vytvořeno, aby to bylo tvojí součástí. Když něco uvidíš,
zažiješ to s naprostou dokonalostí.
Zde na zemi naše duchovní dary nepoužíváme stále. Máme tu schopnost je používat, ale
pouze za cenu neustálého boje s naší tělesností. Zde na zemi je prostě nepoužíváme tak, jak
bychom měli. Ale tam máme více duchovních darů než zde. Je tam více nových duchovních
darů, které v tobě ožijí, když přijdeš do nebe. Nemám slov, kterými bych ty dary k něčemu
přirovnal. Jsou tam duchovní dary, které jste na zemi nikdy nezakusili.
Jak jsem v nebi cestoval
Stejně tak jako máme nové duchovní dary, tak máme i nové schopnosti dělat věci, které
v tomto těle dělat nemůžeme. Od chvíle, kdy jsem se vrátil zpět, pochopil jsem více, co mé
tělo může a nemůže dělat. V nebi můj duch neměl žádné omezení; ne jako moje tělo zde na
zemi. Pohybujete se tam rychle. Když jsem opustil své tělo, byl jsem u Ježíšových nohou
rychleji než byste dovedli mrknout okem. Když jsem chtěl někde být, jednoduše jsem na to
jen pomyslel a v tu chvíli jsem tam byl.
Mohl jsem projít skrze cokoliv a skrze vše, ale z úcty k ostatním bytostem jsem si vždy
předtím vyžádal svolení. Když vstoupíte do místnosti, můžete projít zdí. Ale znovu, pamatujte,
že vše je tam živé, a to dokonce i budovy. Budovy mají dveře a bránu, ale já je nemusel
použít. Vždy jsem si ale vyžádal povolení z respektu k těm budovám, jelikož byly živé. Byly
živé, tak jsem se jich zeptal. Byl jsem na vrcholu hor, v mořské hlubině, ve stromech, pod
keřem, procházel jsem skrze trávu a květiny. To vše jsem mohl dělat, když jsem na to jen
pomyslel. Létal jsem ve vzduchu. Bylo to, jako když jste prostě v atmosféře, zlatobílé
atmosféře. Jaká to byla atmosféra! Ale i tato atmosféra je živá.
Co více mohu napsat? Je těžké ostatním vysvětlit, jak se tam prožívá „vše správné“. Není to
jen nějaký pocit, ale zkušenost. Pro druhé je těžké pochopit myslí, jaké to je tam, kde je Otec
a Ježíš. To je něco, co pochopíte pouze tehdy, když poznáte, kdo opravdu jste – stvořený duch
Boží. Jelikož jsme duch, duše a tělo, musíme nechat našeho ducha, aby ožil v Božím
království. Máme tu schopnost si zvolit, komu budeme sloužit; buďto Bohu nebo sami sobě.
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Jak jsem tam vypadal? Zářil jsem kvůli Otci a Ježíši. Oni vyzařovali ze mne.

Kapitola 22

Co jsem teď poté, co jsem byl v nebi?
Když jsem byl v nemocnici a věděl jsem, že jsem byl v nebi a vrátil jsem se zpět, uvědomil
jsem si, že nesmím zneužít ten dar, který jsem zakusil. Modlil jsem se k Bohu a prosil Ho, aby
mi pomohl, abych nebyl pokoušen k tomu, abych z této zkušenosti vydělal spoustu peněz. I
kdybych měl velké bohatství zde na zemi, nedalo by se to ani srovnat s tím, co mám v nebi.
Ani trochu. Když máš Ježíše, máš vše, co potřebuješ.
Takže: Bůh Otec mi ukázal dvě věci, které mne udrží od pýchy.
Jedna z nich je ta, že když se mnou bude moje manželka, tak bude mluvit jako první a dám jí
tolik místa, kolik jen bude potřebovat, aby řekla vše, co chce, o tomto příběhu. Byl jsem na
místech, kdy nám dali na slovo jednu hodinu a ona mluvila 45 minut, aby řekla, co prožila.
Pro mne zbylo jen 15 minut. Většinou nás požádali, abychom pokračovali nebo nás pozvali
znovu. Ale když mluví moje manželka, může mluvit, jak dlouho chce a může říct to, co ví.
Vždy jsem cítil, že mám zvláštní poselství pro každou osobu, kvůli které jsem se vrátil, abych
s ní mluvil. Počet lidí u mne nehraje roli, Bůh dobře ví, ke komu mne poslal zpět zde na zem.
Jen musím jít a říct jim to. Ať už mluvím k tisícům nebo jen k jednomu člověku. Měl jsem tu
čest mluvit s jednou rodinou a poté s jejich prarodiči a s vnuky v té stejné rodině. Ať už je to
kdokoliv, na tom mi nezáleží, jen když mluvím k tomu, ke komu Bůh chce, abych mluvil. Vše
co musím dělat je jen to, co On chce, abych dělal.
Mluvím pouze o tom, na co se mne lidé ptají
Další věc, s kterou Bůh přišel, abych nezpychl, je ta, že budu mluvit jen o tom, na co se mne
lidé budou ptát a nic jiného. Vše, co jsem napsal v této knize, je založeno na tom, na co se
mne lidé ptali ohledně mé zkušenosti. To znamená, že pokud se mne lidé na něco neptají, tak
o tom nemluvím. Mívám shromáždění, kde se mne lidé ptají na spoustu věcí, a já odpovídám.
Některá z těchto shromáždění trvala až šest hodin. Stále však jsou otázky, které mi ještě nikdo
nepoložil.
Než jsem šel do nebe, tak jsem se vždy biblickým otázkám vyhýbal. Věděl jsem, proč jsem
uvěřil a v co věřím, ale nechtěl jsem odpovídat na otázky, o kterých toho nevím moc, anebo
vůbec nic. Nechtěl jsem se dostat do žádného problému ohledně argumentu z Bible.
Další důvod, proč jsem neměl rád otázky, byl ten, že jsem nechtěl, aby ostatní věděli, že něco
nevím, jelikož jsem byl kazatelem. Teď jsem ale připraven odpovědět celkem na cokoliv.
Někdy, pokud necítím, že otázka je v pořádku, říkám lidem, že potřebuji vědět jen to, co Bůh
chce, abych věděl. Většina lidí, kterým tohle řeknu, nechápe, co jim říkám. Ale když jsem byl
v nebi, nebylo tam používáno nic, s čím by se plýtvalo. Takže jednoduše se vyhýbám
přemýšlení nad věcmi, které nejsou důležité.

76

Čtyři hlavní oblasti otázek
První je od dětí. Děti se hlavně ptají: „Bude to v nebi zábavné?“ Je to jedna z nejlepších
otázek. Děti mají většinou ty nejlepší otázky. Děti se ptají většinou na věci, které jsou „mimo
škatulky,“ Většina z toho, co říkám, pochází z otázek dětí. Prostě mají to myšlení, že vědí, že
jdou do nebe; jenom chtějí vědět, kolik zábavy budou v nebi mít.
Druhá oblast je od dospívajících. Jejich otázky se týkají většinou systému věrouky. Chtějí se
co nejvíc dovědět o Bohu. Je opravdu skutečný? Také mají svůj způsob, jak se ptát na věci
stylem „mimo škatulky“
Třetí jsou od dospělých. Ptají se většinou proto, aby podpořili svůj systém věrouky. Chtějí
zjistit, jestli Bůh zapadá do jejich náboženské škatulky, kterou si pro Něho vytvořili. Někdy
podpořím to, v co věří. Občas navážu na to, co někdo řekl a věřil tomu ohledně Boha. A
někdy jim dám informaci, která tuto škatulku, kterou si pro Boha vytvořili, rozbije.
Mnohokrát jim říkám, že Bůh nezapadl do škatulky, kterou jsem si pro Něho vytvořil já sám.
Jak už jste četli, mnoho z těchto škatulek, do kterých jsem se Boha snažil vložit, se rozbilo.
Čtvrtá oblast se týká starších lidí. Jejich otázky jsou podobné těm dětským. Žijí ve vědomí, že
jsou již velmi blízko svému domovu, a jen chtějí vědět, jaké to bude. Někteří dospělí a
dospívající mají také podobné otázky jako děti.
Moje práce číslo jedna
Žádám každého, kdo čte tyto řádky, aby si uvědomil, že tady na zemi mám práci, a teprve
poté, co moje práce bude hotová, mohu jít zpět domů. Jaká je to práce? Přivést s sebou zpět
tolik lidí, kolik to jen bude možné, tedy má práce není odlišná od kohokoliv, kdo přijal Ježíše
jako svého Pána a Spasitele.
Když jsem byl v nebi, měl jsem čistou radost. Vím, že všichni, kteří přicházejí k Ježíši Kristu
jako k Synu Božímu, budou mít čistou radost. Každý, ve kterém Ježíš může spatřit sám sebe,
bude mít čistou radost. Také vím, že ti, kteří přijdou před Ježíše a nepoznají Ho jako Pána a
Spasitele, zakusí čirou hrůzu. Ta největší bolest, jakou člověk může zažít, je nebýt s Ježíšem
na věky, nebýt se Spasitelem, nemít Ježíše uvnitř sebe.
Já vím, že nejsem součástí tohoto světa, tak jak jsem to cítil dříve. I když jsem věděl, že
jednoho dne budu s Bohem, stále jsem cítil, že tohle je můj dočasný domov. Po této
zkušenosti již ale necítím, že tohle je můj domov. Můj domov je s Bohem Otcem. Dokonce
svůj modlitební čas nazývám „na cestě domů“ (Goinghome). Modlitba je pro mne, jako
kdybych šel opět na nějakou dobu domů. Někdy se chci prostě modlit celý den, protože když
se modlím, tak se cítím jako doma. I teď, když o tom jen píši, mám chuť přestat psát a začít se
modlit. Já vím, že On slyší naše modlitby, nás, kteří známe Ježíše jako svého Pána a Spasitele.
On slyší naše modlitby z našeho srdce, nikoliv z naší hlavy.
Trvalo mi nějaký čas se znovu přizpůsobit
Jsou chvíle, kdy se cítím, že opravdu na tuto zem nepatřím. Mohu se vnitřně upnout k Bohu
na velmi dlouhou dobu. Tehdy se cítím, jako bych nebe ani nikdy neopustil. Budu rád, až
všechen tento nepořádek na zemi skončí a každá část Božího stvoření bude v pořádku
s Bohem.
Zdá se mi někdy, jako bych stál mezi dvěma světy, z nichž jeden je reálný a ten druhý
nereálný. Pro většinu lidí je země reálná a nebe nikoliv. Pro mě je to zase naopak. Vidím, jak
77

se tento svět rozpadá den za dnem. Vím, že dnešek je lepší než bude zítřek a včera bylo lépe,
než je dnes. To nemyslím na mého ducha a na Boží království, ale na tento svět, ve kterém
žijeme. Půda, stromy, rostliny, voda a vše co vidíme, slyšíme a dotýkáme se toho. Rozpadá se
to kvůli prokletí, které s sebou přinesl pád prvního člověka Adama. Vidím, jak se to rozpadá
každý den. To je dobře i špatně. Uvnitř sebe volám, aby bylo spaseno více lidí, a ve stejnou
chvíli vidím, jak krátký čas zde na zemi máme. Tak co je ta skutečná dimenze? Skutečný svět?
Když odpovídám ostatním, přemýšlím teď pomaleji než předtím. Nerad plýtvám slovy. Co
tím myslím, je to, že dáváme odpovědi, které říkáme jen ze zvyku. Tady je příklad: „Jak se
máš?“ Většina lidí řekne „dobře“ nebo „OK“, nebo něco, co jsme si zvykli odpovídat. Měli
bychom se tedy ujistit, že slova, která říkáme, vycházejí z nás (jsou součástí mne samého),
jelikož v nebi nemarníš slovy. Komunikace tam byla správná, takže jsi toho neřekl hodně, ale
to, co jsi řekl, byla pravda.
Nebylo třeba mluvit verbálně příliš slov. Pokud jste chtěli, mohli jste mluvit slyšitelně,
verbálně, ale většina bytostí komunikovala myšlenkou. Tím mám na mysli, že do vás vložili
informace podobně, jako když stahujete informace do svého počítače – více najednou. Občas
se mi stane, že se na něco zeptám manželky nebo syna ve své mysli a myslím si, že jsem to
řekl nahlas. Pomohli mi, abych si pamatoval, že mám mluvit nahlas. Někdy si musím sám
připomínat, abych mluvil nahlas. Nemám potřebu modlit se slyšitelně, tak aby mne ostatní
slyšeli. Já vím, že můj Otec mne slyší jasně a zřetelně, ať už to řeknu slyšitelně nebo ne. Musí
to ale jít z mého srdce. Vím, že mne slyší a odpoví na moji modlitbu.
Modlit se za nemocné, kteří přijali Ježíše jako svého Pána a Spasitele, bylo těžké. Věděl jsem,
že pokud zemřou, půjdou do nebe za mým a jejich Otcem. Ale Bůh mi dal vědět, že dokud
ještě nesplnili svůj úkol na této zemi, pak se mám vždy modlit za uzdravení. A ta další věc je
ta, že Bůh je ten jediný, který ví, kdy čas Božího dítěte na této zemi vypršel.
Teď je pro mne téměř nemožné přijmout od někoho jakoukoliv chválu za to, co dělám nebo
říkám. Když jsem byl s Otcem a Ježíšem v nebi, pouze Otec a Ježíš přijali chválu.
To je věc, kterou teď vím více než kdy předtím – „společenství“ je ta jediná věc, která přetrvá.
Můžeme vzít vztah, který máme s druhým dítětem Božím, s sebou do nebe. Když lidé poznají
Ježíše jako svého Pána a Spasitele skrze to, jak sloužím svému Otci, pak s nimi budu mít
společenství navěky. A to bude správné – Ano!

