Vize o Vytržení, Soužení, Svatém Městě a o
Trůnech BOHA a satana.
Svědectví osmiletého děvčátka, které se setkalo s Ježíšem Kristem.
(Jannet Balderas Canela)
http://www.DivineRevelations.info/CZECH

Milí bratři, nechť vám Pán všem žehná v této hodině. Přečtěme si něco z
Bible v 2 Korintským 12:1-4, Svaté Slovo Boží. Ve jménu Otce I Syna I
Ducha Svatého: "Ale chlubiti mi se není dobré, neboť přišel bych k viděním
a zjevením Páně. Znám člověka v Kristu před lety 14-ti, (v těle-li, nevím, čili
krom těla, nevím, Bůh ví), který byl vytržen až do třetího nebe. A znám takového člověka, (bylo-li v
těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že byl vtržen do ráje a slyšel nevypravitelná slova, o kterých
nesluší člověku mluviti"
Budu vám vyprávět o mé zkušenosti, kterou jsem měla s Pánem 5. září 1999. Byli jsme v církvi a
moc Boží naplňovala naše životy. Spadla jsem na zem a cítila v sobě Pánovu přítomnost. Cítila
jsem, že se mnou bude Pán jednat a On mi začal ukazovat vize.
V jedné vizi jsem viděla dvě cesty, jedna byla velice široká a šlo po ní hodně lidí, ale oni šli, ke
svému vlastnímu zničení. Druhá cesta byla velmi úzká, víděla jsem, že hodně lidí na této cestě
chválilo a vzdávalo čest Pánu.
Pak mi Pán ukázal jinou vizi, kde zápasil anděl s drakem. Drak hodil oheň a démony na tuto zemi.
Potom jsem viděla jinou vizi o velmi jasně svítících hodinách. Byli udělány ze zlata. Čas ukazoval
12 hodin. Ale viděla jsem ruku, která nastavila čas zpět na jedenáct hodin. Pán mi řekl. "Podívej
má služebnice, Posunul jsem čas zpět, protože Můj lid není připraven jak jsem po nich chtěl, aby
byli, Posunul jsem čas zpět, protože Mě můj lid nechválí tak jak bych chtěl. Dělám to ze svého
velkého milosrdenství, dávám poslední šanci, aby každý, kdo přijde k mým nohám mohl příjmout
věčný život."
Potom mi Pán ukázal jinou vizi, během toho jsem stále ležela na zemi. Viděla jsem muže jedoucího
na koni směrem ke mně. Natáhl svoji ruku a přijel blíže k místu, kde jsem ležela. Potom jsem cítila
Pána jak mně bere do svých rukou. Cítila jsem jak bere mého ducha z mého těla do svých rukou.
Když se potom rozjel, jeli jsme nahoru a zastavili jsme na místě ne příliš vysoko ani nízko, řekl
mi:"Podívej se moje služebnice, přišel jsem, abych tě vzal sebou, to je proč jsem přišel, protože co
říkám svými ústy, naplním. Co říkám, to dělám. Proto jsem tě vzal sem Moje služebnice. Ale
nejdříve ti ukážu moje rány, aby jsi je viděla a nikdy nezapomněla co jsem udělal pro vás
všechny."
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Přišli jsme k Božímu Trůnu a Pán mi ukázal, kde byli přibity hřebíky a kde měl probodený bok.
Ukázal mi, jak byl bičován. Viděla jsem všechny rány a jizvy, které za nás všechny přijal. Řekl:
"Podívej se moje služebnice, mnozí z vás nemají ponětí o tom všem co jsem pro vás udělal, mnozí
zapomněli, že jsem za vás zemřel na Golgotském kříži a já cítím bolest moje služebnice. Cítím
bolest, když mně Moji lidé zapírají, jako by se mi znovu otevřeli rány a bolí Mně to. Je to jako by
Mně znovu přibíjeli na kříž." Viděla jsem jak Pán pláče, protože když ho zapíráme, vždy cítí
bolest.

-NEBEŘekl: "Služebnice ukáži ti hodně věcí, ukáži ti ulice ze zlata a křišťálové moře, aby jsi mohla jít a
říci mým lidem o nádheře, kterou pro ně mám připravenou.."
Brzy jsme dorazili na místo s překrásnými ulicemi, tak krásné. Nikdy jsem něco tak krásného
neviděla ani se toho nedotýkala na zemi. Ulice zářily. Pán řekl:: "Moje služebnice, dotkni se těch
ulic ze zlata, protože Ty a hodně lidí tady bude žít, protože velmi brzy sem Můj lid přijde." Viděla
jsem odraz (záři) Pána, když jsme spolu jeli.
