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Podziękowanie

Niniejszym chciałbym podziękować swojej pięknej i wiernej małżonce Ivatce, która przez
cały okres  pisania  mnie  zachęcała,  chwaliła  i  mądrze  radziła.  Miała  zdumiewającą  cierpliwość
podczas mojego tworzenia i z entuzjazmem dzieliła się misją i celem tej książki.

W tworzeniu  książki  ma  swój  piędziesięcioprocentowy udział,  ponieważ  bez  jej  opieki,
blizkości i wsparcia, niemógłbym takich projektów realizować i wszystko byłoby tylko marzeniem.

Chcemy również podziękować małżeństwu  Gabče i Jirkovi Makovským  z  Borače,  którzy
poświęcili swój czas korekcie książki i przekazali nam mnóstwo sugestywnych spostrzeżeń. 

Dziękujemy także proboszczowi R. Vrančovi, który napisał komentarz i zawsze nas wspierał
w momentach i chwilach, w których tego bardzo potrzebowaliśmy. Dzięki Radkovi poznaliśmy się
z Ditou Targoszovou, która poświęciła czas tej książce i  pomysły stworzenia okładki i kompletnej
grafiki. Jej zaangażowanie, praca i umiejętności są wspaniałe i motywujące. 

Wielkie podziękowania dla Jany Balharové, która książkę przeczytała i podzieliła się z nami
swoimi mądrymi radami i spostrzeżeniami. 
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W Biblii istnieje ogromna ilość wersetów, które mówią o promieniującym świetle. Jednym z
tych miejsc jest Ewangelia według św. Mateusza 4:16

„Lud,  który  siedział  w ciemności,  ujrzał  światło  wielkie  i  mieszkańcom cienistej  krainy
śmierci światło wzeszło”.

W  tej  książce  spróbujmy  odnaleźć  źródło  wspomnianego  promieniującego  światła  i
zrozummy jego przesłanie. W poszukiwaniu pomoże nam doświadczenie śmierci klinicznej autora.
Śmierć kliniczna i spotkanie ze światłem jest znanym elementem, który występuje w historii wielu
ludzi.

Pójdźmy i odkryjmy to tajemnicze zjawisko...
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Wstęp

Trzymacie w ręku spisane świadectwo człowieka, który pod wodą przeżył śmierć kliniczną i
jako niewierzący młody chłopak spotkał  się  z  Jezusem Chrystusem by wrócić  z  powrotem do
swojego sparaliżowanego ciała. Takie doświadczenie zdecydowanie świadczy o tym, że istnieje coś
lub ktoś między niebem a ziemią. Jeśli śmierć nie jest końcem życia, jeśli śmierć nie jest wiecznym
snem, jeśli istnieje Bóg i wieczność, najmądrzejsze co człowiek mógłby zrobić, jest zastanowić się i
poszukać odpowiedzi  na pytania.  Nie  chodzi  tylko o zaspokojenie  ciekawości  i  wiedzy,  co się
będzie  dziać  gdy umrę.  Chodzi  o  coś  więcej.  To sprawa  pomiędzy życiem a  śmiercią.  Honze
Boštíka znam już kilka lat.  Pierwszy raz spotkaliśmy się, kiedy przeprowadziłem się z żoną do
Třebič,  abyśmy tutaj otworzyli dla społeczeństwa kościół chrześcijański. W tym okresie  również
Hozna  jak  i  jego  żona  Iveta przeprowadzili  się  do  niedaleko  położonych  Myslibořic.
Zaprzyjaźniliśmy się i towarzyszyliśmy sobie w Bożym dziele. Honza i Iveta od samego początku
robili  na  mnie  wrażenie  ludzi,  którzy  wiedzą,  dokąd  w  życiu  idą,  kim  są  i  co  chcą  robić.
Wiedziałem, że przez swoją stosunkowo wielką niepełnosprawność, oboje żyją pełnią życia, mają
sukcesy w życiu zawodowym, starają się pomagać ludziom i korzystają  z każdego dnia spędzonego
z Chrystusem. Pan Bóg często używa nieprzyjemnych i negatywnych sytuacji w naszym życiu aby
je  zmienić  w  dobro.  Tak  samo  stało  się  w  przypadku  Honzy  i  jego  nadprzyrodzonego
doświadczenia klinicznej śmierci. Chociaż jest to rzecz, o której nikt nawet nie marzy, tym bardziej
ze skutkami, które spotkały jego. Hozna jest idealnym przykładem sytuacji, kiedy Bóg przemienia
zło w dobro w życiu ludzi, którzy go kochają i chcą się podobać Bogu. Kilka lat później po tym,
kiedy Honza stał się chrześcijaninem, zaczął jeździć po Czeskiej Republice i opowiadać w różnych
miejscach  o  swojej  historii.  Miał  wiele  wystąpień  również  w  radiu,  telewizji  a  jego  strona
internetowa klinickasmrt.cz ma olbrzymią ilość wyświetleń. Dzięki jego świadectwu wiele ludzi
zaczęło zastanawiać się nad wiarą, życiem po śmierci, niektórzy zdecydowali stać się aktywnymi
chrześcijanami. Książka, która szczegółowo opisuje doświadczenie Hozny, jest po nagraniu filmu
DVD ostatnim projektem w ramach jego służby. Wierzę, że odnajdzie swoich entuzjastów. Jeśli
będziecie w ich gronie, będę szczęśliwy kiedy wam ta książka pomoże odnaleźć  odpowiedzi na
niektóre wasze pytania i życzę wam dużo wytrwałości, mądrości i pokory w waszym poszukiwaniu
wiary.

Radek Vranča
Pastor 
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Rozdział I
DOŚWIADCZENIE ŚMIERCI KLINICZNEJ

„Żyć i umrzeć przed zwierciadłem” powiedział Baudelaire. Nie poświęcamy dostatecznie czasu na
to „umrzeć”.

Żyć, na to jesteśmy wszyscy przygotowani. Ale stać się Panem swojej śmierci , to nie takie proste.

Albert Camus
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Moje doświadczenie śmierci klinicznej miało miejsce podczas skoku do wody 11 sierpnia
1988 roku.

Mieszkałem wtedy jeszcze  z  rodzicami  w  małej  wiosce  Petrovice  nad  Orlicí  niedaleko
Hradce  Králové  we wschodnich Czechach. W tym czasie byłem uczniem średniej, przemysłowej
szkoły mechanicznej. Pomału kończył się pierwszy rok i pamiętam, że w ostatni dzień w szkole
siedziałem w klasie i obowiązkowo słuchałem przemówienia Pani wicedyrektor  w szkolnym radiu.
Na  początku  swojej  mowy  Pani  wicedyrektor  nas  mądrze   upominała,  abyśmy  podczas
wakacji  na  siebie  uważali.  Jako  przykład  podała historię  jednego  ucznia,  który  podczas
zeszłorocznych wakacji skoczył do wody, miał wypadek i nie mógł chodzić.

Nie byłem złym uczniem, nie byłem za bardzo złośliwy, ale często przeszkadzałem i robiłem
z siebie „pajaca” w klasie. Pamiętam, że i wtedy nagłos na przemówienie zawołałem „ale to głupek,
nawet skakać do wody nie umie...”.

W tym momencie w ogóle by mi nie przyszło do głowy, że analogiczny uraz z cięższym,
zdrowotnym skutkiem i komplikacjami czeka mnie za niecałe sześć tygodni...!

Przeznaczenie,  myślicie?  Ale  gdzież  tam.  Wiara  w przeznaczenie  jest  tylko  i  wyłącznie
„życzeniem” ciężkiego życia.

Opisuje wam wszystkie moje wcześniejsze życiowe i umysłowe postępowania przed urazem
relatywnie dokładnie. W większości chodzi o intymne wypowiedzi  i uczucia, ale autentyczność w
mojej opowieści jest bardzo ważna. 

Lato  zaczęło  się  u  mnie  jak  u  każdego  innego  i  oczekiwałem  wielkich,  wakacyjnych
przygód.

Kochałem jazdę na motorach i tej czynności poświęcałem  czas przez pierwsze tygodnie
wakacji.  Mój  kolega  z  klasy  przyjechał  do  nas  do  domu  na  kilka  dni.  Wspólnie  chcieliśmy
korzystać z lata, motorów i kąpieli. Wieczorem 10 sierpnia pojechaliśmy z Milanem na motorze na
seans  kina  plenerowego.  Tam  poznaliśmy  dziewczyny  i  umówiliśmy  się  następnego  dnia,  że
przyjedziemy je odwiedzić. 

Tego nieszczęśliwego dnia rano 11. sierpnia mi tato powiedział, żebym zajechał do Hradca
kupić jakąś śrubę i inne drobiazgi. Ja jednak odmówiłem i go nie posłuchałem, ponieważ miałem
zupełnie inne plany. Wzięliśmy motor,  drugie śniadanie i ruszyliśmy nad rzekę Orlicę.  Naszym
celem było odwiedzić dziewczyny,  ale  przedtem chcieliśmy się jeszcze wykąpać,  ponieważ był
ciepły,  sierpniowy  dzień,  stworzony  do  kąpieli  i  innym,  wodnym  zabaw.  W  naszej  wiosce
chodziliśmy, jak wszyscy, się kąpać nad rzekę Orlicę, która płynęła przez naszą gminę. 

Przed południem przyjechaliśmy nad rzekę. Myślę, że to było około godziny dziewiątej. A
ponieważ było tak wcześnie, nie było tam jeszcze nikogo. W tym miejscu rzeka była głęboka na
około dwa lub trzy metry. Rzeka miała miękkie, bagniste dno z piasku i szybki prąd, który bez
problemu przyjemnie unosił pływającą osobę.  W rzecze były również suche drzewa a pod wodą w
niektórych miejscach plątanina korzeni. Na skraju rzeki było pogłębione i przystosowane miejsce,
które traktowaliśmy jako swoją lokalną plażę.

Postanowiliśmy, że kilka razy skoczymy na główkę do rzeki a później pojedziemy dalej za
naszym celem. Mój kolega Milan poszedł skakać pierwszy. Skoczył, wypłynął na plażę i położył się
tam. Jeżeli  dobrze sobie to przypominam, Milan później  mi powiedział,  że  na plaży na chwilę
zasnął.  Ja  wyszedłem  tak  jak  on  na  przeciwny  brzeg,  wysoki  na  dwa  czy  trzy  metry  i
przygotowywałem się pomału do skoku. 

Na  główkę  skakałem  zawsze  chętnie,  ale  nie  z  tej  wysokości,  ponieważ  miałem  lęk
wysokości. Przypominam sobie również, że kilka tygodni wcześniej z kolegami skakałem do wody
na główkę w jednym, piaskowym stawie koło Pardubic. Dlaczego to przypominam? Ponieważ teraz
do głowy mi przyszło, że robiłem rzeczy, których się trochę bałem. Wtedy skakaliśmy tak,  choć
było to idiotyczne, żaby każdy miał obdarcie na klatce piersiowej na znak, że dotykaliśmy dna...!
Nie rozumiem do dzisiaj, że coś tak głupiego mogłem robić.

Przygotowałem się do skoku i kiedy się rozbiegłem, stała się dla mnie bardzo przedziwna
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rzecz.
Za nim skoczyłem, przeszło mi przez myśl silne przeczucie, że mam nie skakać...

Nagle poczułem również silne i ciężkie do wytłumaczenia uczucie, że mam skoczyć... Nigdy w
życiu coś tak niezwykłego mi się nie przydarzyło. Nie rozumiałem tych przeczuć, nie wiedziałem
skąd przyszły albo kto mnie do nich namawia. I przez to, że było to tak niestandardowe, (ponieważ
nie doznałem wcześniej takich wrażeń) nie dbałem o nie. 

W moim wnętrzu padła jasna decyzja, że skoczę na główkę z tej niebezpiecznej wysokości.
Rozbiegam się, odbijam się nogą od brzegu, ale w jednej chwili noga poślizgnęła mi się na skraju
brzegu i tracę równowagę i potrzebną koordynację. Chciałem skoczyć na tzw. połamańca, czyli
skok na główkę podczas  gdy jesteście  maksymalnie pochyleni  do przodu i  upada się do wody
nurkując w dół.

Jednak  kiedy  poślizgnęła  mi  się  noga,  spadłem  i  nie  mogłem  siebie  kontrolować  i
koordynować.

Woda według fizycznych prawidłowości bywa w określonych warunkach, tj. szybkość, kąt i
rodzaj  upadku,  ostra  jak  nóż  albo  twarda  jak  beton.  Wyobraźcie  sobie  na  przykład  zawody
motorowych łodzi, pływających dookoła Anglii. Łódź podczas swojej prędkości odbija się od fal,
przewraca się i niekontrolowanie leci w powietrze. Pilot z tą prędkością wypada z łodzi i po upadku
do wody, jego ciało jest rozerwane na wiele kawałków... I taka woda może być. 

Upadłem karkiem na taflę wody i podczas jednej sekundy, może jednej dziesiątej, złamałem
naraz czwarty,  piąty i szósty kręg szyjny.  Ta część kręgów znajduje się w części karku, dzięki
której kiwacie i machacie głową. 

Złamanie  kręgów sprawiło,  że  w sekundę sparaliżowało  mi  całe  ciało!  Nie mogłem ani
trochę poruszać żadną częścią ciała. Byłem całkowicie sparaliżowany.

Czułem się, jak gdyby moje ciało ważyło kilka set kilogramów. Uczucie to mogę porównać
ze znanym fizycznym stanem: Na pewno wam się kiedyś stało, że w łóżku w nocy leżeliście długo
na ręce. Znacie to. Ręka wam sztywnieje i nie możecie przez kilka sekund nią ruszać. Tak właśnie
w  tym  momencie  się  czułem  a  obejmowało  to  całe  moje  ciało,  bez  możliwości  powrotu  do
normalnego stanu. Był to nierealny szok!

Czułem, że mam ciało skręcone i skierowane plecami do dna. W jednej chwili zacząłem
spadać na dno rzeki.  Nad sobą widziałem przez ciemną wodę zmieszaną z bagnem i piaskiem,
mętne światło nieba.

Opanowało mnie tylko ciężkie do opisania uczucie silnego instynktu samozachowawczego.
Uświadomiłem sobie, że nasze ciała w krytycznych sytuacjach, zagrażających życiu, funkcjonują. 

Pomału  opadałem na  dno.  Tak MOCNO się  starałem zrobić  jakikolwiek ruch,  żeby się
uratować... Było to silne, prawie odurzające. Jednakże realia świeżo sparaliżowanego ciała nie była
zgodna z moim pragnieniem. 

Było to groźne uczucie beznadziei! Nie mogłem opanować rąk, ciała, nóg, nawet głowy. W
ogóle niczym nie mogłem poruszać! Ani trochę! Moje ciało w dalszym ciągu opadało na dno.

Zdałem sobie sprawę, że szybko przyjdzie koniec. Śmierć wisiała w powietrzu. Wiedziałem,
że nie mogę oddychać, ponieważ zachłysnął bym się wodą. 

Koniec – śmierć była tak bliska i realna. Ale ja nie chciałem umrzeć! Bałem się umrzeć,
ponieważ o śmierci nigdy nie myślałem i nie byłem na nią przygotowany.

Potem ta chwila przyszła – wziąłem oddech! Otworzyłem usta, dobrze to pamiętam, i
mówiłem sobie, że to już koniec... Celowo poprzednie zdanie zostawiam niedokończone, ponieważ
wiedziałem, że umrę, ale ciężko mi się opisuje ten stan, albo standardowe słowa lub trójwymiarowy
świat jest zbyt ubogi, abym wam  opisał realia tego momentu.

Nie mogłem sobie  wyobrazić,  co  będzie,  kiedy umrę.  Na to  pytanie nie  miałem żadnej
odpowiedzi.  A to  jest  wielki  ból.  Nie  wiecie,  co  będzie  dalej.  „Dalej”  to  znaczy „za  chwilę”.
Potrzebowałem znać a czuć odpowiedź. Ale w moim wnętrzu było pusto. 
a)
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Tak szybko się to wszystko odbywało a  moment śmierci był bezpośrednio przede mną.
(Dopiero po latach dowiedziałem się, że wtedy częściowo sparaliżowało mi aparat oddechowy i
klatkę piersiową, co przeszkodziło aby do moich płuc przedostała się woda). Nie oddychałem i
oczekiwałem, że za parę chwil umrę.
Ten konkretny moment śmierci nie da się wytłumaczyć słowami. Pod wodą, według słów mojego
kolegi, który mnie uratował, byłem około pięć do siedmiu minut. To jest więcej niż wystarczający
czas, abym sparaliżowany, pod wodą utonął a moje ciało umarło. 

Wszystko  odgrywało  się  bardzo  szybko.  Jedna  jedyna  sekunda,  okropny  skok,
sparaliżowanie i umieram. 

W jednej chwili stało się coś bardzo dziwnego i absolutnie nieoczekiwanego. Jestem martwy
i „utopiony” ale dalej żyję. Mam być martwy, ale moment śmierci nie był końcem. Czekałem na
jakieś „pstryknięcie wyimaginowanego wyłącznika” i koniec, gdzie już nic nie będzie... Moje ciało
leżało bez ruchu pod wodą, ale ja żyłem dalej! Zrozumcie mnie. Jestem martwy, ale żyję! Czekałem
na jakiś „koniec”. Ale koniec nie istnieje.

Nie wiedziałem co się  dzieje.  W ogóle nic  nie  rozumiałem. Mam być przecież martwy,
myślałem sobie. Byłem cały czas w wodzie, ale ona mnie nie absorbowała. Opuściłem swoje ciało.
To jest śmierć? Tak wygląda? Co się dzieje? Takie pojawiały się w moich myślach.

Po krótkim momencie odwróciłem się za siebie w lewo do dołu. Ujrzałem coś absolutnie
niespodziewanego! Na dnie rzeki zobaczyłem moje leżące ciało. Ale jednocześnie „ja”  byłem nad
nim, kawałek od niego. Obserwowałem sam siebie, ale tylko swoje ciało. Szczególne było to, że nie
odczuwałem wobec tego ciała  żadnych silnych więzi.  Uświadomiłem sobie tylko to,  że w nim
„mieszkałem”. Nie miałem potrzeby go ratować, co byłoby naturalne.

W dalszym ciągu  nie  rozumiałem,  co  się  właściwie  stało.  Nie  wiedziałem gdzie  się  to
odbywa i dlaczego nie jestem martwy według swoich wyobrażeń.  Wyjątkowe było to, że cały czas
postrzegałem siebie w dalszym ciągu jako w pełni wartościową istotę.  Byłem w stanie myśleć,
czuć, rozważać i byłem to w dalszym ciągu „ja”, tak jak się czuję na przykład właśnie teraz, kiedy
piszę  książkę.

Nie miałem już ciała, a nie mogę powiedzieć, że miałem inne duchowe ciało. Najsilniejsze
było to, że postrzegałem swoją pełnowartościową „duszę”, swojego „ducha” tylko z nieobecności
ciała, co oczywiście nie było żadną ograniczającą niepełnosprawnością. 

W jednej chwili, nie żebym tego chciał lub to spowodował, moje „ciało”, w tym przypadku
bardziej  duch, zaczął poruszać się w kierunku dołu.  Ocknąłem się w wąskim, ciemnym tunelu,
przez który moja dusza powędrowała na sam koniec. Nikogo tam nie widziałem i nie zauważyłem
nic żywego. W dalszym ciągu czułem się jak „ja” - Jan Boštík, bez uczucia jakiegokolwiek braku. 

Krótko po tym wyszedłem z „tunelu” i znalazłem się w przepięknym pomieszczeniu, które
było w różowożółtym kolorze. W tym momencie odniosłem wrażenie, że już kiedyś tutaj byłem.
Może lepiej byłoby wyjaśnić to odczucie tym, że czułem się tam jak W DOMU! Było to oczywiste
wrażenie, które było dla mnie absolutnie osobiste i realne. Czułem się jak W DOMU!. 

Drugie  wrażenie,  które  się  później  pojawiło,  było  takie,  że  czułem  się  tam  bardzo
przyjemnie i  spokojnie.  Dalej  mogłem normalnie kontemplować i  czuć się jako myśląca istota.
Zastanawiałem się nawet nad tym, że rodzice będą mnie szukać, jeśli w porę nie wrócę. Jednak nie
przeszkadzało  mi  to,  ponieważ  chciałem  tam  zostać.  Odnosiłem  wrażenie,  że  ten  DOM  jest
nadrzędnym nad tym rodzinnym na Ziemi. Teraz jestem w domu a nigdzie indziej – to było moje
przekonanie.

Przez cały czas przeżywałem cudowne wrażenie spokoju, domu i radości. Było to błogie.
Nie tak,  jak wprowadzenie się w ten stan za pomocą narkotyków lub innych halucynogennych
środków i technik.  Chciałem wam zwrócić uwagę, że NIGDY w życiu nie piłem alkoholu,  nie
paliłem papierosów, nie znałem i nie brałem narkotyków  i nie zajmowałem się technikami mające
na celu stan ekstazy i relaksu! Moje doświadczenie było absolutnie czyste i nie oddziaływały na
mnie żadne filozoficzne idee, które miałyby wpływ na to przeżycie! Nikt tam ze mną nie był a nie

9



widziałem tam nic kształtnego ani rzeczy czy konturów. Podkreślam to, ponieważ za chwilę stało
się coś nieoczekiwanego. 

Nagle poczułem, że tam ktoś jest. Nie wiem jak mogłem to wiedzieć, ale było to bardzo
silne. Odwróciłem się a za mną było WIELKIE PROMIENISTE ŚWIATŁO! Miało kształt jajka.
Wyglądało to tak,  jakby w nocy ktoś stanął przed lampką a światło go w ciemności oświecało
wkoło ciała... Pośrodku tego nierealnego PROMIENISTEGO światła stała „ludzka” istota i wkoło
niej światło potężnie i miło świeciło. Bardzo wyjątkowe było to, że w chwili w której się obróciłem
i zobaczyłem światło, „poznałem”, że jest to Jezus Chrystus! W jednej chwili to wiedziałem. Nie
musiałem zgadywać, zastanawiać się  czy typować. Nie wiem, jak jest to możliwe, ale natychmiast
to poznałem, albo było mi to dane poznać. 

b)
Nieoczekiwanie stało się coś pięknego. Jezus Chrystus, to promieniujące światło, wziął mnie

w swoje ramiona. Objął mnie, tak jak na przykład w domu gdy weźmiecie swoją mamę w ramiona i
delikatnie się bujacie, żeby okazać swoją miłość. 

Było  to  całkiem  zwariowane.  Taka  kumulacja  emocji,  tak  nie  byłem  do  tego
przyzwyczajony, ale przez to było to tak gorące i miłe... Uświadomiłem sobie w tej chwili, że nie
topię się w wodzie, ale jestem całkowicie „utopiony” w miłości i dobroci Jezusa Chrystusa!

Znacie to uczucia, kiedy pierwszy raz dotkniecie swojej miłości – przeszywają was tysiące
woltów. Macie gęsią skórkę, serce chce wyskoczyć z gardła, czujecie każdy puls, trzęsie się wam
głos i ręce, czujecie, że wasze serce jest w stanie zrozumieć cały świat... Tak, to jest miłość. Ale to,
co wtedy przeżywałem, było jeszcze inną miłością. Było to tysiąc razy silniejsze. 

c)
To doświadczenie MIŁOŚCI oczywiście trwało dalej. Czułem trzy interesujące rzeczy.
Po pierwsze: Jezus Chrystus mnie znał, wiedział kim jestem i jak się nazywam. Znał całe

moje życie i każdy mój czyn, który do swoich siedemnastoletnich lat uczyniłem! Wyglądałem jak
przeźroczysta szklanka z kompotem, w której wszystko ładnie widać, ale ona o tym nie wiem.

Po drugie: Ja jeszcze minutę temu go nie znałem. Chrześcijaństwo było dla mnie śmieszną
brednią starych lub słabych ludzi.

Po trzecie: MIŁOŚĆ, którą Jezus Chrystus w promieniującym świetle mnie obdarzył, nic mi
nie  zarzucała,  nie  krytykowała  mnie  za  złe  młodzieńcze  występki.  Dodatkowo była  absolutnie
bezwarunkowa! To było tak bardzo wyjątkowe. Właściwie była to „pozaziemska” Miłość. Z czymś
tak bezwarunkowym w swoim życiu się nie spotkałem, aż do dzisiaj. Tutaj na Ziemi kocha się
miłością,  która  bywa  głównie  czymś  uwarunkowana  (małżeństwem,  seksem,  powiązaniami
pracowniczymi, przyjaźnią, rodzicielstwem, miłość do rzeczy...)

On,  Jezus  Chrystus,  nic  mi  nie  zarzucał  właśnie dlatego,  że mnie znał  i  że  wiedział  co
robiłem.  Znał  wszystkie  moje  grzeszki,  kradzieże,  smutki  i  inne  złe  czyny.  Spokojnie  mógł
powiedzieć coś w rodzaju, że „za to a za tamto, Janie Boštíku, do nieba nie możesz pójść...” Miałby
do tego święte prawo, ponieważ jego sąd nade mną byłby sprawiedliwy i prawdziwy.  To tylko my
często chełpimy się tym, że jesteśmy bez skazy. Ale jego miłość była zupełnie inna. Inna niż ludzka.
Dlatego mogłem czuć się przyjęty taki, jaki naprawdę jestem!

Każdemu z was życzyłbym takiego uczucia bezwarunkowego przyjęcia!
W  dalszym  ciągu  moje  nadprzyrodzone  doświadczenie  klinicznej  śmierci  trwało  dalej.  Jezus
Chrystus odszedł a ja byłem tam znowu sam.

Krótko po tym przed oczami  odegrały się  sceny z mojego dotychczasowego życia.   W
większości chodziło o negatywne rzeczy i opowieści, na przykład gdy kogoś zbiłem jako chłopak,
gdy nie posłuchałem rodziców i dalsze, podobne sytuacje... Było to nieprzyjemne, obwiniające i
drażniące. Sam mogłem jak „w kinie” widzieć, że nie byłem aż tak „święty i bez winy”.