78

Kapitola 23

Poslední komentáře
Za posledních 33 let jsem pracoval s lidmi v sociální oblasti, většinou s mladistvými a jejich
rodinami. Pracoval jsem jako programový manažer pro dva okresní vyšší soudy pro mladistvé
v Seattlu, Washington (King County Superior Juvenile Courts). Pracoval jsem jako voják
v letectvu šest let a v záloze dalších 14 let a dohromady 18 let jako chemický poradce při
drogově závislých a pro lidské vztahy (Human Relations) a poradce pro rovnocenné
příležitosti. V minulosti jsem byl také vedoucím programu pro lůžkovou léčbu přechodně
ubytovaných, jako koordinátor prevence zneužívání návykových látek v okrese King County
a koordinátor pro dva programy s drogově závislou mládeží. Pomohl jsem vytrénovat více
jak 400 rodičů v rodičovských dovednostech a vykonal více jak 1000 prezentací týkajících se
humanitárních problémů. Koordinoval jsem prevenci, léčbu, rodinné konference a byl jsem
v televizi a v rádiu, v pořadech týkajících se humanitárních problémů. Pomohl jsem
vypracovat několik modelových programů, které byly financovány americkou vládou, King
County a privátními průmyslovými odvětvími. Byl jsem v mnohých výborech, reprezentoval
jsem stát Washington, King County a mnoho měst.
Před dvěma lety jsem tuto práci opustil, abych mohl vyprávět tento příběh co nejvíce lidem.
Nejen ve Spojených státech, ale i v mnoha jiných zemích. Ale to, co mi leží na srdci, je
zasáhnout mládež po celém světě. V mém srdci je mnoho mladých lidí, kteří neměli ten
zážitek s Všemocným Bohem.
Modlím se, abych v nadcházejících letech tuto nebeskou zkušenost předal jako realitu mládeži
tohoto světa. Doufám, že se mi to podaří skrze několik věcí: komiksy, videa, videohry,
oblečení, hudbu a mnoho knih. Nějak se musíme přiblížit k té generaci, o které víme, že je
ztracená.
Nechci, aby se Ježíš vrátil teď hned, jelikož je zde ještě spousta lidí, kteří o Něm potřebují
slyšet. Byl jsem tam, kde je On a On opravdu chce, aby tam byl každý. Slyšel jsem také ty
zvuky z pekla. Kdybyste je slyšeli, pak byste nechtěli, aby tam šel ani váš nejhorší nepřítel.
To není vůle Boží.
Takže v těchto posledních dnech jsem na této zemi a chci zasáhnout ty děti. Modlete se, aby
se tak stalo, abych mohl.
Chci použít prostředky z prodeje této knihy, abych ty děti zasáhl, podpořil tuto službu a
podpořil Restoring Hope International Ministries v Peru, v Jižní Americe.
Restoring Hope International Ministries podporuje mnohé v Peru. Některé peníze z výdělku
této knihy jdou na podporu dívčího domova jménem Torre Fuerte (Silná věž) v Arequipa.
Tento domov dává přístřeší a 24hodinovou péči 48 děvčátkům od 3 do 20 roků. Tato děvčata
sem byla poslána soudními institucemi pro mladistvé a někdy jsou opuštěna rodiči nebo
prarodiči, kteří nejsou schopni se o ně postarat. Pro více informací o Restoring
Hope International Ministries běžte na www.rhintl.org
Musíme v těchto posledních dnech zasáhnout tolik lidí, co nejvíce jen půjde, aby nešli do
pekla.
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Co uděláš s touto informací?
Udělal jsem v této knize co jsem mohl, abych sdílel svoji zkušenost. Doufám, že vám to
pomohlo, abyste si opravdu zvolili, komu chcete sloužit ve vašich zbývajících dnech na této
zemi. Chci, abyste zakusili vše, co jsem prožil a mnohem více. Ano, je toho mnohem více co
jsem neřekl ohledně svých zkušeností. To, čemu my říkáme nebe, se neustále rozpíná. Bůh
stále tvoří. Nic tam neumírá. Ano, je toho mnohem více, co tam na nás čeká. Chci, abyste
viděli celé Boží stvoření.
Právě teď učiňte Boha (Otce, Syna a Ducha svatého) Spasitelem vaší duše a ducha, což je ta
vaše skutečná identita. Požádej Boha, aby se stal Pánem tvého života. Udělej to svými
vlastními slovy. Anebo řekni tato slova: „Ježíši, prosím tě, abys mi odpustil vše, co jsem
udělal špatně. Ty skutky, které si pamatuji i ty, které si nepamatuji. Chci, abys se stal mým
Spasitelem a Pánem. Děkuji ti, že jsi učinil cestu, abych s Tebou mohl žít na věky věků. Žádám
o to ve jménu mého Spasitele Ježíše Krista. Amen.“
Někteří z vás jste se takto modlili již předtím, ale nefunguje to při vás. Teď je třeba, abyste se
Mu znovu odevzdali, zasvětili. Požádejte Ho, ať vám odpustí, že jste Ho cele nenásledovali a
ať vám pomůže se teď cele zasvětit. Tohle musíte říct svými vlastními slovy. Řekněte to ze
svého srdce.
Teď už víte, co to je říct: „Ty jsi tohle pro mne vykonal, děkuji, děkuji, děkuji!“

POZNÁMKY KE KAPITOLÁM
Zařadil jsem poznámky ke kapitolám v naději, že je budete studovat jako celek, abyste
ty verše plně pochopili. Zjistíte, že moje výroky jsou psány kurzívou.

Kapitola 1 Poznámky
„Ne, ještě není tvůj čas“
Podtitul: Žádný
Linka: Na co si vzpomínám je to, že když jsem poprvé stanul před Ježíšem, řekl mi: „Ne ještě
není tvůj čas. Vrať se zpět.“
Lukáš 12:20: „ Bůh mu ale řekl: `Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?“
Kazatel 9:12, Job 22:15-16 (verš 16)
Linka: U okraje nebe byla hustá temnota – temnota, jakou jste zde na zemi nikdy nezakusili.
Zjevení16:10: „Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé
se bolestí kousali do jazyka.“
Exodus 10:21-23 (verš 22), Mat 8:12, Mat 22:13, Mat 25:30
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Linka: Podruhé, když jsem přišel k okraji nebe, slyšel jsem křik těch, kteří jsou v pekle.
Zjevení 20:13: „…tolikéž smrt i peklo vydaly ty, kteříž v nich byli.“ (KR)
Job 26:6, Lukáš 8:26-31 (verš 31)
Podtitul: Jednoduchá operace
Linka: Vím ale, že tam, kde je Ježíš, je VŠE DOKONALÉ a není tam nic NEDOKONALÉ!
Žalmy 119:142: „Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý.“
Lukáš 12:32-34 (verš 33), Jan 8:31-36 (verše 32,36), 2 Korintským 5:20-21 (verš 21),
Filipenským 3:8-11 (verš 9)
Linka: Někteří říkají, že je to pokojné místo, ale to místo daleko převyšuje pokoj, jelikož tam
není nic, co by nějak váš pokoj narušovalo.
Zjevení 21:27: „… avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost
a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Linka: Když jsem poprvé přicestoval do nebe a poklekl jsem před Ježíšem, vše co jsem mohl
říct bylo: „TY JSI TOHLE PRO MNE UDĚLAL?!! DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI,
DĚKUJI, DĚKUJI a DĚKUJI!!“
Žalm 79:13: „My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy tě oslavovat budeme. Na věky věků,
stále dál tvé chvály chceme zvěstovat!“
Žalm 34:1-3,Žalm 63:2-6 (verše 3-5), Žalm 118:19-21 (verše 19,21)

Kapitola 2 Poznámky
Jsem pouze člověk
Podtitul: Žádný
Linka: Musím všem dát na srozuměnou, že jsem byl poslán zpět, abych dělal tu stejnou věc,
kterou má dělat každý, kdo přijal Ježíše do svého života.
Matouš 28:19-20: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všechny dny až do skonání světa."
Marek 16:14-18 (verše 15-18), Lukáš 24:46-5 (verše 47-48), Skutky 1:7-8 (verš 8)
Podtitul: Na čem opravdu záleží, je to, abys tam byl!
Linka: Na čem bude záležet, je to, abys tam byl!
Židům 11:16: „Oni však toužili po lepší vlasti - po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí
nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město.“
Jan 4:1-6 (verš 6), 2Kor. 4:14

81

Linka: Pochopil jsem, že to opravdu nejsem já, kdo do nebe někoho dostane nebo nedostane.
Není to ani nikdo zde na zemi. Je to Ježíš. Opravdu, všechno je to o Něm. Nemusíme se o to
snažit.
Galatským 1:10: „Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň?
Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Jan 9:4
Linka: Je mnoho lidí v nebi, o kterých jsem si nejdřív myslel, že se tam nedostanou, a jiní, o
kterých jsem si myslel, že tam budou, ale nebyli tam. Ježíš zná srdce každé osoby.
Matouš 7:21: „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten,
kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“
Verš 23: „A tehdy jim jasně řeknu: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte
zlo!“
Mat 22:11-13 (verš 13), Řím 11:19-22 (verše 20-21)
Linka: Vše co mohu říct je jen to, že On na mě pohleděl a viděl sám sebe ve mně, a proto
jsem byl přijat do nebe.
Galatským 2:17-20: „Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i
my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych
znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu
jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval
a vydal za mě sám sebe.“
Ef 3:14-19 (verše 16-17), Kol 1:27-29 (verš 27)