Potom jsme přijeli ke křišťálovému moři, bylo to tak nádherné. Po dobu co jsem jela s Pánem skrze
toto vzácné moře, řekl mi: "Moje služebnice, toto všechno není mé, to všechno je pro můj lid.
Všchno čeho se můžeš dotknout jsem připravil s velkou láskou pro můj lid." Potom řekl:
"Služebnice pojď sem, protože ti ukáži jiné věci."
Pak jsme přijeli na nádherné místo, kde jsem mohla vidět Boží slávu a cítit Jeho moc. Bylo to velké
nádherné místo. Viděla jsem mnoho stolů, tak jsem se zptala Pána:: "Pane pro koho jsou tyto
stoly?" On řekl: "Služebnice, vzpomeň si na svatbu Beránkovu, pamatuj si, že na těchto stolech
budeme slavit svatbu Beránkovu." Viděla jsem nepočítatelně stolů a nemohla jsem vidět jejich
konec. U každého stolu byl anděl a ptala jsem se Pána: "Pane, proč je u každého stolu a u každé
židle anděl?" Pán řekl: "Moje služebnice tito andělé ozdobují stoly, ti andělé připravují každý stůl
protože už jsem připravil všechno."
Milí bratři, tyto stoly byly tak zářící, všechny byli vyrobeny ze zlata. Stoly byly velmi pěkně
ozdobeny. Viděla jsem jak tam každý anděl dává lžíci, nůž, vidličku, sklenice a talíř všechno ze
zlata, tak nádherné. Pán mi řekl: "Služebnice, řekni Mým lidem, aby se připravili, protože je
vezmu velice bzy, proto aby mohli být tady a těšit se se Mnou na svatbě Beránkově."
Bylo to tak nádherné, byla tam cítit Pánova přítomnost, taková sláva a velkolepost! Pán řekl:
"Služebnice, pojď sem protože ti ukážu jiné věci." Přijeli jsme na místo s mnoha nádhernými
dveřmi, tak mnoho nádherných dveří. Řekla jsem: "Pane co je za těmi dveřmi?" Řekl: "Za dveřmi
jsou Moji služebníci, za dveřmi jsou Mí apoštolé, za dveřmi jsou všichni co chodili po zemi , kteří
Mi vzdávali čest a oslavovali Moje Jméno."
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-MARIEOpět jsme jeli spolu a přijeli ke dveřím, které byli napůl otevřené a Pán řekl: "Služebnice pojď
sem, pojď sem, protože za těmito dveřmi je Marie. Pojď blíže a poslechni si co říká, pak můžeš jít
a říci Mým lidem, pak můžeš říci lidem co Marii trápí." Šla jsem blíže a viděla mladou dívku,
nádhernou mladou dívku, tak nádhernou, její tvář byla tak krásná. Dívala se skrze velmi maličké
okno. Klekla si a hleděla k zemi a hořce plakala.
Řekla: "Proč mně uctíváte? Proč, když nemám žádnou moc! Proč mně uctíváte? Nemohu nic
udělat! Neuctívejte mně! Neklaňte se mi! Neboť vás nemohu spasit! Je jen jeden, který může spasit,
Jen jeden, kteý vás může vykoupit a to Ježíš, který zemřel za všechno lidstvo! Mnoho lidí říká, že
mám moc, že mohu dělat zázraky, ale to je lež! Nemohu udělat nic! Všemocný Bůh se mnou byl
uspokojený a použil mé lůno, aby se mohl narodit Ježíš a spasit každého, ale já nemám žádnou
moc. Nemohu nic udělat! Neklaňte se předemnou! Neuctívejte mně! Neboť nejsem hodna
uctívání. Jen Jeden je hoden, jen Jeden před kým se máte klanět a uctívat je JEŽÍŠ! ON JE
JEDINÝ, který uzdravuje a SPASÍ!"
Mohla jsem vidět jak se ta mladá dívka hluboce trápí, když říká: "Ne! Ne! Neuctívejte mně! Proč
se mi klaníte? Nemohu nic udělat!" Milí bratři, byla to velká věc, dívat se na tu mladou dívku jak
pláče s takovou bolestí a smutkem.