Toczyło się to później tak, że czułem jak Jezus Chrystus, to promieniujące światło, wrócił i
zadał  mi pytanie.  Jego zapytanie do mnie nie  była wymówione pospolitymi słowami,  niemniej
jednak całkiem dokładnie wiedziałem, o co się mnie pyta. To pytanie brzmiało mniej więcej tak:
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„...co chcesz powiedzieć na swoją obronę?...” albo może jeszcze dokładniej „...jak chcesz obronić
swoje życie?...”

 Przypominało mi to sytuację na sali sądowej, kiedy sędzia daje oskarżonemu możliwość
ostatniej obrony własnymi słowami bez zastępującego go adwokata. 

Nagle,  jak  mi  Jezus  Chrystus  zadał  to  pytanie,  odszedł  i  zostałem sam.  Nie  czekał  na
odpowiedź. On już wiedział, co się ma stać. Ja w ogóle nic nie rozumiałem. Może to i lepiej. Nie
miałem żadnych  szans  na  spekulacje  i  kalkulacje.  Przeciętny  młody  człowiek  ma  stosunkowo
przyzwoity i szeroki zasób słów, dużo już przeżył a jest doświadczony w werbalnej komunikacji z
otoczeniem.  I  ja  wtedy taki  byłem.  Zakładałem,  że  na  to  proste  pytanie  może rzucę  wieloma,
różnymi argumentami i odpowiedziami.

W jednym  momencie  jednak  odkryłem  wielką,  zadziwiającą  rzecz.  Było  to  całkowicie
nieoczekiwane.  Nie  mogłem z  siebie  wydusić  innej  odpowiedzi  na  Jezusa  pytanie,   jak  tylko
milczenie! Było to okropnie upokarzające! Jako swoich czytelników chcę was poprosić, abyście jak
najbardziej starali się zrozumieć to „upokorzenie”. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Nie macie szans
cokolwiek powiedzieć,  ale nie jest to zmanipulowane ale realistycznie prawdziwe i  odkrywcze!
Wtedy jeszcze nie rozumiałem, dlaczego nie mogę w sobie znaleźć żadnej odpowiedzi. Żaden czyn,
sen, pragnienie albo osiągnięta wiedza mi nie pomoże w tym, aby odpowiedzieć na tak pozornie
proste Jezusowe pytanie. Jedyne na co było mnie stać to milczenie. Było to okropnie upokarzające
odczucie. 

Gdybym miał to uczucie z czymkolwiek porównać, jest to podobne do nakrycia złodzieja.
Wyobraźcie sobie, że raz w życiu coś ukradliście a policja was złapie dokładnie na przestępstwie...
To  uczucie  zdemaskowania,  upublicznienie  waszego  imienia  i  przeszywające  spojrzenia
przechodniów...

Czułem się jak „NIC” i w tym momencie nie miało nic w moim życiu znaczącej wartości.
Uczucie „nicości' mojej osoby” było najbardziej bolesne i skazujące.

Najbardziej  niesamowite  było  to,  że  Jezus  Chrystus  nie  przyszedł  z  powrotem  po
odpowiedź. Już do przodu przeczuwał, jak na jego pytanie odpowiem. Nie tylko przeczuwał, ale on
to po prostu wiedział. Takich jak ja już przed nim stało tysiące.

Poczucie obustronnego milczenia po krótkiej chwili ustąpiło a ja znów czułem się w niebie
bardzo  dobrze.  Kiedy  zaznaczam,  że  „bardzo  dobrze”,  tak  to  było  zdumiewająco  „dobrze”  i
wspaniale.  Pomału  wracał  spokój  błogiego  zadowolenia,  radości  i  w  dalszym  ciągu  byłem
zdecydowany,  że  chcę  tam  zostać.  Zdałem  sobie  sprawę,  że  to  mój  DOM.  Ten  mój  silne,
emocjonalne uczucie za chwilę spowodowało  dalszy, konkretny krok. 

Zdecydowałem się iść przestrzenią nieba, albo bardziej przedsionkiem przed niebem, dalej
w kierunku, w którym dało się iść. Po krótki przemieszczeniu się – posunięciu się do przodu –
przyszedłem na miejsce, które można byłoby opisać jako skrzyżowanie. Może lepiej wyjaśni to
jako  „rozdroże”.  To  miejsce  było  podobne do  końca  drogi,  która  w odpowiednim miejscu  się
rozwidla.  Jedna droga prowadziła na lewo druga na prawo. W dalszym ciągu byłem pełny uczucia
zadowolenia a to czy udam się w drogę w prawo lub w lewo, w danym momencie błogości było mi
wszystko jedno.

Za nim zdążyłem wstąpić z rozdroża na jedną z dwóch opisywanych dróg, usłyszałem nagle
promieniujące  światło  –  Jezusa  Chrystusa.  Jeszcze  dzisiaj  całkiem dokładnie  pamiętam,  co  mi
wtedy powiedział, albowiem to było zdanie, które ma zasadniczy wpływ na moje życie!

Powiedział do mnie: „Stój, wróć się! To jeszcze nie jest twój czas.”
Przyznam  się,  że  w  swoim  siedemnastoletnim  życiu  od  czasu  do  czasu  byłem

przyzwyczajony,  do  tego,  że  odmawiałem swojemu tacie.  Coś  podobnego  spróbowałem zrobić
teraz. Mianowicie nie chciałem nigdzie wracać i  opuszczać tego cudownego miejsca. Chciałem
tam zostać! Było tam wspaniale a był to mój DOM. Było to przecież tak silne i realne uczucie.
Dlatego na Jezusowe wezwanie nie zareagowałem i nie posłuchałem. Swoje stwierdzenie: „Stój,
wróć  się!  To jeszcze nie  jest  twój  czas”  po krótkiej  chwili  powtórzył.  Tym razem nie  było to
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wypowiedziane trybem oznajmującym, ale trybem rozkazującym.
Za drugim razem zabrzmiało  to  z  wielką  siłą,  szczególnie  mocnym autorytetem.  Był  to

autorytet,  któremu  nie  dało  się  odmówić  czy  go  nie  posłuchać.  Nie  można  było  tego  nawet
spróbować.   Przypominało mi to czasy kiedy pracowałem w Kampelicach i mój gabinet był obok
dyrektora generalnego. Kiedy on coś powiedział,  wszyscy byli na baczności a nikt nie pozwolił
sobie cokolwiek komentować albo nie posłuchać. Dokładnie tak do tego autorytetu był podobny
nawet jeszcze silniej i bardziej. 

Następnie  wyglądało  to  tak,  że  Jezus  Chrystus  mnie  „wziął”  albo  dokładniej  „posłał”  z
powrotem do mojego ciała. To już pomału czułem, jak mnie kolega wyciąga z wody i kładzie na
plaży.

Zaraz po wyciągnięciu z wody czułem mocno dwie rzeczy.
Pierwsza była taka, że zaczął mnie boleć złamany kręgosłup i całe sparaliżowane ciało. 
Drugie uczucie było dla mnie ważniejsze. Powrót na Ziemię odbierałem jako głęboki żal.

Tak bardzo chciałem tam wrócić a już nie było to możliwe.
Dla mojego kolegi było uratowanie mnie  stosunkowo wymagające. Część rzeki, do której

upadłem, była bardzo rwąca. Moje ciało po upadku i całkowitym paraliżu, dzięki prądowi znalazło
się  o  dwadzieścia  metrów od miejsca  upadku.  Według  słów kolegi,   byłem pod wodą między
korzeniami drzew i wodnymi roślinami. Pod wodą byłem około pięć do siedmiu minut. To jest w
skrócie całe moje doświadczenie klinicznej śmierci, który miał miejsce 11 sierpnia roku 1988. 

Opowieść oczywiści trwała dalej.
Kolega przykrył mnie kocem, zostawił na plaży i zadzwonił po pogotowie ratunkowe. Ja

zostałem na brzegu sam. Czułem się, jakby moje ciało ważyło kilka ton.  Nie mogłem w ogóle
niczym poruszać i   bardzo marzyłem o powrocie do tego pięknego niebiańskiego przedsionka.
Zadziwiające było to, co przyszło mi do głowy. Musiałem być od dawna optymistą a śmieszkiem,
ponieważ innemu człowiekowi by takie rzeczy w ogóle nie przyszły do głowy.

Po pierwsze był smutek, że już nie zjem drugiego śniadania w formie bułek z parówkami,
które  miałem  ze  sobą  na  motorze.  A druga  myśl  była  taka,  że   w  szpitalu  zobaczę  piękne
pielęgniarki. Może komuś będzie to wydawać się śmieszne i całkowicie nie na miejscu w związku z
opisem duchowego doświadczenia.  Właśnie mój optymizm i humor, który rzeczywiście kocham,
spowodował to, że zaraz po wypadku nie popadłem w głęboką depresję, jak dziesiątki i może setki
mężczyzn i kobiet po podobnych urazach. 

Upłynęło  kilkadziesiąt  minut  od  mojego  paraliżu  i  przyjechała  specjalna  karetka  z
personelem pielęgniarskim. Unieruchomili mi kark, przenieśli do karetki i  zawieźli do szpitala w
Hradcu Králové.  Do dzisiaj  pamiętam ten okropny ból złamanego kręgosłupa podczas jazdy na
polnej drodze, pełnej nierówności i wybojów. 

Niezwykłe jest to, że w chwili, w której piszę te zdania, moje oczy zalane są łzami. Serce mi
szybciej bije i chciałbym znowu być tam, gdzie czułem się jak w DOMU. Czułem, że całe moje
życie, każdy uczynek znów zobaczę przed sobą jako film. 

Na podstawie tych momentalnych emocji żałuję grzechu, który wczoraj wieczorem właśnie
niechcący  popełniłem.  Jestem  silnie  wzruszony  tym,  że  mimo  tego  Jezus,  w  postaci
promieniującego światła, tak dobrze mnie zna, wie jakie mam słabości, niemniej jednak kocha mnie
i czeka bez zarzutów na nasze ponowne spotkanie aż nadejdzie „mój czas”.

W szpitalu udzielili mi pierwszej pomocy, unieruchomili, pomału mnie odwieźli na OIOM
przygotowali  do  neurochirurgicznej  operacji.  Tak  pomału  traciłem świadomość  i  kilka  tygodni
walczyłem o to czy przeżyję.

Następnie upłynęło kilka miesięcy a ja  przechodziłem poważną urosepsę, czyli w skrócie
mówiąc zatrucie ciała. Zrzuciłem 40 kg, miałem ciągłe gorączki około 40 stopnie i więcej. Jeden
lekarz przekazał rodzicom wieczorem w szpitalu, że na pewno nie przeżyję i prawdopodobnie rano
na drugi dzień umrę.

 Z tym niemiłym „proroctwem” oczywiście moja mama się nie zgodziła i zaczęła szukać
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wszystkich  możliwych sposobów. Ponieważ w naszej  republice  wtedy był  komunizm,  nie  było
łatwo  dostać  niestandardowe  lekarstwa.  Takie  leki  były  przeznaczone  tylko  dla  prominentów
panującego wtedy reżimu. Inny lekarz mamie powiedział,  że istnieje jakiś szwajcarski zastrzyk,
który mógłby mi uratować życie. Już wtedy Bożym planem było mnie ochronić, ponieważ inaczej
nie jestem w stanie wytłumaczyć późniejszych wydarzeń.

Rodzice otrzymali  telefon od jednego pana,  który się o mnie dowiedział.  Był  wysokim,
znaczącym człowiekiem z ważną funkcją (o naszej rodzinie usłyszał od jednego kolegi z klasy).
Mama wytłumaczyła mu moją sytuację i powiedziała o szwajcarskich lekach. Ten człowiek jeszcze
tego samego dnia wieczorem zatelefonował do swoich znajomych w Pradze, a świecie dziw się –
leki były i już w nocy były przewożone helikopterem do nieznaczącego powiatowego szpitala w
Opočně1.  Lekarze  prawdopodobnie  pod  naciskiem politycznego  telefonu  naszego  tajemniczego
opiekuna,  natychmiast  podali  lekarstwa.  Nadszedł  poranek  a  ja  przeżyłem  proklamowane,
negatywne prognozy jednego, nieczułego lekarza.  Gorączki naraz ustąpiły a moje ciało wracało
pomału znów do życia. Z tego okresu dużo nie pamiętam, ponieważ częściowo byłem w śpiączce,
ale  sugestywna  opowieść  rodziców,  przeplatane  płaczem  i  cierpieniem,  były  lepsze,  niż
jakiekolwiek zanotowana narracja.

Kilka  miesięcy  później  dostałem  się  do  specjalnego,  rehabilitacyjnego  instytutu  w
Klatrubech.  Tam do dzisiaj  opiekują się ludźmi,  którzy są sparaliżowani po kontuzjach rdzenia
kręgowego. To wyspecjalizowane miejsce. 

W szpitalu zapoznałem się z pewnym, młodym mężczyzną, który miał na imię Jindra. Był
po takim samym wypadku jak ja, ale wydarzyło to się czternaście dni wcześniej. Właśnie on będzie
odgrywał przez określony czas, ważną rolę w moim dalszym życiu.

Swoje ciało, dzięki opiece różnym specjalistom i swojej rodzinie, relatywnie doprowadziłem
do stabilizacji. I mój umysł był w stanie normalnie żyć i pełno wartościowo pracować. Diagnoza
mojego urazu nazywa się tetraplegia. To znaczy, że mam sparaliżowane całe ciało od brodawek
sutkowych w dół.  Górne kończyny są również częściowo ruchowo ograniczone,  ale mogę nimi
połowicznie ruszać. Mogę poruszać się tylko na wózku inwalidzkim i praktycznie z dnia na dzień
stałem się niesamodzielny i uzależniony, całkowicie we wszystkim, od ludzi mnie otaczających. 

Wyrazić to mogę tylko tak, że jest to beznadzieja, szok i tragedia! Wszystko, co mogłem i
umiałem do tej chwili, nie było mi potrzebne do niczego, tak jakby jednym machnięciem różdżki
wszystko w sekundę odeszło.   Higiena osobista,  jazda na rowerze,  ubieranie się,  zawiązywanie
sznurówek, pływanie, spacer i dziesiątki innych czynności i standardowych umiejętności zniknęło
bezpowrotnie i zamieniło się w uzależnienie od swoich najbliższych. Nic z tych czynności nigdy
nie zrobię sam – przynajmniej na razie. Mam nadzieję na cud uzdrowienia od Boga i pragnę aby to
się stało.

Mój umysł po fizycznej i mentalnej rehabilitacji zaczął znowu myśleć o nadprzyrodzonym
doświadczeniu śmierci klinicznej. Chciałem do niebiańskiego przedsionka wrócić. Ale jak? To, co
wtedy przeżyłem, zmieniło całkowicie moje życie.

Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, była zmiana systemu wartości. Właściwie nie była to
tylko zmiana, ale bardziej świadomość, że jakikolwiek system wartości istnieje w moim życiu. Na
pierwszym miejscu intuicyjnie postawiłem Miłość przez duże „M”. W jednej chwili uświadomiłem
sobie, że umiem kochać i chcę kochać wszystkich ludzi wokół mnie. To było bardzo dziwne i nowe,
ponieważ do tej chwili takich pięknych emocji nie znałem i nie czułem. Teoretycznie oczywiście
tak, ale w praktyce to było zupełnie płonne. 

Drugą nową rzeczą w moim krótkim życiu po doświadczeniu, było spostrzeżenie istnienia
śmieci  i  życia  wiecznego.  Wyraźnie  opuścił  mnie  strach  przed tym,   kiedy i  jak  kiedyś  umrę.
Przestałem się bać śmierci. Było to tak oczywiste i silne. Byłem taki kawałek od doświadczenia
życia w innym wymiarze, że w tym momencie śmierć symbolizowała przyjemną opcję przejścia
gdzieś,  gdzie  będzie  pięknie,  przepięknie.  Nie  była  to  strata,  ale  śmierć  uważałem  za

1 Miasto w Czechach w kraju Hradeckim.
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„doskonalenie”. 
Jednak  najważniejszym  uczuciem  było  to,  że  miałem  naraz  PEWNOŚĆ  i

PRZEŚWIADCZENIE, że życie nie kończy się śmiercią! Było to stuprocentowe przekonanie. Nie
było to snem czy chwiejną hipotezą. 

Miałem radość z tego, że istnieje życie po śmierci! Dowiedziałem się, że po śmierci coś nas
czeka,  a  to  pozbyło  się  napięcia  i  tysiąca  pytań,  które  w  sobie  w  większości  człowiek  dusi  i
gwałtownie tłumi. Wspominałem tajemniczego i kochającego Jezusa Chrystusa i chciałem znaleźć
o nim jak najwięcej informacji.  Wtedy nie nazywałem tego doświadczeniem śmierci klinicznej,
ponieważ taki termin w Czeskiej Republice nie był w ogóle znany.

Aż po kilku latach do rąk dostała się książka, gdzie pisane o życiu po żuciu. Napisał ją
znany Amerykanin R. Moody. W obecnej chwili nie mogę się z tą książką zgodzić, ponieważ jest
tam mnóstwo ambiwalentnych twierdzeń i świadectw. Książka w żadnym przypadku nie potwierdza
biblijnej  wieści  a  pracuje  z  ludźmi,  którzy  świadomie  używali  różnych  halucynogennych  i
uzależniających substancji w celu wywołania różnych, zmysłowych doświadczeń. Jednakże
posłużyła mi do tego, że zdałem sobie sprawę, że jest więcej ludzi mających podobne przeżycia i że
mogę o tym publicznie mówić. 

Moje  życie  natychmiast  po  wypadku  było  stosunkowo dość  aktywne.  Znalazłem pracę,
zainteresowałem się komputerami i miałem wielką grupę przyjaciół i kolegów. Praca, aspiracja i
aktywność wypełniały moje życie. Ale w dalszym ciągu szukałem możliwej drogi i sposobu, jak się
znowu spotkać z tym promieniującym światłem o imieniu Jezus Chrystus. Było to głęboko we mnie
i pragnienie te z mijającym czasem narastało. 

W swojej  okolicy  nie  miałem żadnych  wierzących  przyjaciół,  do  których  mógłbym się
zwrócić. Dlatego później kontaktowałem się z grupą ludzi z jednego okultystycznego czasopisma,
które początkiem dziewięćdziesiątych lat było publikowane. Tam w wielu tekstach „poważnych i
naukowych” pisali  też o Bogu i  uważali,  że Jezus Chrystus jest kosmitą. Popularni enigmatycy
dodawali  wiele  innych  twierdzeń,  które  dzisiaj  uważam  oczywiście  za  głupie  absurdy,  dzięki
którym można się na prawdę wzbogacić,  tak jak to się odbywa zwyczajnie dzisiaj  nie tylko w
wirtualnym świecie. Może znacie ruch „kosmicznych ludzi”, którzy głoszą, że utrzymują kontakt z
UFO. Inni twierdzą, że kosmici do nas niedługo przylecą. Również w Czeskiej Republice istnieje
wiele wyznawców tej teorii i muszę powiedzieć, że z ich opinią zdecydowanie się nie zgadzam.
Sam uwielbiam filmy sci-fi, ale one wydają mi się bardziej realne niż nauka „kosmicznych ludzi”.
Dlatego ich nauka na początku mojego poszukiwania powrotnej drogi do „nieba” komplikowała
proces powrotu do Jezusa Chrystusa, który objawił mi się jako promieniujące światło. Początek lat
dziewięćdziesiątych w Czeskiej  Republice cechował się otwarciem granic i  przypływem  wielu
nieszczęśliwych głupstw a głosicieli tajemnic, które zamieszały w głowach wielu z nas. 

Zapoznałem się z różnymi ludźmi interesującymi się tajemnymi rzeczami, co było wtedy
bardzo  popularne  i  w  zaufaniu  opowiedziałem  im  o  moim  doświadczeniu  śmierci  klinicznej.
Przyjęli moją opowieść z właściwym dla nich entuzjazmem i wzięli mnie między siebie. Zacząłem
w ich filozofii i punkcie widzeniu szukać drogi powrotnej do „nieba” i Jezusa. Poznałem wiele
informacji,  różnych  uczonych,  interesowałem  się  wschodnimi  wierzeniami,  spirytyzmem,
zagadkami i różnymi duchowymi technikami i naukami.

 Ogrom tych nowych i nieznanych informacji, szczególnie krótko po aksamitnej rewolucji,
wolności wyznania i demokracji,  doprowadzało do tego, że dużo wiedziałem, ale właściwie nie
miałem  nic.  To  pływanie  po  wodach  okultyzmu  i  wschodnich  wierzeniach  mi  nie  zapewniło
powrotnej drogi do nieba. Jedyne co szczerze starałem się robić, to odnaleźć „złoty środek”wśród
plątaniny różnych filozofii i religii. Jednak żaden złoty środek nie istnieje i dlatego nie mogłem go
nigdy odnaleźć.

Uniwersalnym  złotym  środkiem  jest  często  koncepcja  odrzucenia  jakiegokolwiek
zobowiązującego, radykalnego rozwiązania. A ja byłem zdecydowany znaleźć jedną, jedyną drogę
powrotną  do  nieba  i  Jezusa  Chrystusa.  To  zagadkowe  i  okultystyczne  poszukiwanie  mnie  tak
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wchłonęło, że moja  droga do Jezusa, promieniującego światła, bardziej się oddalała. 
Tym razem po długim czasie poznałem dwóch chrześcijan a nie tylko samych ezoteryków.

Była to jedna dziewczyna Jiřinka i wcześniej wspomniany, młody niepełnosprawny Jindra. Oboje
byli  chrześcijanami.  Zaczepiłem  ich,  ponieważ   chciałem  aby  mi  powiedzieli,  czy  Bóg  jest
rzeczywiście kosmitą, tak jak propagował i pisał o tym znany Szwajcar Erich von Daniken. Jindra i
ta dziewczyna powiedzieli mi, że to są popularne, niewiarygodne spekulacje, komercyjne dzieło i że
Bóg mnie kocha a misterium nie muszę się interesować. 

Wtedy jeszcze dokładnie ich nie rozumiałem. O moim doświadczeniu klinicznej śmierci nie
chcieli ze mną rozmawiać, ponieważ w tych czasach nie było zrozumienia dla tak mało znanych
świadectw w kościele. Przestałem się z nimi spotykać,  i bez przeczucia uruchomiło to znaczące
postępy w moim życiu.

Oboje zaczęli się za mnie modlić, abym Jezusa odnalazł i poznał go osobiście. Z czasem
naprawdę zdałem sobie sprawę, że wszystkie te misteria i okultyzm nie są dobrą drogą do nieba. Na
początku mojego poszukiwania, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że oboje się za mnie modlili. 

W związku z tym tutaj zacytuję jeden wers z Biblii. W Liście św. Jakuba jest napisane:
Jakub 5:16 „ Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. 

Wierzę, że kiedy tych dwoje chrześcijan się za mnie modliło,  właśnie ich modlitwy całkiem
zasadniczo wpłynęły na moje życie i sprowadziły mnie z błędnej ścieżki!

Desperacko  ciągle  szukałem  powrotnej  drogi  do  nieba.  Nie  spotykałem  nikogo,  kto
pomógłby mi się tam dostać. Różni uzdrowiciele, prorocy, wróżki i innych okultystów w niczym mi
nie pomogło. Umówiłem się jeszcze z jednym uzdrowicielem ze Słowacji, który podczas hipnozy
miał  mnie  przenieść  do  poprzednich  żyć  i  momentu  doświadczenia  klinicznej  śmierci.  Wtedy
oczywiście  jeszcze  nie  podejrzewałem,  że  żadne  poprzednie  życia  i  ich  cykle  nie  istnieją.
Umówiłem się z tym człowiekiem na dokładny termin spotkania. Bardzo tego pragnąłem i byłem w
stanie coś poświęcić. Wszystko było przygotowane i umówione. Jednakże do naszego spotkania i
terminu wdarła się mała, techniczna przeszkoda. Musiałem więc znaleźć zastępczy, zadowalający
termin.  Ten był  ustalony w przybliżeniu  dwa miesiące  później.  Ani  ten  termin  nie  doszedł  do
skutku. Chodziło o techniczne problemy na słowackiej stronie. Umówiliśmy się wtedy po wspólnej
negocjacji na trzeci termin spotkania. Zaskakująco naturalnie ani ten nie wyszedł i przeszkodziła
nam jego choroba. Kolejnych terminów już nie mogliśmy ustalić, ponieważ uzdrowiciel wyjechał
na długotrwały pobyt za granicę... Nic z przygotowanego planu nie wyszło.

W ogóle nie rozumiałem, dlaczego nie doszło to  spotkania.   Przecież się o to starałem!
Dzisiaj już wiem, ze modlitwy istnieją i Bóg na nie odpowiada. Stał się mały cud a modlitwy Jindra
i  Jiřinky  się  ujawniały,  aczkolwiek  ja  w  tym  czasie  w  ogóle  nie  rozumiałem  co  się  dzieje.
Chciałbym wspomnieć w tym miejscu, jak działa duchowa walka. Pomału odkrywała się przede
mną droga odkrycia relacji z Jezusem Chrystusem. To się prawdopodobnie nie podobało diabłu, a
dlatego  zaczęły  się  dziać  nieoczekiwane  wydarzenia.  W  tym  okresie  byłem  na  pobycie  w
uzdrowisku  i  trawiłem  czas  stosunkowo  na  silną  dawkę  ludzkich  rozkoszy,  zabaw  i  ciężkich
grzechów.  Działo  się  to  dlatego,  abym  opuścił  drogę  poszukiwania  i  spotkania  z  Jezusem
Chrystusem  i skierował się na prostszą i przyjemniejszą drogę rozkoszy i zabawy. Mogłem się
temu  oprzeć. Było tak przede wszystkim dlatego, że w tym okresie cały czas modlili się za mnie
chrześcijański przyjaciele. 