Kapitola 3 Poznámky
Vše je dokonalé „Ty jsi tohle udělal pro mne?“
Podtitul: Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji….
Linka: Znovu opakuji, že tam, kde je Ježíš, je vše správné a dokonalé a nic tam není
v nepořádku.
Jan 8:32: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." Verš 36: „Když vás Syn vysvobodí,
budete opravdu svobodní.“
Lukáš 12:32-34 (verš 33) Zjevení 21:6-7 (verš 7)
Linka: Někteří říkají, že je to pokojné, ale to daleko převyšuje pokoj, jelikož tam není nic, co
by vyžadovalo, abyste se nějak upokojili.
Zjevení 21:27: „… avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost
a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Linka: Když jsem se poprvé dostal před Ježíše, vše, co jsem mohl říct bylo: „TY JSI TOHLE
UDĚLAL PRO MNE?!! DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI!“
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Žalm 138:1-5: „ Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým
svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, že si svou pověst
převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! Ať
tě, Hospodine, všichni králové slaví, až uslyší, co jsi zaslíbil. Ať opěvují cesty Hospodinovy:
"Hospodinova sláva je největší!"
Žalm 34:1-3, Žalm 63:2-5 (verše 3-5), Žalm 79:13, Žalm 118:19-21 (verš 19)
Linka: Když jsem se tam nejprve dostal, vše co jsem chtěl dělat, bylo chválit Ježíše.
Žalm 103:1-5: „Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!“
Žalm 118:15-18 (verš 17), Lukáš 19:37-40 (verše 37-38)
Linka: Nikdo mi nemusel říkat, co mám dělat. Věděl jsem, co mám dělat. Vím, že chválíme
Ježíše a Otce, nikoho jiného.
Jan 4:23-24: „Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v
pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí
uctívat v duchu a v pravdě."
Mat 21:15-16 (verš 16), Fil 3:17-21 (verše 20-21)
Linka: Ti jediní, kteří přijímají chválu v nebi, jsou Otec a Ježíš, oni jsou ti JEDINÍ.
1 Korintským 1:29-31: „…aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu
Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. A
proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Hospodinu."
Iz 2:11-12 (verš 11), Zj 21-22-27 (verše 22-23)
Podtitul: Chvála byla vše, co jsem potřeboval
Linka: Všechno ve mně Ho chválilo. Celá moje bytost volala ve chvále k Ježíši.
Žalm 103:1-2:„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč,
duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“
Žalm 118:15-18 (verš 17), Lukáš 19:37-40 (verše 37-38)
Linka: Nikoliv moje tělo, které zůstalo zde na zemi, ale můj duch a duše – moje skutečná
identita.
1 Korintským 15:50-54: „Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím
království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství:
Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice
ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme
proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci
nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost,
tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!"
2 Kor 5:1-10 (verše 1-2,4,6,8), Žalm 103:14-17 (verš 14)
Jan 4:23-24: „Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v
pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí
uctívat v duchu a v pravdě."
Žalm 119:171-175 (verš 175), Žalm 94:16-19 (verš 17)
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Linka: Během chvály se zdálo, jako kdybych se sám stal touto LÁSKOU.
1 Jan 4:16-17: „A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska.
Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění,
takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.“
1 Kor 13:4-8, Ef 5:1-2 (verš 2)
Linka: Měl jsem čistou RADOST. Zdá se mi, že jsem tam žil z chvály.
Lukáš 10:17: „Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se
nám poddávají ve tvém jménu!" verš 20: „Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají
duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."
Žalm 4:6-8 (verš 7), Kazatel 2:24-26 (verš 26), Iz 12:2-3 (verš 3),
Řím 15:13
Linka: Nepotřeboval jsem jídlo. Připadalo mi, že chvála je vše co potřebuji.
Jan 4:34: "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho
dílo.“
Pláč 3:20-26 (verše 22-23)
Linka: Ne to, co jsem vykonal já, ale to, co On vykonal, když jsem Ho přijal jako Pána a
Spasitele.
2 Timoteovi 1:9: „Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům,
ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem
věků.“
Řím 15:17-19 (verš 18), Titovi 3:3-9 (verše 5,7-8)
Podtitul: Viděl jsem Ježíše na kříži
Linka: Věděl jsem, co pro mne vykonal na kříži.
Římanům 10:13: „ Vždyť "každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn."
Ef 1:3-14 (verš 6), Tit 2:11-12 (verš 11)
Linka: Věděl jsem, že vím.
1 Korintským 13:12: „Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď
poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.“
Židům 12:22-24
Linka: Prostě jsem to věděl. Jediný důvod, proč jsem tam byl, bylo to, co On pro mne vykonal,
a já jsem to věděl. Věděl jsem, že jsem ucelený a dokonalý kvůli tomu, co On vykonal.
Jan 3:14-18: „Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby
každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal
svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří,
nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Božího Syna.“
84

Iz 53:4-5, Jan 1:29-31 (verš 29)
2 Korintským 5:17: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! Bůh
v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil
nám.“ verš 21: „On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v
něm stali Boží spravedlností.“
Řím 6:1-4 (verš 4), Kol 4:12
Linka: Věděl jsem, že ON vidí sám sebe ve mně a proto jsem byl vpuštěn do nebe.
1 Jan 5:11-12: „ A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho
Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Lukáš 12:8-9 (verš 8), 1 Jan 4:13-16 (verše 13,16)
Linka: Vše to bylo díky Jeho dílu. I ty dobré skutky, které jsem konal, byl ve skutečnosti On,
který to dělal skrze mne.
Kol 3:17: „Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše
a děkujte skrze něj Bohu Otci. verše 23-24: „Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a
ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.“
Žalm 44:1-3 (verš 3), Fil 2:13-14 (verš 13)
Podtitul: Moje místo
Linka: Věděl jsem, že jsem na svém místě. Nikdo jiný to místo nemohl vzít místo mne. Miloval
mne tolik, že Ježíš pro mne v nebi učinil místo a nikdo jiný toto místo nemohl nahradit.
Jan 14:2: „V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.
Marek 10:40: „Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm,
pro něž je připraveno."
Jan 14:1-2 (verš 2)
Podtitul: Neměl jsem žádnou vzpomínku na hřích
Linka: Další důvod, proč jsem řekl „ty jsi tohle udělal pro mne“ byl ten, že to bylo tak, jako
kdybych nikdy ve svém životě nezhřešil.
Efezským 1:4: „V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a
bezúhonní v lásce.“
2 Kor 5:17-19 (verš 19), Židům 10:11-18 (verš 14)
Linka: Věděl jsem, že jsem byl vysvobozen od smrti a hříchu, a že mne tyto věci nemohou
držet pryč od Ježíše a od Otce.
Římanům 6:4: „Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen
z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života.“ Verše 8-9: „Když jsme s
Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už
nikdy nezemře - smrt nad ním už nemá moc.“
1 Kor 6:9-11 (verš 11), 2 Kor 5:17-19 (verš 18)
Linka: Věděl jsem, že jsem byl vysvobozen od smrti a hříchu, a že mne tyto věci nemohou
držet pryč od Ježíše a od Otce.
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Římanům 8:35: „Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování,
hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“ verše 38-39: „Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani
démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém
stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“
Zj 20:12-15 (verše 14-15), Zj 21:6-8
Linka: Věděl jsem, že jsem byl vysvobozen od smrti a hříchu, a že mne tyto věci nemohou
držet pryč od Ježíše a od Otce.
Zjevení 1:18: „…ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti
i záhrobí.“
Řím 5:8-9 (verš 9), Řím 5:18-21 (verše 18-19)
Linka: Vůbec jsem neměl žádnou vzpomínku na to, že bych kdy zhřešil.
2 Korintským 5:19: „Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu
o tom smíření svěřil nám.“
Jer 31:32-34 (verš 34), Ef 1:3-6
Linka: Věděl jsem, že Ježíš mi to ani připomenout nemohl, jelikož mi bylo odpuštěno a On si
žádný z mých odpuštěných hříchů nepamatoval.
1 Jan 1:9: „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše
hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Iz 43:25-26 (verš 25), Mich 7:18-19
Linka: Znovu, prostě jsem tuto věc věděl – vím, že vím, že vím.
Židům 12:22-24: „Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému
Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi
prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých,
kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než
Ábelova.“
1 Kor 13:12-13 (verš 12)
Linka: Věděl jsem, že nikdy nemohu být odloučen od svého Otce a Ježíše.
Římanům 5:18-19: „Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak
ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se
neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí
stanou spravedlivými.“
Řím 5:8-9 (verš 9)
Linka: Pochopil jsem tam, že opravdová smrt znamená být odloučen od Boha.
Zjevení 20:14-15: „Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá
smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Římanům 8:35-39 (verše 35,38-39), Ef 1:15-23 (verše 22-23)
Linka: Uvědomil jsem si tam, že nikdo mne nemůže ranit.
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Zjevení 21:24-27: „Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj
přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam
nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic
znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize
života.“
Žalm 118:6-7 (verš 6)

Kapitola 5 Poznámky
Viděl jsem Ježíše
Podtitul: Ježíš září
Linka: Ježíš září.
Zjevení 1:16: „V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho
tvář zářila jako slunce v poledne.“
Mat 17:1-3 (verše 2-3), Skutky 9:1-5 (verš 3)
Linka: Byl jasnější než naše slunce v poledne a přesto na Něho můžete hledět.
Zjevení 21:23: „To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila
Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“
Skutky 26:12-15 (verš 13), Zj 1:12-16 (verš 16), Zj 22:3-5 (verš 5)
.Jan 12:35-36: „Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo,
ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve
světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi.“
Žid 1:1-4 (verš 3), 1 Jan 1:6-7 (verš 7)
Linka: Ale ti, kteří jsou s ním ve SPRÁVNÉM vztahu, na Něj mohli hledět a mít dokonalou
radost.
1 Jan 2:29: „Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se
narodil z něj.“
1 Jan 3:6-7
Kazatel 2:25-26: „Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh
obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí
zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem.“
Řím 15:13, Jakub 1:24-25 (verš 24)
Linka: Ale já jsem věděl, že pokud byste s Ním neměli správný vztah, zažili byste hrůzu
Žalm 94:23: „On jejich zvrácenost na ně obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin,
náš Bůh, je vyhladí!“
Přísl 11:5-9, Přísl 11:20-23 (verše 20-21,23)
Linka: Hledíte na Něho s čistým srdcem
Matouš 5:8: „Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.“
1 Jan 5:9-13 (verše 10 a 12)
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Podtitul: Jeho nohy
Linka: Jsou takové, jak je Jan popsal v knize Zjevení 1:15
Zjevení 1:15: „…nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod.“
Zjevení 2:18-19 (verš 18)
Linka: Stále má ty rány, kde hřeby probodly Jeho nohy.
Lukáš 24:39: „Podívejte se na mé ruce a nohy - jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se:
duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám!"
Linka: Nebylo to jenom to, že mne miloval, ale bylo to tak, jako bych byl tím jediným, kterého
miloval v celém Jeho stvoření.
Izaiáš 49:15: „Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem?
I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe!“
Podtitul: Jeho ruce
Linka: Ano, stále jsou vidět jizvy po těch hřebech v Jeho rukou.
Lukáš 24:39-40: „Podívejte se na mé ruce a nohy - jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se:
duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i
nohy.“
Jan 20:24-27 (verše 26-27)
Podtitul: Jeho tělo
Linka: Přesně tak jak se říká v Bibli 1 Janova 4:7, Bůh je láska
1 Jan 4:16: „A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska.
Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.“
Pláč 3:20-24 (verše 22-23) Řím 8:35-39 (verše 35,39)
Linka: Viděl jsem, jakou cenu musel zaplatit, abych mohl stát v nebi a mít společenství
s Všemohoucím Bohem. Předtím jsem nevěděl, jak bolestnou cenu ve svém těle musel zaplatit,
abych s Bohem mohl mít společenství.
Izaiáš 52:14: „Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - už ani
člověku nebyl podoben).“ Čtěte Izaiáš 52:14-15 v překladu NET BIBLE na int.stránce:
bible.org; Iz 53:1-2 (verš 2), Iz 53:3-6 (verš 5), Mat. 27:24-50 (verše 26-30). Čtěte Mat
27:24-31 poznámky z NET BIBLE na bible.org, Marek 14:41-50 (verše 41,44-45,50), Marek
15:11-15 (verš 15). Čtěte Marek 15:16-20 poznámky z NET BIBLE na bible.org, Lukáš
23:22-25 (verše 23,25)
Linka: Uvidíte Ho takového, jaký je, ale je to ve vašem srdci.
1 Jan 3:2: „Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až
se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.“
Ef 5:1-2 (verš 2)
Linka: Pochopil jsem, že se za nás přimlouvá celou svojí bytostí.
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Římanům 8:34: „Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z
mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
1 Tim 2:5: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus
Ježíš.“
Řím 8:31-35 (verš 34), Židům 4:14-16 (verš 15)
Podtitul: Jeho tvář
Linka: Vypadal jako tekutý křišťál vytvořený z čisté lásky, ze světla a z života. Neříkám, že
takový je Jeho obličej, ale připadalo mi to tak. Připadalo mi, že Jeho tvář několikrát změnila
podobu, zatímco jsem na Něho hleděl.
Lukáš 9:33: „Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu!
Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká.“
Marek 16:12-13 (verš 12), Lukáš 24:28-34 (verše 30-32)
Linka: Jeho obličej měl v sobě barvy duhy a barvy, které nejdou popsat. Všechny tyto barvy
se zobrazovaly ve stejnou dobu.
Ezechiel 1:28: „Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola.
Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a
tehdy jsem slyšel promluvit hlas.“
Linka: Byly součástí Ježíše a přece z Jeho bytosti vycházely ven a ty barvy byly živé.
Vycházely z něho jako vlny na pobřeží oceánu. Viděl jsem ty barvy a stal jsem se součástí
těchto barev ve stejnou dobu.
Zjevení 4:3: „Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a
kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu.“
Linka: Viděl jsem Ježíše a byl jsem Jeho součástí. Byl jsem v Ježíši a Ježíš ze mne vyzařoval.
Jan 14:20: „V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.“
Skutky 9:3-4 (verš 3), Zj 1:9-20 (verš 16)
Linka: Tato zář byla kolem mne. Byl jsem součástí této záře a tato zář ze mne vyzařovala.
Zjev 21:23: „To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila
Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“
Zjevení 22:5: „Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Ef 5:13-14 (verš 14)
Linka: Na hlavě měl korunu, která vypadala jako slunce v pravé poledne.
Zjevení 19:12: „Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané
jméno, které nezná nikdo kromě něj.“
Zj 6:1-2 (verš 2), Zj 14:14-16 (verš 14)
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Podtitul: Jeho hlava
Linka: Tato koruna byla skutečně velmi zářící, s paprsky, které vyzařovaly do celé atmosféry
nebe.
Izaiáš 30:26: „Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější
- jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány,
jež jim zasadil.“ K tomuto verši čtěte poznámky z NET BIBLE na www.bible.org
Malachiáš 3:2: „Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako
ohnivá výheň, jako louh běliče!“ K tomuto verši čtěte poznámky z NET BIBLE na
www.bible.org
Linka: Paprsky se prolínaly s Jeho vlasy. Jeho vlasy byly takové, jak o nich píše Jan v knize
Zjevení.
Zjevení 1:14: „Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen
ohně.“
Daniel 7:9-10 (verš 9)
Podtitul: ON je Láska
Linka: ON je celý Láska
1 Jan 4:16-17: „A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska.
Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění,
takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.“
1 Jan 4:7-12 (verš 8)
Linka: I když víte, že miluje všechny, Jeho láska pro vás je osobní, jako by byla jen pro vás
Izaiáš 49:15: „Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem?
I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe!“
Linka: Víte, že se o vás staral celou věčnost a bude se o vás starat navěky.
Daniel 7:22: „Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy
nastal čas, aby se svatí ujali království.“
Verš 27: „Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému
lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat."
Zjevení 21:3: „Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi
a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.“
Mat 11:11-12 (verš 11)