-ROUCHA A KORUNYPán mi řekl: "Služebnice pojď sem, protože budu pokračovat v ukazování věcí." Přišli jsme na
velice krásné místo, kde jsem mohla cítit Boží slávu. Viděla jsem řady a řady bílých rouch tak
velmi bílých a nádherných! Dotkla jsem se jich a Pán mi řekl: "Služebnice, dotkni se těch rouch,
protože tyto roucha jsou pro všechny z vás."
Viděla jsem mnoho řad a dotkla jsem se jemné látky. Bylo to tak zářící a bílé, ničeho takového
jsem se na zemi nedotkla. Pán řekl: "Služebnice, tyto roucha jsou pro vás všechny." Slzy stékaly
na Pánovu tvář. Pán řekl: "Služebnice mnoho z těchto rouch tady zůstane, bude čekat na někoho,
kdo si je vezme. Mnoho z těchto rouch tady zůstane čekajíc na tělo." "Proč Pane?" Zeptala jsem
se. "Protože Mně mnozí neuctívají tak jak bych chtěl, mnozí nevěnují žádnou pozornost všem
věcem, které jsem pro vás všechny na kříži udělal. Služebnice, mnoho z těchto bílých rouch tu
zůstane, čekajíc na tělo, protože do Mého království nepřijmu nic špinavého. V Mém Království
povolím pouze svaté věci, protože je psáno v mém Slovu: Buďte svatí, protože JÁ JSEM svatý."
(1 Petr 1:16)
Podívala jsem se a viděla mnoho rouch; jedno každé mělo napsáno jméno zlatým písmem. Sáhla
jsem na roucha, která byla menší a různých rozměrů a řekla jsem: "Pane, tyto malé roucha, kdo si
je obleče?" Pán odpověděl: "Služebnice, vzpomeň si na moje malé děti, zapamatuj si, že Mám
pro každého, nejsem přijímač osob, tyto malé roucha jsou pro malé děti, které chválí Moje
Jméno, jsou pro Mé děti, které rády chodí do mého domu a oslavují Moje Jméno, proto jsem pro
ně připravil veliké věci. Mám pro každého kdo Mně hledá, Mám pro každého, kdo přichází k
mým nohám, dám jim věčný život."
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Opět jsme se rozjeli a přijeli jsme na ohromné místo s mnoha korunami, byly tam přepychové
koruny, zářící koruny, tak jsem řekla.: "Ó Pane! Ty koruny jsou tak nádherné.
Pro koho ty koruny jsou?" Pán řekl: "Služebnice, tyto koruny na které právě
saháš jsou pro ty, kteří chválí Moje Jméno, pro ty, kteří v pravdě oslavují mé
Jméno způsobem jak Já chci." Pán mi ukázal jiné koruny, ale všimla jsem si,
že to byly pouze rámy. Pak Pán řekl: "Služebnice podívej se tímto směrem." A viděla jsem jiné
koruny, ale tyto koruny byly udělány z trní, tak jsem řekla: "Pane, nenech, aby koruna z trní, nebo
jen z rámu patřila mně!" Pán mi řekl: "Služebnice, na tomto místě jsou tři typy korun: luxusní a
zářící koruny jak můžeš vidět a dotýkat se jich jsou pro ty, kteří v pravdě chválí moje jméno, pro
všechny ty, kteří v pravdě a celým svým srdcem vyvyšují a chválí Mé Jméno. Jsou pro ty, kteří
pracují na Mé vinici, pro ty, kteří se těší z toho být v Mém domě, pro ty, kteří usilují a berou s
potěšením trpět (bolest, mít potíže) kvůli práci pro Mé Slovo. Koruny, které jsou pouze rámy,
které můžeš vidět a dotýkat se jich, jsou pro ty, kteří si jen hrájí s Mým Slovem, je to pro ty, kteří
nejsou rádi v mém domě, pro ty, kteří se neradi postí, ani nevytrvají, nikdy nechválí Mé Jméno,
jsou pro ty, kteří chválí ústy Mé Jméno, ale ne v jejich srdci jak to Chci. Proč má služebnice?
Protože mně nikdo nemůže podvést, není místo kam se přede Mnou schovat. Služebnice, koruny
udělané z trní na které můžeš sáhnout a vidět je, jsou pro ty, kteří si dělají srandu z Mého Slova,
jsou ro ty, kteří kritizují Mé Slovo, jsou pro ty, kterým jsem klepal na jejich srdce, ale oni
nepřijali Moje Slova, pro všechny, kteří kritizují Moje Slovo."