Niedługo  dostałem  zaproszenie  do  uzdrowiska  na  spotkanie  osób  z  ruchową
niepełnosprawnością. Zaproszenie wysłała mi jedna dziewczyna z Vysokého Mýta (Iva) i dołączyła
osobny list.  Było w nim między innymi napisane,  że śpiewa w chórze.  Myślałem, że chodzi o
muzyczną grupę. To było moje jedyne skojarzenie na słowo „chór”. Ona mi jednak wytłumaczyła,
że chodzi o chrześcijański chór Baptystów. Do listu Iva dołączyła zaproszenie na młodzieżowe,
chrześcijańskie spotkanie. Pamiętam, że w ten dzień, kiedy czytałem to zaproszenie, głęboko w
środku czułem, że mam tam jechać. Było to zwodnicze wabienie.  Jakby był to „głos z nieba”. W
jednej  chwili  wewnątrz  mnie  zaczęło  odgrywać  się  coś  nowego.  Uświadomiłem  sobie,  że  w
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niektórych  sytuacjach  zachowuję  się  źle,  ba,  grzesznie  i  swawolnie.  Zacząłem  spostrzegać  i
obserwować bagno swojego serca i uświadamiać sobie, że nie jestem niesamowity i bez wad, jak
trochę w skryciu myślałem.

Nie  mogłem  się  doczekać  wyjazdu  do  uzdrowiska  i  przyjazdu  na  spotkanie
chrześcijańskiej  młodzieży,  na które byłem tak otwarcie zaproszony i  oczekiwany.  Oprócz tego
koleżanka Iva napisała mi, że inni członkowie cieszę się na spotkanie ze mną... To już był dla mnie
całkowity szok. Czułem w tym szczególną, niecielesną miłość... Bardzo mnie tam ciągnęło.

Wróciłem  do  domu  z  uzdrowiska  i  wewnątrz  mojego  serca  rosło  coś  nowego.
Wykorzystałem najbliższy, możliwy piątek i przyjechałem na ich popołudniowe spotkanie.

Wszyscy mnie przywitali, śmiali się, mieli coś niezwykłego w oczach i dobrze się bawili bez
siedzenia w barze. Siedzieliśmy w kręgu, gdzie się śpiewało chrześcijańskie piosenki i  modliło się
do Boga... Trochę się wstydziłem, ale było mi między nimi wspaniale. Starałem się robić to, co oni.
Jednakże uświadomiłem sobie, że czegoś, co oni mieli, mi brakowało. Nie osiągnąłem ich radości,
spokoju i  szczególnego uczucia  miłości  i  głębokiego,  magnetycznego spojrzenia.  Spotkanie  się
skończyło a ja w ciągu dwóch godzin zyskałem kilka przyjaciół.

Czułem, że jest to miejsce, w którym mam być. Czułem, że tutaj spotkam z nimi Jezusa,
który w śmierci klinicznej mi się objawił jako promieniujące światło. Było to silne uczucie. Coś
podobnego  jak  do  uczucia,  kiedy coś,  na  co  długo  czekaliście,  zbliża  się.  Późnym wieczorem
rozeszliśmy się a ja się czułem jak w innym świecie. W jednej chwili nie potrzebuję baru, każdego
miesiąca innej dziewczyny w łóżku i paplania o głupstwach i serialach telewizyjnych. Wiedziałem,
że to jest właśnie to, czego w sobie przez ten cały czas szukałem.

Kolejne  spotkanie  było  zaraz  w  przyszły  piątek.  W  mieście  byłem  już  godzinę  przed
umówionym czasem. Nie widziałem tam nigdzie Jezusa ani nie wiedziałem, jak się do Niego mam
dostać. Ale czułem, że jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej od doświadczenia śmierci klinicznej.
Tego wieczoru poznałem lidera młodzieżowej grupy. Miał na imię Marek. Był studentem wydziału
matematyczno-fizycznego na Praskiej Politechnice, co we mnie budziło naprawdę szczery podziw.
Nie rozumiałem tego. Student jest gorliwym chrześcijaninem. Jak to możliwe? Mimo to zaufałem
mu  i  zwierzyłem  się  z  mojego  intymnego  doświadczenia  śmierci  klinicznej.  Marek  mojego
doświadczenia nie osądzał. Na odwrót powiedział, że z wielu rzeczy, o których mu mówię, pisze
Biblia. To było niemożliwe zaskoczenie!

Wygłosiłem  mu  moje  pragnienie  powrotu  do  nieba,  do  tego  promieniującego  światła,
którym był  Jezus.  Marek mi  powiedział,  że  nie  ma  żadnego  sposobu żeby się  tam dostać  niż
naturalna śmierć. Jednak dowiedziałem się, że z Jezusem – tym promieniującym światłem, mogę
mieć aktywną, codzienną relację. To było pociągające. Wytłumaczył mi później, że mogę zaprosić
Jezusa do swojego życia zwykłą modlitwą. On podobno na nią na 100 % zareaguje, dotknie mnie w
moim sercu i będziemy mieli wzajemną relację. Dziwne, pomyślałem sobie. Dostałem wtedy Biblię
i zaznaczył mi w niej miejsca, które bezpośrednio tyczą się mojego doświadczenia. 

W domu o tym rozmyślałem i czytałem te i inne fragmenty w Biblii. Pamiętam, że wtedy w
tajemnicy spróbowałem wydukać z siebie coś na wzór modlitwy. Była to pierwsza, szczera próba.
Czytałem w Biblii o Bożej łasce, życiu wiecznym, niebie, piekle, dolinie cienia, śmierci, relacjach
albo o strachu.

Nagle  to  wszystko  zaczęło  mi  pasować.  Nie  czułem  w  tym  żadnego  sekciarstwa,
niedorzecznych głupstw a nikt do niczego mnie nie namawiał. Pierwsze doświadczenia z Biblią mi
pokazywały, że Jezus, którego przed niebem spotkałem, jest normalny, miły i naturalny. W ogóle
nie występował jako sekciarz czy fanatyk!

Na dalszych spotkaniach z chrześcijańską młodzieżą w  Vysokím Mýtě  prywatnie i cicho
powtarzałem modlitwę, którą dostałem zapisaną w jednej z książek. Było tam tak napisane:

„Panie Jezu, jeżeli istniejesz, dotknij mnie i daj mi się poznać. Chcę znowu być i żyć z Tobą.
Uświadomiłem  sobie  swoje  grzechy  i  złe  rzeczy,  które  czyniłem.  Dziękuję,  że  możesz  mi  je
odpuścić i nigdy o nich nie wspominać. Chcę żyć tak, jak Tobie się podoba. Daje Ci sam siebie,
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swoje serce, swoje ciało i proszę Cię, abyś kierował moim życiem od teraz aż do naszego spotkania
znowu u Ciebie w niebie”.

Wstydziłem się ją powiedzieć na głos przed wszystkimi. Ale to nie umniejszyło temu, że
zupełnie się zmieniłem. Spostrzegałem to, jako całkowitą przemianę, ale nie sądziłem, że jest to
dopiero  sam  początek  i  cząstka  tej  zmiany.  Jednak  szczere  wypowiedzenie  tej  pierwszej  i
najważniejszej modlitwy w tym czasie wykonało podstawową rzecz. Stałem się chrześcijaninem!
Ta modlitwa była  czymś na  wzór publicznego wyznania  i  ślubu,  w którym przyznaję,  w kogo
uwierzyłem. Wyznaniem dołączyłem do Jezusa Chrystusa i kościoła.  Automatycznie w moim życiu
pojawiły się nowe rzeczy, nawyki, zmiany i metody. Czytałem Biblię, modliłem się i z wielkim
przekonaniem wiedziałem, że pójdę do nieba kiedy utrzymam swoją nową wiarę i  OSOBISTĄ
RELACJĘ z Jezusem Chrystusem.

Było to tak proste, szalone aż niewiarygodne, ale i absolutnie realne.
Odwiedzałem regularnie piątkowe zgromadzenie młodzieży i od czasu do czasu niedzielne

nabożeństwa.  Zyskałem  nowych,  przepięknych  przyjaciół,  miłość  do  Boga  i  od  ludzi,
bezwarunkowe przyjęcie nowego otoczenia,  nadzieję i także pewność, że już nigdy nie będę w
życiu sam i żaden strach mnie nie pokona. 

Moje  życie  praktycznie  we  wszystkich  dziedzinach  zaczęło  się  radykalnie,  pozytywnie
zmieniać. Czułem, że Jezus, którego wcześniej znałem tylko jako promieniujące światło poza moim
ciałem, nie tylko mnie dotknął, ale dotyka i jest ze mną. To jest bardzo intymna chwila a nie da się
jej dobrze opisać. Tego dotyku nie da się sprzedać, kupić czy odziedziczyć. Każdy, jeśli chce to
poznać, potrzebuje tego doświadczyć sam. Ma to być osobiste doświadczenie, ponieważ tylko tego
wam nikt nie odbierze!

Przy  systematycznym  czytaniu  Biblii  stopniowo  zacząłem  rozpoznawać  niektóre  części
mojego doświadczenia śmierci klinicznej. 

Stałem teraz na przenośnym rozdrożu w moim przeżyciu z dwoma drogami. Dzisiaj wiem,
że te dwie dróżki w lewo i w prawo były radą – symbolem drogi do nieba czy do piekła. Później
dowiedziałem  się  czym  jest  biblijna  „wieczność”,  poznałem  bezwarunkową  Bożą  miłość,
nauczyłem się,  że  Jezus  jest  jedyną,  powrotną  drogą  do  Boga  i  nieba.  Stopniowo dokładałem
kamyczki do mozaiki mojego doświadczenia z chrześcijaństwem. 

Zakończę opowiadanie mojego doświadczenia tym, jak śmierci kliniczna  na mnie wpłynęła.
Mogę ogłosić, że jestem cały czas bardzo szczęśliwy i wiem, gdzie pójdę krótko po śmierci i jestem
przekonany,  że  tym doświadczeniem i  odnalezioną  wiarą  z  nadzieją  wiecznego życia  nie  chcę
zamienić  za  rozkosze,  bogactwa,  ani  za uzdrowienie  mojego sparaliżowanego ciała  (za  którym
naprawdę tęsknie).

Mogę się identyfikować z biblijnym wersetem Jezusa Chrystusa, który powiedział:
Ewangelia według św. Mateusza 16:26 „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby

cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?"
Ja mówię tak: „Wszyscy jesteśmy dostatecznie mądrzy aby zrozumieć, że Jezus ma dla nas

najlepsze rozwiązanie życia po śmierci ze wszystkich możliwych ofert”.
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Rozdział II

Wstęp – Temat śmierci na świecie?

Któż wie, czy życie nie jest umieraniem a umieranie życiem?
Eurypides
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Za  nim  się  z  wami,  drodzy  i  odważni  czytelnicy,  podzielę  fascynującą  przygodą
doświadczenia śmierci klinicznej, pozwólcie przygotować moje myśli do tego tematu.

To jest między nami. Myślą o tym wszyscy: kobiety, mężczyźni, dzieci i seniorzy. Jest to
jedno z najsilniejszych tematów, którego brakuje ludzkiej duszy, co więcej, brakuje i ludzkiemu
ciału… Tak, dobrze się domyślacie, że chodzi o znane pytanie „ Co będzie kiedyś po śmierci?”.

Nie ma znaczenia, czy człowiek, który zadaje sobie to pytanie, pochodzi z tego lub innego
socjalnego,  religijnego,  kulturowego  albo  bogatego  środowiska.  Na  odpowiedź  ma  wpływ
otoczenie,  w  którym  dorastamy,  jednakże  odnalezienie  odpowiedzi  na  to  pytanie  polega  na
prawdziwym POSZUKIWANIU.

Odpowiednie  poszukiwanie  prowokuje  człowieka,  pobudza  i  sprawia,  że  nie  będzie
zadowolony do momentu, w którym nie znajdzie zaspokajającej odpowiedzi, na gorące, głębokie
transgeneracyjne a transświatowe pytanie! Jest mało konkurencyjnych pytań, które nie dają spać
przeważnie większej części mieszkańców Ziemi.

Popatrzmy wspólnie na kilka filozoficzno-religijnych punktów widzenia,  które,  każde po
swojemu, tłumaczą swoje wyobrażenie o tym, co będzie kiedyś po śmierci.

Pierwszy punkt widzenia należy do większej części populacji ludzi, którzy uważają siebie za
ateistów.  Ale  mało  ateistów  według  mnie  jest  ateistami  z  przekonania.  Ateista  nie  jest
najwłaściwszym opisem niewierzącego człowieka, ponieważ prawie każdy w coś wierzy.

Ale sam fakt, że istnieje pogląd grupy ateistów na problematykę tego odwiecznego pytania,
czyli  otwarte lub intymne zainteresowanie poszukiwaniem tej odpowiedzi,  samo w sobie burzy
pogląd, że ateizm i dobra materialne są idyllicznie zadowalającym i trwałym powiązaniem.

Jeśli w ogóle ateista zadeklaruje co będzie po śmierci, pozwolę sobie najpierw użyć cytatu
mężczyzny, który jest dla mnie bliski i który tą grupę swoimi słowami i poglądami reprezentuje.

„Jako mały chłopiec słyszałem, że po śmierci w ogóle nic nie ma. Przypuszczałem, że po
śmierci będziemy leżeć na cmentarzu koło babci i dziadka a nasze dzieci będą nas podlewać. Wtedy
bardziej kwiaty na grobie, niż nasze ciała, albowiem one już tego nie będą potrzebować”.

Rozumiecie dobrze. Według tego mężczyzny nic po śmierci nie ma!
To straszne i beznadziejnie puste stwierdzenie, które nie daje nam nawet ziarna nadziei do

czegoś trwalszego, niż czasowej linii ludzkiego ciała, skazanego na przeciętne życie między 70 a
100 rokiem ludzkiego kalendarza.

Ateiści niechętnie o tym pytaniu rozmawiają. Większa część z nich odpowie: „Nic nad nami
nie ma”, „Niebo to niedorzeczność – przecież nad nami są chmury i kosmos, „Coś nad nami jest –
ale  nie  wiem co”,  „Nauka już odpowiedziała,  co  jest  po  śmierci”,  „Połączymy się  z  energią  i
materią  według zasady zachowania energii”,  „Śmierć  jest  tak daleko...”,  „Nie  wiem, co będzie
dalej...”. I Biblia cytuje podobne stanowiska:

Dzieje Apostolskie 17:32 „Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni
powiedzieli:  «Posłuchamy  o  tym  innym  razem».  Niektórzy  jednak  przyłączyli  się  do  niego  i
uwierzyli”. 

To jest wzór możliwych odpowiedzi grup, które mogę ostrożnie nazwać ateistami, ponieważ
jest bardzo niejednoznaczna definicja tej grupy albo ich światopogląd. 

Moment, w którym ateiści mogą głębiej się zastanowić nad śmierci, jest na przykład świecki
pogrzebowy obrzęd. Jest on szczerym i ważnym objawem żalu. Jednakże nie propaguje nadziei a co
dopiero życia po śmierci. A to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. Ludzie żegnają się ze swoimi
najdroższymi zmarłymi a nie ma nikogo, kto by na pogrzebie powiedział o tym, że śmierć nie musi
być końcem.

Drugim poglądem na śmierć jest punkt widzenia religii islamskiej.
Końcówkę życia przewodzi sam Allah,  ale tylko Islamistów weźmie do swojego świata.

Jako ostatnie słowa umierający starają się wypowiedzieć słowa Koranu. W większości oczywiście
na taki „luksus” podczas umierania nie ma dość czasu, albowiem czas śmierci często przychodzi
nieoczekiwanie i nie jest uzależniona od  tradycyjnych, indywidualnych, ludzkich albo religijnych
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systemów. Na ziemiach islamskich zmarłego krótko po śmierci  bliscy myją,  owijają  go w trzy
(kobiety pięć) warstw białego materiału i bez trumny grzebią go tak, aby był na prawym boku,
skierowany  w  stronę  Mekki.  Pogrzeb  ma  się  odbyć,  jeśli  jest  to  możliwie,  w  dzień  śmierci,
najpóźniej dnia następnego. Nie jest to jednak ortodoksyjnie przestrzegane, jak np. przy pogrzebie
znanego  islamisty  i  radykalnego  terrorysty  Jasira  Arafata  w  roku  2005.  Lamentowanie  islam
odrzuca – przy smutku zachowują powściągliwość.

Trochę  inaczej  i  głębiej  patrzą  na  śmierć  islamscy  terroryści,  którzy  nazywają  siebie
męczennikami. Ci są na podstawie koranu przeświadczeni, że jeśli umrą jako terroryści w boju za
swoją wiarę, pójdą prosto do „nieba”. Tam mężczyzn – terrorystów czeka 70 młodych, pięknych
dziewic... Ten pogląd jest naiwnym kształtowaniem życia po śmierci i wygląda mi na całkowicie
pozbawiony logiki.

Islamski  punkt  widzenia  na  śmierć  jest  radykalny.  Wierzy  w  jakiegoś  anioła  śmierci  o
imieniu Izrael, który oddziela duszę od ciała. W pierwszej fazie najpierw ją odnosi do nieba, gdzie
przebiega  coś  podobnego  do  sądu.  Zmarły  dowiaduje  się  czy  jest  sprawiedliwy  i  czy  może
oczekiwać  raju  czy   strącenia  do  piekła.  W drugim przypadku  anioł  odnosi  duszę  do  innych
straconych. Sprawiedliwy wraca do swojego grobu, gdzie musi odpowiedzieć na cztery pytania:
Kim jest  twój  Bóg? Kim jest  twój  prorok? Jak się nazywa twoja religia? Gdzie wędruje twoja
modlitwa?  Za  cztery  poprawne  odpowiedzi  (Allah,  Mahomet,  islam  i  do  Mekki)  dozna
niebiańskiego szczęścia. Kto nie odpowie na pytania, musi poddać się karze aniołom z żelaznymi
maczugami, bijącymi po twarzy i plecach. Po określonym czasie zmarłego czeka sąd ostateczny.
Tam dobre uczynki pomnożą się dziesięciokrotnie ale grzechy oczywiście będą karane. Ale nawet
islamistę, który będzie ukarany, nie musi czekać wieczna męka w piekle. Po odbyciu kary (rodzaj
katolickiego czyśćca), może się dostać do raju.

Problem islamu jest taki że nie ma żadnego znaczenia.
Ich Alla milczy o tym, nad kim się zlituje a kogo ukarze. Da się powiedzieć, że islamiści  nie

boją się śmierci, ponieważ ich życie jest wąsko prowadzone drogą uduchowioną, ale ta niepewność
jest oczywiście przygnębiająca.  Tylko się o tym publicznie nie mówi.  Nie ma nic gorszego niż
mszalna, liturgiczna, szczera gorliwość wobec „boga”, który zawsze tylko milczy i nie odpowiada. 

Trzecim  puntem  widzenia  w  tej  książce  jest  pogląd  buddystów.  Buddyzm  i  dzisiejszy
szerszy, wschodni mistycyzm widzi życie jako cykl reinkarnacji. Kto dzisiaj umrze, może już w
najbliższych dniach znowu wstąpić do życia w innym wcieleniu – jako zwierze albo też jako bóg.
Wyobrażenie reinkarnacji fascynuje wiele osób na Zachodzie. 

Ludzie na Zachodzie widzą reinkarnację jako swoją „drugą szansę”. Buddyści widzą w tym
tylko kontynuację cierpienia  ciała.  Najgłębszym przekonaniem buddystów jest  to,  że  życie  jest
cierpieniem. Strasznie mi przykro, że tak jest. Brakuje mi tu otwartej radości z życia. Przyczyną
cierpienia  są  potrzeby,  gniew albo  troski  człowieka.  Jest  też  rozwiązanie  problemu:  cierpienie
kończy się dla tego, kto te troski pokona. Ważną pomocą w tym systemie wschodniego mistycyzmu
ma być medytacja.

Ten system próby przezwyciężenia słabości ciała jest nieszczęśliwym i niekończącym się
snem,  albowiem  nie  znam  nikogo,  kto  jest  doskonały,  kto  nie  walczy  z  wszystkim,  co  ciało
proponuje i czego chce. A dlaczego mamy prowadzić taką walkę? Przecież życie jest piękne i pełne
przygód  w  określonych  warunkach.  Jednym  z  celów  buddystów  nie  jest  wypracowanie  sobie
lepszego wcielenia ale ten cykl rozbić i doznać nirwany. To znaczy osiągnąć oświecenie, kiedy
człowiek nie ma już żadnych zmartwień... To jednak potrafi mało kto dokonać – większa część
zaspokaja się tym, że ulepsza swoją karmę, podobno „Karma” jest podstawową zasadą, według
której przewaga dobrych albo złych uczynków decyduje u człowieka o tym, w jakim wcieleniu się
urodzi w następnym życiu. W gorszym przypadku może się wcielić w zwierzę, w ducha głodu albo
jakąś piekielną istotę. W lepszym przypadku buddyzm zaoferuje bycie znowu człowiekiem albo
może bóstwem. Martwe ciało buddyści z reguły palą. Rodzina i mnisi przy tym cytują teksty nauk
Buddy.
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Buddyjski system jest poniekąd oddalony od ziemskiej rzeczywistości, codziennego życia.
Podsumuję to tak, że tłumienie radości życia, siły,  piękna ciała i stanie się na całe życie cierpiącym
„ascetą”, jest  smutne, nudne i prawie niemożliwe. 

Tak jak znam siebie i swoje troski i namiętności, mam wrażenie, że nigdy bym nie osiągnął
nirwany a trwałbym wiecznie w nieistniejącym cyklu wcieleń aż do całkowitego ogłupienia. Jak by
to wyglądało w waszym przypadku? Z drugiej strony Biblia mówi, że swoje namiętności mamy się
uczyć  „powściągać”.  Nie  możemy się  od  nich  wykręcać.  Buddyzm ma  jednak  bezdyskusyjne
podejście  i  jest  miłującym pokój  systemem.  Jednak wielkie  brzemię  spoczywa w tym,  że  nikt
właściwie nie wie, jak wyskoczyć z koła wcieleń i abstynencji miłości, relacji i radości życia. 

Chwała Bogu, że jestem człowiekiem i że jakkolwiek mogę być grzeszny i ukarany i że
człowiekiem zostanę i nie wcielę się przez swoje złe czyny, np. w żółwia czy ślimaka kończącego
jako przysmak Francuzów na talerzu...  Buddyści nie  martwią się śmiercią  ponieważ nie jest  to
koniec  istnienia.  Mogłoby  to  być  dla  nich  radosne,  z  drugiej  strony  przecież  z  radością  i
przyjemnościami walczą. 

Buddyzm jest atrakcyjny przez swoją miłość do pokoju również dla Europy, ale całkowicie,
jeżeli  dobrze  ten  system  zrozumiemy,  walczy  przeciw  ciału  i  życiu  w  materializmie,  co  jest
podstawową sprzecznością z ziemską egzystencją ludzi. Wziąć z tego systemu tylko to, co nam się
podoba, np. reinkarnację, nie jest poprawne, ponieważ nic nie działa, jeżeli coś wyciągniemy z
właściwego kontekstu. Jednak reinkarnacja sama w sobie nie istnieje i dlatego jest niefunkcjonalna.

Czwartym  punktem  widzenia  jest  hinduistyczny  pogląd.  Hinduizm  jest  reprezentowany
przede  wszystkim  w  Indiach.  Jest  jeszcze  starszy  niż  Buddyzm  i  także  utrzymuje  podobne
stanowisko o karmie, reinkarnacji i cyklu wcieleń. 

Hinduiści  są  przekonani,  że  do  śmierci  człowiek  powinien  wstępować  w medytacji  i  z
dobrymi myślami. To według nich ma wpływ na formę wcielenia. Dlatego szybka śmierć podczas
jakiegoś nieszczęścia jest złą śmiercią – zmarły już nie zdążył polepszyć swojej karmy. Człowiek
może się wcielić w boga, człowieka albo też w rośliny czy zwierzę. Również bogowie umierają i
wcielają się w inny formy.

Kiedy  jakiś  hinduista  umrze,  jego  martwe  ciało  się  myje,  namaszcza  olejem  i  pali.
Szczęściem jest dla niego jeśli jego ciało trafi do rzeki Ganges i znów wróci do cyklu wcieleń.

Resztki  spalonego ciała  zakopują.  Wcześniej  znany był  zwyczaj,  że  wdowa była palona
razem z mężem, co wyrażało zachowanie jedności małżeńskiej dwoistości. Barbarzyńską praktykę
indyjski  kraj  zakazał  i  dochodzi  do tego prawdopodobnie  bardzo rzadko i  potajemnie.  Hindusi
podobnie  jak  Buddyści  nie  boją  się  śmierci  i  nie  dostarczana  jest  radość  i  bezpieczeństwo  z
rzeczywistości.  Brakuje  im  radosnego  zagwarantowania  pośmiertnego  życia,  które  proponuje
chrześcijaństwo.

Piątym punktem widzenia na śmierć jest chrześcijańsko-żydowski pogląd.
Wiara chrześcijańska ocenia fizyczną śmierć już na początku Biblii jako przyczynę grzechu.

Bóg na początku stworzył tylko doskonały raj, w którym żył Adam i Ewa. Najprawdopodobniej
biblijny Eden znajdował się gdzieś na dzisiejszej  ziemi Iranu, Iraku i  w najbliższej  okolicy.  W
pierwotnym  raju  nie  było  śmierci,  cierpienia,  płaczu,  jadowitych  roślin  i  zwierząt  albo
jakichkolwiek smutków. Później oczywiście człowiek uległ kłamstwu szatana o Bogu i na świecie
pojawił się grzech. Skutkiem tego było zniknięcie istoty raju, co objawiło się tym, że człowiek
stracił kontakt z Bogiem i ich ciała podlegały śmierci, nie wieczności.