90

Kapitola 7 Poznámky
Co jsem viděl v nebi?
Podtitul: žádný
Linka: Když jsem zemřel, věděl jsem, kam mám jít. Nikdo tam nebyl, aby mi musel říkat, kam
mám jít
Jan 14:4: „Víte, kam jdu, a cestu znáte."
Linka: Vše je tam živé, není tam nic mrtvé.
Lukáš 12:33: „Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají,
nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.“
Tit 1:1-3 (verš 2)
Linka: Pochopil jsem, že opravdová smrt je nemít Boha Otce, Ježíše nebo Ducha svatého ve
svém životě.
Zjevení 21:8: „Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři
mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt."
Podtitul: Zpět ze smrti? – Právě naopak
Linka: Nikoliv… Byl jsem živý skrze Otce a Syna.
Žalm 36:9-10: „Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen
života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme.“
Matouš 22:32: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův' On není Bohem
mrtvých, ale živých!"
Židům 4:12: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k
rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a
úmysly.“
Linka: Náš Bůh je čistý život, světlo a láska
LÁSKA
1 Jan 4:7: „Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se
narodil z Boha a zná Boha.“
1 Kor 13:8-13 (verše 8,13), 1 Jan 4:15-16 (verš 16)
ŽIVOT
Genesis 2:7: „Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl
dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Jan 5:24-27 (verš 26)
SVĚTLO
Žalm 36:9-10: „Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen
života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme.“
Žalm 104:2: „Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel!“
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Žalm 119:130: „Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.“
2 Kor 4:5-6 (verš 6)
Linka: Jak už jsem řekl předtím, vše je v nebi živé. Budovy v nebi vypadají, jako kdyby byly
vyrobeny ze světla (vypadají tak, ale ve skutečnosti nejsou světlem), krajina, atmosféra a
prostě všechno.
Zjevení 16:7: „Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé
soudy jsou pravdivé a spravedlivé."
Čtěte Zjevení 16:7 na NET BIBLE bible.org
Zjevení 19:5: „A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo
jej ctíte, malí i velcí!"
Zjevení 21:10-11: „Odnesl mě v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město,
Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu
kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál.“
Verš 21: „A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z jedné perly. Ulice
toho města byla ze zlata, čistého jako průhledné sklo.“
Verš 23: „To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží
sláva a jeho lampou je Beránek.“
Iz 44:21-23 (verš 23), Iz 55:11-12 (verš 12)
Job 38:35: „Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: `Zde nás máš'?“
Zjevení 10:3: „Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo
svými hlasy sedm hromů.“
Linka: Jelikož jsem přišel ze země a žil jsem se smrtí, přišlo mi na mysl „nedojde jednoho
dne v nebi dostatek místa? Vše je tady živé a nic neumírá.“
1 Tim 6:13: „Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl
jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce.“
Ezechiel 18:32: „Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se
a žijte!"
Gen 1:11-13 (verš 11), Gen 1:20-24 (verše 20, 24), Gen 2:7, Žalm 115:14-15 (verš 15)
Podtitul: Nebe je obrovské
Linka: Nebe je obrovské, veliké, gigantické, prostorové a neustále se rozpíná.
Kazatel 3:14: „Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic
odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň.“
2 Kor 3:17-18 (verš 18), 2 Kor 4:16-18
Linka: Vše co mohu lidem říct je to, že místo, kde Bůh přebývá, je OBROVSKÉ!
Žalm 40:6: „Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás
máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než
dá se vypočíst!“
Žalm 111:2-4, Žalm 115:15-16 (verš 15), Žalm 123:1
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Podtitul: Vzdálenost a čas
Linka: Pokud jsem chtěl někde být v nebi, stačilo na to pomyslet a byl jsem tam.
Skutky 8:39: „Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už
nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.“
Ez 3:11-15 (verše 12-14), Jan 6:15-21 (verš 21)
Linka: Vím, že přežiji všechny ty problémy, který mi přijdou do cesty, a jednoho dne velmi
brzy budu s Ježíšem.
Žalm 90:4: „Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Žalm 102:23-28 (verš 24), 2 Petr 3:8-9 (verš 8)
Linka: Jak chcete vložit čas do věčnosti? Proč máme na zemi čas?
Genesis 8:22: „Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto,
zima ani noc a den."
Gen 1:14-19 (verš 14)
Podtitul: Atmosféra v nebi
Linka: Ježíš a Otec vše v nebi osvěcují; není tam žádná tma.
Zjevení 22:5: „Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Iz 60:19-20 (verš 19), 2 Kor 4:5-6 (verš 6)
Linka: Je to zlatově žluté a bílé. Malíř, kterého znám, říká, že tyto barvy se podobají svítání.
Job 37:22: „Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil!“
Čtěte Job 37:21-23 poznámky z NET BIBLE: bible.org
Podtitul: Barvy v nebi
Linka: Barvy květin zde na zemi jsou těmto barvám nejblíže a přece v porovnání s těmi v nebi
ztrácejí naprosto svoji slávu.
Matouš 6:28-30: „A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou.
Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako
jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do
pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?“
Lukáš 12:27-28 (verš 27)
Podtitul: Ježíšova slova jsou živá
Linka: Jeho slova vycházela s mocí a autoritou, ale když přišla ke mně, byl to život a útěcha.
Žalm 107:20: „Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.“
Zj 1:9-20 (verše 10,12)
Linka: Vnímal jsem, že mluvená slova nejsou nutná.
Kazatel 5:6: „Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj!“
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Podtitul: Komunikace v nebi
Linka: To chápu, ale v nebi, když Ježíš a Otec na něco pomysleli, ta myšlenka mi byla
předána. A také i myšlenky ostatních bytostí.
Skutky 16:9: „Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho:
"Přijď do Makedonie a pomoz nám!"
Skutky 27: 9-12 (verš 10)
Linka: Protože je tam vše živé, vše s tebou může komunikovat
Zjevení 4:7-11: „První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a
čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v
sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí,
který byl, který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na
trůnu, Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu,
klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože
náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a
trvají."
Zj 8:12-13 (verš 13) Čtěte Zj 8:13 z NET BIBLE: bible.org, Zj 10:2-4, (verš 3-4), Zj 16:4-7
(verš 7) Čti Zj 16:7 z NET BIBLE: bible.org
Linka: Vše tam bylo v pořádku, správné (spravedlivé), takže tam nebyl žádný problém
v komunikaci jednoho s druhým.
Kol 4:5-6: „K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova
ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.“
Linka: Nebylo tam nic, co byste jeden před druhým schovával. Všichni jsme měli čisté

myšlenky a každá myšlenka byla čistá.
Filip 4:8: „Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má
dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.“
Gen 2:23-25 (verš 25), Gen 3:4-7 (verš 7)
Linka: Je tam takové pravidlo, že nevstupujete jeden druhému do myšlenek bez jeho povolení.
1 Korintským 6:12: "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím,
ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
1 Kor 8:8-9 (verš 9)
Linka: Satan, který toto pravidlo porušil, již v nebi není. Jakou moc bychom všichni mohli
mít, kdybychom skutečně pochopili, co myšlení může vykonat.
Izaiáš 14:12: „Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem ty, jenž jsi srážel národy!“
Ez 28:14-17 ( verš 17), Lukáš 10:17-20, (verš 18)
Podtitul: Každý a všechno chválí Pána
Linka: Každá živá bytost a stvoření chválí Otce a Ježíše. Veškeré tvorstvo chválí Boha bez
přestání a nikdo jiný než Bůh chválu nepřijímá.
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Izaiáš 42:8: „Já jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu
nesdílím se sochami!“
Ex 20:2-6 (verše 3-5), Lukáš 4:5-8 (verš 8), Zj 21:22-27 (verš 22)
Linka: Tvoje bytost věděla, co má dělat.
Žalm 146:1-2: „Haleluja! Chval Hospodina, duše má! Chválit budu Hospodina celý život
svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!“
Žalm 148:1-7 (verš 1), Žalm 149:1-9 (verš 1), Žalm 150:1-6 (verš 2)
Linka: Slyšet zpívat květiny, jak chválí Pána, bylo úžasné. Také i ptáci zpívají chválu Pánu.
Voda chválila Pána. Hory Ho chválily. Chvála vycházela z atmosféry, byla v atmosféře,
chvála byla atmosféra. Všichni jsme Ho chválili znovu a znovu.
Žalm 148:1-14: „Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin
svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho, slunce i
měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v
oblacích! Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je
všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní
obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho
rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i
všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni
vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať všichni chválí jméno
Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého
lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších!
Haleluja!“
Linka: Když o tom píši, vzpomínám si, že chvála neopustila moji mysl po celou tu dobu, co
jsem tam byl.
1 Korintským 12:6: „…jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.“
1 Korintským 12:11-12: „To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého
jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je
všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.“ Verš
18: „Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl.“ Verš 20: „A tak je sice
mnoho částí, tvoří však jedno tělo.“ Verše 25-26: „…aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si
jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny
části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují.“
Řím. 15:5-6, Kol 2:1-3 (verše 2-3)
Podtitul: Vypravování mé zkušenosti
Linka: Není tam hřích, který by zničil to, co Bůh stvořil
Zj 21:27: „…avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež,
ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
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Kapitola 9 Poznámky
Pravý vrátný nebe
Podtitul: žádný
Linka:Pochopil jsem, kdo opravdu je vrátný nebe, je to pouze Ježíš.
Jan 6:40: „Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v
něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den."
Jan 10:14-16 (verše 15-16), 2 Petrova 3:8-9 (verš 9)
Linka: Hleděl jsem Ježíši do očí
Linka: Jeho oči jsou jako plamen ohně s barvami, které se mění, červená, oranžová, modrá,
zelená, žlutá a mnoho dalších barev. Jan řekl ve Zjevení 1:14 že „Jeho oči (jsou) jako plamen
ohně“.
Zjevení 1:14: „Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen
ohně.“
Zj 2:18-19 (verš 18), Zj 19:11-14 (verš 12)
Linka: Viděl jsem v Jeho očích, že tam chce mít všechny, všechny, kteří jsou ještě na této zemi.
1 Tim 2:1: „Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za
všechny lidi.“ Verše 3-4: „Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby
všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Iz 55:6-7 (verš 7), Lukáš 5:29-32 (verše 31-32)
Linka: Poté na mne pohleděl s rudým plamenem v očích a řekl: „KDO JSI TY, ABYS RUŠIL
TO, CO JÁ JSEM VYKONAL!“
Římanům 5:6: „Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní.“
Verše 8-11: „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli
hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím
hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše
nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu
Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil.“
Řím 4:24-25 (verš 25), Řím 6:3-10 (verše 4,8-10), Gal 1:3-5 (verš 4), Ef 2:1-10 (verše 1,46,8,10)