-VIZE O VYTRŽENÍPotom Pán řekl: "Služebnice ukáži Ti vytržení, ukáži ti Můj příchod." Řekla
jsem: "Pane už jsem mnoho viděla, proč mi chceš ukázat víc?" Potom jsme
dorazili k Božímu trůnu a já viděla na tom místě tisíce a tisíce andělů společně
shromážděných. Potom jsme začali klesat
dolů a Pán I já jsme zastavili ve velmi bílém
nádherném mraku. Pán dal příkaz andělům,
aby šli a přijmuli církev a řekl mi:
"Služebnice sleduj pozorně, protože takhle
to bude, když přijdu zpět, takový bude můj příchod."
Viděla jsem lidi, kteří přilétali ze čtyřech koutů světa, kteří
chválili Jméno Pána. Všichni tito lidé byli pokrytí Boží mocí.
Měli na sobě bílá roucha, letíc vzhůru a vzhůru. Začali zpívat
velmi nádhernou píseň: "Svatý Svatý Svatý jsi ó Pane! Díky Otče! Za to že jsi nás vytrhl! Díky
Pane, za to že jsi nás vytrhl!"
Viděla jsem mnoho rozdílných lidí, vysocí, malí, tmaví, bílí. Všichni lidé a všichni andělé přišli na
mrak, kde byl Pán a kde jsem byla já. Všichni lidé a andělé byli plní díkuvzdání Pánu a my všichni
jsme řekli : "Svatý! Svatý! Svatý! Jsi ó Pane!!" Byla to tak veliká věc, viděla jsem tolik lidí o
kterých jsem si myslela, že je znám. Všichni byli přikryti Boží slávou.
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-VIZE O SOUŽENÍPotom jsme šli k Božímu Trůnu a Pán řekl: "Služebnice pojď sem." Odešli jsme z Trůnního sálu a
dorazili na místo s mnoha malými okny. Pán řekl: "Služebnice, nyní se podívej dolů." Viděla jsem
ohromnou pustotu, tak ohromnou pustotu; celá zem byla opuštěná a plná bolesti. Pán řekl: "Podívej
služebnice, toto se stane potom co vezmu Mé lidi ze země, to bude po mém příchodu, to se stane
po tom co bude moje církev tady se mnou." Viděla jsem ohromnou prázdnotu.
Viděla jsem jak se lidé v jednu chvíli slaví, ale hned na to jak hledá otec syna a matka hledá dceru
ale oni je nemohli najít protože je Všemocný Bůh vzal. Příbuzní hledali jiné příbuzné, ale nemohli
je najít. Lidé hledali své sousedy, ale nemohli je najít, protože je Bůh vzal nahoru k Sobě.
Něco hrozného se dělo po celé zemi. Viděla jsem pastora běhajícího z jednoho místa na druhé a já
se ptala Pána: "Pane proč běhá ten muž z jednoho místa na druhé?" Pán odpověděl: "Služebnice,
tento muž byl pastor, ale protože myslel, že přijdu později, byl ponechán. Nemyslel si, že přijdu
nyní, myslel si, že to bude trvat dlouhý čas, než přijdu, z toho důvodu zůstal ponechán." Pastor
běhal kolem dokola s křikem: "Pane, proč jsem byl ponechán? Když jsem pastor, když mám pozici
v církvi a církev odešla a já jsem zůstal ponechán? Proč jsem zůstal ponechán?" Pán řekl:
"Služebnice nemohu nyní nic udělat, myslel si, že můj příchod bude později, ano, byl ponechán."
Viděla jsem jak tento muž byl pronásledován(týrán) a říkal: "Je jen jedna věc, kterou chci a to být
vzat od (ke) Krista! Jediná věc kterou chci je být s Pánem, protože tu nechci být zde a trpět ve
velkém soužení!" Běhal z místa na místo a ptal se sám sebe: "Proč jsem byl zanechán? Vem mně
sebou Pane! Nechci být tady a trpět!" Pán řekl: "Služebnice, není nic co bych mohl nyní udělat,
dlouhý čas jsem s ním mluvil a říkal mu, že přijdu velmi brzy, ale on Mi nevěřil, ano, nyní je
ponechán."
Viděla jsem mnoho jiných lidí běhajících sem-tam. Tak mnoho lidí běhalo v depresích snažících se
najít pokoj, ale nemohli ho najít. Křičeli: "Chceme Slovo života! Žízníme po Božím Slově!" Ale již
bylo příliš pozdě, protože Pán vzal církev k sobě.