Stary Testament rozumiał śmierć jako stan, w którym zmarli czekają na wskrzeszenie w
sądzie ostatecznym.

Dokładniejszy  opis  śmierci  przedstawia  Nowy  Testament.  Opisuje  posłannictwo  Jezusa
Chrystusa i jako jedyny z systemów ateistycznych i religijnych wspomina o  tym, co będzie potem.
Daje  wielką  radość,  nadzieję  i  relatywną  prostotę  z  wyraźnym  elementem  sprawiedliwości  i
osiągalność  wieczności  dla  każdego  człowieka,  który  pragnie   jej  po  śmierci!  Jest  to  prosty  i
zrozumiały system. Jest bezstronny i sprawiedliwy.
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W odróżnieniu od wyżej przytaczanych poglądów na temat śmierci, chrześcijański system
pracuje  z  ludzkim ciałem,  uznaje  jego  emocje  i  uczucia.  Nie  stara  się  człowieka  zmuszać  do
tłumienia instynktów i na poziomie ducha oferuje bezpośredni, osobisty i pełny miłości związek z
Bogiem. Nie jest to anonimowy, milczący, głuchy bóg, który tylko nakazuje ale nie kocha. To jest
główna różnica pomiędzy wyżej wymienianymi systemami.

Chrześcijanie żyją silną nadzieją na wskrzeszenie z martwych po śmierci. Nadzieję pobudza
fakt,  że  z  martwych  wstał  Jezus  Chrystus,  co  jest  udokumentowane.  Jeden  biblijny  fragment
stosunkowo jasno i realnie mówi o tym.

1  List  do  Koryntian  15:14  „A jeśli  Chrystus  nie  zmartwychwstał,  daremne  jest  nasze
nauczanie, próżna jest także wasza wiara”.

Tylko w Nowym Testamencie jest, w odróżnieniu od innych religii czy ateizmu, stanowcza
obietnica przyszłej ochrony i ocalenia ludzkiej duszy.

Dla  chrześcijan  śmierć  ma  również  pozytywną  stronę,  albowiem  istnieje  bezpośrednia
nadzieja na kontynuację życia w wieczności. W żadnym wypadku nie chodzi o reinkarnację czy
więcej żyć. Taką naukę Biblia radykalnie odrzuca. Biblia pisze w szczegółach o tym, pod jakim
„warunkiem” można żyć wiecznie po śmierci. Częściowo zdradza, jak będzie w niebie czy piekle.

Chrześcijański pogląd na śmierć nie ma żadnych wątpliwych tez, niekończących się cyklów
reinkarnacji,   bogów, sędziów czy seksualnej  oferty kobiet jak w islamie.  Chrześcijański punkt
widzenia na śmierć współpracuje z ludzką rzeczywistością i nie podsuwa nam nic nierealnego. Żyć
wiecznie według chrześcijan może każdy, kto uwierzy w proste wieści o tym, że Jezus Chrystus
umarł za grzechy każdego człowieka, wyzna swoje grzechy i poprzez modlitwę sam siebie i swoje
życie skieruje do Boga. To wyznanie wyrazi zwyczajną modlitwą i potwierdzi to życiem według
wiary.

Chrześcijańskie życie wieczne jest ogólnie przeznaczone dla każdego człowieka na Ziemi.
W odróżnieniu od innych religii i sekt, chrześcijanie nie muszą nosić uniformów, dać się zabić za
wiarę (terroryzm militarnego islamu),  robić skomplikowane, cielesne ćwiczenia czy medytować
albo przejść reinkarnację. 

Po ogólnoświatowych poglądach na temat śmierci w moim dyskursie, chciałbym z wami,
drodzy czytelnicy, wrócić do obecnego tematu śmierci.

Śmierć  jest  dlatego  ważna,  ponieważ  każdego  indywidualnie  dotknie  i  nie  zna  różnicy
politycznej, kulturowej czy ekonomicznej, która dla ludzi w życiu tak często ma znaczenie. 

W  tej  książce  chcę  was  zapoznać  przede  wszystkim  ze  świadectwem  osobistego
doświadczenia  ze  śmiercią  w  mojej  śmierci  klinicznej,  którą  przeżyłem  w  roku  1988.  Swoje
doświadczenie długo ukrywałem i przez dłuższy czas była to dla mnie bardzo intymna sprawa. Po
czasie, kiedy zdecydowałem się, że zapoznam z moim doświadczeniem ludzi wkoło, spotkałem się
z wieloma pozytywnymi jak i negatywnymi reakcjami. Najwięcej krytyki nieoczekiwanie dostałem
od  społeczeństwa  chrześcijańskiego.  Niektórzy  przedstawiciele  kościoła  moje  doświadczenie
skomentowali  jako  przedziwne  i  nieznane.  Po  latach  to  podejście  częściowo  rozumiem  i
uświadomiłem  sobie,  że  było  spowodowane  świadomością  o  fenomenie  okultyzmu  i  śmierci
klinicznej.  Chcę czy nie chcę,  moje doświadczenie śmierci  klinicznej,  podczas której  doznałem
urazu kręgosłupa, było. Fenomen śmierci klinicznej był zachwytem dla ludzi, którzy stawiali ją na
tle okultyzmu i paranauki.

Moje  doświadczenie  śmierci  klinicznej  prezentowane  tutaj  nie  jest  naukowym,
okultystycznym czy fachowym lekarskim pojednaniem. Nie liczę na żadną literacką nagrodę czy
dochodowe honorarium. 

Jest to opis rzeczywistości, którą przeżyłem, bez decyzji i wpływu na to, czy chcę to przeżyć
czy nie. Następne zdania i rozdziały nie są też w żadnym przypadku duchowną manipulacją albo
wsparciem  jakiegoś ruchu.

Zdecydowałem się,  że się z  wami podzielę  moją historią  i  to trochę obszerniej,  niż  jest
przedstawiana np. na wykładach, które robię na zaproszenie różnych instytucji i kościołów. 
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Na początku was, drodzy czytelnicy, zapoznam z całym opisem swojego doświadczenia bez
jakiegokolwiek komentarza.

Dalej spróbuję przeanalizować i skomentować pojedyncze części historii i wspólnie z wami
ruszyć  w przygodę z  tematem śmierci.  Życzę  wam przyjemnej  lektury i  odwagi  do  szczerego
przemyślenia  tych  tematów.  Chcę  powiedzieć,  że  celem tej  książki  nie  jest  dać  wyczerpującą
odpowiedź na pytanie z wprowadzenia „jaka jest prawda o śmierci i życiu po nim”. Będę was tylko
zachęcał  i  zdrowo prowokował do tego,  aby nad tematem śmierci  poważnie  się  zastanowić.  A
dlaczego? Właśnie dlatego, że tak jak mądre jest planowanie swojego życia, świadomość pułapek i
umiejętność wymigania się  niebezpieczeństwu, tak krótki czas życia tutaj na Ziemi jest mądrze
użyć, abyśmy wyrobili sobie pogląd na temat śmierci, kiedy jeszcze mamy na to czas.

W swoim życiu macie albo na pewno będziecie mieć sny, wizje i różne cele. A z pewnością
wiecie, jak te sny i wizje zrealizować. I temat śmierci jest wart tego, aby każdy człowiek miał
jasność w tym, jak uporać się ze śmiercią i jak to będzie czy nie będzie po śmierci z własnym
ciałem. Takie rozjaśnienie tabu może każdemu z was pomóc w tym, aby swoje życie tutaj na Ziemi
przeżył w lepszej jakości, niż gdyby w swoim życiu o tym temacie nie myślał. 

Śmierć często przychodzi nieoczekiwanie jak wiatr i jest naiwne myśleć,  że mamy dość
czasu i teraz najpierw chcemy skosztować życia i kariery.

Śmierć  nie  przychodzi  tylko  na  starość.  Odwiedźcie  kiedyś  niektóre  hospicja  i  tam
zobaczycie, że więcej niż 50% umierających to nie seniorzy, ale ludzie w dużo młodszym wieku...

Prawdę w pytaniu na temat śmierci trzeba najpierw odszukać. Nie dajcie się zmanipulować
przeze mnie, nie dajcie się zmanipulować przez nikogo innego, ale zrozumcie, co się dzieje później,
po  śmierci...  Na  tej  drodze  spotkamy  się  prawdopodobnie  z  wieloma  oszustami,  sektami,
okultystami  i  z  internetem  zapełnionymi  fałszem,  ufologami  i  ezoterykami.  Wybierzcie  tylko
zdrową,  logiczną  ścieżkę.  Nie  szukajcie  sensacji,  popularnych  rzeczy  tylko  tego  co  wam  się
podoba. Znów powtórzę – szukajcie logiki.

Nie  będę  maskować,  że  przeszedłem wiele  z  tych  dróg,  za  nim zrozumiałem,  że  Jezus
Chrystus jest nie tylko informacją, ale i drogą do nieba i kimś, kto nas wszystkich zna i kocha. Tak,
u niego są wskazówki, jak postępować dalej i znaleźć życie po śmierci.

Swoją przyszłość po śmierci będziemy mieć taką, jaką sobie na Ziemi za pomocą jakiegoś
„światopoglądu”  wytworzymy.  Prawdziwy  biblijny  Bóg  człowieka  kocha  i  nigdy  go  nie
manipuluje. Szukajmy  Boga, który nas zna i kocha, i szukajmy jego prawdy.
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Rozdział 3
O AUTORZE

Tylko dobry autor wie, jak źle pisze.

Ledonid Nikołajewicz Andriejew
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Wiele o mnie, jako o autorze, dowiedzieliście się już w poprzednim rozdziale. Nazywam się
Jan  Boštík, urodziłem  się  w  1971  roku  w  województwie  Královéhradeckim  i  mieszkałem w
Petrovivích nad Orlici. Ten obszar Czeskiej Republiki kocham. Jest tutaj prawie, doskonała równina
i dużo przepięknych lasów sosnowych. 

Z wdzięcznością i radością wspominam swoje dzieciństwo. Urodziłem się jako planowane
dziecko, o które z wielką miłością rodziców zawsze się troszczono. Mam dwie siostry, jedną starszą
i  drugą  młodszą.  Nie  wspominam  dobrze  tylko  dziecięcych,  zdrowotnych  problemów,  kiedy
cierpiałem na skoliozę.

Od młodych lat przejawiałem zdolności organizacyjne i mniejsze manualne umiejętności.
Jako chłopiec szybko zacząłem przycinać drzewa, ciąć piłą, jeździć traktorem, kosić trawę, karmić
zwierzęta,  naprawiać  swoje  motory i  intensywnie  się  interesować urządzeniami  radiowymi,  ale
dzisiaj już się tym nie zajmuje. Nie byłem żadnym awanturnikiem i łajdakiem, jednak czasami się
złościłem a mój dzienniczek ucznia był pełen komicznych uwag od nauczycieli. Czasami dostałem
klapsa od taty. Było to prawidłowe, albowiem prostowało moje młodzieńcze zachowania.

Mój wypadek i oczywiście doświadczenie śmieci klinicznej konsekwentnie zmieniło całe
moje życie i myślenie.

Miałem dużo przyjaciół a na imprezach byłem ulubieńcem ze względu na mój ciągły humor
i optymizm. Bardzo lubię jeździć autem i przy każdej jeździe odreagowuje i odpoczywam. Lubię
czytać i śledzę wszystko, co związane jest z sci-fi. Kocham oglądać komedie i francuskie filmy,
przygody Toma i  Jerrego, Pana Złotą Rączkę,  serial  „Krok za krokiem”, show Billa Cosbyho i
wszystko co oddziałuje na nasze przepony... Jadłem bardzo dużo i często się przejadałem, co nie
było  ani  zdrowe  ani  poprawne.  Aż  do  30  lat  byłem  bezgranicznie  zakochany  w  mięsie  w
jakiejkolwiek formie. Mój powypadkowy stan ciała jednak nie podzielał mojej miłości, dlatego  z
mięsa na talerzu teraz widzę tylko czasami kurczaka albo rybę.

Po wielu partnerskich relacjach miałem to szczęście, że 11.01.1997 roku ożeniłem się ze
swoją żoną na całe swoje życie. Moja żona ma na imię Iveta i jestem z nią bardzo szczęśliwy.

Bardzo lubię komputery i jakąkolwiek audio lub cyfrową technikę. Fascynują mnie na razie
ciągle  otwarta  granica  ludzkiego  umysłu.  Interesują  mnie  również  badania  wszechświata  i
budowanie  międzynarodowej,  kosmicznej  stacji  ISS  i  mam ciche  pragnienie  popatrzeć  jeszcze
przed śmiercią w kosmos. To byłoby wspaniałe.

Moje  życie  zawodowe  jest  stosunkowo  kolorowe.  Zajmowałem  się  DTP,  prowadziłem
prostą  księgowość,  siedem  lat  pracowałem  przy  tworzeniu  części  do  wózków  inwalidzkich,
pracowałem jako świecki kierownik misyjnej jednostki w Orlové, kilka lat byłem administracyjnym
pracownikiem  kasy  oszczędnościowej  a  moją  ostatnią  pracą  było  prowadzenie  projektu  UE,
fundraisingu i public relations.

Mam również listę pomysłów na pracę i biznes, które chciałbym spróbować w swoim życiu.
Każda praca była dla mnie inspirująca i wzbogacająca. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że żaden
zawód, w którym byłem zatrudniony, to nie było to, chociaż niektórzy mogą szczęśliwie oznajmić,
że „moja praca jest moim konikiem”.  Tylko kierownictwo misyjną jednostką było pracą mojego
życia. Ale tak to już w życiu bywa. Wierzę, że w zakresie zatrudnienia poszczęści mi się i kiedyś
będę mógł powiedzieć wyżej wspomniane stwierdzenie. 

Pomiędzy  moimi  zainteresowaniami  jest  podróżowanie  i  poznawanie  nowych  miejsc
gdziekolwiek,  w  naszej  Republice,  Europie  czy  w  świecie.  Lubię  zawody  RC  Buggy Carbon
Fighter Pro 2 WD RtR  modelu 1:6, fotografowanie, od czasu do czasu jeżdżę na ryby a z przyrody
kocham sosnowe i świerkowe lasy, rozległe łąki i spacery po pięknych dolinach Małej i Wielkiej
Fatry  na  Słowacji.  Mam  również  kilka  pomysłów  na  swoje  życie,  wizje,  sny,  które  chce
zrealizować, jeśli będzie taka możliwość.

Chyba największą radość w moim życiu sprawia mi służba u Pana Boga i to, kiedy widzę,
słyszę lub czytam o tym, jak Bóg czyni cuda i zmienia przygnębiające ludzkie życie.
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Na zakończenie chcę sam o sobie napisać, że chciałbym zachować zdolność przez
całe  swoje  życie  nauki,  przyjmować  krytykę  i  być  miłym  i  lubianym wśród  ludzi,  z  którymi
spędzam czas.
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Rozdział 4

ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW DOŚWIADCZENIA ŚMIERCI
KLINICZNEJ

„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie”.
Biblia, List do Galatów 5:19
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Nieposłuszeństwo

Biblia, list do Galatów 5:19  „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd,
nieczystość, wyuzdanie...."

„Ja  jednak  odmówiłem  i  go  nie  posłuchałem,  ponieważ  miałem  zupełnie  inne  plany.
Wzięliśmy motor, drugie śniadanie i ruszyliśmy nad rzekę”.

To jest cytat ze wstępu mojego doświadczenia śmierci klinicznej. Nieposłuszeństwo – jak
ten obszar odnosi się do istoty śmierci klinicznej albo do tego, co widziałem w niebie? Właśnie
pewna forma nieposłuszeństwa wobec rodziców była w moim przypadku rozpoczęciem tego, co się
później miało wydarzyć.

Nieposłuszeństwo samo w sobie jest negatywną, ludzką, spowszedniałą cechą i ułomnością.
W większości nieposłuszeństwo wprowadza w ruch koło z niechcianymi, ciężkimi albo tragicznymi
życiowymi wydarzeniami. 

W moim przypadku chodziło o klasyczne,  nastoletnie nieposłuszeństwo, które było dość
mocno  uzależnione  od  okresu  dorastania  i  buntu  młodzieńczego.  Tata  dał  mi  zadanie,  co  jest
logiczne  dla  dobrego  rodzica,  żebym pojechał  do  blisko  położonego  miasta  i  kupił  potrzebne,
techniczne materiały. Chodziło o różne rodzaje śrub w specjalnym sklepie w Hradcu Králové.  Do
dzisiaj nie potrafię dostatecznie logicznie i racjonalnie wyjaśnić, dlaczego na tą prośbę właściwie
nie zareagowałem. 

W tych wakacyjnych dniach był u mnie kolega ze szkoły średniej, który przyjechał na kilka
dni. Jako aktywni chłopcy mieliśmy zaplanowanych dużo przygód. Jakiekolwiek zorganiozowane
zadanie dla mnie przez rodziców, odbierałem jako nieprzyjemne wtrącenie się do naszych planów. 

Podczas pisania tych zdań, zdaje sobie sprawę, że w naszym życiu, relacjach i szczególnie w
wychowaniu jest niezmiernie ważna wzajemna komunikacja. Taka komunikacja, która tłumaczy,
kocha  i  często  musi  cierpliwie,  bez  widzialnych  rezultatów,  czekać.  Przy  niedostatecznym
skłanianiu  się  do wymiany informacji,  dochodzi  do deformacji  spostrzegania wypowiedzianego
komunikatu,  życzenia,  zakazu  albo  prośby.  Rodzice  się  wtedy  nie  interesowali  naszymi
wakacyjnymi planami  i  przygodami,  ja nie  interesowałem się problemami i  potrzebami  swoich
rodziców. 

Określone  nieposłuszeństwo  wobec  rodziców  umocniło  przygodę,  którą  przeżyliśmy  z
kolegą ubiegłego wieczoru. Był 10 sierpnia 1988 roku i wieczorem jechaliśmy na motocyklu Jawa
21 (Pionier) do kina na powietrzu w Častolovicích. Tam poznaliśmy dziewczyny. Umówiliśmy się,
że zaraz na drugi dzień rano znowu przyjedziemy na motocyklu. Rano 11 sierpnia zaplanowaliśmy,
że  najpierw pojedziemy się  wykąpać  nad rzekę  a  później  pojedziemy dalej...  Nie  posłuchałem
rodziców wtedy przede wszystkim dlatego, że cieszyłem się na naszą planowaną akcję.

Mogłem  wtedy  posłuchać?  Oczywiście,  że  tak.  Jednakże  pozytywna  decyzja  musi  być
czymś poparta i uruchomiona. Chodzi np. o systematyczną edukację, motywacyjny pierwiastek albo
interaktywną,  obustronną  komunikację.  Motywacja  ani  właściwa  komunikacja  nie  przebiegła.
Byłem  bardzo  dobrze  wychowywany,  ale  plany  były  silniejsze.  Zdecydowałem  się  na  to  na
podstawie zauważenia pozytywnej możliwości porannej randki. Nie chcę w żadnym przypadku nic
wypomnieć swoim rodzicom. Ich miłość, poświęcenie i zabezpieczenie mnie i moich sióstr jest do
dzisiaj dla mnie tak silnym tematem do podziwu i wdzięczności, że bym nigdy sobie na to nie
pozwolił  i  żadną  aluzją  nie  kwestionował.  Za  ich  wychowanie  jestem niezmiernie  wdzięczny,
ponieważ to, że jestem taki jaki jestem, ma częściowo korzenie właśnie w ich wyjątkowo dobrym
wychowaniu i opiece. Tacie najpierw przepraszającym tonem a później błagalnym wyjaśniłem, że
do Hradca po jego zakupy nie  pojadę.  Tata nic  nie mógł poradzić.  Moja „wymówka” była tak
natarczywa, że zrezygnował. 

Wielokrotnie spotykam się w życiu z reakcjami ludzi, którzy dają znane, ulubione rady lub
argumenty „...ale gdyby...”. I tutaj w usta taty dałoby się włożyć: „...cicho, masz się słuchać i leć już
po te śruby,,,”.
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W takim przypadku by cała sytuacja się zmieniła i mój wypadek może w ogóle nie miałby
miejsca...  Ale tak jest  właśnie u tych,  którzy mówią „...gdyby...”,  co jest  właściwie nierealny i
tłumaczące to, co już się wydarzyło i już nie wróci. Pamiętajmy, że odwrócić można praktycznie
wszystko,  ale  z  dostatecznym  wyprzedzeniem.  Wspaniałym  przykładem,  kiedy  możemy  z
powodzeniem zapobiec kryzysowej sytuacji,  jest  przygotowanie się,  posłuszeństwo, uczenie się,
słuchanie  i  poznanie  znaczenia  życia.  Tylko  takim  przygotowaniem  skończymy  z  krążącymi,
różnymi tragediami.  Tak proste,  ale  mimo to bez Boga ciężko zrozumiałe.  A poza tym jest  to
właściwie  logiczne  wytłumaczenie  wiary  chrześcijańskiej  w  Boga.  Miliony  ludzi  stara  się  z
wszystkich sił i mądrości, ale mimo to w określonych etapach życia nie udaje im się. A Bogu tak.
Dlatego na niego się powołuję i z nim współpracuję.

Ani ja, ani tata ani mama nie mogliśmy przewidzieć, że za kilkadziesiąt minut stanie się
rodzinna tragedia. Rodzice jechali na zakupy do Rychnova. Spokojnie wracają autem do domu a ja
w tym momencie opadam na dno i łamię kręgi szyjne. Moja mam mi później opowiadała, że to
czuła. Wierzę jej. Matczyna miłość i percepcja są silne.

O tej zasadzie, kiedy nie wiemy co będzie za dziesięć minut, mówi Biblia, np. w opowieści
o tragicznej katastrofie w mieście Siloam. Jest tam napisane:
Ewangelia wg św Łukasza 13:4 „Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża
w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?”

I w Siloam stało się coś strasznego. Umarło osiemnaście niewinnych ludzi. Kto to mógł
przewidzieć? Co z tym można było zrobić? Mógł to jeden z tych osiemnastu odwrócić? Gdyby dało
się to zrobić, bez wahania zapobiegłby tragedii. Można tylko powiedzieć, że takie jest życie. Jego
drogi nie umiemy zaplanować i pilnować na 100%. Dlatego mamy być do przodu przygotowani
przynajmniej na to, abyśmy zagwarantowali sobie, że sekundę po śmierci pójdziemy do nieba, a nie
do piekła. 

Rodzice odjechali beze mnie. Tata nie kazał mi jechać po jego zakupy. Wzięliśmy motocykl
i ruszyliśmy w stronę rzeki, aby wprowadzić w życie swoje plany.

Ze tej  swojej  historii  wziąłem jedną,  wielką lekcję  życia.  To przekłada się  na dzisiaj  w
wielu, pojawiających się sytuacjach. Lekcją z mojego osobistego doświadczenia (nie tylko w teorii)
jest, że wierzę w to, że wyraźne, jasne nieposłuszeństwo (wobec ludzi, zasad i reguł), jest auto-
uruchomieniem  różnych  mniej  lub  bardziej  poważnych  problemów  czy  tragedii  w  życiu
ludzkim!

Od tego czasu,  w pełnym tego słowa znaczeniu,  boję  się  sam siebie  i  kiedy widzę,  że
gwałtowanie się wybijam albo robię tzw „Na przekór wszystkiemu i wszystkim”, szybko zmieniam
stosunek i „odstępuje” i chętniej czekam na rozwój sytuacji.  Rezultatem tej postawy jest to, że nic
strasznego mi się nie stanie.  Iść do niczego za każdą cenę, nawet kiedy otoczenie nas ostrzega, nie
ma sensu i przyciąga to tylko ból, cierpienie, stratę i długi.

Postaram się wam to, drodzy czytelnicy, lepiej wyjaśnić na konkretnym przykładzie.
Często mam tak,  że bardzo chcę  gdzieś  jechać.  W rodzinie  na  ten temat  jest  odmienne

zdanie i przychodzi słuszny konflikt. Poznałem i wiele razy doznałem tego, że jeśli sprzeciwie się
rozumnej argumentacji, prawie zawsze później stanie się coś złego... To nie jest dogmat ani żadna
nauka!  To  moje  osobiste  doświadczenie  z  ogólnym  przesłaniem  dla  każdego.  Sami  sobie,
czytelnicy, zaobserwujcie, jeśli coś takiego istnieje i w waszym życiu. Obowiązuje ogólna zasada,
że  jakiekolwiek  nieposłuszeństwo  nigdy  nie  wyprodukuje  w  prostym  skutku  nic  pozytywnego
oprócz ekstremalnych sytuacji. Oczywiście, dzisiaj żałuję, że byłem nieposłuszny. Ale nasze życie
jest skonstruowane tak, że żadnych już zaistniałych sytuacji nie można cofnąć. 

Z  drugiej  strony możemy konsekwencje takich  wydarzeń później  zmienić  i  starać  się  o
najlepszą postawę życia. Jednakże nie żałuję swojego nieposłuszeństwa absolutnie, albowiem przez
skutki nieposłuszeństwa, pomimo wielu fizycznych cierpień i pozbawienia źródła mojego życia,
zmieniłem swoje całe życie. Poznałem Jezusa Chrystusa i istnienie dowodów życia po śmierci.

Biblia ma wiele fragmentów o nieposłuszeństwie, potwierdzających to, o czym tutaj piszę.
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List do Hebrajczyków 4:6 „Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej
otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu [swego] nieposłuszeństwa”.