Kapitola 11 Poznámky
Ježíš chce, aby byli všichni spaseni

Linka: Mluvil s nimi o určité strategii
Přísloví 19:21: „Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.“
2 Paral 20:13-17 (verše 14-17), Iz 9:6-7 (verš 6), Čti Iz 9:6-7 poznámky z NET BIBLE:
bible.org, Iz 55:8-9
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Linka: Mluvil s nimi o určité strategii, aby ho na této zemi více lidí poznalo jako Pána a
Spasitele.
Matouš 9:36-38: „Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení
a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků
málo. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň."
Mat 18:10-14 (verše 10-11,14), Lukáš 15:1-10 (verše 1-2,7,10), Jan 6:35-47 (verše 37,3940,44,47-48)
Linka: Kromě zla si Bůh používá co jen jde, aby lidé poznali Ježíše jako Pána a Spasitele.
Ezechiel 18:32: „Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se
a žijte!"
Žalm 111:9, Jan 6:43-44 (verš 44)
Linka: On hledá lidi na zemi, kteří by s ním spolupracovali, aby ostatní poznali, kdo On je.
Ezechiel 22:30: „Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě
do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel.“
1 Sam 13:13-14 (verš 14), Dan 9:2-3 (verš 3)
Linka: On naléhá na všechny, aby se tlačili do Božího království.
Lukáš 16:16: „Až do Jana tu byl Zákon a Proroci; od té doby se káže Boží království a každý
se do něj násilně tlačí.“
Ef 4:1-3 (verše 1,3), 1 Tes 2:10-12 (verš 11)
Linka: Díky tomuto propojení jsem porozuměl, jak moc jsme my, kteří jsme na této zemi, pro
Něho důležití!
Matouš 10:30-31: „Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste
dražší než mnoho vrabců.“
Luk 12:4-7 (verš 6), Řím 8: 18-30 (verš 30)
Daniel 3:31-32: „Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém obydleném světě:
Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně
vykonal Nejvyšší Bůh.“
Jan 3:1-18 (verše 16-17), 1 Tim 2:1-4
Podtitul: Nebeská strategie
Linka: Nicméně, když jsem prohledal Nový zákon, vícekrát se tam dovídáme, že Ježíš posílá
anděly k tomu, čemu říkám „nebeská strategická mise“, aby lidé mohli být každý den
zachraňováni.
Skutky 8:26: „Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní
cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy."
Skutky 10:3: „Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak
k němu jde a říká: "Kornelie!"
Skutky 12:5-19 (verš 7)
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Linka: Jakmile se někdo obrátí k Bohu ve svém srdci, On je tam.
Daniel 10:12: „Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. Už od prvního dne, kdy ses ke svému
Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny
a já přicházím s odpovědí na ně.“
Linka: Říkám ostatním lidem, že je tam mnoho lidí, o kterých jsme si mysleli, že tam nebudou.
Římanům 14:4: „Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem
obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít!“
Mat 22:1-14 (verše 8-9), Jan 10:22-30 (verše 27-28)
Linka: Také jsou tam někteří, o kterých jsme si mysleli, že tam budou, ale nejsou tam.
Matouš 22:11-13: „Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který
nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního
roucha?´ A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: `Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do té
venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Mat 23:27-28, Řím 11:19-36 (verše 20-21)
Linka: Tak jak se praví v Římanům 10, Bůh hledí na srdce člověka – nejen na to, co říká
nebo dělá.“
Římanům 10:9-10: „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke
spáse.“
Luk 6:46-49 (verš 48), Jan 2:23-25 (verše 24-25)
Linka: Vše je tam správné (spravedlivé) a každý má právo být na místě, kde je vše správné.
Římanům 10:4: „Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“.
Žalm 119:137-144 (verš 144), 2 Kor 5:12-21 (verš 21)
Linka: Vše je tam živé a každý má právo žít s Bohem na věky.
Jan 3:17: „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj
spasen.“
Jan 5:24-30 (verš 24), Jan 17:20-26 (verš 24)
Podtitul: Armáda Boží
Linka: Je nebeská jednotka a pozemská jednotka, ale to oboje je armáda Boží.
1 Samuel 17:45-46: „David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale
já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes tě
Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes
nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem.“
Gen 3:1-24 (verš 24), Ef 6:10-12 (verš 12)
Linka: Nebeská jednotka se skládá z andělů Božích.
Matouš 26:53: „Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií
andělů?“
2 Král 6:8-23 (verš 17), Dan 4:34-36 (verš 35)
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Linka: Rozuměli tomu, které vládě patří.
Daniel 7:13-14: „Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu
člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda,
sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy
neskončí, jeho království se nezhroutí!“
Dan 2:24-45 (verše 44-45), Mat 18:10-14 (verš 10)
Linka: Rozuměli tomu, pro které království pracují.
Matouš 13:41-42: „Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno
pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění
zubů.“
Židům 12:25-29 (verš 28), Zj 19:11-16 (verš 14)
Linka: Když s nimi Ježíš komunikoval, bylo vidět, s jak ohromným respektem Mu naslouchají.
1 Petr 3:22: „…který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády
i moci.“
Žalm 89:5-7 (verš 5), Iz 6:1-3 (verš 2)
Linka: Chtěl jsem být s tou jednotkou, která Ho respektovala pro to, kdo On je – Král králů a
Pán pánů.
Zjevení 19:16: „Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN
PÁNŮ.“
Přísl 19:12-25 (verš 23), Filip 2:5-11 (verše 9-11)
Linka: Viděl jsem, jak tato stvoření se mu klaněla, dříve než odešla na svoji misi. Také jsem
viděl, jak odcházejí; když odcházela, nikdy se k Němu neotočila zády
Žalmy 89:7-8: „Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako
Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých (andělé) vzbuzuje, je mnohem hroznější než
všichni kolem něj.“
Zach 6:1-8 (verše 5-7)
Linka: Odešli rychle, aby splnili svůj úkol, který dostali.
Joel 2:7-8: „Řítí se vpřed jako vojáci (andělé), jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží
každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i
když na obranu narazí, neřídne jejich šik.“
Dan 10:10-24 (verš 11), Lukáš 2:8-14 (verše 9-10,13-14)
Linka: Poslal je
Matouš 24:31: „A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř
světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“
Lukáš 1:1-25 (verš 19)
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Linka: Neviděl jsem, že by alespoň jeden z nich kladl nějaké otázky ohledně úkolu, který
obdržel.
Juda 1:9: „Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil
se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Hospodin!"
Lukáš 1:5-25 (verše 19-20)
Linka: Byli poslaní, aby bojovali v ponebeských oblastech.
2 Samuel 5:23-24: „David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a
napadni je od moruší. Až v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před
tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů."
Dan 10:10-21 (verš 13), Zj 12:7-12 (verš 7)
Linka: Bojují se zlými duchy, kteří patří satanově armádě.
Efezským 6:12: „Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám,
proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských
oblastech.“ (KMS)
Dan 10:1-21 (verše 20-21)
Linka: Věděl jsem, že právě modlitba je ta věc, která tyto věci (anděly) uvádí do pohybu.
Matouš 9:37-38: „Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Poproste
tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."
2 Paral 7:12-21 (verše 14-15), Mat 6:5-13 (verše 8-10)
Linka: Pak je také pozemská jednotka.
1 Samuel 17:26: „David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína
zabije a zbaví Izrael té ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého
Boha?" Verš 45: „David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já
jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel.“
Ef 6:10-20 (verše 10-11)
Linka: Když mi ale Ježíš řekl „vrať se“, tak uvnitř v sobě jsem věděl, že mi ve skutečnosti
říká „potřebuji tě více tam než tady“ a odešel jsem tedy z nebe jako voják, který se vrací do
války.
Matouš 28:19-20: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do skonání světa."
Kol 4:1-10 (verš 2)
Linka: Věděl jsem, že to bude jen na chvíli a můj krátký život zde na zemi bude u konce.
Žalm 39:6: „Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať
stojí jakkoli!“
Fil 3:17-20 (verš 20), Židům 11:13-16 (verš 13)

100

Linka: To proto, že znám Boží srdce. Jeho srdce je pro to, aby lidé byli spaseni a žili s Ním
na věky věků.
Jan 3:16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v
něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
2 Kor 12-20 (verš 14), 1 Janova 3:1-3 (verš 1)
Podtitul: Boží armáda na zemi
Linka: Za prvé, tato jednotka miluje svého Boha celou svojí bytostí.
Žalmy 31:24: „Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě
ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají.“
Matouš 22:37: „Ježíš mu řekl: "`Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí.“
Jan 14:15-18 (verš 15)
Linka: To jsou ti, kteří říkají, že Ježíš je Pán a Spasitel.
Matouš 16:24: „Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne
sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“
Kol 3:12-17 (verše 12-13)
Linka: Vědí, kdo je poslal.
Jan 15:16-17: „Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a
vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám
přikazuji: Milujte jedni druhé."
Mat 23:1-36 (verše 11-12), 1 Tes 3:11-13 (verš 11)
Linka: To jsou ti, kteří pochopili Jeho autoritu a čí autoritu mají.
Jan 14:12-14: „Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já.
A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to
udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to
udělám."
Linka: Vědí, že je válka se satanem a jeho padlými anděly.
Ef 6:11-12: „Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš
zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné
temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Mat 10:34-39 (verš 34), 1 Petr 5:6-11 (verš 8)
Linka: Znají svoje zbraně a používají je v boji, který zakouší.
2 Korintským 10:3-5: „Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje
nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost,
která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu.“
Mat 10:1-4 (verš 1), Řím 12:3-8 (verš 3)
Linka: Vědí, pod kterou vládou a královstvím jsou a komu patří.
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Ef 2:20-22: „Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám
Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy
společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.“
Žalm 47:8-9 (verš 8), Jan 12:44-50 (verše 49-50)
Linka: Tráví spoustu času s Otcem skrze Jeho Slovo (Bibli) a skrze modlitbu.
Matouš 26:41: "Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo
malátné."
2 Tim 2:15: „Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá
zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.“
1 Tes 5:17: „Neustále se modlete.“
Linka: Díky tomu jsou schopni slyšet Jeho příkazy, když jim říká, aby něco vykonali.
Jan 10:27: „Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě.“
Ef 2:14-18 (verš 18)
Linka: Vědí, že když jim Ježíš nebo Otec skrze Ducha svatého něco říká, aby něco vykonali
pro království, je to příkaz a nikoliv doporučení.
1 Jan 3:22-24: „…a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a
děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista
a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas
v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal.“
Jan 15:9-17 (verš 14), Jan 10:7-21 (verš 18)
Linka: To jsou ti, kteří na této zemi našli svůj záměr a přijali ho.
Židům 10:24-25: „Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a
neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme,
a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Řím 15:1-6 (verš 2), Gal 6:1-5 (verše 1-2)
Linka: Jsou ochotni položit své životy zde na zemi pro Něho.
Jan 12:25: „Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí,
uchrání jej k věčnému životu.“
Mat 19:20-22 (verš 21), Mat 20:24-28 (verše 26-27)
Linka: Vědí, že jsou součástí větší armády a mají Boha, který je nezanechá o samotě.
Matouš 18:20: „Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed
nich."
Žalm 78:12-16 (verš 12), Mat 11:25-30 (verš 30)
Linka: V nebi jsem pochopil, že nejsem poslaný sám s tak těžkým břemenem.
Římanům 8:31.32: „Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého
vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno
ostatní?“
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Židům 12:1-2, Židům 13:1-6 (verše 5-6)