Viděla jsem mnoho mladých dívek a chlapců běhajících po lesích, běhajících po skalách snažících
se najít pokoj. Oni chtěli pokoj, ale nemohli ho najít. Pán mi řekl proč: "Služebnice, už jsem vzal
svoji církev a nyní satan převzal kontrolu." Satan už panoval nad zemí a to bylo soužení pro celou
zemi! Lidé běhali z místa na místo. Lidé se chtěli navzájem za živa sníst a vyrvat si navzájem
vlasy. A škodili si a zraňovali jeden druhého, protože se snažili najít pokoj, ale nemohli ho najít!
Nebylo to možné, protože Pán již vzal svoji církev.
Jaký hrozný čas na zemi, viděla jsem tak hrozné věci. Mnoho lidí se zraňovalo navzájem, říkajíc:
"Chceme lásku! Chceme pokoj!" Ale bylo příliš pozdě! Pán mi řekl:"Podívej moje služebnice,
Mluvil jsem k nim, strávil jsem čas klepáním na jejich srdce, ale oni Mně nechtěli začít hledat.
Ano, nyní jsou ponecháni a není nic co bych pro ně mohl nyní udělat. Proč, protože už jsem
Sebou vzal Svoji církev. V době, kdy jsou všichni moji lidé se mnou v Nebi radujíc se na
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Beránkově svatbě, všichni tito lidé tady budou trpět velikou bolest a tady bude pláč a skřípění
zubů. Proto že nezachovali moje Slovo a raději si z Mého Slova dělali srandu a kritizovali je."

-KNIHA ŽIVOTAPotom mi Pán ukázal velikou nádhernou knihu, byla udělána ze zlata a leskla se, řekla jsem: "Pane
co je to za velkou knihu?" Řekl mi: "Služebnice, v této knize jsou jména těch, kteří Mně chválí a
jména těch, kteří činili pokání a hledali moje cesty. Je to kniha Života. V této knize jsou jména
všech těch co jsou shromážděni dohromady, aby chválili a uctívali Moje Jméno." Kniha byla tak
velká a písmena byla napsána zlatem. On řekl: "Podívej se má služebnice, mnoho z těch jmen
jsem nevymazal z mého milosrdenství, protože mnozí se ke Mně obrátili zády. Mnozí se ke Mně
obrátily zády, ale Moje milosrdenství je tak veliké, že jsem je ještě nevymazal, protože nechci aby
někdo trpěl, ale aby měl každý život věčný." Dotkla jsem se knihy a viděla jak mnoho jmen je tam
zapsáno.

-PEKLOPak mi Pán řekl: "Služebnice, ukáži ti peklo." Řekla jsem: "Pane nemohu být schopná unést to,
spolu s tím co jsi mi už ukázal, už jsem viděla hodně." A Pán mi řekl: "Služebnice, ukáži ti peklo,
pak půjdeš a řekneš církvi a lidem, že je Nebe, ale také že je peklo." Začali jsme klesat dolů a
dolů. Byli jsme stále daleko od pekla, když jsem začala slyšet výkřiky a velké naříkání. Řekla jsem:
"Pane vem mně od sud pryč, protože nemohu být schopná se na to dívat!" Pán odpověděl: "Podívej
moje služebnice, nebuď ustrašená, protože Jsem s tebou." Přišli jsem dolů skrze nějaký tunel.
Byla veliká temnota na tom místě, temnota, jakou jsem na zemi nikdy necítila. Šli jsme kolem
nějaké zdi a slyšela jsem mnoho duší křičet, křikem plným bolesti a úzkosti. Pán řekl: "Služebnice
pojďme dopředu." Přišli jsme na místo, kde křičela osoba. Zeptala jsem se Pána: "Pane proč jsme
se tady zastavili?" Odpověděl: "Podívej služebnice, pozorně se podívej na tuto osobu, protože ona
byla tvoje příbuzná na zemi." Řekla jsem: "Pane kdo je to? Nemohu tuto osobu poznat." Pán mi
řekl: "Tato osoba byla tvoje babička na zemi, byla tvoje příbuzná, ale byla velmi nevěrná, to je
důvod proč je tady."
Ona řekla: "Prosím dej mi vodu, vem mně odsud pryč, protože už více nemohu snést tu bolest,
žízním." Ale já nemohla nic udělat, jen jsem brečela. Řekla jsem: "Pane pro svoje nesmírné
milosrdenství a pro svoji nekonečnou dobrotu, vem ji odsud! Proč je tu, když mi moji příbuzní
říkali, že je v nebi?"