W tym wersecie mówi się o tym, że jakakolwiek forma nieposłuszeństwa na jakiejkolwiek
płaszczyźnie relacji międzyludzkich uniemożliwia spokojne, ciche i rozwijające życie. Bóg oferuje
dobrej  jakości  życie,  ale  patrzy  na  nasze  zachowanie.  Dzisiaj  wam każdy  lekarz  i  psycholog
potwierdzi, że nieposłuszeństwo tj. niespokojne życie powszechnie powoduje psychosomatyczne
niepożądane objawy w ludzkim ciele tj. różnego rodzaju choroby lub dolegliwości (np. wypryski,
migreny, wysokie ciśnienie, bóle, i wiele innych chorób), które pojawiły się na ciele bez innych
widocznych przyczyn osłabienia ciała! I o tym mówi wyżej cytowany werset Biblii i to już więcej
niż przed 2000 lat, kiedy psychosomatyka nie była znana jako kierunek studiów.
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Nie reagowałem na nic specjalnego

Wychowanie rodziców, międzyludzka komunikacja, przepływ informacji albo np. biblijne
wersety są obszarem i miejscem, gdzie zgromadzone są różne, formułowane rady typu: „zastanów
się nad tym co słyszysz, co widzisz wokół siebie i czego się nauczyłeś…”. Czasami wydaje się
nam, że świat składa się z wielu zdarzeń szczególnie do siebie pasujących.  Czujemy, jakby wisiało
w powietrzu coś więcej, niż to co nam znane. Coś, co ma nadzwyczajną moc i zdolności. Czasami
chodzi  oczywiście  o przypadek,  kiedy indziej  o  genialne,  matematyczne wyliczenie,  czasami  o
stwórczy system a innym razem o zdolność indywidualistów widzących jaśniej, niż powszechnie
inni  ludzie.  Często  się  bardzo  dziwimy,  jak  jest  możliwe,  że  istnieją  znane  prawa Murphiego.
Czasami decydują o zwycięstwie w telewizyjnych teleturniejach nierzeczywiste przypadki.

Co to jest, kto za tym stoi i jak to jest możliwe? Są to odwieczne i nieodgadnięte pytania.
Oczywiście istnieje cała seria odpowiedzi. Nie da się ich uogólnić. Zawsze trzeba przeanalizować
konkretną sytuację. Ogólnie można jednak powiedzieć, że niektóre momenty i sytuacje w naszym
życiu są wyjątkowe i mają większe znaczenie i przesłanie, niż gdyby byłyby skutkiem zbieżności
różnych przypadków.

Pamiętam jak mama mi  mówiła,  że  kiedyś  pojadę na motorze i  stanie  się  nieszczęście.
Kochałem motory i pozwalałem sobie jeździć jak kaskader. Prosiłem się wiele razy o problem.
Prawdą jest, że w dzień mojego wypadku również jechałem nad wodę na motorze. Ale motor nie
był powodem mojej życiowej tragedii. Zapowiedzi mamy się nie spełniły. Niewątpliwie chodziło o
matczyną miłość, emocje i troskę. Jednakże pamiętam również, że kilka razy mama mi mówiła,
żebym nie jeździł nad wodę, bo coś złego się stanie. W dniu mojego wypadku czuła szczególny
niepokój. Ta przestroga już się spełniła. Mama nie była wierzącą osobą, nie była prorokiem i nie
miała żadnych nadzwyczajnych umiejętności. 

Ryzykuję, przytaczając dość lichy argument odnosząc się do instynktu zwierząt. Wiadomo
przecież, że u kotów czy psów ujawnia się zdolność wyczuwania niebezpieczeństwa swojego pana.
Pozwolę sobie na spekulację – dlaczego podobna umiejętność nie ujawni się u niektórych ludzi? Co
jest  w  tej  spekulacji  nierealne?  Nie  przypuszczam,  że  chodzi  o  różne  paranormalne  zjawiska
znaczących jednostek. Jestem pewien, że chodzi o pospolite zdolności człowieka, które miał mieć
każdy  podczas  boskiego  stworzenia.  Wystarczy  się  zastanowić  nad  twierdzeniem  naukowców,
którzy uważają, że człowiek wykorzystuje swój mózg w obecnych czasach tylko w ograniczonej
części jego wydajności i umiejętności. Biblia nam jasno przedstawia, że wiele naszych przywilejów
podczas  aktu  boskiego  stworzenia  zatraciliśmy  w  etapie,  którą  Biblia  nazywa  „grzechem
pierworodnym”,  i  w momencie przekleństwa,  które  Bóg na człowieka  narzucił...  Tym tematem
moja książka głębiej się nie zajmuje.

Żadnego przeczucia albo innych zdolności nie miałem w tym czasie ani ja. Mimo to,  także
u mnie w tym dniu stało się coś nadzwyczajnego. Dnia 11.08.1988 roku stoję nad brzegiem rzeki i
chcę skoczyć do wody. Nie skaczę z tego miejsca po raz pierwszy. To miejsce, które stosunkowo
dobrze znam. Wiele razy stąd skakałem na różne sposoby. Znałem prąd wody i głębokość, która tam
była. Nigdy w tym miejscu nie przeżyłem dziwnego uczucia jak tego sierpniowego dnia. Wszedłem
na krawędź brzegu, która była nad wodą na około 2 metry. Patrzę na wodę i przygotowuję się do
skoku. Nagle, jak piorun do głowy mi przyszło,  że mam nie skakać i zaraz ta myśl „...skocz, no
dalej...”. Było to nadzwyczajnie dziwne. 

Nigdy nic podobnego nie czułem. Obie myśli były realne i bardzo silne! Były tak silne i
nadzwyczajne,  że  nie  wiedziałem,  jak  się  zachować.  Nie  zareagowałem  ani  na  żadną  z  tych
„obcych” myśli. Przede wszystkim dlatego,  że nic z tego nie rozumiałem a bałem się o tym myśleć.
Dlaczego one się pojawiły i co to było za dziwne uczucie, nie wiem. Nie chcę o tym rozmyślać.
Setki ezoteryków i różnych tajemniczych indywidualistów po przeczytaniu tej książki pisze, że te
przeczucia to głosy moich zmarłych z rodziny, aniołów, Szatana, różnych bożków i świętych... I
wszyscy oni  myślą, że tylko oni znają poprawną odpowiedź. Nie przepadam za takimi doradcami,
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ponieważ na wszystko mają odpowiedź i zachowują się jak w znanym przysłowiu „po bitwie każdy
żołnierz jest generałem”.

Kto albo co mi mogło przed skokiem do wody wyszeptać „skocz!”? Był to biblijny Diabeł?
Właśnie. Albowiem ten był szczęśliwy, ponieważ nie szukałem Boga. Był to Bóg? Na pewno nie!
Ponieważ Bóg chce dla człowieka jak najlepiej. Był to przypadek i prawo Murphiego? W tak wielki
zaplanowany  wypadek  nie  wierzę.  Przypadek  jest  wtedy,  kiedy  mucha  siądzie  na  lewym  lub
górnym rogu okna. Ale tamten moment nie był przypadkiem.

Po  tylu  latach  studiowania  Biblii  dzisiaj  myślę,  że  w  tym  nie  było  nic  aż  tak
nadprzyrodzonego. Był to skutek mojego sposobu życia. W poprzednim rozdziale pisałem o moim
nieposłuszeństwie. Zdecydowałem się skoczyć i zapłaciłem za to. Każdego lata tylko w Czeskiej
Republice  zdarzają  się  dziesiątki  podobnych  wypadków  jak  mój.  A  co  z  instynktem
samozachowawczym,  zdolnością  mózgu  w  sytuacjach  kryzysowych  itd.?  Nie  byłem  wtedy
doskonałym pływakiem a skoczkiem tym bardziej. Nawet cierpiałem na skoliozę a od dziecięcych
lat miałem podatne do złamań kości. Była to powszednia, twarda rzeczywistość? Może to czułem i
ciało radziło, żeby nie skakać. Ale co z tą drugą myślą następującą przeciwstawna a tak samo silna?
„Nie skacz...” a zaraz później „skacz, no dalej...”!

Moja odpowiedź i wyjaśnienie tej małej zagadki jest taka, że naprawdę nie wiem.
Najważniejsze jest to, co się później stało, jak w następnej historii i później w swoim życiu

się  zorientowałem.  Gdyby człowiek spędzał  czas  na poszukiwanie odpowiedzi  na  pytania typu
„gdyby” i „dlaczego”, to całe życie będzie żył w kłamstwie i nie odnajdzie prawdziwego sensu. 

Drodzy czytelnicy,  przyjmijcie  proszę,  że  odpowiedź na  pytanie  „dlaczego właśnie  ja?”
odkładam do szuflady „nieznanych”. Poprawną odpowiedź może poznam z czasem. A jeżeli nie, na
pewno poznam ją w Niebie, gdzie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa staram się dotrzeć.

Na zakończenie tego rozdziału chciałbym zwrócić uwagę na jego nazwę.
Nasz problem polega często na tym, że NIE REAGUJEMY na nic nadzwyczajnego, co nas

w życiu spotkało. Na tym psychicznym poziomie mogą być szanse  i wyzwania różnych, osobistych
lub zawodowych doświadczeń. Na poziomie duchowym chodzi głównie o to, kiedy człowiek czyta
Biblię i czuje, że mówi do niego Bóg. Jest to cichy i słaby głos. Często u siebie zmieniam go na
głos  świadomości.  Bóg  nas  często  przywołuje  do  zmiany,  rozwoju,  pokuty  i  chce,  abyśmy
zareagowali. To jest nadzwyczaj piękne i fascynujące, kiedy nagle sobie uświadamiacie, że Bóg
przemawia bezpośrednio w waszym życiu.  To się może stać np. poprzez Biblię.

Jest  wiele  sposobów,  przez  które  Bóg  się  z  nami  kontaktuje.  Są  sposoby  naturalne  i
nadprzyrodzone. Jeden z wersetów biblijnych w liście do Rzymian mówi, że jeśli obserwujemy
Ziemię wokół siebie, nie możemy dojść do innego stwierdzenia jak do tego, że za wszystkim stoi
Bóg. Ten fragment zapisany jest poniższym wersecie:

List do Rzymian  1:19. „ To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż
Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego
potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić
od winy”.

Wystarczy sobie tylko uświadomić, że np. Księżyc wpływa na przypływy i odpływy  i jeśli
byłby tylko o parę kilometrów źle umieszczony, dla Ziemi oznaczałoby to apokaliptyczny problem.
Wystarczy widzieć, obserwować i myśleć o przyrodzie, prawach i wszechświecie. To wszystko nie
jest zbiorem przypadków. Ale wielu mimo to, nie przyjmują tego do wiadomości a Bóg im tego nie
narzuca, jak mówi wyżej cytowany werset.

Może właśnie dlatego w ostatnich latach wierzy w Jezusa Chrystusa tyle  naukowców z
różnych dziedzin światowej nauki. Publikuje się wiele książek, w których astrofizycy, chemicy i
biolodzy  spekulują  o  tym,  że  nauka  jest  kołem,  który  wyszedł  z  wiary,  oddzielił  się,  żeby
udowodnić, że Boga nie ma a dzisiaj w kole znowu wracają do miejsca i czynników, że inaczej niż
istnieniem Bożej egzystencji nie można wytłumaczyć życia. (Proponuję w związku z tym tematem
książkę „Podli Bogowie”)
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Fenomen  śmierci  klinicznej  nauka  stara  się  przez  wiele  lat  zamieść  pod  dywan,
wytłumaczyć awarią mózgu i  reakcją na moment śmierci.  Naukowcy chcą pokazać,  że to wina
jedynie chemicznych reakcji. Ale to wytłumaczenie stale im nie wychodzi. Powiem szczerze, że mi
jest wszystko jedno czy to udowodnią. Moje poznanie rzeczywistości życia po śmierci na to nie
wpłynie. Raczej jest mi przykro, że ktoś traci swoją energię i życie na to, żeby udowodnić, że po
śmierci nic nie ma. Dlaczego to robią? Wyobraźcie sobie, że nauka udowodniłaby, że po śmierci
NIC nie ma. Co by się wtedy stało ze społeczeństwem? Wierzę, że nastałyby czasy depresji, chaosu,
rozczarowania,  samobójstw  i  niekończącego  się  smutku,  dlatego że  jesteśmy tylko  maleńkim,
ozdobnym kółeczkiem w wielkim zegarze,  który co siedemdziesiąt lat się wymienia i wyrzuca!
Czegoś takiego niektórzy naukowcy chcą dowieść? Nie rozumiem dlaczego.

Naukowcy  na  razie  nie  potrafią  sobie  poradzić  z  duchownymi  doświadczeniami  ludzi,
którzy przeżyli śmierć kliniczną. Te zdarzenia są tak realne, że żaden znany matematyczny albo
chemiczny wzór nie potrafi tego opisać! Jestem pewien, że naukowcy, lekarze i różni specjaliści
potrzebują  najpierw  odszukać  i  odnaleźć   sens  swojej  własnej  egzystencji,  odnaleźć  tego,  kto
stworzył kosmos a później wraz z poznaniem Boga zrozumieć, co Bóg stworzył dla ludzi. Biblijny
psalm mówi w jednym ze swoich wersetów - „tylko głupiec w swoim sercu mówi: Boga nie ma”

Psalm 14:1 „Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga”
Proszę siebie i was, drodzy czytelnicy, abyśmy reagowali na rzeczy wokół siebie i szukali w

nich drogi do jedynego Boga. Ale uwaga, nie ograniczajcie się tylko miłością do przyrody, zwierząt,
roślin  czy  ludzi.  Jest  to  dobre  i  poprawne,  ale  to  za  mało!  Humanizm,  ekologia  czy  ochrona
zwierząt nie może nigdy i w żadnym przypadku sprowadzić duszy do nieba! Ta ścieżka nazywa się
humanizmem.  Humanizm  jeszcze  nikogo  nie  ocalił,  nie  stworzył  i  nie  ochronił.  Gdyby  nam
starczyło takie poznanie, istnienie Boga lub ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa byłoby niepotrzebne a
swoje życie ludzie obniżyliby do poziomu zwierząt, ograniczając się tylko do czasu na Ziemi, bez
drogi do wieczności! A prawdopodobnie nikt tego nie chce.

Reagujmy, kiedy słyszymy z kościoła informacje o wiecznym życiu i wspaniałej  miłości
Jezusa Chrystusa jak w moim doświadczeniu śmierci klinicznej.

Nie reagujcie na nic, co słyszycie od różnych sekt, ezoteryków, wróżek z horoskopów i rad
uzdrowicieli. Między niebezpiecznymi sektami są  Mormoni, Świadkowie Jehowy, Scjentolodzy,
wyznawcy  monizmu  i  wiele  innych.  Możecie  przebierać  w  zdrowych  kościołami  w  Czeskiej
Republice i Europie. To dobrze, że istnieje mnóstwo chrześcijańskich kościołów. Lista zaczyna się
od tradycyjnych kościołów, do których należą ewangeliści, husyci później Kościół Braterski, Bracia
Morawscy, Metodyści i inni. Później znajdziecie bardziej nowoczesne odłamy: Kościół Apostolski,
Słowo Życia, Kościół Chrystusowy i inne mniejsze kościoły i zbory. Identyfikatorem ich zdrowia
jest  sprawdzona  historia,  działanie  i  odwoływanie  się  przede  wszystkim  do  Biblii.   Nie  są
ukierunkowani na inne dogmaty, kulty, liderów czy martwych przodków albo rzeźby, ikony czy
obrazy. 
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Moment śmierci

„Nie chcę dowieść nieśmiertelności swoim dziełem, ale tym, że nie umrę...”
Woody Allen

Może mieliście  kiedyś  sen,  w którym wydawało wam się,  że umieracie.  Zawsze jest  to
nieprzyjemne i ciężkie. Komu z nas chciałoby się umierać. Ani ja po tym, co przeżyłem, nie cieszę
się na moment umierania, mimo że wiem, co później nastąpi.

Na pierwszy rzut chcę napisać, że o śmierci mądrze jest myśleć, dyskutować o niej i czytać
na ten temat np. w Biblii, aby człowiek dostatecznie zapoznał się z tym tematem i był w stanie
przyjąć nieodwracalność tego wydarzenia i skutków.

Temat śmierci jest ważny i trzeba sobie uświadomić i przyjąć do wiadomości, że kiedyś
umrze każdy bez względu na status społeczny, majątek i pogląd. To jest jedyna sprawiedliwość w
ludzkim życiu. Są ludzie, którzy przez całe życie omijają temat śmierci i nie chcą jej rozumieć.
Jeden miliarder  z  Azji  kazał  razem ze  swoim ciałem spalić  też swój  ostatni  model  mercedesa,
ponieważ wierzył, że znajdzie się z nim w następnym świecie. 

Są też ludzie, którzy coraz częściej myślą, że każąc się zamrozić albo sklonować, wymigają
się od nieprzyjemnego momentu „wiecznej” śmierci. Śmierć jest przecież nieodwracalna!  Znowu
powtórzę: śmierć  jest jedyną sprawiedliwością w ludzkim świecie.

Niektórzy bzdurnie wierzą, że zaraz po śmierci narodzą się jako coś innego… Niektórzy
nawet dokonują samobójstwa, albowiem nie chcą dożyć czasu, w którym będą bezradnie umierać.
Wielu ludzi zażywa narkotyki, ponieważ chcą zapomnieć  o temacie śmierci. Jest to jednak tylko i
wyłącznie  walka  z  wiatrakami.   Tym  nic  nie  wywalczymy.  Na  śmierć  dobrze  jest  być
przygotowanym i poinformowanym  a w sercu mieć nadzwyczajny instrument, który nas „zmierzy”
z tą fazą życia. To nie są zwyczajne informacje, ale prawdziwa wiara w żywego, chrześcijańskiego
Boga.

Tak,  ja  wiem,  że  kiedyś  będę  umierać,  może  to  będzie  bolesne,  może  szybkie  i
nieoczekiwane, może będę miał dobre odczucia. Tak, ja tu zostawię swój majątek, długi, relacje, ale
nic z tego nie potrafię i nie mogę wziąć ze sobą! Jesteśmy pogodzeni z tym? Tak, jeszcze nie chcę
umierać, ale moje ciało już dalej nie może żyć a lekarska wiedza jest u końca. Tak, umieram – co z
tym mogę zrobić, jak to mogę zawrócić, wiem, gdzie właściwie idę? Co będzie za parę minut jak
opuszczę  ciało?  Boję  się?  Te  pytania  zadaje  sobie  prawie  każdy.  Nie  każdy  oczywiście  jest
pogodzony ze śmiercią.

Nie każdy wie, co będzie parę sekund po śmierci. Może „wierzycie” w złudzenia różnych
czasopism, że po śmierci wszystkim nam będzie dobrze. Ale to nie jest prawdą. To tylko „wycinek”
prawdy. Wycinek prawdy, który stracił potrzebne warunki! Szukajcie w Biblii całą informację o
tym,  jak  to  będzie.  W Biblii  nie  ma  tylko  częściowego  fragmentu,  ale  kompletna  informacja
poświęcona temu tematowi. 

Ja osobiście chcę umrzeć śmiercią naturalną, aż nadejdzie mój prawdziwy, przeznaczony
czas.  To  znaczy ten  czas,  o  którym w doświadczeniu  śmierci  klinicznej  „przed  niebem”  było
mówione, że to jeszcze nie teraz.  Na Ziemi moje życie bardzo mi się podoba. Życie jest dla mnie
pod wieloma względami i w konkretnych sytuacjach ciężkie, ale mimo to chcę żyć. Jako człowiek
poruszający się na wózku po ciężkim urazie kręgów szyjnych jestem całkowicie uzależniony od
innych.  Bóg  dał  mi  tą  najwspanialszą  żonę,  wielu  przyjaciół  i  tyle  aktywności  i  planów,  że
prawdopodobnie wszystkiego nie zdążę zrealizować nawet w połowie. Wspaniałe jest na przykład
spać po obiedzie, siedzieć w lesie albo na środku pola i podziwiać przyrodę i niebiański spokój,
jeździć  pięknymi  samochodami,  obejmować  żonę,  śpiewać  piękne  pieśni  na  zborze,  mieć
prawdziwą  przyjaźń,  używać  nowoczesnej  techniki  i  internetu,  interesować  się  modelami  RC,
słuchać radia i oglądać świetne filmy , jeździć na wycieczki w góry i cieszyć się interesującym
kazaniem lub tym, że będziemy w weekend grillować... Jest tyle piękna w naszym życiu. Moim
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marzeniem jest również to, że chciałbym dożyć publicznego, komercyjnego lotu w kosmos, wtedy
zamówię sobie taki lot i zobaczę wspaniałość kosmosu.

Ale  z  wszystkiego  najważniejsze  jest  być  dobrze  przygotowanym na  to,  że  w pewnym
momencie przyjdzie nasz koniec tj. „śmierć”. Zrozumcie, że śmierć nie musi być obowiązkowo
KOŃCEM, zniknięciem, wymazaniem, żadną kontynuacją albo anonimową ciemnością i pustką.
Kto  jest  przygotowany?  Czytajcie  dalej  tę  książkę  a  na  pewno  to  rozszyfrujecie.  Myślałem o
śmierci, chociaż chciałbym żyć jak najdłużej, mogę ogłosić, że jestem pogodzony z tym, że kiedyś
umrę. Może wam to, przyjaciele, wygląda to na niepotrzebną deklarację. Uwaga, ona jest prawdą.
Wiele ludzi tej deklaracji nie może sformułować i na poważnie jej wykrzyczeć. Jest to stan umysłu.
Jeśli  należycie  do  ludzi,  którzy  się  „boją”wyznać  pogodzenia  się  ze  śmiercią,  chcę  wam
zaproponować pomoc. Otwórzcie swoje serca i przy czytaniu tej książki przemyślcie o koniecznych
krokach, abyście pozbyli się strachu przed śmiercią  i  zmyli z siebie różne złudzenia i wyobrażenia
o lekkości czy ciężkości śmierci i tego, co będzie bezpośrednio po niej. Ta książka wam pomoże,
jeśli naprawdę będziecie chcieć!

W Biblii znalazłem odpowiedz na pytania, co będzie parę sekund po śmierci i jakie mogą
pojawić się warianty wiecznego życia dla człowieka.  Śmierć nie jest końcem!

Śmierć  jest  zwyczajnym  przejściem  do  niecielesnej  kontynuacji  naszego  istnienia.  Ale
uwaga - „życie wieczne” nie oznacz automatycznie dla każdego indywidualnie nieba!

Życie wieczne dzieli się z zasady na niebo i piekło. Nie chodzi o piekło i czarty Josefa Lady
albo o niebo Jana Wericha.  Żyć wiecznie będzie każdy człowiek,  każda dusza.  Naprawdę! Ale
niektórzy w niebie a inni w piekle. Wyobraźcie sobie: żyć w miejscu, które Biblia nazywa piekłem.
Piekło jest życiem bez Bożej obecności, miejsce, gdzie dusza będzie narzekać i nie będzie znać i
czuć tyle potrzebnej radości i pokoju.

Wielu ludzi nie wierzy w to i mówi, że nauka biblijna nie ma logiki. Życie wieczne – piekło
albo niebo – według sceptyków nie istnieje. Ja na to twierdzenie odpowiadam zawsze tak samo -
„Jaką logikę potem ma  życie doskonałego stworzenia, kiedy jej przeciętny wiek jest 75 lat a potem
na zawsze się odłączy i rozpłynie?” Jeśli nie istniało by życie wieczne, wtedy sens życia ludzkiego
jest zerowy a i wypadek ma później większe znaczenie niż konkretne życie. Kontynuacja życia po
śmierci jest dla mnie mądrą, silną i wesołą nadzieją! W przeciwieństwie do tragedii pustki.  Czy
życie miałoby wtedy sens? Nie miałby! Bez życia wiecznego po śmierci nie istnieje sens życia
ludzkiego!  Biblia  o  możliwości  lub  bardziej  rzeczywistości  życia  wiecznego  pisze  w  wielu
miejscach. Dla inspiracji przytoczę kilka fragmentów:
Ewangelia według św Jana 3:16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
Ewangelia według św Jana 17:3 „A życie wieczne to poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i
Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. 
List do Rzymian 6:23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie
wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
1 List świętego Jana 5:13 „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście
wiedzieli, że macie życie wieczne”.

Razem  z  małżonką  mieliśmy  możliwość  pracować  kilka  lat  w  domu  dla  seniorów  w
Myslibořících.  Rzeczywistością tej pracy były częste spotykania się ze śmiercią. Były tam różne
grupy  starszych  ludzi.  Wierzący,  niewierzący  i  poszukujący.  Wiele  o  nich  myślałem  i
obserwowałem  ich  życie.  Wiele  z  nich  umierało  i  na  łożu  śmierci  nie  chcieli  słyszeć  nic  o
duchowych rzeczach. Umierali z rozgoryczenia światem. Wielu umarło szybko i nieoczekiwanie.
Nie mogli się nawet przygotować, a tym bardziej oczyścić się z grzechu i niewiary. 

Dlatego tak ważne jest być przygotowanym i nie być zaskoczonym!
Było tam kilka seniorów, którzy do ostatnich dni swojego życia wierzyli w Boże istnienie i

duszę ochronioną przez śmierć Jezusa Chrystusa. Ich śmierć (odejście do domu) była wyjątkowa,
taka  inna.  Śpiewali,  modlili  się  lub mimo fizycznej  niesprawności  ich  wyraz twarzy był  pełen
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spokoju  a  na  ustach  i  policzkach  można  było  rozpoznać  delikatny  uśmiech.   Trochę  im
zazdrościłem.

Przedstawię  wam  opowieść  jednej  seniorki  z  tego  domu.  Ta  historia  do  naszego
poszukiwania w temacie śmierci bardzo pasuje. 

W pewnym okresie zajmowałem się  w domu seniorów pasterską opieką. Pyrz tej okazji
kilka razy odwiedziłem jedną osiemdziesięcioletnią babcię. Ta pani była bardzo wierząca i nigdy
nie wątpiła w życie wieczne. Prawie nie widziała i bardzo źle słyszała. Gdy bywałem u niej  w
pokoju zawsze chciała, żeby jej przeczytać coś z Biblii. Wspominam jeden czwartek do południa,
gdy czytałem 23. Psalm. Przez to,  że tak słabo słyszała,  musiałem bardzo głośno mówić,  więc
czytałem dla szerszej okolicy. W tym psalmie pisze się o tym, że podczas śmierci nie musimy się
bać iść do doliny śmierci, albowiem Bóg jest naszym Panem i nas prowadzi...