Kapitola 13 Poznámky
Co mi Ježíš řekl o našich církvích
Podtitul: Dva postoje (duchové) v církvi
Linka: Nejdříve mi dovolte říct, že v dnešní církvi jsou dva druhy postoje (duchové).
1 Jan 4:6: „My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás.
Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.“
Linka: On mi řekl, že tyto postoje se netýkají rozdílů mezi jednou a druhou denominací.
Ef 6:11: „Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.“
Linka: Tak dlouho, jak někdo následuje Římanům 10:9-10, tak je v bezpečí.
Římanům 10:9-10: „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke
spáse.“
Linka: Co s těmito verši přichází, je láska k Bohu a láska k ostatním.
1 Jan 4:17: „Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný
den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.“
1 Jan 3:1-3 (verš 3), 1 Jan 3:10-15 (verš 11)
Podtitul: Jsme jedno tělo
Linka: Scházíme se v různých budovách, On ale vidí každého, kdo přijal Ježíše jako Pána a
Spasitele, jako svoji církev.
1 Jan 4:2-3: „Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista
přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to
ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Mat 16:13-20 (verš 18), Sk 2:46-47 (verš 47), Ef 5:22-32 (verš 27), 1 Jan 4:1-3 (verš 2)
Linka: On také chce, abychom všichni patřili do místní skupiny věřících, tak abychom mohli
jeden druhého budovat pro dílo, které nám určil.
Židům 10:24-25: „Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a
neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme,
a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Ef 4:11-16 (verš 11), 1 Jan 1:1-10 (verše 3,7)
Linka: Mluvím o těch, kteří věří v Ježíše jako Syna Božího a učinili Ho Pánem a Spasitelem
svých životů.
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1 Jan 4:2-3: „Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista
přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to
ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
1 Jan 3:4-10 (verš 9), 1 Jan 2:3-6 (verš 5), 1 Jan 2:20-23 199 (verš 23)
Linka: Mluvím o těch, kteří věří, že Bůh Otec poslal svého Syna na svět, aby svět spasil, aby
spasil tebe, aby spasil všechny lidi.
Jan 14:17: „…totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy
ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Jan 17:11: „Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej
je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.“
Jan 1:1-5 (verš 1), Jan 10:25-30 (verš 30), Kol 2:8-10 (verš 9)
Linka: Ti, kteří věří, že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno a že je pouze jeden pravý Bůh a to
ten, který stvořil člověka, nikoliv že by člověk vytvořil Boha.
Genesis 1:27: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže
a ženu stvořil je.“
Gen 5:1-5 (verš 2), 1 Kor 11:1-16 (verš 12).
Římanům 1:22-24: „Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha
vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů.“
Žalm 106:19-21 (verš 19), Iz 19:1-16 (verš 1)
Linka: Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zplozen z Boha (1 Janova 5:1)
1 Jan 5:1: „Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho,
který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil.“
Verš 4: „Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které
přemohlo svět: naše víra.“
1 Jan 2: 18-29 (verše 23,29)
Linka: On chce, abychom následovali pravidla v Jeho království natolik, abychom mohli
napravovat jeden druhého a ne se navzájem napadat.
Matouš 18:15-16: "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma
očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě
jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.“
1 Kor 6:1-11 (verš 1)
Podtitul: První postoj
Linka: Za prvé tento postoj má v sobě vůli nebo ochotu sloužit ostatním.
Matouš 25:40: „Král jim odpoví: `Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z
těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.“
Fil 2:5-8 (verš 8)
Linka: Ti, kteří mají tento postoj, zachovávají Boží Slovo za každou cenu.
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Jan 14:23: „Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho
bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.“
Jan 8:31-32 (verš 31), Žid 10:23-25 (verš 23)
Linka: Nezapřeli Jeho jméno
2 Timoteovi 2:11: „Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.“
Mat 10:23-33 (verš 32), 1 Tim 1:18-19 (verš 19)
Linka: Vědí také, že Jeho Slovo je Slovo vytrvalosti, která je zachová od hodiny zkoušky,
která má přijít na celý svět.
1 Janův 5:4: „Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které
přemohlo svět: naše víra.“
Žalm 73:25-26 (verš 26), Iz 40:27-31 (verš 31)
Linka: Pevně se drží toho, co znají.
Lukáš 12:8: „Říkám vám: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před
Božími anděly.“
Jan 6:22-27 (verš 27), 1 Tim 6:18-19 (verš 19)
Linka: Ti, kteří mají tento postoj, mají korunu, kterou jim nikdo nevezme, mohou se jí sami
vzdát, ale nikdo jiný jim ji nevezme.
2 Timoteovi 4:8: „Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten
spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Žalm 5:11-12 (verš 12), Mat 5:5-10 (verš 10)
Linka: Vskutku vítězí nade vším, co na ně na této zemi přichází jako zkoušky.
Lukáš 6:48: „Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále.
Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl
dobře postaven.“
Žalm 37:27-28 (verš 28), Řím 15:1-6 (verš 4)
Linka: Budou učiněni sloupem v chrámu Božím a z něho již nevyjdou.
Jan 12:25: „Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí,
uchrání jej k věčnému životu.“
Jan 14:1-6 (verš 3), Lukáš 12:35-38 (verš 37)
Linka: Jméno Boží a jméno města Božího bude na nich napsáno.
Zjevení Janovo 14:1: „A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto
čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.“
Podtitul: Druhý postoj
Linka: Vše se to týká lidského srdce.
Jan 2:25: „Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v
člověku.“
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Žalm 69:5-12 (verš 5), Mat 15:15-21 (verš 19)
Linka: Tento duch není ani studený ani horký.
Matouš 15:8-9: „Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale
uctívají, když učí lidské nauky a příkazy."
Kor 10:14-22 (verš 21)
Linka: Jelikož jsou ale vlažní, tak je vyplivne (řecky: vyzvrací) ze svých úst.
Leviticus 18:28: „Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam
byl před vámi.“
Žalm 119:17-27 (verš 21)
Linka: Ti, kteří mají tento postoj, říkají, že jsou bohatí, mají blahobyt a nic nepotřebují.
Jeremjáš 9:23: „Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já
Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení,
praví Hospodin."
Žalm 49:5-12 (verše 6-7), 1 Jan 2:15-17 (verše 15)
Linka: Jejich problém spočívá v tom, že Bůh zná jejich srdce a ví, jakého jsou ducha (nebo
jaký postoj zastávají v srdci).
1 Samuelova 16:7: „Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho
výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na
zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce."
Mat 15:15-20 (verš 18), Marek 10:5-9 (verš 5)
Linka: Ježíš řekl, že nevědí, že jsou bídní, ubozí, chudí, slepí a nazí.
Kazatel 4:8: „Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere
konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám
všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí."
1 Tim 6:17-19 (verš 17)
Linka: Pak jim Ježíš radí, aby si od Něj nakoupili zlata, které bylo přetaveno ohněm. On chce,
aby byli opravdu bohatí.
Přísloví 16:8: „Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím.“
Židům 13:1-6 (verše 5-6)
Linka: Chce, aby měli bílá roucha, aby nebyli nazí.
Zjevení Janovo 19:14: „Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým
kmentem.“
Iz 1:17-20 (verš 18), Jan 8:1-12 (verš 12)
Linka: Chce, aby jejich oči byly otevřené, aby mohli vidět
Přísloví 30:12-13: „Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je
pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí!“
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Čtěte Zjevení 3:18 poznámky z NET BIBLE na adrese: bible.org
Linka: Jelikož ON JE MILUJE, On je napravuje a ukázňuje ty, kteří jsou tohoto ducha.
Židům 12:5-6: „Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny?
"Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje
Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna."
I Kor 11:27-34 (verš 32)
Linka: Ježíš klepe na dveře jejich ducha, čeká, až mu otevřou svého ducha, cele otevřou.
Izajáš 54:5: „Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno má; Svatý
izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá.“
Podtitul: Církev může změnit naše národy
Linka: Další věc, kterou do mě Ježíš v nebi vložil, je tato „tak jak se vede církvi na zemi, tak
se vede i národu.“
2 Paral 6:34-35: „Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě
směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému
jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.“
Gen 41:1-57 (verš 28)
Linka: On opravdu chce, aby Jeho lid, který se nazývá Jeho jménem, se pokořil, modlil,
hledal Jeho tvář a odvrátil se od svých vlastních zlých cest.
2 Paral 7:14: „Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit,
bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím
jejich hřích a uzdravím jejich zem.“
Gen 18:1-33 (verš 32), Dan 4:1-37 (verše 1-3)
Linka: Tohle vždy pohne i s národem.
Jonáš 3:5: „…obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po
největší oblékli pytlovinu.“
Verš 10: „A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval
se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to.“
2 Paral 20:1-30 (verše 3,15,27)
Linka: My, kteří věříme v Ježíše jako Pána a Spasitele, můžeme změnit naše národy kolem, ať
už je to USA, Peru, Anglie, Kanada, Čína, Uganda, Izrael nebo tvůj národ.
1 Timoteovi 2:1-4: „Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a
díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést
klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu
Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
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Kapitola 14 Poznámky
Co Bůh dělá s našimi modlitbami
Podtitul: 2 Kor. 5:8: „S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli
doma u Pána.“ (B21)
Linka: Věděl jsem, kam jdu.
Jan 14:3-4: „Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a
vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte."
Fil 1:19-26 (verš 21)
Linka: Tak jak říká 2 Korintským, já opustil své tělo a byl jsem v přítomnosti mého Pána.
2 Korintským 5:8: „S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u
Pána.“
1 Kor 15:50-54 (verše 51-52)
Linka: A přece jsem viděl, že modlitby lidí, kteří se za mne modlili i jiné modlitby byly
rychlejší než já.
Daniel 10:12: „Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. Už od prvního dne, kdy ses ke svému
Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny
a já přicházím s odpovědí na ně.“
1 Jan 5:14-15 (verš 14)
Podtitul: Dva druhy modliteb
Linka: Jeden druh modliteb byl od těch lidí, kteří, když se modlili, tak chápali autoritu,
kterou mají, když se modlí.
Marek 11:24: „Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a
budete to mít.“
Jan 15:1-8 (verš 7), 1 Jan 5:14-15 (verš 14)
Linka: Modlili se vírou ze svého srdce.
Žalm 34:18: „Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!“
Linka: Modlili se podle verše z Bible, jehož význam pochopili.
Židům 4:12: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k
rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a
úmysly.“
Ef 1:15-22 (verš 17)
Linka: Modlili se nade mnou a nad ostatními podle vůle Boží.
Římanům 8:26-27: „Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co
a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá
srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Mat 6:5-14 (verš 10), Mat 21:19-22 (verš 22)
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Linka: A věděli, že Bůh odpoví na tuto modlitbu podle své moci.
1 Janův 3:22: „…a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a
děláme, co se mu líbí.“
Jan 9:13-34 (verš 31)
Linka: Je nám řečeno, abychom se modlili podle Jeho vůle zde na zemi v Matouši 6:10.
Matouš 6:9-10: „Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé
jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Lukáš 11:1-4 (verš 2)
Linka: Ale také si vzpomeňte na oběť a zápas mé manželky, aby se tak stalo.
Lukáš 18:1: „Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat
se.“ (Pozn.překladatele: Krásné je zde v angličtině slovo „nevzdávat se“ - doslovně zní
„neztrácet srdce“.)
Ezech 22:23-30 (verš 30), Mat 7:7-12 (verš 7)
Linka: Měli víru v to, za co se modlí, ale plně nechápali, jaký skutečný dopad tato modlitba
může mít.
Efezským 3:20: „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem
více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“
Gen 19:27-29 (verš 29)
Podtitul: Kam naše modlitby jdou
Linka: Nejenom že by šly k Bohu Otci, ale vstoupily do Něho.
Zjevení Janovo 8:4: „…a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před
Boží tvář.“
Žalm 141:1-10 (verš 2), 2 Paral 30:1-27 (verš 27), Zj 5:1-10 (verš 8)
Linka: Pochopil jsem, že On odpovídá na naše modlitby sám sebou.
Lukáš 11:13: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše
váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?"
Žalm 28:6-9 (verš 7), Žalm 46:1 (verš 1), Žalm 78:67-72 (verš 72), Žalm 118:25-27 (verš 27),
Přísl 3:21-26 (verš 26), 2 Kor 1:3-7 (verš 3)
Podtitul: Modlitby ze srdce
Linka: Pochopil jsem, že modlitby musí vycházet z našeho srdce.
2 Paralipomenon 6:29-30: „… kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil,
že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš.
Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce
lidí“
Př 23:1-35 (verš 12)
Linka: Náš Bůh je Bohem srdce a On touží, abychom k Němu hovořili z našeho srdce.
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Žalm 66:18: „Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by mě jistě neslyšel.“
Dan 10:10-20 (verš 12)
Linka: Zatím jsem ještě nenašel způsob, jakým bych to popsal, ale vím, že naše modlitby se
stávají určitou substancí.
Zjevení Janovo 5:8: „… a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před
Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby
svatých.“
Žalm 141:1-10 (verš 2), Zj 8:1-6 (verše 3-4)
Linka: To je důvodem, proč většina malých dětí dostane své požadavky.
Matouš 18:4: „ Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.“
Marek 10:13-16 (verš 15)
Linka: On slyší tvé srdce.
Žalm 139:1-2: „Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám
zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám!“
Marek 2:1-2 (verš 8), Lukáš 6:43-45 (verš 45)
Linka: On slyší pouze modlitby ze srdce.
Skutky apoštolské 10:2: „ Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho
almužen lidu a stále se modlil k Bohu.“ Verš 4: „Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl: „Co
je, Pane?" Anděl mu řekl: „Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily, aby byly připomenuty
před Bohem.“ (KMS)
Dan 10:10-20 (verš 12)
Linka: Duch svatý ti to ukáže.
Jan 16:13: „Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit
sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí.“
Jan 14:15-18 (verš 17), Židům 10:11-17 (verš 15)
Linka: On ti také pomůže, aby ses modlil ze srdce.
Římanům 8:26-27: „Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co
a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá
srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Linka: Duch svatý přišel proto, aby nám pomáhal se spoustou věcí správně; způsobem,
jakým chce Bůh, aby byly vykonány.
1 Korintským 2:11-12: „Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha
nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval.“
Jan 7:37-39 (verše 38-39), Juda 1:20-23 (verš 20)
Linka: Moje odpověď zní „Požádej Ho o pomoc, aby ses modlil ze srdce.“
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Žalmy 51:12: „Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.“
Linka: Poté, co Ho požádáš ze svého srdce, znovu již Ho žádat nemusíš.
Matouš 7:11: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše
váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?“
Žalm 50:12-15 (verš 15), Žalm 66:19-20 (verše 19-20)
Linka: Teď Mu za to děkuj.
Filipským 4:6: „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s
vděčností Boha.“
Kol 4:2-6 (verš 2)
Podtitul: Modlitby ze srdce nemají dobu trvanlivosti
Linka: Další věc, kterou jsem pochopil je ta, že modlitby ze srdce nemají omezenou dobu
trvanlivosti.
Jan 17:20-21: „Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich
slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby
svět věřil, že jsi mě poslal.
Žalm 102:12-22 (verš 17), Skutky 10:1-8 (verš 4)
Linka: On chce, aby tvoji známí byli spaseni, ještě více, než to chceš ty.
Jan 3:17: „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj
spasen.“
Linka: Pamatuj, Otec dal svého Syna Ježíše, aby mohli být spaseni.
Římanům 5:8: „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě
byli hříšníci.“
Linka: Nezáleží na tom, jestli tu modlitbu uvidíš zodpovězenou zde na zemi, nebo až se
dostaneš do nebe.
Lukáš 15:7: „Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který
činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."
Verš 10: „Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který
činí pokání."
Linka: Někteří jste odpovědí na modlitbu, které se za vás modlili vaši prapraprarodiče,
abyste poznali Ježíše jako Pána a Spasitele.
2 Timoteovi 1:5: „Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka
Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.“
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Linka: Naše modlitby působí pohyb v království Božím. Ježíš má plán, strategii ohledně naší
modlitby.
Matouš 9:38: „Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň."
Ex 34:1-10 (verš 9), Fil. 1:19-26 (verš 19)
Linka: V Bibli čteme, že se máme modlit, aby Pán poslal dělníky na svou žeň v Matouši 9:3738.
Lukáš 10:22: „Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo
je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit."
Gen 19:1-29 (verš 29)
Podtitul: Ježíš dává rozkazy
Linka: Další věc, kterou je třeba říct nahlas a jasně, je ta, že máme jediného Boha, který slyší
modlitby.
Jan 11:41-42: „Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti,
že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem,
aby uvěřili, že jsi mě poslal."
Žalm 65:1-4 (verš 2), Žalm 115:3-8 (verše 4-6)
Linka: Viděl jsem pouze jednoho Boha, a svůj trůn s nikým jiným nesdílel.
Jan 17:3: „A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi
poslal, Ježíše Krista.“
1 Král 18:1-39 (verš 27), Žalm 68:1-35 (verš 20)