Pán řekl: "Služebnice, kněz řekl tvým rodičům, že je v nebi, ale to byla lež. Byla to lež, protože
ona se klaněla před obrazy, ona uctívala obrazy a podívej se, že tyto obrazy ji nemohli spasit.
Mnohokrát jsem klepal na její srdce, aby je otevřela a Já bych vešel dovnitř, ale nakonec se
rozhodla dělat si legraci z Mého Slova . Rozhodla se, následovat raději svět, nežvzdávat chválu
Mému Jménu a to je důvod proč je tu. Nikdy nechtěla přijmout Mé Slovo, nikdy se nechtěla kát a
kněz jim řekl, že odešla do nebe a že je v nebeském příbytku, ale to byla lež. Podívej Má
služebnice, kde je." Ona křičela jako v agónii. Řekla: "Dej mi vodu! Vem mně od sud pryč!" Pán
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řekl: "Služebnice, nyní Nemohu nic udělat, tato duše už mi více nepatří." Obrátili jsme se a šli
pryč. Ona křičela: "Ne! Neopouštěj mně ! Dej mi vodu! Vem mně od sud pryč!" Nemohl nic udělat.
Pokračovali jsme a viděli tak moc duší, které se snažili dotknout Pánova oděvu a říkali: "vem nás
odsud pryč!" Pán jim řekl: "Běžte ode mne, už mi nepatříte, ale satanu a jeho démonům." Bylo to
hrozné místo, tak hodně duší, tak hodně lidí.

-satanův trůnPokračovali jsme (na koni) a dorazili na hodně hrozné místo a Pán řekl: "Podívej služebnice, ukáži
ti satanův trůn." Řekla jsem: "Ne Pane! Nechci vidět ten trůn!" Odpověděl: "Služebnice, neboj se
neboť jsem s tebou." Dorazili jsme na hororově hrozné místo, viděla jsem ohromně velké křeslo na
kterém seděl satan. Měl veliké nehty a smál se a smál se nemohl zastavit smích. Viděla jsem
démony všude. Viděla jsem démony různých velikostí, knížetstvo, pevnosti(název pro určitý druh démonů),
a mnoho jiných démonů. Viděla jsem jak dává satan příkazy démonům, příkazy jít nahoru na zemi
a způsobit všechny druhy zlých věcí.
Viděla jsem jak tito démoni odešli a způsobovali nehody, zabíjení,
boje, rozvody a všechny druhy zlých věcí. Potom přišli dolů a říkali
mu všechno co dělali. A satan se smál a smál. satan dával odmněny
démonům a démoni ho oslavovali a chválili ho a zpívali mu.
Viděla jsem jak má satan hodně plánů ke zničení křesťanů, velké
plány ke zničení Božích služebníků. Viděla jsem velké církve a
kongregace, které byly plné modernismu. Pán řekl: "Podívej
služebnice, tyto církve jsou posedlé satanem a nemohou být
schopny jít nahoru se Mnou."
Pán mi ukázal jak démoni způsobují mnoho vražd a všechny tyto
duše pak jdou na toto hrozné místo. Viděla jsem pec a Pán řekl: "Podívej služebnice, toto je ohnivé
jezero a to je peklo."
Vždy, když démoni způsobili masakr, tak šli ty duše na toto místo. Oheň je požíral a oni se
rozpouštěli. Duše křičely bolestí a děsu a démoni přicházeli zpět k satanovu trůnu a říkali mu co
udělali. satan se smál a smál a dával démonům odměny. Démoni pak zpívali a skákali před ním a
dělali všechno jak by ho oslavili. satan se smál s radostí a pýchou kvůli všem duším, které přišli do
pekla. Padaly sekundu po sekundě a satan byl tak pyšný, že nemohl zastavit smích.
Cítila jsem mnoho démonických pocitů na tom místě, tak hodně, pevností. Řekla jsem: "Pane
prosím vem mně odtud, už to nemohu snést." démoni tam trápily duše a duše křičely: "Nechte nás
napokoji! Nechte nás samotné, nechceme už trápení, chceme pokoj!" A démoni se smáli.
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-SVATÉ MĚSTOPak jsme odešli a Pán řekl: "Podívej služebnice ukážu ti Svaté Město, pak můžeš jít a říci mým
lidem jakou nádheru jsem pro ně připravil." Šli jsme směrem nahoru a dorazili na překrásné
místo, kde byli nádherné stromy, tak vysoké borovice. Všechno tam bylo tak nádherné. Mohla jsem
cítit takový pokoj.