Modliłem się z nią, ponieważ chciała prosić Boga, aby wziął ją już do nieba. Mówiła o tym,
że chce iść do domu. Miała na myśli nic innego jak umrzeć i pójść do nieba... Interesujące było to,
że  nie  używała  słowa  śmierć,  ale  „chcę  iść  do  domu...”.  Była  o  tym  przekonana.  Ja  jej
powiedziałem, żeby nigdzie się nie spieszyła, W tym dniu poprosiła mnie, żebym jej kupił ciepłe
skarpetki. 

Na drugi dzień jechałem z żoną na cały piątek i weekend na szkolenie. Kupiliśmy skarpetki i
zaraz w poniedziałek szliśmy do babci do pokoju. Przy drzwiach przeszły mnie ciarki, ponieważ
brakowało przywieszki z jej imieniem. Zapukałem i wszedłem do środka. W pokoju nikogo nie
było. Moje przeczucie się zwiększyło. Znalazłem opiekunkę i zapytałem się, gdzie jest ta pani.
Domyślacie się już odpowiedzi. Tak, skarpetki teraz noszę ja. Ta miła pani umarła zaraz na drugi
dzień w piątek. A wiecie jak? Najpierw zjadła obiad, knedliki z wieprzowiną i kapustą, usiadła w
fotelu i zasnęła. Obudziła się dopiero w „domu”. Domu w niebie, za którym tak tęskniła. To jest
śmierć – przepraszam – to jest wspaniałe odejście do domu w niebie!

W tym  momencie  do  oczu  napłynęły  mi  łzy  i  przyszło  mi  do  głowy,  że  śmierć  jest
różnorodna... Podobną śmierć życzyli by sobie wszyscy bez wyjątków. Co o tym myślicie?

Moment śmierci jest różny i bardzo często przychodzi niespodziewanie. Nie zawsze moment
śmierci  to  przyjemny  sen  w  fotelu  po  obiedzie.  Wspomnijcie  mój  moment  śmierci.  Miałem
całkowicie sparaliżowane i bezwładne ciało. Tak bardzo starałem się czymkolwiek ruszyć, żeby
wydostać się z wody... Czułem, że pomału ale bez powrotu przychodzi koniec. Wiedziałem, że jeśli
otworzę  usta,  zachłysnę  się  wodą  i  wszystko  się  skończy.  Nie  znałem  śmierci,  nie  byłem
przygotowany i nie przeczuwałem, że Bóg istnieje. 

Tak, przyznaję się,  że  w tym momencie strasznie się bałem. Największy strach miałem,
ponieważ nie wiedziałem gdzie po śmierci będę i co będzie. Nie chciałem otworzyć ust i zadławić
się  wodą.  Broniłem  się  przed  tym.  Ale  nie  dało  się.  Kiedy  brakuje  powietrza,  człowiek
automatycznie  używa ust.  Jest  tak  ciężko opisać  emocje  towarzyszące  mi  przy umieraniu.  Nie
chciałem tak szybko i  nieoczekiwanie umierać.  Otworzyłem usta  i  NAGLE, zamiast  zniknięcia
wszystkiego i końca, ocknąłem się gdzie indziej...

Nie umarłem, żyłem dalej! To jest śmierć? Co się stało?
Tak  wyglądało  moje  doświadczenie  śmierci  klinicznej.  Strach,  stres,  tyle  nieznanych  w

końcówce życia i zdziwienie, że nie umarłem.
Ale jak się poprawnie przygotować na śmierć? To proste. Uwierzcie w to!
Najpierw trzeba dopuścić do świadomości, że śmierć istnieje. Po drugie trzeba zadać sobie

pytanie, jaki macie osobisty stosunek wy do tematu śmierci i życia wiecznego!
Jeśli  naprawdę  wierzycie  i  znacie  temat  śmierci  Biblijnej,   macie  znaczącą  przewagę  i

jesteście już więcej niż częściowo przygotowani.  W takim przypadku tylko zagwarantujecie sobie
to i czytajcie moją książkę aby się zainspirować. 

Jeśli jesteś niewierzącym człowiekiem, poszukującym albo człowiekiem poruszającym się w
okultyzmie i innych duchownych naukach i praktykach i nie znasz Jezusa Chrystusa jako swojego
Pana, przyjaciele, czeka cię droga poszukiwania. Będzie to piękna przygoda, z pewnością doznasz i
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wielu, prawdziwych cudów.
Szukajcie  uczciwie,  poważnie  biblijnych informacji  na  temat  życia  wiecznego.  Polecam

wam poszukać wierzących przyjaciół albo znany kościół w waszym regionie albo na internecie np.
www.znateho.czw www.btm.cz, www.cb.cz, www.apostoskacirkiev.cz, www.kaes.cz i poprosić ich ,
żeby wam wytłumaczyli podstawy chrześcijaństwa z akcentem na temat śmierci i życia wiecznego. 

Większość  kościołów  w  Czeskiej  Republice  proponuje  różne  tzw.  „starterowe”  kursy  i
seminaria, gdzie te informacje możecie w przyjemnej i lekkiej formie uzyskać. Chodzi np. o tzw.
„kursy Alfa”, które prosto wyszukacie w internecie.

Następnie zyskane informacje odstawcie na bok i podejmijcie podstawową decyzję, w której
dobrowolnie i odpowiedzialnie wpłyniecie na swoją przyszłość i życie po śmierci. Dobrą decyzją
każdego rozważnego człowieka jest przyłączyć się na stronę Jezusa Chrystusa i poszukiwać żywe
Boże istnienie, nie teoretyczne konfabulacje, przepisy i nieefektowne oddawanie czci obrazom i
rzeźbom. 

Możecie też postawić się przeciwko duchowej strony. Możecie Boga wyśmiać i machnąć na
to rękami. Ale tym nie przygotujecie się na śmierć w przyszłości, zdecydowaliście się duchowo
„umrzeć” już teraz. Ten kto Boga wyśmieje, działa według statystyk w większości przypadków,
dlatego,  że  swój  obraz  chrześcijaństwa  ma  negatywnie  połączony  z  wydarzeniami  bądź
informacjami, które przedstawiają wiarę chrześcijańską w złym świetle. Są to przeważnie sytuacje,
które nie posiadają znaczenia i nie są obiektywne. Jeśli byśmy tak wszyscy sądzili, wszystko w
życiu  byśmy potępiali.  Będziemy potępiać  rodziców  dlatego,  że  wiele  rzeczy nam zabraniają,
politykę, szkolną stołówkę i wszystko inne, co jest związane ze złymi doświadczeniami. 

Jeśli  zgromadziliście  obiektywne informacje  i  zdecydowaliście  się  podjąć  kolejne  kroki,
jesteście dobrze przygotowani aby zrozumieć duchowy temat śmierci.

Śmierć  ma  oczywiście  dalekobieżny  rozmiar.  Można  pisać  o  pobożności,  smutku,  o
odprowadzaniu  umierających,  o  opiece  i  hospitalizacji,  o  pogrzebach  i  innych  pokrewnych
tematach. Wszystkie te dziedziny są bardzo ważne i dotyczą opieki ludzkiej duszy, ciała i godności.
Jednakże  duchowny  wymiar  śmierci  jest  najważniejszym  i  spajającym  momentem.  Duchowy
wymiar śmierci wpływa na wszystkie inne wymiary tego tematu.

Jeśli  uwierzycie  w  biblijne  wieści  o  śmierci  i  życiu  wiecznym,  nie  musi  was  późnij
zaskoczyć nieoczekiwany moment śmierci. Będziecie wiedzieć, gdzie krótko po śmierci pójdziecie,
przed kim będziecie stać i przed kim będziemy robić rachunek sumienia ze swojego życia. Biblia
całkowicie jasno mówi o tym, że każdy człowiek bezpośrednio po śmierci na „sądzie” będzie robić
rachunek sumienia ze swojego życia. To jest akt absolutnej sprawiedliwości. Przygotujcie się, za
nim będzie za późno. Tak jak w życiu. Uczynki składają się w jedność i nie istnieje poprawka.

List do Kolosan 2:14: „Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”.

Ewangelia  według św. Mateusza:  „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa,
które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.”

Pamiętajcie  proszę,  przed  śmiercią  nie  ochroni  was  żadna  wschodnia  religia,  wasze
wykształcenie, wasi przyjaciele, układy albo ekskluzywne sukcesy, ale tylko wasza osobista relacja
z Jezusem Chrystusem, ponieważ on pokonał śmierć i jest władcą życia wiecznego.

Nie gniewajcie się, że tutaj piszę tak jasno i bez przejaskrawienia, ale dla całego
świata, w całej jego historii nie ma lepszego wytłumaczenia na pytanie o śmierci. Świat poza tym
nic lepszego nie znajdzie, ponieważ ludzie lubią tzw. „rozpuszczalne rzeczy”, które bez potrzeby
pracy przyniosą natychmiastowe rezultaty.
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Dusza się oddziela od ciała

„Wadą ciała dusza się nie okaleczy, ale pięknem duszy ozdobi się ciało”.
Lucius Annaeus Seneca

W moim doświadczeniu klinicznej  śmierci stało się coś szokującego i  nieoczekiwanego.
Umarłem, ale jeszcze pod wodą „żyłem” dalej! Najbardziej szokujące było to, że moja osoba od
ciała się oddzieliła. Nie w sensie psychiatrycznym ale w rozumieniu duszy od ciała. Przeżyłem
oddzielenie się duszy od mojego ciała. Tyle razy słyszałem o duszy, ale nigdy w życiu bym nie
wpadł na to, że może być to realne!

Teraz właściwie i dzisiaj sobie uświadamiam, że poznałem i przeżyłem egzystencję ludzkiej
duszy. Pojęcie duszy często używane jest przez pisarzy, filmowców, lekarzy, psychologów i liderów
różnych religii. Jeszcze wiele z nich w ogóle sobie nie uświadamia, o czym właściwie mówi i nawet
w snach nie mają odwagi wierzyć, że dusza rzeczywiście w jakiejś formie istnieje. Mimo to, tyle się
o tym przenośnie mówi i  pisze.  Dusza jest  rzeczywistością!  Rzeczywistość  codziennego życia,
którą my postrzegamy silnie jako nasze ciało. Ciało widzimy i czujemy. Również postrzegamy i
zgadzamy się z istnieniem „ducha”. Duchem w tej książce chcę wytłumaczyć pojęcie związane z
naszą świadomością i rozumem. Świadomość i rozum używamy każdego dnia i rozumiemy, że jest
to oddzielny składnik naszego istnienia, chociaż jest ściśle połączona z ciałem i uzależniona od jego
funkcji. 

Nikt nas nie musi przekonywać do tego, że mamy ciało i że pracujemy z rozumem. Jednak
nie  jest  tak  w  przypadku  duszy.  Nie  każdy  wierzy  w  istnienie  duszy.  Nie  chcę  wchodzić  w
teologiczne  debaty  i  wykłady  o  tym,   że  człowiek  jest  ciałem,  duchem ,  duszą  i  rozbierać  i
komentować  każdą  część.  Na ten  temat  jest  kilka  wspaniałych,  chrześcijańskich  pozycji,  które
polecam wam później przeczytać. Dusza jest składnikiem każdego ludzkiego istnienia, która ma
znaczenie  w  egzystencji  w  świecie  duchownym.  Duszy  nie  postrzegamy  i  „nie  używamy”  w
naszym fizycznym sposobie życia. Dusza będzie funkcjonować w pełni dopiero w momencie, kiedy
w naturalny sposób skończy się nas ziemski żywot i  dojdzie do trwałego lub czasowego stanu
śmierci ciała. 

W  moim  przypadku,  moja  dusza  dała  się  poznać  w  momencie,  w  którym  przestało
funkcjonować moje ciało i miałem zamiast powietrza wziąć do płuc wodę. Ciało się „utopiło” w
wodzie  a  po  kilku  dziesięciu  sekundach  naturalnie  przestałem  funkcjonować.  Do  tego  czasu
działało w moim ciele wszystko. Używałem mózgu i pozostawałem świadomy. Pod wodą w rzece
Orlici, gdzie moje ciało pływało, stała się bardzo interesująca i nieoczekiwana rzecz.  W momencie
śmierci,  który  ciężko  się  opisuje,  w  jednej  chwili  moja  dusza  oddzieliła  się  od  ciała.  Nie
planowałem tego,  nie  oczekiwałem i  nie  miałem na  to  żadnego  wpływu.  Było  to  naturalne  i
całkowicie samoczynne. Krótko po tym popatrzyłem w lewo za siebie w dół a na dnie rzeki leżało
moje ciało! Było „martwe” i bezwładne.

To całkowicie normalne, że gdy człowiek coś, na co mu bardzo zależy, stara się znaleźć to i
odzyskać z powrotem. Ciało jest dla nas bardzo ważne, właściwie najważniejsze. 

Patrzyłem na swoje ciało, ale niezwykłe było to, że nie było mi go żal, nie chciałem go
ratować, ożywić albo do niego wrócić.  Nie chcę żeby to zabrzmiało źle i  niepoważnie,  ale nie
czułem wobec swojego ciała potrzeby ochrony i lamentu nad  nim. Bardzo, bardzo niezwykłe było
to,  że  wiedziałem patrząc  na  moje  ciało,  że  w nim mieszkałem.  To  było  SILNE,  oczywiste  i
klarowne uczucie.  Wiedziałem, że było moje.  I  w tym stanie,  kiedy moja dusza się  oddzieliła,
wiedziałem, że to ciało było „moje”. A w międzyczasie „ja” stałem obok i patrzyłem na nie!

Moja dusza nie miała mózgu ani żadnej fizycznej części ciała, a mimo to całkiem normalnie
postrzegałem,  myślałem  i  oceniałem.  Moja  dusza  czuła  się  pełnowartościowa  i  właściwie
całkowicie  tak  samo,  jak dzisiaj,  kiedy jestem w swoim ciele  a  jego głównymi funkcjami jest
używanie mózgu i serca. Można byłoby krzyknąć – to cud! Ale to żaden cud nie był. Był to całkiem
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normalny i naturalny proces odejścia duszy z ciała. Nic zagadkowego czy nadzwyczajnego. Ale
mimo to wspaniałego i nieznanego!

Chciałbym  podkreślić,  że  to  było  bardzo  silne  i  realne  doświadczenie!  To  minimalnie
udowadnia, że ludzka istota może istnieć na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na tej fizycznej i po
drugie na duchowej. W momencie śmierci  dusza opuszcza ciało. To jest dzisiaj znane i wiarygodne.
Na Ziemi zostanie tylko ludzkie opakowanie i bardzo ważny organ – mózg i serce. 

Przedstawię kilka miejsc z Biblii, w których jasno się mówi o tym, że człowiek oprócz ciała
składa się z duszy i ducha. W niektórych cytatach mówi się o tym, że dusze są już w niebie, jest to
czas przyszły i  piękna radość z tego,  że to  są miejsca,  które opisują naszą przyszłość już jako
rzeczywistość. Kto chce się tymi miejscami zainspirować, niech czyta!
Apokalipsa św. Jana 20:4  „I ujrzałem trony -  a na nich zasiedli [sędziowie],  i dano im władzę
sądzenia -  i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,  i tych, którzy…”
List  do  Hebrajczyków  4:12  „Słowo  Boże  jest  bowiem  żywe  i  skuteczne,  ostrzejsze  niż  miecz
obosieczny. Wnika w najgłębsze pokłady naszej duszy i ducha, myśli i uczuć. Potrafi ocenić nasze
motywy i pragnienia serca”

Wielu ludzi myśli, że człowiek składa się tylko z jednej części, którą jest ciało fizyczne i że
to  ciało  jest  pod  wpływem  wielu,  skomplikowanych  procesów  chemicznych  zachodzących  w
mózgu. Oczywiście jest to prawda. Ale to tylko połowa prawdy. Cieszę się, że nauka cały czas idzie
do przodu i  z  mijającym czasem stara  się tłumaczyć niewytłumaczone procesy naszego ciała a
szczególnie mózgu. Jestem prawie pewien tego, że kiedyś nauka udowodni, że za całą istotą stoi
inteligentny stworzyciel – Pan Bóg. Medycyna będzie przeszczepiać organy, klonować różne części
ludzkiego ciała i leczyć albo całkowicie eliminować wiele chorób zakaźnych i dziedzicznych, które
w obecnych czasach są ponad lekarstwami.  W tym miejscu pozwolę przepowiedzieć, że medycyna
jako dział specjalistyczny zrobi wielki krok do przodu w  rozwoju klonowania, nanotechnologii i
wiele testów i prób związanych z badaniami kosmosu. 

Niektórzy ludzie chcą, kiedy nauka pójdzie do przodu, na przykład poddać się hibernacji  i
po dziesiątkach lat  odmrozić  swoje ciał  i  się  ożywić.  Przypuszczają,  że  naukowcy i  lekarzy z
powrotem ich ożywią.   To jest  wielki  błąd  i  nonsens.  Wierzę  w to,  że  lekarze będą z  czasem
podobne rzeczy powszechnie robić, ale nikomu nie uda się znowu zwrócić duszy z powrotem do
ciała i  znowu aktywować życie.  Oczywiście z czasem ożywią części ciała i  organy,  które będą
mogły  być  użyte  w lekarskich  lub  naukowych  czynnościach,  eksperymentach  i  operacjach.  To
dobra rzecz.

W związku  z  tym  postawmy niektóre  pytania.  Na  przykład:  Czy  człowiek  panuje  nad
światem duchownym? Bóg umożliwia  ludziom robić  wiele  rzeczy a  w bliskiej  przyszłości  nas
czekają wielkie odkrycia, ale Bóg oczywiście wyznaczył granicę, gdzie ludziom pozwolił dojść. A
po drugie jestem przekonany na podstawie biblijnych proroctw, że najpierw, za nim człowiek by
zaszedł  tak daleko w nauce, ludzkość się sama zniszczy różnymi walkami, głodem i chorobami. Te
wydarzenia będą częścią drugiego przybycia Jezusa Chrystusa na Ziemię, co będzie poprzedzać
„koniec świata”. Ale ten temat jest opisany w wielu innych książkach, dlatego więcej mu czasu nie
będziemy poświęcać. 

Opuściłem  swoje  ciało  włącznie  z  mózgiem  a  żyłem  bardzo  dobrze  dalej!  Nie
potrzebowałem mózgu i jego chemicznych i elektrycznych reakcji, abym mógł myśleć, spostrzegać
albo planować. Jednak czułem, spostrzegałem, planowałem, myślałem i nie byłem w ciele! To jest
dowód istnienia ludzkiej duszy.

Co się wtedy właściwie stało?
Ciało człowieka nie jest uzależnione od duszy i dusza nie jest uzależniona tylko od ciała!

Ten komunikat jest ważny, ale obowiązuje tylko w przestrzeni, która jest ciału i duszy przydzielona.
To znaczy, że ciało mamy i możemy używać tylko za życia tutaj na Ziemi. A dusza jest niezależna i
samodzielna w duchowym świecie, tzn. krótko po śmieci. 

Chcę podkreślić, że moja dusza funkcjonowała bez ciała tak samo i w pełni, gdy czuję ją
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teraz  w  moim standardowym ciele.  Każdy człowiek,  kiedy trochę  przemyśli  kim i  czym jest,
dojdzie  do  interesującego  poznania.  Zrozumiecie,  że  nie  jesteście  ten  czy  ta  według  swojego
imienia albo zawodu, ale „czujecie”, z pewnością, że „że jesteście i istniejecie”! Wiążecie się z z
identyfikacją swojego imienia, rodzinnym krajem i często czujecie , że jesteście tym, co np. robicie
w  swoim  zawodzie.  Nie  chcę  komentować  albo  przybliżać  się  okultystycznym  i  mistycznym
pojęciom tego tematu duszy i ciała. 

Jestem przekonany, że biblijne pojęcie tematu duszy i ciała jest poprawne i bardzo rozumne.
W żadnym przypadku nie wierzę w żadne nauki okultystów czy ezoteryków, którzy twierdzą, że
dusza astralna podróżuje albo, że umie duszę z ciała „wypuścić” podczas medytacji a tym bardziej
w to, że dusza ma taki czy inny kształt. To są marne nieuzasadnione twory i spekulacje. Podczas
gdy chrześcijaństwo, tj.  biblijne pojęcie dla wielu ludzi będzie bardziej przyjazne. Jest tak przede
wszystkim dlatego, że autor Biblii, Bóg, jest równocześnie autorem całego stworzenia. Więc wie, co
mówi, opisuje i ma naprawdę w tym temacie coś do powiedzenia, bez zbędnego teoretyzowania.
Wszystkie inne nauki i poglądy na duszę starają się z różnych kłamliwych lub chciwych pobudek i
okoliczności tylko wymyślić nowe wersje, poglądy, dogmaty i formy nabożeństw niż te, które już
dawno są opisane w Biblii.

Interesujące jest również, że żaden przywódca sekty albo innych religii nigdy nie głosił, że
stworzył wszechświat, Ziemię lub człowieka! To o sobie głosił w całej historii ludzkości tylko Jezus
Chrystus. 

Tak, jak jestem w stanie każdego dnia spostrzegać, planować i czuć, tak dokładnie wtedy się
czułem, kiedy byłem samą duszą a nie ciałem. 

Słuchacze na moich wykładach często  mnie  pytają,  czy jako dusza czułem jakieś  ciało.
Odpowiedź brzmi,  że żadnego ciała  nie  czułem i nie  widziałem. Ale czułem się  „w pełni,  bez
jakiejkolwiek niepełnosprawności”. Niczego mi nie brakowało.  Gdybyście tutaj na Ziemi nie mieli
np. nadgarstka, palca u nogi, oka albo czegoś innego, oczywiście czujecie, że wam czegoś brakuje i
jest to funkcjonalnie niepełne. Mnie tam wtedy niczego nie brakowało. Czułem, że jestem „cały”.
Nie spostrzegłem żadnej różnicy w porównaniu do tego, jak się czuję teraz. Potrzebujemy więc
ciało i mózg do istnienia? Oczywiście, że tak! Ale dokładnie tak samo mogę zakomunikować, że po
śmierci  ciała  i  mózgu dusza nie  będzie potrzebować do egzystencji.  Dusza  będzie  integralnym
kształtem bez defektów! Kiedy chciałem, mogłem się „przemieszczać” i gdziekolwiek przesunąć.
Mogłem normalnie myśleć. Wiedziałem, że mnie będą szukać rodzice, jeśli nie wrócę. Taka była
rzeczywistość. To wszystko pokazuje, że moja dusza nigdzie nie zniknęła. 

Na zakończenie byłbym, drodzy czytelnicy, bardzo szczęśliwy, gdybyście zapamiętali,  że
istnienie ludzkiej duszy jest naprawdę realną rzeczą. 

Również z chęcią przedstawię jedno miejsce w Biblii, które pięknie opisuje rzeczywistość
oddzielenia ludzkiej duszy od ciała. Konkretne miejsce zapisane jest w Nowym Testamencie.

Drugi List do Koryntian: 5:4 „...pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić.
Lecz przywdzieć na niego nowe odzienie”.

To miejsce odkrywa i opisuje kilka ważnych rzeczy, jak człowiek myśli o swojej duszy i
ciele.

Kiedy żyjemy tutaj na Ziemi w codziennym, zwyczajnym życiu, nie mamy często koncepcji
i  nawet  czasu na zastanowienie  się  nad istnieniem ludzkiej  duszy i  życia  wiecznego.  W takim
pędzie w większości skupiamy się na ciele, jego potrzebach i radościach. I w takim samopoczuciu
nie chcemy dopuścić do siebie tematu śmierci, końca życia i nie chcemy myśleć nad tym, co będzie
zaraz po śmierci. Ważymy swoje ciała i boimy się w ogóle dopuścić do jego utraty. Nad tym, co
naprawdę będzie po śmierci, przemyśli np. ciężko chory człowiek albo ten, kto jest w absolutnie
beznadziejnej sytuacji życiowej.

Termin ziemskiego ciała powszechnie rozumiemy. Chodzi o nasze widzialne, fizyczne ciało.
O ciało, które widzimy, czujemy i  często skutecznie nad nim panujemy. Tego ciała nie chcemy do
momentu  śmierci  stracić.  Opiekujemy się  nim.  Swoje  ciało  mylnie  łączymy ze  swoja  osobistą
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tożsamością. Tożsamość człowieka jest w swojej naturze duszą a nie ciałem. Ciało jest ważne pod
każdym względem i we wszystkich dziedzinach, w których żyjemy. Bez niego nie możemy żyć ani
jednego  dnia.   To  jest  prawda  i  logiczna  rzeczywistość.  Swoją  tożsamość  wiążemy  przede
wszystkim ze swoim imieniem. Kim jesteśmy? Zadajcie sobie to proste pytanie. Większość z was
za odpowiedź będzie brała swoje imię i do tego przyporządkuje swój zawód, np. „jestem kierowcą
albo menagerem”.

Jest to lepsze niż połączyć swoją tożsamość tylko z ciałem. Ciało mianowicie całkowicie
kiedyś zniknie. To wiemy wszyscy. Rozłoży się w ziemi na cmentarzu. Na to nikt z nas nie ma
wpływu. Ciało jest tylko przemijającą pięknie zorganizowaną materią. To smutne i wielokrotnie nie
jesteśmy na to przygotowani i pogodzeni z tym, ale ciało słabnie i słabnie, aż pewnego razu zniknie.
Dlatego nasza tożsamość, którą spostrzegamy i „czujemy” oczywiście nie jest naszym ciałem. To
ostatnie potwierdza zasada zachowania energii.