Kapitola 15 Poznámky
Viděl jsem Boha Otce na trůnu
a Jeho lásku k nám
Podtitul:Žádný
Linka: On je ten pravý Duch a my Ho proto musíme uctívat v duchu a pravdě.
Jan 4:23-24: „Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v
pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí
uctívat v duchu a v pravdě."
Iz 40:27-31 (verš 28), Jer 23:16-24 (verš 24)
Linka: Ti, kteří byli vykoupeni, nazývají Boha Otce Stvořitele SLOVEM.
Jan 1:1: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“
Žalm 54:41, Žalm 119:84-96 (verš 89)
Linka: Ti z nás, kteří jsme vykoupeni, Ho nazýváme Otcem.
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Jan 20:17: "Nedrž mě," řekl jí Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým
bratrům a vyřiď jim: Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu
Bohu."
Jan 1:6-13 (verš 12), Ef 5:1-6 (verš 1)
Podtitul:Jak Otec vypadá?
Linka: On je ohromný.
Žalm 90:2: „Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi
ty!“
Job 9:1-35 (verše 10-11), Žalm 89:5-7 (verš 6)
Linka: Andělé, kteří létají kolem Něj a říkají Mu „svatý, svatý, svatý“ jsou velice malí ve
srovnání s Bohem.
Zjevení Janovo 4:8: „Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí.
Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl,
který je a který přichází."
Linka: Nebo ještě lépe, my máme podobu Boží.
Genesis 1:26: „Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať
panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad vší zemí i nad
veškerou havětí lezoucí po zemi."
Num 23:19, 1 Sam 15:24-35 (verš 29), Řím 1:18-32 (verš 25)
Linka: Září podobně jako Ježíš s mnoha barvami, které z něho vycházejí.
Daniel 7:9: „Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil.
Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a
jeho kola - oheň hořící!“
Deut 33:1-2 (verš 2), Žalm 18:7-15 (verš 12)
Podtitul: Trůn Otce
Linka: On seděl na trůnu a On je tím trůnem
Žalmy 45:7: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
Zj. 20:11-15 (verš 11)
Linka: Ten trůn byl zářící a vypadal jako oblak.
Exodus 34:5-6: „Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy Mojžíš vyslovil
jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a
milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný.“
Žalm 68:1-35 (verše 4,33-34), 2 Paral 6:1-11 (verš 1)
Linka: Připadalo mi, že ten trůn je Bůh a že Otec nikdy nebyl od tohoto trůnu oddělen.
Lukáš 9:34-35: „Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku,
dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte."
Ex 13:21-22, Zj 15:5-8 (verš 8)
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Linka: Viděl jsem Boha na trůnu uprostřed trůnu a On byl tím trůnem, „kdo jiný mohl
vytvořit trůn pro Boha, než Bůh sám?“
Žalm 90:2: „Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi
ty!“
Žalm 50:12-15 (verš 12), Žalm 68:32-35 (verš 35), Dan 7:11-14 (verš 13)
Podtitul: Láska našeho Otce k nám
Linka: Ale ze všeho nejvíce mi utkvěla v mysli ta láska, kterou má pro nás, co jsme zde na
zemi, ke každému zvlášť
Efezským 1:3-4: „Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu
požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před
stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.“
Žalm 36:6-5 (verš 5), 1 Jan 4:7-10 (verš 10)
Linka: Dověděl jsem se, že pokaždé, když se nadechneme vzduchu, Bůh Otec tím ve
skutečnosti říká „miluji tě“.
Genesis 2:7: „Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl
dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Podtitul: Všichni jsme číslem jedna
Linka: Pochopil jsem, že v Božích očích neexistuje nic jako číslo dvě.
1 Janův 3:1: „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a
také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.“
Žalm 36:7-9 (verš 7), Jan 15:9-16 (verš 9)
Linka: Dověděl jsem se, jak moc si nás váží.
Matouš 10:29-31: „Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne
na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se
nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Žalm 33:10-12 (verš 12), Kol 1:12-14 (verš 13), Řím 8:29-33 (verš 31)

Kapitola 16 Poznámky
Chvála před trůnem
Podtitul: Žádný
Linka: Mezi nimi a trůnem bylo něco jako voda. Jan řekl v knize Zjevení, že to bylo jako
křišťálové moře.
Zjevení Janovo 4:6: „Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu
i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu.“
Zj 15:1-3 (verš 2)
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Linka: Když jsem se ale dostal k trůnu a viděl co se tam děje, veškerý zvuk, pokud to tak
můžeme nazvat, přestal. Bylo ticho. Naprosto vše ztichlo.
Zjevení Janovo 8:1: „ Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.“
Zach 2:6-13 (verš 13)
Podtitul: Vedoucí nebeské chvály
Linka: Zvuk, který z těchto úst vycházel, byl nádherný a byla to jakoby jedna nota. Vycházelo
to z nejniternější části té bytosti.
Ezechiel 28:13: „Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem,
topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem - to vše
krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi
byl stvořen.“
Podtitul: Volání ke chvále
Linka: Bylo to volání celého nebe, aby chválilo Otce a Ježíše, což byl záměr této bytosti.
Žalm 66:1-2: „Ať volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu
slavně hlásejte!“
Žalm 108:1-6 (verš 2)
Linka: Neboť jsem viděl po mé pravé straně a po pravé straně trůnu veliký zástup bytostí,
které se zvedly ze svých kolen podobně jako ta bytost.
Daniel 7:10: „Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před
ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy.“
Zj 7:9-13 (verš 9), Zj 19:1-7 (verše 1,6)
Podtitul: Zástup bytostí
Linka: Věděl jsem, že některé nebeské bytosti byly před tímto trůnem po dobu, která mi
připadala jako věčnost.
Zjevení Janovo 4:8: „Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno
očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl,
který je a který přichází."
1 Paral 16:7-36 (verš 36), Žalm 90:1-2 (verš 2)
Linka: Každá bytost zářila a byla nádherná. Všichni vykoupení (kteří byli lidmi zde na zemi)
zářili bílým světlem, ostatní měli různé barvy a zářili.
Daniel 12:3: „Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,
budou jak hvězdy navždy, navěky!“
Zj 19:11-16 (verš 14), Marek 9:1-12 (verš 3)
Linka: Začali chválit Otce.
Zjevení Janovo 5:9: „…a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti,
neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i
národa.“ Verš 11: „Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů.
Byly jich miliony a miliardy.“
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Žalm 117:1-2 (verš 1), Zj 4:10-11 (verš 11)
Linka: Každá píseň zněla tak nádherně, milostně a slova byla taková, že pro ně nemám
vyjádření. Snažil jsem se pobrukovat si ty zvuky, zpívat, ale nepovedlo se mi to.
Zjevení Janovo 14:3: „Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i
před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc
vykoupených ze země.“
Podtitul: Moře podobné křišťálu a jeho účast při chvále
Linka: Dříve než se dostaly k Otci, tohle křišťálové moře, které bylo před trůnem, povstalo do
ovzduší, zachytilo tyto noty a udělalo do sebe otvor, tak aby tyto noty mohly skrze ně tančit.
Žalm 93:3-4: „Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití
svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je
Hospodin!“
Zj 22:1-5 (verš 1)
Podtitul: Tanec v nebi
Linka: Poté co tyto noty opustily vody do atmosféry, tak se setkaly s barvami, které vycházely
z Otce.
Ezechiel 1:28: „Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola.
Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a
tehdy jsem slyšel promluvit hlas.“
Zj 4:1-11 (verš 3)
Podtitul: Hřmění nebe
Linka: Celá atmosféra chválila Otce na trůnu.
Zjevení Janovo 10:3-4: „Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl,
promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát.
Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to."
Žalm 65:7-9 (verš 8), Žalm 89:5-10 (verš 5), Zj 4:1-11 (verš 5), Zj 14:1-5 (verš 2)
Podtitul: Bytosti létající kolem Otce
Linka: Živé bytosti, o kterých mluví Jan ve Zjevení 4:6-7,9 a serafové, jak je nazval Izaiáš
v Izaiáši 6:2-4.
Zjevení Janovo 4:9: „A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému
na věky věků…“
Iz 6:2-4 (verš 2)
Linka: Někteří z nich měli na svých křídlech něco, co vypadalo jako oči a jiníí to neměli.
Zjevení Janovo 4:8: „Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí.
Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl,
který je a který přichází."
Linka: Uvnitř této slávy je Jeho chvála pro Něho samotného.
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Žalm 24:8: „Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný
bojovník!“ Verš 10: „Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král!“
Ex 3:13-22 (verš 14), Žalm 8:1, 2 Kor 1:15-24 (verš 20), Zj 4:1-8 (verš 3)
Podtitul: Otcova píseň lásky
Linka: Tento zvuk patřil Bohu Otci, když zpíval zpět každé bytosti, která Ho chválila před
trůnem.
Sofonjáš 3:17: „Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se
bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.“
Job 35:10, Žalm 68:33
Linka: Nic se této písně v nebi nedotklo, ta píseň šla přímou cestou k tomu, komu byla určena,
nikdo ji nepřerušil.
Žalm 93:4: „Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je
Hospodin!“
Podtitul: Jeho píseň lásky pouze pro tebe
Linka: Spolu s písněmi bytostí pro Otce, který sedí na trůnu, s křišťálovým mořem a barvami,
které hrají svoji roli, je zde ještě Boží píseň, na které neměl účast nikdo jiný, než ta osoba,
které to bylo určeno. Tato píseň byla čistá láska.
Jan 3:16: „ Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v
něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
Linka: Můžeme jeho lásku zapřít, odmítnout, nebo jednat jako kdyby tam žádná nebyla, ale
On nám ji stále posílá.
Jan 3:17: „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj
spasen.“