U dveří toho města byla nádherná duha. Bylo mnoho andělů na obou stranách cesty, šli jsme skrze
dveře a Pán řekl: "Služebnice to je Svaté Město." Šli jsme než jsme dorazili k zahradě plné
nádherných růží, jaké jsem na zemi neviděla.
Odběhla jsem z Pánova náručí a běžela k zahradě. Objala jsem
květiny, byly tak jemné a nádherně voněly. Chtěla jsem utrhnout
květinu, ale Pán řekl: "Ne služebnice, ještě nemůžeš nic
utrhnout. Budeš schopná to utrhnout, až když sem příjde můj
lid, když moje církev dorazí na toto místo, potom budeš moci
utrhnout tyto květiny." Řekla jsem: "Pane chtěla jsem vzít jen
jednu květinu na zemi a ukázat ji církvi." ale Pán řekl: "Ne
služebnice, protože Můj lid tu ještě není." Viděla jsem mnoho
různých druhů nádherných květin.
Pak jsme jeli skrze nádherně zelenou trávu. Pán sestoupil na
trávu a s nádherným úsměvem řekl: "Služebnice, všechno čeho
se dotýkáš a vidíš jsem připravil pro Můj lid."
Pak jsme jeli k místu s obrovským stromem plným ovoce. Řekla jsem "Pane , ten strom? Co to
znamená? A všechno to ovoce?" Šla jsem si utrhnout jedno ovoce, ale Pán mi opět řekl: "Ne
služebnice, ještě nemůžeš trhat ovoce, protože ten strom je strom života a budou z něj jíst moji
lidé, když sem přijdou. Z toho důvodu si nemůžeš vzít nic dokud sem nedorazí Můj lid." Strom
měl tak nádherné ovoce.
Jeli jsme dál a viděla jsem mnoho nádherných motýlů a zvířat. Pán řekl: "Služebnice všechno toto
je pro můj lid. Řekni mým lidem, že velmi brzy, půjdou na toto místo, budou (jezdit na koni) po tomto
Svatém Městě."
Pokračovali jsme a dorazili na jiné nádherné místo, s mnoha ohromnými stromy a
borovicemi(jehličnatými stromy). "Služebnice všechno to je pro můj lid. Služebnice, pojď sem protože
ti ukážu divy."
Dorazili jsme na nádherné místo plné andělů. Jeden anděl byl velký a měl velkou trubku u svých
úst. Řekla jsem "Pane, ten anděl, co to znamená?" Pán odpověděl: "Podívej služebnice, tento
anděl čeká na signál, tento anděl čeká na povel, který Já dám, aby mohl začít troubit na trubku a
když začne troubit Můj lid bude vytržen a proměněn. Ale buď si jistá jednou věcí, tu trubku
uslyší jen ti, kteří pozorně čekají! Tak běž a řekni mým lidem aby “byli na stráži”, řekni mým
lidem, aby nespali, protože jestli usnete, nemůžete slyšet trubku, řekni mým lidem, aby bděli,
neboť ty co spí, nebudu schopen vytrhnout nahoru."
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Anděl byl tak velký a nádherný a za ním bylo velké množství andělů, kteří měli menší trubky. Tyto
trubky byly ze zlata a zářily. Pán řekl: "Služebnice, řekni mým lidem ať se připraví, protože za
krátko dám příkaz, aby zazněly trumpety."
Opět jsem se rozjeli a Pán řekl: "Podívej služebnice ukáži ti Trůn Mého Otce. Neukázal jsem ti
ho, ale teď ti ho ukážu a můžeš jít a říct mým lidem, že Můj Otec je reálný a že Já JSEM
reálný." My všichni – Pán , andělé a já jsme šli. Když jsme byli ještě daleko od Trůnu Otce, cítila
jsme, že to nemůžu snést; Nemohla jsem stát před takovou mocí a slávou. Když jsme šli blíž a blíž
cítila jsem jako bych byla pírko, mohla jsem ztěží jít. Kdyby mně andělé nedrželi nemohla bych
pokračovat v chůzi.
Přišli jsme k trůnu Otce a cítila jsem ohromnou moc z Trůnu. Mocné světlo vycházelo z trůnu ,
bylo to slavné a ohromné. Taková moc obklopovala trůn - byl žářící a ze zlata. Někdo seděl na
trůnu, ale nemohla jsem vidět Jeho tvář, Nemohla jsme snést tu moc přicházející z trůnu, mohla
jsem jen vidět Otce od Jeho pasu dolů, ale od Jeho pasu nahoru jsem nemohla vidět, pak jsem
spadla na zem, protože jsem nemohla vydržet takovou slávu a moc.