Przemyślcie to. Kto jest? Ciało czy wasz zawód?
Przecież to wszystko przeminie. Czym byliśmy i jaki to wszystko miało sens?
Nasze  imię  z  pewnością  nie  zniknie  i  przetrwa  po  naszej  śmierci.  We  wspomnieniach

naszych bliskich lub otoczenia, na które swoim działaniem mieliśmy wpływ. Imię również przetrwa
w tej nieprzemijającej postaci. O tym Biblia wspomina dokładnie i to w niektórych miejscach.

Ewangelia według św. Łukasza 10:20 „...lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w
niebie”.

Apokalipsa św. Jana 13:8 „Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, którego
imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia...”

W wieczności w niebie nasze dusze nie będą się witać jakimś technicznym pozdrowieniem
czy liczbą.  Imiona  tych,  którzy będą  w niebie,  mają  pewność  istnienia  do  wieczności.  To jest
perfekcyjne  i  wspaniałe  ubezpieczenie.  Jednakże  imię  ma  być  z  czymś  wąsko  utożsamiane  i
łączone. Powiązanie z tym, co nie jest przemijające jak ciało albo zawód. Dusza, która oprócz ciało,
będzie mieć swoje imię. Będzie wyraźnie rozpoznana i zidentyfikowana w niebiańskiej przestrzeni.
Zgadzacie się z tym twierdzeniem?

Wróćmy do biblijnego wersetu. Zapisany tam jest ważny termin „utracić”. Ciało może być
utracone.  To  dziwne  prawda?  Jeżeli  coś  może  być  utracone  to  zawsze  z  czegoś.  Ubranie  z
człowieka, opakowanie z pudła itd. Ale z czego utracone może być nasze ciało? Tego połączenia
słów w naszym życiu właściwie nigdy nie używamy. Jedyne wytłumaczenie z punktu widzenia
Biblii, ale również i logiki, że ciało może utracić tylko nasza dusza!

Zaczyna to być dramatyczne. Dokładnie w tym wersecie biblijnym jest napisane, że nasze
ciało chce być utracone z „nas”. Co to właściwie znaczy?

Słowem „nas” określa  się  człowieka,  ale  nie  w znaczeniu ciała,  ale  w znaczeniu duszy.
Określenie  słowa „nas” znaczy podkreślenie  sensu tożsamości  każdego człowieka!  Chodzi  tu  o
miejsce i rzecz, która nas identyfikuje, odróżnia i kształtuje jako osobę i stworzenie do życia na
Ziemi, ale przede wszystkim do życia po śmierci. Teraz jest jasne, że chodzi o ludzką duszę. Czy
wierzycie  w duszę czy nie, ona istnieje. To jedyna rzecz, która nas przeżywa, bądź przeżywa nasze
ciało.

Nie wierzycie w istnienie duszy? Tak jak w znanej opowieści, w której dzieci w łonie matki
polemizują nad istnieniem Boga. Przeczytajcie tę historię. 

„W łonie ciężarnej matki była dwójka dzieci. Pierwsze zapytało się drugiego. 
-Wierzysz w życie po porodzie? 
-Oczywiście. Coś po porodzie musi być. Może jesteśmy tutaj, aby się przygotować do tego, co
będzie potem.
-Głupota, żadnego życia po porodzie nie ma. Jak to mogłoby wyglądać?
-Tego oczywiście nie wiem, ale na pewno będzie tam więcej  światła niż tutaj.  Może będziemy
biegać i  jeść ustami.
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-No to jest przecież niedorzeczne! Biegać się nie da. A jeść ustami jest śmieszne! Żywi nas przecież
pępowina. Coś ci powiem: Życie po porodzie jest wykluczone – pępowina już teraz jest bardzo
krótka.
-Nie,  z  pewnością  coś  będzie.  Tylko  wszystko  będzie  trochę  inne,  niż  to  na  co  jesteśmy
przyzwyczajeni. 
-Ale nikt przecież stamtąd po porodzie nie wrócił. Poród po prostu kończy życie. A życie to nic
innego jak powolny kryzys w ciemnościach.
-Ja nie jestem pewien jak to po porodzie będzie, w każdym razie zobaczymy mamę a ona już się
nami zajmie. 
-Mamę? Ty wierzysz w mamę? A gdzie według ciebie ma być? 
-No przecież wszędzie wokół nas! W niej a dzięki niej żyjemy. Bez niej w ogóle byśmy nie istnieli. 
-Nie wierzę w to! Żadnej mamy nigdy nie widziałem, więc jest jasne, że jej nie ma. 
-Ale czasami jak jesteśmy cicho, możemy usłyszeć jak śpiewa albo poczuć jak głaszcze nasz świat.
Wiesz, ja naprawdę myślę, że prawdziwe życie czeka nas później...”

Myślę, że ta historia wymownie tłumaczy, że istnienie Boga i duszy jest całkowicie realne,
normalne i sensowne. 

Wróćmy jednak do tekstu, w którym zbadamy ludzką duszę. Odpowiedzią na pytanie czego
nie chce utracić nasze ciało, jest dusza.

Dlaczego nie chcemy dyskutować i przyjąć później do świadomości, że pewnego dnia nasze
ciało umrze i zniknie? Dlaczego tak się przed tym bronimy? Tej sprawiedliwości jeszcze się nigdy
nikomu w całej  historii  ludzkości  nie  udało  odwrócić  ani  trochę  nawet  zmienić.  Jeśli  w sobie
zgadzacie się z istnieniem duszy, jesteście tak bardzo związani z istnieniem ciała, że nie chcecie
dopuścić do tego, aby nasze ciało w jednej chwili „zniknęło”. Bóg w tym biblijnym tekście mówi,
że dusza jest tym, co nami wewnętrznie włada, co jest dla nas najważniejsze, ponieważ trwałość
ciała to tylko dziesiątki lat. Biblia mówi, że ciało może dożyć maksymalnie 120 lat. To również w
czasach współczesnych potwierdzają lekarze i naukowcy. Mimo to w kontraście z wiecznością jest
to przecież nic. Dlatego mądrze spoglądamy na płaszczyznę, gdzie istnienie nie będzie powiązane
tylko z ograniczeniami czasowymi.

Koncentrować  się  tylko  na  ciele  nie  jest  mądre.  Według  jednych  szwedzkich  statystyk,
możemy przeczytać,  że  dwa  główne  powody  depresji  to:  niedostatek  światła  i  krótkotrwałość
ludzkiego ciała. Bardzo rzadko uświadamiamy sobie rzeczywistość istnienia ludzkiej duszy i życia
wiecznego. To smutne ale prawdziwe.

Jak spostrzegacie siebie? Każdy osobno?
Opiszę wam, jak patrzę na siebie. Jestem duszą, mam na imię Jan Boštík i mieszkam w tym

fizycznym ciele. Przeżyłem śmierć kliniczną, podczas której moja dusza oddzieliła się od ciała i
patrzyłem na nie z góry. Co wtedy czułem wobec tego ciała? Proszę, uważnie przeczytajcie.

Wiedziałem, że ja jestem duszą i nie TYLKO  Jan Boštík – ciało, tak jak jeszcze myślałem
kilka sekund wcześniej...

Czułem, że leżące ciało na dnie rzeki, to rzecz, w której  „ja” szczęśliwie mieszkałem i
żyłem...

Uświadomiłem sobie, że tej wiedzy w ogóle nie odczuwałem za życia w ciele...
Czy jest to podobne i w waszym odczuciu w tym pytaniu, drodzy przyjaciele?
Mamy całkowicie poplątany porządek spostrzegania istnienia naszej duszy i ciała. Jeśli nie

będziemy porządnie i odpowiedzialnie zgłębiać tego tematu, z punktu chrześcijanina i Biblii, nie
zobaczymy i nie będziemy wiedzieć kim tak naprawdę jesteśmy!

Spróbujcie teraz nie identyfikować siebie i powiedzcie, kim jesteście!
Jesteście jedynie imieniem, opisem waszej kariery czy „duszą” z imieniem, która ma żyć

kilkadziesiąt  pięknych lat  w waszym wspaniałym ciele  a pod koniec ma zdecydować (  według
wiary i czynów), gdzie spędzi nasza dusza życie wieczne?
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Ja do tego czasu w ogóle nie wiedziałem, kim jest właściwie  Jan Boštík. Nie rozumiałem,
kto a co jest moją tożsamością. Zauważałem tylko imię i  zawód. To było rozpaczliwie mało w
rozumieniu sensu życia człowieka. Rozumiem, że ciężko to pojąć, a tym bardziej, jeśli nie mieliście
takiego doświadczenia jak ja. A takiego doświadczenia nie życzcie sobie. Śmierć kliniczna nie jest
przyjemnym  doświadczeniem!  Jest  związana  z  cierpieniem  i  w  wielu  wypadkach  z  trwałym
uszczerbkiem  ciała.  Jest  to  „sprawdzian“,  przebudzenie,  nowy  start,  wzbogacenie  i  poznanie
wieczności i drogi wiodącej do niej. Ale wy po przeczytaniu tej książki macie ogromną wygodę, że
możecie  wybrać  i  nie  przechodzić  śmierci  klinicznej.  A  jeśli  zdecydujecie  się  oddać  duszę
Chrystusowi, przeżyjecie jeszcze więcej, niż to co ja widziałem! Doświadczycie żywego Jezusa,
cuda, uzdrawienia, zmiany i poczujecie piękne nowe życie. Uwierzcie w to, tak jest! Wy o tym
decydujecie.

Abyście to poznali i zrozumieli, wystarczy prosta biblijna część Nowego Testamentu. Tam
jest wszystko objawione i napisane. Doświadczeni chrześcijanie w waszej okolicy z chęcią was
poprowadzą  tą  drogą.  Macie  możliwość  odnaleźć  i  zacząć  nowy sens  waszego  konkretnego  i
indywidualnego życia, na jego końcu może być dusza, która uzyska życie wieczne.

Zrozumialiśmy dzisiaj  całkowicie  nową  rzecz.  Istnieje  dusza  i  „żyje“  w  naszym  ciele!
Szukajcie  więcej  informacji,  jak  poznać  swoją duszę  i  jak  poznana dusza  może żyć  w niebie.
Informacje  znajdziecie  w Bilbii.  Z  czasem wszystko zrozumiecie  i  wasze  oczy i  uszy „ujrzą  i
usłyszą“.
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Inny świat jest rzeczywistością

Nie wierzę w życie pozagrobowe, ale na wszelki wypadek zabiorę zmianę bielizny. 
Woody Allen

Gdzie  to  poczułem?  To  było  pytanie,  które  najbardziej  chodziło  mi  po  głowie.  Innego
problemu nie miałem. Żyłem dalej, wszystko rozumiałem, ale nie wiedziałem, gdzie się to znajduje.
Myślałem, że umrę, że będzie koniec i że nie będzie istanieć w ogóle nic, ani żaden żywot wieczny!
To  była  moja  wiara,  niewiara,  światopogląd,  informacyjne  dziedzictwo  ze  świata,  w  nim  się
obracałem do swoich siedemnastych urodzin. 

Czasami głęboko wewnątrz mnie był tłumiony strach przed tym, co będzie zaraz po śmierci.
W młodości wyobrażałem sobie,  że śmierć przychodzi  tak w wieku sześćdziesięciu lat.  Dzisiaj
wiem,  że  sześciesięcioletni  człowiek jest  prawie  cały czas  jak  „źrebię".  Przynajmniej  w domu
seniora, gdzie pracowałem, człowiek w tym wieku jest postrzegany jako pełen życia osobnik bez
znaków starości.  Ludzie przytłumiają strach przed śmiercią tym, że np. o śmierci mówią, że to
będzie trwały i bezbolesny koniec, zgaśnie się, będzie „game over" i nic nie będą wiedzieć i czuć.
Gdyby to była prawda, cała ta książka albo Biblia byłyby całkowicie zbytecznym  dziełem i ludzie
śmierci by się nie bali  i  wszsycy byliby „w porządku i happy". Jednak tak nie jest! Czełowiek
naturalnie się boi. Nie boi się śmierci jako procesu, ale przedewszystkim tego, że nie wie co będzie
potem. Ktoś bardziej, ktoś mniej, ale każdy wie, że śmierć nie jest „przystankiem końcowym" ale
„dworcem", z którego jedzie się pod określonymi warunkami dalej!

W poprzednim rozdziale wspominałem, że dusza jest rzeczywistością. Tutaj również, tak jak
w  tytule  powiem,  że  świat  duchowy  jest  prawdziwą  rzeczywistością!  Duchowego  świata  nie
widzimy i nie jesteśmy go w codziennych obowiązkach pojąć i użyć. To jest podobnie jak z naszą
duszą. Nie jest nawet potrzebne, abyśmy duchowy świat widzieli i postrzegali. Potrzebne jest, aby
ludzie  uczyli  się  o  istnieniu  chrześcijańskiego  świata  i  szukali  o  nim  rzetelnych  informacji
przedewszystkim z Biblii i biblijnych kursach w różnego rodzaju kościołach. O duchowym świecie
mamy się najpierw przekonać a później tym przekonaniem żyć i według niego swoje codzienne
życie zmieniać na lepsze.

Uwaga,  chciałbym  was  ostrzec!  Na  początku  szukania  możecie  spotkać  się  z  różnymi
ludźmi,  grupami,  prorokami,  wróżkami,  uzdrawicielami,  sektami  i  ludźmi  zaiteresowanych
tajemniczymi zagadkami, którzy „wierzą" w świat duchowy i są zdolni o nim bez końca mówić.
Jednakże  ci  ludzie  i  formacje  właściwie  nawet  nie  wiedzą,  co  w rzeczywistości  znaczy świat
duchowy i jakie może mieć dobre i złe następstwa. O Biblii mają tylko powierzchowną wiedzę a
ich życie jest pełne grzechów i przeciwstawnego zachowania. Niektórzy z nich „każą pić wodę, ale
piją wino" a różne duchowne praktyki im służą za sposób wzbogacania się. Są wszak i między nimi
tacy, którzy szukają Boga, ale o osobistej relacji z Jezusem Chrystusem jeszcze nigdy nie słyszeli...
Wiele takich jednostek może was zwieść. Zawsze szukajcie znanych i sprawdzonych kościołów,
które na przykład wymieniałem na stronach tej książki. Oszczędzicie sobie tym wielu późniejdzych
potknięć.

Świat  duchowy według Biblii  to miejsce,  gdzie  kiedyś  będzie żyć  nasza dusza.  Celowo
napiszę, że chodzi o niebo. Chodzi mianowicie o miejsce, które Biblia nazywa niebem i o jego
drugą stronę medalu, która nazywa się piekłem, tzw. „miejsce cierpienia".

2 List do Koryntian 12:2 „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w
ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem. Bóg to wie – został porwany aż do  trzeciego
nieba."

Świat duchowy to bardzo ważne miejsce. To miejsce ma mianowicie dwie płaszczyzny, to
znaczy piekło i niebo. Biblia mówi, albo bardziej nam radzi, że człowiek o duchonym świecie ma
zdecydować już za swojego życia na Ziemii. Dlatego bądźcie bardzo ostrożni i w żadnym przypaku
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nie reagujcie na wątpliwe informacje, ludzi i oferty, które wam za opłatę oferują różne duchowe
praktyki, jakimi są wróżbiarstwo, horoskopy, medytacyjne ćwiczenia i wiele innych. Wiadomości i
informacje  o  duchownym  świecie  są  z  natury  chrześcijaństwa  zawsze  ZA DARMO  i  kościół
NIGDY nie  tworzy  i  nie  gromadzi  dochodu.  Czym innym jest  targ  z  książkami  albo  innymi
nośnikami danych. 

Biblijne  chrześcijaństwo  i  miłość  Jezusa  Chrystusa,  którego  widziałem podczas  śmierci
klinicznej, jest zawsze kazaniem o miłości do człowieka i o nawróceniu człowieka do Boga, i to
zawsze  całkowicie  ZA  DARMO!  Prowokator  i  kłamca  diabeł  zawsze  mówi  „kupcie  sobie
wejściówki do nieba" albo „dajcie sobie czas, niebo można odnaleźć w przyszłym życiu". Sami w
ciszy i szczerze odpowiedzcie, co jest a co nie w tym twierdzeniu prawdziwe. Informacje o świecie
duchowym z opłatą nie są prawdziwymi informacjami! Tę zasadę potwierdzają nam słowa Biblii.
Bóg w Biblii jasno mówi, że za darmo dostaliśmy to i za darmo mamy szeczyć to dalej. Odwrotny
biegun, czyli okultyści i ezoterycy w internecie wszystkie informacje sprzedają lub wiadomości o
duchowym życiu, jest dla nich na drugim miejscu. 

Ewangelia  według  św.  Mateusza  10:8  „Uzdrawiajcie  chorych,  wskrzeszajcie  umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"

Jak wygląda rzeczywisty świat duchowy?
Niewiarygodnych informacji z całego świata jest bardzo dużo. Nie wszystkie objawienia,

szczególnie  w  środowisku  internetu  są  prawdziwe  i  realne.  Biblia  ma  stosunkowo  prosty  i
doświadczony, wbudowany system kontrolny. Jest napisane, że prawdziwe wiadomości o świecie
duchowym albo o Jezusie Chrystusie są tylko te, które zawierają informacje, że Jezus Chrystus jest
dzisiaj  żywy i  jest  posłany od Boga,  aby ludziom pokazał  ocalenie  i  Bożą łaskę  i  jest  Synem
Bożym.  Biblia nas ostrzega przed zapowiadaniem „końca świata", że będzie wtedy i wtedy. Koniec
świata będzie i Biblia, ale terminu nikt nie zna.

Pierwszy List św. Jana Apostoła 4:2  „Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, ktory
uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga"

Ewangelia według św. Marka 13:31 „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 33
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie".

Moja dusza, kiedy nieoczekiwanie i szybko opuściła ciało, dostała się do przestrzeni, która
nie była związana z naszym ludzkim, fizycznym światem. W następnym rozdziale bliżej opiszę, jak
to tam wyglądało. Dlatego proszę, czytajcie dalej tę książkę. 

Moja dusza po oddzieleniu się od ciała nie poruszała się gdzieś w pomieszczeniach albo w
rzece,  do której skoczyłem, ale bez mojej woli dostała się prawie natychmiast bezpośrednio do
świata duchowego. Chcę was, czytelnicy, rozweselić i jednocześnie ostrzec, że przejście do świata
duchowego jest momentalne i szybkie. Dusza się nigdy nie tuła i nie podróżuje, jak piszą czasami w
internecie i w różnych książkach np o spirytyzmie. 

Możemy spostrzegać duchowy świat każdego dnia. Ponieważ żyjemy tutaj na Ziemi i nasze
życie  jest  obciążone  codziennym  naturalnym  biegiem  i  pracą,  dlatego  o  duchowym  świecie
powszechnie  nie  myślimy.  Rozwiązujemy inne  codzienne  problemy życia.  Ale  mimo  to  świat
duchowy jest całkowicie naturalną rzeczywistością. Jestem przekonany, że te zdania mogą sprawić,
że  w tym temacie  lepiej  będziecie  zorientowani  i  na  początku biblijnych  tekstów odnajdziecie
rozwiązanie dla swojego własnego życia.
Czarny tunel

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną".

Biblia, Księga Psalmów 23:4
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Szczególne jest to, że sekularny świat pamięta niektóre momenty, które pochodzą z Biblii.
Jednym  z  takich  znanych  kamieni  milowych  jest  tzw.  „czarny  tunel".  Jeśli  się  kiedykolwiek
zapytacie o ten temat, najprawdopodobniej każdy człowiek już o „czarnym tunelu" dyskutował albo
bezpośrednio się nim interesował. 

Prawdopodobnie największym popularyzatorem tego tematu była książka „Życie po życie"
autora R.Mood'iego z USA. W jego książce jest opisane kilka historii testowanych ludzi, którzy
opisują przeżycie czarnego tunelu. Już wspominałem, że ta książka nie jest zbyt wiarygodna w
opisie realnego, prawdziwego życia duchowego. Wiele historii jest uzależnionych od tego, co ich
autorzy brali a były to narkotyki na bazie LSD w celu uzyskania podobnych stanów, które były w
czasie  powstawania  pracy  R.Mood'iego  bardzo  popularne.  Uważać  za  wiarygodne  takich
respondentów,  którzy  biorą  LSD,  gotują  różne  grzyby  halucynogenne  i  rośliny  albo  w  czasie
eksperymentu  oddają  się  różnym  praktyką  rozmaitych  religii  i  kultów,  jest  samo  w  sobie
niepoprawne  i  nieprzyzwoite.  Doświadczenia  tak  „uzależnionych"  uczestników  badania  dr.
Mood'iego są pod wieloma względami przerysowane i obciążone doświadczeniami, które nie są
mile  widziane  w  poważnych  badaniach  na  temat  istnienia  życia  po  śmierci.  Niemniej  takie
popularne dzieła stają się bestsellerami i wpływają na mylne spostrzeganie danej problematyki.

Jednak  fenomen  czarnego  tunelu,  i  bez  tych  sztucznie  wywołanych  i  niebezpiecznych
stanów,  jest  częsty  i  bezsporny.  Była  to  ważna  część  również  mojego  doświadczenia  śmierci
klinicznej. Dlatego szczegółowo się nim zajmę. Na początku trzeba podać wstępne informacje, że
efekt czarnego tunelu był najpierw poznany i opisany w Biblii.

Psalm 23:4 „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę,  bo Ty jesteś ze mną".
To podstawowe twierdzenie, które swoją nadzieją prowadzi ludzkość już kilka tysięcy lat.

Jeżeli dokładnie sobie przypomnicie moje doświadczenie, i bez znajomości nawet jednego wersetu
z  Biblii,  przeżyłem  mimo  to  całą  zawartość  powyższego  cytatu.  To  samo  w  sobie  daje
wiarygodność biblijnemu zapiskowi. Nie było to wymyślone czy wywołane sztucznym stanem.

Biblia mówi, że każdy człowiek kiedyś będzie musiał zaraz po śmierci, bądź w momencie
śmierci,  przejść  „ciemną  doliną".  Ciemna  dolina  jest  w  całości  opisem  miejsca  w  momencie
przejścia z ziemskiego do duchowego życia wiecznego. Dolina jest miejscem, które przechodzimy
tylko po to,  abyśmy dzięki niej  dotarli  na drugą stronę.  Są to drzwi do duchowego świata.  To
miejsce,  którym dusza wędruje zaraz po opuszczeniu ciała.  Czyli  w najbliższych sekundach po
momencie śmierci. Również z tego opisu możemy wysunąć wniosek, że człowiek w większości nie
chce umierać i prawdopodobnie nie ma nawet informacji o ciemnej dolinie... Zejście do ciemnej
doliny  jest  bezpieczne  tylko  dla  tego,  kto  zna  bezpieczną  ścieżkę,  albo  dla  tego  kto  za  życia
odnalazł  sprawdzonego przewodnika tzn.  że wierzy w Jezusa Chrystusa.  Dla łowców przygód,
złośliwców,  wolnomularzy  zejście  do  ciemnej  doliny  jest  w  większości  tragicznym
doświadczeniem.

Druga płaszczyzna opisu czarnego tunelu mówi, że człowiek nie musi się bać. Dlaczego jest
to zanotowane? Prawdopodobnie dlatego, że jest całkowicie naturalne, że każdy człowiek boi się
śmierci i nie chce, jeśli jest to możliwe, umierać przedwcześnie. 

Boimy się śmierci, dlaczego? To dobre pytanie. Zadajcie sobie je sami i usłyszcie na głos
swą odpowiedź. Boimy się, ponieważ nie mamy pewności , co będzie sekundę po śmierci i również
nie  mamy o  tym dostatecznej  ilości  rzetelnych  informacji.  Wielu  ludzi  wierzy  w  horoskopy i
codziennie je czyta. Lecz ta wiara w momencie śmierci jest im potrzebna do niczego.

Jeśli człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa i ma z nim osobistą, przyjacielską relację nie musi
panicznie się bać śmierci i umierania. A dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że Jezus tyle
mówi w Biblii  o śmierci i  umieraniu i to w sposób zrozumiały i rzetelny,  że jest  to naturalnie
wiarygodne.

Wspomnijcie  sobie,  że ja  również w swoim doświadczeniu śmierci  klinicznej  bałem się
umrzeć. Był to dla mnie ciężko i wyraźnie przeżywany lęk. Dlaczego się bałem? Ponieważ nie
wiedziałem, co będzie i że istnieje jakieś życie wieczne, które może być absolutnie przepiękne i
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realne.
Człowiek boi się umieranie również dlatego, że sobie wyobraża,  że czeka go coś złego.

Dlaczego  ktoś  się  boi  zła  nawet  po  śmierci?  Ponieważ  zło  włada  światem  i  człowiek  zło
emocjonalnie postrzega. Ale Biblia mówi w wersecie który tutaj rozbieramy: „Nie bójcie się". O
tym mówi druga część czwartego wersetu 23 psalmu. Bóg w Biblii mówi o tych, którzy właśnie
umierają: bo Ty jesteś ze mną".

Kto  jest  z  człowiekiem  w  momencie  śmierci  według  Biblii?  Mam  pracę,  nowe  auto,
ukochany  komputer,  opłacony  kanał  filmowy,  telefon  komórkowy  albo  przyjaciół,  kochanki,
dyplom swojego wykształcenia? Kto tam pójdzie ze mną, abym nie czuł się sam? Nic z ukochanych
i uwielbianych rzeczy nie mogę tam wziąć ze sobą, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe. Ale też
nikt tam z naszych bliskich nie pójdzie, aby nas pocieszyć, nawet jeśli w ostatnich minutach tutaj na
Ziemi jesteśmy jeszcze ze nimi...