Kapitola 17 Poznámky
Boží stvoření bytostí
Podtitul: Žádný
Linka: Jsou tam ti, kteří byli lidmi zde na zemi a teď jsou mezi vykoupenými v nebi.
Koloským 1:12: „…děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle.“
Židům 12:18-24 (verš 23)
Linka: Tyto bytosti byly na zemi a učinily Ježíše svým Pánem a Spasitelem, zatímco zde žily.
Židům 12:23: „…k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v
nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle.“
Gal 3:26-28 (verš 26)
Linka: Jsou dokonalí v každé oblasti, tak jako Otec, Syn a Duch svatý jsou dokonalí.
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Koloským 1:28: „Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka,
abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu.“
Žid 6:1-8 (verš 1), Jakub 3:2-8 (verš 4)
Linka: Jsou spravedliví stejně tak jako vše kolem nich je spravedlivé.
Lukáš 9:29-31: „ Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil
se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o
jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě.“
Ezech 3:1-27 (verš 14), 1 Petr 5:1-5 (verš 4)
Linka: Viděl jsem stvořený život.
Koloským 1:16: „Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i
panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše.“
Podtitul: Moje rodina a přátelé mne přivítali
Linka: Viděl jsem svoji babičku Marii, dědečka Lewise, babičku Ruth, dědečka Begrona, a
mnoho bratrů mých rodičů a sester.
Matouš 17:2-3: „a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely
jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.“
Mat 27:45-56 (verše 52-53), Lukáš 16:19-31 (verš 23)
Linka: Každý rodinný člen, se kterým jsem byl nějak rodinně propojen skrze DNA, tam byl;
DNA, ze které mne Bůh stvořil.
2 Timoteovi 1:5: „Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka
Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.“
Žalm 102:23-28 (verš 28), Žalm 112:1-8 (verše 1-2)
Podtitul: Rodinné záležitosti v nebi
Linka: Moji rodinní příslušníci a přátelé pro mne měli čistou lásku.
1 Janův 3:3: „Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.“
Linka: Tato touha, kterou pro mě měli, abych s nimi zůstal, je ta stejná touha, kterou máme
pro své milované, když chceme, aby s námi žili zde na zemi navždy.
Římanům 9:3: „Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých
tělesných příbuzných…“
Linka: Dověděl jsem se, že nechtějí přijít zpět na zem.
Zjevení Janovo 19:6: „Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých
vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!“
Linka: Bůh totiž nikdy nezamýšlel, abychom byli odděleni. To nebylo v Božím plánu pro nás.
Genesis 2:24: „To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se
jedním tělem.“
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Podtitul: Přiveď s sebou tolik, kolik budeš moci přivést!
Linka: Ježíš nás nejdříve posílá k naší vlastní rodině. Chce, abychom k nim mluvili a modlili
se za ně.
Žalm 103:17: „Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho
spravedlnost bude i s vnoučaty.“
Jan 1:35-42 (verš 42)
Podtitul: Jak lidé v nebi vypadali
Linka: Moji rodinní příslušníci v nebi a ostatní, kteří byli lidské bytosti zde na zemi, zářili a
měli čistou radost.
Zjevení Janovo 19:14: „Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým
kmentem.“
Iz 1:18-20 (verš 18), Iz 62:1-5 (verš 1)
Jan 15:11: „Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla
dokonalá.“
Žalm 92:1-4 (verš 4), Juda 1:24-25 (verš 24), Zj 6:7-17 (verš 11)
Linka: Tato zář vypadala jako dlouhé roucho, ale byla to sláva Boží, zář Ježíše, která
vycházela z jejich bytosti.
Zjevení Janovo 21:23.24: „To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť
ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v
jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu.“
Zj 7:9-17 (verš 9)
Podtitul: Jsou tam děti?
Linka: V nebi není stárnutí, jelikož tam není čas.
Jan 3:16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v
něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
Mat 22:23-33 (verš 30), Marek 12:18-27 (verš 25), Jan 6:22-40 (verš 40)
Podtitul: Co budeme v nebi dělat?
Linka: Jelikož tam jste navěky, naplňuješ v nebi svůj záměr.
Matouš 17:3: „ A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.“
Zj 22:6-11 (verš 9)
Linka: Nikdo si nemyslel, že jeho úkol, který vykonával, je něco méně než úkol někoho jiného.
1 Korintským 12:12: „Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech
těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.“
Linka: Veškeré tvorstvo sloužilo jedno druhému.
1 Korintským 12:25: „…aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části
navzájem prokazovaly stejnou péči.“
Linka: Všichni si byli rovni.
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Římanům 9:5: „… jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh
požehnaný navěky! Amen.“

Kapitola 18 Poznámky
Tohle není náš domov
Podtitul:Pouze tudy procházíme
Linka: Bylo to úžasné, když jsem opravdu zjistil, že tohle není můj domov.
Jan 15:19: „Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť
jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
2 Kor 4:18-5 (verš 18), 1 Jan 2:15-17 (verš 15)
Podtitul: Tato země není náš domov
Linka: Zde na zemi jsme velvyslanci, my, kteří známe Ježíše jako Pána a Spasitele.
2 Korintským 5:20: „Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by
skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.“
Ef 6:10-20 (verš 20)
Linka: Dnes tato země již není tak dobrá jako byla včera a zítra nebude taková, jaká je dnes.
1 Janův 2:17: „Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“
Gen 3:17-19 (verše 17-18), Řím 8:20-22 (verš 21)
Linka: Tohle je ta jediná touha našeho Spasitele pro veškeré lidstvo – Bůh sám chce,
abychom věděli, že tohle není náš domov a že tudy jen procházíme.
Římanům 8:22-23: „Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k
porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme,
zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.“
Linka: Bůh sám chce, abychom věděli, že tohle není náš domov a že tudy jen procházíme.
Jan 15:18-19: "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste
patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa
vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
Jan 18:28-38 (verš 36), 1 Jan 2:15-17 (verš 15)
Linka: Přečkáme každý problém, který máme.
Koloským 3:1: „Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde
Kristus sedí po Boží pravici.“
Linka: Budeme ale žít dál, buďto v nebi s Bohem nebo v pekle, kde vše je špatně; ale budeme
muset odejít.
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Filipským 3:19-20:„ Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich
hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud
očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.“
Jan 6:22-40 (verš 40), 2 Tes 1:3-12 (verš 9)
Podtitul: Starší dáma
Linka: Byl jsem doma. Byl jsem doma. BYL JSEM DOMA!
Efezským 2:6: „Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši.“
Jan 14:1-4 (verš 3)

Kapitola 19 Poznámky
Andělé
Podtitul: Žádný
Linka: My lidé rádi děláme bohy z Božího stvoření a andělé jsou jedním z nich.
Římanům 1:25: „když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli
Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.“
Gal 1:18-24 (verš 18), Kol 2:11-23 (verš 18)
Linka: Lidstvo si rádo dělá bohy ze zlých duchů, z ďáblů a démonů.
Zjevení Janovo 9:20: „Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze
skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a
dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.“
Jer 10:1-6 (verše 8-9), Ozeáš 13:1-3 (verš 2)
Linka: Jsou stvořeni pro Boží záměr.
Žalm 89:7: „Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin?“
Mat 26,47-56 (verš 53), Mat 28:1-8 (verše 2,7)
Linka: Teď když máte tyto významy, podívejme se na tyto verše, abychom pochopili, že
andělé mají různé velikosti a tvary. Někteří vypadají jako lidé a jiní nikoliv.
Zjevení Janovo 4:7: „První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a
čtvrtá se podobala letícímu orlu.“
Ezech 1:1-28 (verš 10)
Podtitul: Andělé-koně
Linka: Byla tam spousta koní. Bylo to pro mne překvapením
Zacharjáš 1:8: „V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami
v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí.“
Zj 6:1-9 (verše 2,4-5,8), Zj 19:11-21 (verše 11,14,18-19,21)
Linka: A přece když čtete knihu Zjevení, Ježíš tam přijíždí na bílém koni.
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Zjevení Janovo 19:11-12: „Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm
seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen
ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj.“
Linka: Také je zmíněn červený, černý a bledý kůň.
Zjevení Janovo 6:2: „A hle, spatřil jsem bílého koně…“ verš 5: „A hle, spatřil jsem černého
koně…“ verš 8: „A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého…“
Podtitul: Malí andělé
Linka: Tito malí andělé mají stejnou moc jako ti velcí andělé, jelikož pracují pod autoritou
Boží.
Matouš 13:41:„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno
pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo.“
Mat 13:34-52 (verše 49-50)
Podtitul: Máme anděly strážné?
Linka: Jedna z nejčastějších otázek je tato „máme anděly strážné?“ Odpověď je ano.
Matouš 18:10: „Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám
totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.“
Židům 1:3-14 (verš 14)
Linka: Všichni dělají to, k čemu jsou stvořeni - konat pro Boha v nebi s láskou.
Žalm 103:20: „Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo
konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!“
Dan 7:9-10 (verš 10)
Linka: Máme více než jednoho.
2 Královská 6:17: „Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, ať vidí." Hospodin
mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů!“
Podtitul: Jak andělé vypadají?
Linka: Řekl bych, že jeden ze čtyř andělů vypadal jako člověk.
Ezechiel 1:10: „Jejich tváře vypadaly takto: Každá z té čtveřice měla zepředu tvář lidskou,
zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla.“
Zj 4:1-11 (verš 7)
Linka: Andělé jsou bez rodu (gen (biol.)); pouze vypadají jako muž nebo žena.
Matouš 22:30: „Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“
Marek 12:24-26 (verš 25), Lukáš 20:35-37 (verše 35-36)
Linka: Jsou tam andělé, kteří vypadají jako světlo, oheň, voda, vzduch, vítr, stromy a květiny.
Židům 1:7: „O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,"
2 Král. 2:2-18 (verš 11)
Iz 6:1-3 (verš 2) - serafín znamená planoucí ohněm.
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Linka: Tak jen vězte, že s Bohem (Otcem, Synem a Duchem svatým) zůstalo více andělů než
se satanem.
Zjevení Janovo 12:9: „…a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí
celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Linka: Zakončuji tuto kapitolu tímto – pouze Boha (Otce, Syna a Ducha svatého) máme
chválit a ne anděly.
Zjevení Janovo 5:11-12: „Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha
andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek
přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a čest!"

Kapitola 20 Poznámky
Osm věcí, které mi byly řečeny o konci tohoto věku
Podtitul: TĚCHTO OSM VĚCÍ SE STANE
ABY BYLY ZNAMENÍM KONCE TOHOTO VĚKU!
Linka: KAŽDÝ NÁROD JE ZDE PRO ZÁMĚR BOŽÍ!
Job 12:23: „ Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání.“
Dan 4:13-18 (verš 17), Dan 4:23-25 (verš 25)
Linka: KRÁLOVÉ A KRÁLOVNY NEBO TI, KTERÝM ŘÍKÁTE PREZIDENTI A
PŘEDSEDOVÉ VLÁDY, JSOU DÁNI K MOCI PRO ZÁMĚR BOŽÍ!
Zjevení Janovo 17:17: „Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak
budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova.“
Linka: KAŽDÝM DNEM BUDE VÍCE SYNŮ A DCER BOŽÍCH UMÍSTĚNO DO VLÁDY
NÁRODŮ PRO BOŽÍ ZÁMĚR!
Job 36:7: „ Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil až navěky.“
Job 34:29-30 (verš 30)
Linka: KŘÍŠENÍ MRTVÝCH BUDE BĚŽNOU ZÁLEŽITOSTÍ V POSLEDNÍCH DNECH
TOHOTO VĚKU!
Lukáš 7:14-15: „Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti,
vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.“
Mat 9:18-26 (verše 24-25), Jan 11:1-44 (verše 43-44)
Linka: BŮH NEPRACUJE SKRZE JEDNU OSOBU, ALE SKRZE SVOJE SYNY A DCERY
V TOMTO PŘÍTOMNÉM VĚKU. ZASTAVTE LIDI, ABY NENÁSLEDOVALI ČLOVĚKA A
PŘIJMĚTE JE NÁSLEDOVAT BOHA!
Titovi 1:10-11: „ Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se
musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny.“
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Linka: DOBRÁ ZPRÁVA BOŽÍ NENÍ NA PRODEJ A ON ZPŮSOBÍ, ŽE SE S NÍ PŘESTANE
OBCHODOVAT TÍM, ŽE BUDE VÍCE LIDÍ, KTEŘÍ TO, CO MAJÍ, BUDOU DÁVAT
ZDARMA. ZADARMO DOSTALI A ZADARMO MUSÍ DÁT!
Matouš 10:8-9: „Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte.
Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze.“
Jer 23:1-8 (verš 2), 1 Tim 6:3-10 (verš 3)
Linka: TO, CO JE ZLÉ, SE BUDE ZDÁT JAKO DOBRÉ, A TO I SYNŮM A DCERÁM
BOŽÍM. SYNOVÉ A DCERY BOŽÍ POROSTOU V MODLITBĚ V TOM ČASE, A NOVÉ OČI
SE OTEVŘOU – DUCHOVNÍ OČI. UVIDÍ ZE SVÉHO SRDCE!
Marek 13:5-6: „Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí
přijdou pod mým jménem se slovy: `Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.“
Iz 30:8-11-13 (verš 10), Ef 1:15-21 (verš 18)
Linka: DUCHOVNÍ (VIZUÁLNÍ-OPTICKÝ) SVOD SE ROZROSTE VE VŠECH
OBLASTECH SVĚTA!
2 Tesalonickým 2:9-10:„ Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení,
všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do
záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.“
Mat 6:22-23 (verš 22), Židům 3:7-15 (verš 13)
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