Pak jsem viděla 24 starších oslavujících a vzývajících Pánovo Jméno. Viděla jsem ohromného
archanděla jak chválí Pánovo Jméno. 24 starších kleklo se slovy"Svatý, Svatý, Svatý jsi ó Pane!"
Andělé nebyli nikdy unavení slavením a vyvyšováním Pána a starší nikdy nepřestali chválit Jméno
Pána. Ohhromný oheň vycházel z Pánova trůnu a bylo mnoho nádherných věcí na trůnu.
Pak jsme přišli na místo, kde byl ohromný anděl. Já řekla: "Pane kdo je ten anděl?" Pán odpověděl:
"Podívej služebnice, to je anděl Gabriel, a podívej se na ty ostatní anděly, to je Michael." Byli tak
velcí a nádherní. Pán řekl: "Služebnice, řekni mému lidu, že anděl Gabriel a anděl Michael
opravdu existují."
Potom Pán řekl: "Služebnice, pojď sem protože ti ukáži bič." Přišli jsme na jiné místo, kde Pán
vzal bič se třemi konci. Opět vzal velmi velké křeslo a řekl: "Služebnice to je pro neposlušné,
tento bič je pro ty, kteří nechcou zachovávat Moje Slovo. Dokud nebudou zachovávat Mé Slovo,
ok, budu je bít tímto bičem, protože Já trestám ty, které miluji." Viděla jsem jak Pán uhodil do
toho křesla s bičem a já řekla "Prosím Tati, nebij mně s tím bičem!" On odpověděl: "Dobře
služebnice, tak mi buď poslušná, protože ty, kteří Mně neposlouchají Já ukázňuji." (Zj3:19 Já
kterékoli miluji, kárám a trestám; rozhorli se tedy a čiň pokání.)

Pak mi Pán ukázal nádherné ohromné místo, kde jsem viděla mnoho korun ze zlata. Ale tyto
koruny již měli na sobě napsaná jména, a byly plné perel! Pán řekl: "Podívej služebnice, tato
koruna je pro Moji služebnici Yiye Avila a tato jiná pro Mého služebníka Arturo
García." Koruny byly nádherné! Na jedné bylo napsáno"Aida Vadillo", jiná měla"Miguel
Duran", a jiná měla "Armando Duran." "Pane nyní mohu a dotýkat se všech korun od
služebníků." Viděla jsem korunu pro"Pablo Pintado" a "Nahum Zamudio."
Pán řekl: "Služebnice, dovolil jsem ti to vidět. To co jsi viděla jsou koruny Mých služebníků ,
kteří pracují na mé vinici, mám je tu. Tak můžeš vidět Moje služebnice, že kážou Moje Slovo.
Mám pro ně velikou odměnu." Viděla jsem ticíce a ticíce korun a všechny na sobě měli napsaná
jména.
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Dotkla jsem se jiné koruny,ale viděla jsem, že ta koruna ztratila všechny kameny. "Pane! Néé to je
má koruna!" Pán řekl: "Podívej se služebnice, to se stane tomu, kdo už více nechce pracovat na
Mé vinici, tomu kdo se ke Mně obrátí zády raději než by mně chválil. Podívej služebnice, tito
služebníci už mně nechcou chválit, toto se stane s jejich korunami.Taková koruna bude
Služebníka, který už nechce pracovat na mé vinici." (Zj3:11)
Pak mně Pán vzal na jiné velmi nádherné místo a viděla jsem mnoho spících lidí. Měli na sobě
velmi bílá roucha. Řekla jsem "Pane, kdo jsou tito lidé?"Pán odpověděl: "Podívej služebnice,
všichni tito lidé tady jsou ti, kteří zemřeli na zemi a nyní odpočívají v ráji a když dám příkaz pro
trubku, aby troubila ti co zemřeli vstanou nejdříve a potom ti co jsou na zemi bydou
vytrženi." Bylo tam mnoho lidí a jejich oděvy byli tak bílé. (1 Tes 4:16-17)
Nikdo nikomu nic neřekl, oni spali velmi hlubokým spánkem. A Pán mi řekl: "Služebnice oni
odpočívají, ale když zazní trubka, oni budou vytržení nejdříve a pak zbytek, který se ještě nachází
na zemi bude vytržen, aby byl se mnou a potom můžeme slavit Svatbu Beránkovu."
[Konec]
by Jannet Balderas Canela
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