Każdy człowiek – inaczej mówiąc – każda dusza spotka się tam z tym, który może mówić o
życiu wiecznym i decydować o nim. To znaczy, że staniemy przed samym Jezusem Chrystusem,
promieniującym światłem. Zaskakuje was to czy jest to dla was niemiłe? Tak, w domu w swoim
mieszkaniu i na swojej ziemi mamy prawo decydować, z kim się spotkamy a z kim nie. Jednak w
świecie  duchowym  nasz  autorytet  nic  nie  znaczy.  Jesteśmy  marnymi  stworzeniami,  nie
stworzycielami ludzi i kosmosu. Krótko po śmierci nawet tam nie przyjdą umarli krewni albo nasi
partnerzy.  Spotkamy  się  tam  najpierw  z  tym,  który  ma  klucze  od  bram  niebiańskich.  Tym
właścicielem i wyłącznym klucznikiem jest dla całego świata, narodów, ras i plemion tylko Jezus
Chrystus. Nie wierzycie w to? Popatrzcie co jest napisane w Biblii:

Apokalipsa św. Jana 7:9 „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem,
Odziani są w białe szaty, a ręku ich palmy."

W tym wersecie nie jest napisane, że wszyscy ludzie z całego świata są przed bramą nieba,
ale wielu ludzi z całego świata. To znaczy tylko ci, którzy niezależnie i rozsądnie zdecydowali się
uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Bóg nie jest Bogiem tylko Izraelitów czy Unii Europejskiej  albo
tylko Amerykanów. Do nieba weźmie kogokolwiek,  z  jakiejkolwiek części  świata,  kochającego
żywego Jezusa. Ten werset jest dowodem na to, że uwierzyć może każdy człowiek niezależnie od
tego, jaka jest na jego Ziemi przeważająca religia. Czytamy tam, że w niebie będą ludzie  „... z
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków...". Żadna dyskryminacja ani regionalne
czy etniczne i społeczne tendencje i segregacja. 

Wspomnijcie, drodzy czytelnicy, kogo tam przed niebem spotkałem. W naszej rodzinie było
kilku  ludzi,  których kochałem i  już umarli.  Spotkałem się  tam może z  ukochaną ciocią  abo z
naszym przyjacielem rodziny? Z nikim takim się nie widziałem. Właściwie tam w ogóle nikogo nie
widziałem. Żadnych duchów, krewnych, straszydeł, potworów, demonów albo aniołów. Wielu ludzi
opowiada, że widzieli podczas swojego doświadczenia różne anioły i demony, strachy czy zmarłych
krewnych. Myślę sobie, że gdyby na prawdę coś takiego widzieli, zasadniczo na ich życia to by
wpłynęło i je zmieniło a „owoce" byłyby rozlegle widziane.

Jednak widziałem kogoś, kogo znałem a nigdy wcześniej go nie widziałem. Był to Jezus
Chrystus w przepięknym promieniującym świetle. Miałem może z Jezusem umówione wcześniej
spotkanie? Planowałem to? Wiedziałem, że się tam z nim spotkam i będzie pytał o moje życie?
Mogłem do przodu przewidzieć,  że mnie zna i wiedział  co wtedy siedzi we mnie? Odpowiedź
brzmi: Nie! Niczego z tego nie mogłem się nawet domyślać. Mimo to spotkanie z nim, nawet nie
planowane, było tak dramatycznie oczyszczające, pełne miłości i zrozumienia. Nic mi przy naszym
spotkaniu nie wypominał, ponieważ znał całe moje życie z wszystkim i tym złym i dobrym!.

Wróćmy do drugiej  części  4  wersetu.  Nie musisz się,  ludzka duszyczko,  bać,  ponieważ
spotkasz Pana stworzenia, Syna Bożego w pełnej miłości... 

To jest to, co sprawia, że w momencie śmierci pójdziemy każdy czarnym tunelem (doliną
cienia), nie będziemy musieli się bać, że jest to koniec albo coś złego!
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Każdy człowiek niezależnie od tego, czy jest albo nie jest wierzący, spotka się z Jezusem
Chrystusem i  będzie przed nim musiał  zrobić rachunek sumienia ze swojego życia.  Znacie to,
pracujecie  w firmie i  nagle przyjdzie czas,  gdy dzwoni kontrola  z urzędu skarbowego i  będzie
chciała widzieć wasze rachunki...  Ten, kto fałszował lub był  niewłaściwy , będzie miał wielkie
problemy. Podobnie będzie wyglądać spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nikt go nie może uniknąć.
To jest nasz sąd.

Ewangelia  według św.  Mateusza  12:36:  „A powiadam wam: Z  każdego bezużytecznego
słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu."

List do Rzymian 14:11: „Napisane jest bowiem: „Na moje życie – mówi Pan – przede Mną
klęknie wszelkie kolano, a każdy język będzie wielbić Boga".

Niemniej  całe  to  spotkanie krótko po momencie śmierci  ma pomóc w tym,  abyśmy nie
musieli bać się umierania. Ale pewność ta tyczy się tylko wierzących ludzi, którzy już w Jezusa
Chrystusa wierzą. Dla niewierzącego człowieka może być to spotkanie fatalne i tragiczne, ponieważ
to może być niechciany bilet do piekła. To się tyczy człowieka, który świadomie w swoim życiu na
Ziemi  albo  przy  spotkaniu  z  Jezusem,  zdecyduje  odrzucić  wiarę  w  Boga.  To  jest  tragiczna  i
nieodwracalna decyzja!

Kiedy to piszę o ciemnej  dolinie,  za nim ktokolwiek do niej  wstąpi,  bardzo was proszę
abyście  zdecydowali  się,  czy  poślecie  swoją  duszę  do  nieba  czy  piekła.  Z  ciemnej  doliny  w
większości przypadków nie możecie wrócić! Ja wróciłem, ponieważ to był zamiar Boga. 

Wielu się pyta, dlaczego miałem taką możliwość? Jestem przekonany, że był to wyjątek,
który coś oznacza. Możliwe, że celem jest, abym opowieść o śmierci klinicznej opowiedział i spisał
w tej  książce.  Człowiek,  który jeszcze nie  ma swojej  wiary,  może potrzebować informację jak
odnaleźć ścieżkę do ochrony swojej duszy i iść nią później. 

To odpowiedź, dlaczego mnie Pan Bóg zawrócił z powrotem na Ziemię, mimo że w ogóle
Go nie znałem i w Niego nie wierzyłem. 

Ciemna  dolina  opisuje  termin  „czarny  tunel”,  który  już  znamy.  Jest  wiele  ludzi,  który
twierdzą,  że  w  doświadczeniu  śmierci  klinicznej  przeszli  czarnym  tunelem.  Jeśli  dobrze
wspominam,  w  moim  przypadku  chodziło  o  wąską  przestrzeń,  którą  poruszałem  się  w  dół.
Wszystko się zaczęło od tego, że w tunelu zostałem poprowadzony bez własnego wspomagania.
Nie miałem też władzy nad decyzją czy mam go przejść czy stamtąd zawrócić. Ta przestrzeń w
moim przypadku nie była straszna czy depresyjna. Nikogo i niczego obok tam nie było. Nie było
też tam żadnych istot.

Bardzo dobrze pamiętam, że podczas poruszania się w tym tunelu, byłem bardzo uważny.
Nie wiem jak rozsądnie wytłumaczyć to miejsce. Medycyna jeszcze nie potrafi tego wytłumaczyć,
choć pomału  próbuje.  Wierzę  jednak,  że  kiedyś  to  będzie wyjaśnione i  potwierdzą  się  biblijne
słowa, które w tym rozdziale cytuję.

Różni okultyści i szarlatani często poświęcają uwagę „czarnemu tunelowi”, ale zostawię to
bez komentarza. W wielu przypadkach chodzi o komercyjny zysk.

Czarny  tunel  jest  najprawdopodobniej  miejscem,  w  którym  przechodzimy  do  życia
wiecznego.  Poznanie  to  jest  dla  nas  tajemnicą.  Nie  chcę  spekulować,  co  dokładnie  oznacza  ta
przestrzeń. Moja dusza opuściła ciało, ale nie ocknęła się od razu w niebie. Musiałem się przed
niebo dostać jak wszyscy przez czarny tunel. Jest to przejście do innego wymiaru. Już teraz znane
są nam „czarne dziury”, które mogą oznaczać drogę do innych czasów i przestrzeni. To są nieśmiałe
teorie odważnych naukowców i astrofizyków. Bardzo znanym efektem jest to, że na końcu tunelu w
większości ludzie widzieli promieniujące światło. Jest to częsty motyw w klasycznych obrazach. Ja
przede  wszystkim nie  widziałem,  żadnego  światła  w tunelu.  Na końcu tunelu  dostałem się  do
pomieszczenia,  które  było  oświetlone  ciepłym  światłem.  Ale  samego  Jezusa  Chrystusa  –
promieniujące światło – widziałem chwilę później. 

Czarny tunel istnieje naprawdę jako niewidzialne połączenie z duchowym światem. Wiele
świadectw to potwierdza i szczególne jest to, że bez czarnego tunelu takich przypadków nie ma. 
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Drugi list do Koryntian 12:2 „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty –
czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem,  został porwany aż do trzeciego nieba”.

Kiedy po wielu latach o tym myślę, staram się zlokalizować tunel. Gdzie on jest? Jest to
obok nas czy w innym miejscu? Pamiętacie, stary telewizyjny serial sci-fi „Star Gate”? Tam było
tylko jedno miejsce, brama umożliwiająca przedostanie się do innego wymiaru. Czarny tunel, lub
biblijna „ciemna dolina” jest właśnie taką bramą. Biblijny czarny tunel łączący niebo nie jest tylko
w jednym miejscu,  jak  brama  w cytowanym wyżej  serialu.  Wstęp  do  nieba  może  nastąpić  w
jakimkolwiek miejscu na Ziemi, krótko po śmierci. W większości przypadków zdarza się, że po
tragicznej  śmierci  dusza  widzi  z  góry  swoje  ciało.  Ten  stan  trwa  zazwyczaj  krótką  chwilę.
Bezpośrednio  potem  ludzka  dusza  jest  pociągnięta  do  czarnego  tunelu.  Tego  stanu  dusza  nie
kontroluje.  Jest  to  samowolne,  może  automatyczne.  Jest  to  moment  przejścia  do  wymiaru
duchowego świata. 

Teraz wiem, że to miejsce wiecznego życia nie jest gdzieś w obłokach nad nami. To mogli
myśleć ludzie, którzy jeszcze nie polecieli w kosmos i nie znali kształtu kuli ziemskiej i najbliższej
przestrzeni kosmicznej. Wiemy, że biblijne niebo nie jest w bliskiej przestrzeni kosmicznej. Gdzie
może więc być? Niebo, „życie wieczne”,  może być na drugim końcu kosmosu, do którego nie
docierają  żadne  lornetki,  lunety,  satelity.  Albo  możemy biblijne  niebo  poszukiwać  w  zupełnie
innym wymiarze. Wstąpić do niego mogą dusze bez ciała z całej kuli ziemskiej. To fascynujące i
cudowne.

Wstęp do biblijnego nieba jest wszędzie w ogół nas. Biblia jasno mówi, że do tego miejsca
nie może się dostać nikt z ludzi. To znaczy w ludzkim ciele. I jest to prawda. 

Dlaczego  to  przejście  nie  jest  dane  człowiekowi?  To decyzja  Boga.  On dobrze  wie,  że
człowiek potrzebuje najpierw odnaleźć sam siebie, ochronić swoją duszę, poznać Boży plan wobec
ludzkości, poznać przeszłość i przyszłość, którą obawia Bóg w Biblii a dopiero później odnajdzie
poprawną  przestrzeń  i  życie  wieczne.  Wierzący  człowiek,  już  nie  chce  szukać  wstępu  do
niebiańskiego wymiaru.  Nie  jest  to  dla  niego priorytet  i  zagadka.  Ponieważ wie  co  będzie  po
śmierci  a  z  Biblii  poznał  wiele  informacji  o  duszy,  ciału,  miłości,  finansach,  relacjach  i  wielu
innych rzeczach, więc będzie miał wiele do wykonania. 

W moim doświadczeniu jest ważne to, że wszystko odpowiada biblijnemu opisowi. Dzisiaj
jest  to  dla  mnie  bardzo ważne.  Nie  chcę  stać  po stronie  szarlatanów,  wieszczów, astrologów i
wszystkich tych kłamliwych nauk i systemów, które znają „wszystko” na temat życia, Boga i życia. 

Dzisiaj nie bałbym się przejść ciemną doliną, ponieważ już znam Jezusa Chrystusa osobiście
jako swojego Zbawiciela o Obrońcę ludzkiej duszy. Czarny Tunel nie jest dla mnie żadną zagadką,
albo miejscem, które armie czy przedsiębiorcy świata, mogliby użyć do swoich celów. Zagadką dla
mnie są relacje międzyludzkie, miłość, dyscyplina, pokora, cuda zdrowienia i wiele innych. Już nie
podziwiam jakichkolwiek zagadek,  nauk,  religii,  mistycyzmu i  wszystkiego innego.  Podziwiam
życie i jego złożoność, którą Bóg stworzył. To miejsce jest związane z osobistymi spotkaniami z
Jezusem Chrystusem na drodze do życia wiecznego. To miejsce, którego nie można do niczego
innego porównać. Ważne jest, aby zapamiętać również, że nie jest to miejsce eksperymentu duszy. 

Jest to miejsce, z którego normalnie człowiek już nie wróci. Do tunelu trafimy wtedy, kiedy
będziemy iść na bezpośrednie spotkanie z Bogiem.
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Czarny tunel

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną".

Biblia, Księga Psalmów 23:4

Szczególne jest to, że sekularny świat pamięta niektóre momenty, które pochodzą z Biblii.
Jednym  z  takich  znanych  kamieni  milowych  jest  tzw.  „czarny  tunel".  Jeśli  się  kiedykolwiek
zapytacie o ten temat, najprawdopodobniej każdy człowiek już o „czarnym tunelu" dyskutował albo
bezpośrednio się nim interesował. 

Prawdopodobnie największym popularyzatorem tego tematu była książka „Życie po życie"
autora R.Mood'iego z USA. W jego książce jest opisane kilka historii testowanych ludzi, którzy
opisują przeżycie czarnego tunelu. Już wspominałem, że ta książka nie jest zbyt wiarygodna w
opisie realnego, prawdziwego życia duchowego. Wiele historii jest uzależnionych od tego, co ich
autorzy brali a były to narkotyki na bazie LSD w celu uzyskania podobnych stanów, które były w
czasie  powstawania  pracy  R.Mood'iego  bardzo  popularne.  Uważać  za  wiarygodne  takich
respondentów,  którzy  biorą  LSD,  gotują  różne  grzyby  halucynogenne  i  rośliny  albo  w  czasie
eksperymentu  oddają  się  różnym  praktyką  rozmaitych  religii  i  kultów,  jest  samo  w  sobie
niepoprawne  i  nieprzyzwoite.  Doświadczenia  tak  „uzależnionych"  uczestników  badania  dr.
Mood'iego są pod wieloma względami przerysowane i obciążone doświadczeniami, które nie są
mile  widziane  w  poważnych  badaniach  na  temat  istnienia  życia  po  śmierci.  Niemniej  takie
popularne dzieła stają się bestsellerami i wpływają na mylne spostrzeganie danej problematyki.

Jednak  fenomen  czarnego  tunelu,  i  bez  tych  sztucznie  wywołanych  i  niebezpiecznych
stanów,  jest  częsty  i  bezsporny.  Była  to  ważna  część  również  mojego  doświadczenia  śmierci
klinicznej. Dlatego szczegółowo się nim zajmę. Na początku trzeba podać wstępne informacje, że
efekt czarnego tunelu był najpierw poznany i opisany w Biblii.

Psalm 23:4 „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę,  bo Ty jesteś ze mną".
To podstawowe twierdzenie, które swoją nadzieją prowadzi ludzkość już kilka tysięcy lat.

Jeżeli dokładnie sobie przypomnicie moje doświadczenie, i bez znajomości nawet jednego wersetu
z  Biblii,  przeżyłem  mimo  to  całą  zawartość  powyższego  cytatu.  To  samo  w  sobie  daje
wiarygodność biblijnemu zapiskowi. Nie było to wymyślone czy wywołane sztucznym stanem.

Biblia mówi, że każdy człowiek kiedyś będzie musiał zaraz po śmierci, bądź w momencie
śmierci,  przejść  „ciemną  doliną".  Ciemna  dolina  jest  w  całości  opisem  miejsca  w  momencie
przejścia z ziemskiego do duchowego życia wiecznego. Dolina jest miejscem, które przechodzimy
tylko po to,  abyśmy dzięki niej  dotarli  na drugą stronę.  Są to drzwi do duchowego świata.  To
miejsce,  którym dusza wędruje zaraz po opuszczeniu ciała.  Czyli  w najbliższych sekundach po
momencie śmierci. Również z tego opisu możemy wysunąć wniosek, że człowiek w większości nie
chce umierać i prawdopodobnie nie ma nawet informacji o ciemnej dolinie... Zejście do ciemnej
doliny  jest  bezpieczne  tylko  dla  tego,  kto  zna  bezpieczną  ścieżkę,  albo  dla  tego  kto  za  życia
odnalazł  sprawdzonego przewodnika tzn.  że wierzy w Jezusa Chrystusa.  Dla łowców przygód,
złośliwców,  wolnomularzy  zejście  do  ciemnej  doliny  jest  w  większości  tragicznym
doświadczeniem.

Druga płaszczyzna opisu czarnego tunelu mówi, że człowiek nie musi się bać. Dlaczego jest
to zanotowane? Prawdopodobnie dlatego, że jest całkowicie naturalne, że każdy człowiek boi się
śmierci i nie chce, jeśli jest to możliwe, umierać przedwcześnie. 

Boimy się śmierci, dlaczego? To dobre pytanie. Zadajcie sobie je sami i usłyszcie na głos
swą odpowiedź. Boimy się, ponieważ nie mamy pewności , co będzie sekundę po śmierci i również
nie  mamy o  tym dostatecznej  ilości  rzetelnych  informacji.  Wielu  ludzi  wierzy  w  horoskopy i
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codziennie je czyta. Lecz ta wiara w momencie śmierci jest im potrzebna do niczego.
Jeśli człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa i ma z nim osobistą, przyjacielską relację nie musi

panicznie się bać śmierci i umierania. A dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że Jezus tyle
mówi w Biblii  o śmierci i  umieraniu i to w sposób zrozumiały i rzetelny,  że jest  to naturalnie
wiarygodne.

Wspomnijcie  sobie,  że ja  również w swoim doświadczeniu śmierci  klinicznej  bałem się
umrzeć. Był to dla mnie ciężko i wyraźnie przeżywany lęk. Dlaczego się bałem? Ponieważ nie
wiedziałem, co będzie i że istnieje jakieś życie wieczne, które może być absolutnie przepiękne i
realne.

Człowiek boi się umieranie również dlatego, że sobie wyobraża,  że czeka go coś złego.
Dlaczego  ktoś  się  boi  zła  nawet  po  śmierci?  Ponieważ  zło  włada  światem  i  człowiek  zło
emocjonalnie postrzega. Ale Biblia mówi w wersecie który tutaj rozbieramy: „Nie bójcie się". O
tym mówi druga część czwartego wersetu 23 psalmu. Bóg w Biblii mówi o tych, którzy właśnie
umierają: bo Ty jesteś ze mną".

Kto  jest  z  człowiekiem  w  momencie  śmierci  według  Biblii?  Mam  pracę,  nowe  auto,
ukochany  komputer,  opłacony  kanał  filmowy,  telefon  komórkowy  albo  przyjaciół,  kochanki,
dyplom swojego wykształcenia? Kto tam pójdzie ze mną, abym nie czuł się sam? Nic z ukochanych
i uwielbianych rzeczy nie mogę tam wziąć ze sobą, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe. Ale też
nikt tam z naszych bliskich nie pójdzie, aby nas pocieszyć, nawet jeśli w ostatnich minutach tutaj na
Ziemi jesteśmy jeszcze ze nimi...

Każdy człowiek – inaczej mówiąc – każda dusza spotka się tam z tym, który może mówić o
życiu wiecznym i decydować o nim. To znaczy, że staniemy przed samym Jezusem Chrystusem,
promieniującym światłem. Zaskakuje was to czy jest to dla was niemiłe? Tak, w domu w swoim
mieszkaniu i na swojej ziemi mamy prawo decydować, z kim się spotkamy a z kim nie. Jednak w
świecie  duchowym  nasz  autorytet  nic  nie  znaczy.  Jesteśmy  marnymi  stworzeniami,  nie
stworzycielami ludzi i kosmosu. Krótko po śmierci nawet tam nie przyjdą umarli krewni albo nasi
partnerzy.  Spotkamy  się  tam  najpierw  z  tym,  który  ma  klucze  od  bram  niebiańskich.  Tym
właścicielem i wyłącznym klucznikiem jest dla całego świata, narodów, ras i plemion tylko Jezus
Chrystus. Nie wierzycie w to? Popatrzcie co jest napisane w Biblii:

Apokalipsa św. Jana 7:9 „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem,
Odziani są w białe szaty, a ręku ich palmy."

W tym wersecie nie jest napisane, że wszyscy ludzie z całego świata są przed bramą nieba,
ale wielu ludzi z całego świata. To znaczy tylko ci, którzy niezależnie i rozsądnie zdecydowali się
uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Bóg nie jest Bogiem tylko Izraelitów czy Unii Europejskiej  albo
tylko Amerykanów. Do nieba weźmie kogokolwiek,  z  jakiejkolwiek części  świata,  kochającego
żywego Jezusa. Ten werset jest dowodem na to, że uwierzyć może każdy człowiek niezależnie od
tego, jaka jest na jego Ziemi przeważająca religia. Czytamy tam, że w niebie będą ludzie  „... z
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków...". Żadna dyskryminacja ani regionalne
czy etniczne i społeczne tendencje i segregacja. 

Wspomnijcie, drodzy czytelnicy, kogo tam przed niebem spotkałem. W naszej rodzinie było
kilku  ludzi,  których kochałem i  już umarli.  Spotkałem się  tam może z  ukochaną ciocią  abo z
naszym przyjacielem rodziny? Z nikim takim się nie widziałem. Właściwie tam w ogóle nikogo nie
widziałem. Żadnych duchów, krewnych, straszydeł, potworów, demonów albo aniołów. Wielu ludzi
opowiada, że widzieli podczas swojego doświadczenia różne anioły i demony, strachy czy zmarłych
krewnych. Myślę sobie, że gdyby na prawdę coś takiego widzieli, zasadniczo na ich życia to by
wpłynęło i je zmieniło a „owoce" byłyby rozlegle widziane.

Jednak widziałem kogoś, kogo znałem a nigdy wcześniej go nie widziałem. Był to Jezus
Chrystus w przepięknym promieniującym świetle. Miałem może z Jezusem umówione wcześniej
spotkanie? Planowałem to? Wiedziałem, że się tam z nim spotkam i będzie pytał o moje życie?
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Mogłem do przodu przewidzieć,  że mnie zna i wiedział  co wtedy siedzi we mnie? Odpowiedź
brzmi: Nie! Niczego z tego nie mogłem się nawet domyślać. Mimo to spotkanie z nim, nawet nie
planowane, było tak dramatycznie oczyszczające, pełne miłości i zrozumienia. Nic mi przy naszym
spotkaniu nie wypominał, ponieważ znał całe moje życie z wszystkim i tym złym i dobrym!.

Wróćmy do drugiej  części  4  wersetu.  Nie musisz się,  ludzka duszyczko,  bać,  ponieważ
spotkasz Pana stworzenia, Syna Bożego w pełnej miłości... 

To jest to, co sprawia, że w momencie śmierci pójdziemy każdy czarnym tunelem (doliną
cienia), nie będziemy musieli się bać, że jest to koniec albo coś złego!

Każdy człowiek niezależnie od tego, czy jest albo nie jest wierzący, spotka się z Jezusem
Chrystusem i  będzie przed nim musiał  zrobić rachunek sumienia ze swojego życia.  Znacie to,
pracujecie  w firmie i  nagle przyjdzie czas,  gdy dzwoni kontrola  z urzędu skarbowego i  będzie
chciała widzieć wasze rachunki...  Ten, kto fałszował lub był  niewłaściwy , będzie miał wielkie
problemy. Podobnie będzie wyglądać spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nikt go nie może uniknąć.
To jest nasz sąd.

Ewangelia  według św.  Mateusza  12:36:  „A powiadam wam: Z  każdego bezużytecznego
słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu."

List do Rzymian 14:11: „Napisane jest bowiem: „Na moje życie – mówi Pan – przede Mną
klęknie wszelkie kolano, a każdy język będzie wielbić Boga".

Niemniej  całe  to  spotkanie krótko po momencie śmierci  ma pomóc w tym,  abyśmy nie
musieli bać się umierania. Ale pewność ta tyczy się tylko wierzących ludzi, którzy już w Jezusa
Chrystusa wierzą. Dla niewierzącego człowieka może być to spotkanie fatalne i tragiczne, ponieważ
to może być niechciany bilet do piekła. To się tyczy człowieka, który świadomie w swoim życiu na
Ziemi  albo  przy  spotkaniu  z  Jezusem,  zdecyduje  odrzucić  wiarę  w  Boga.  To  jest  tragiczna  i
nieodwracalna decyzja!

Kiedy to piszę o ciemnej  dolinie,  za nim ktokolwiek do niej  wstąpi,  bardzo was proszę
abyście  zdecydowali  się,  czy  poślecie  swoją  duszę  do  nieba  czy  piekła.  Z  ciemnej  doliny  w
większości przypadków nie możecie wrócić! Ja wróciłem, ponieważ to był zamiar Boga. 

Wielu się pyta, dlaczego miałem taką możliwość? Jestem przekonany, że był to wyjątek,
który coś oznacza. Możliwe, że celem jest, abym opowieść o śmierci klinicznej opowiedział i spisał
w tej  książce.  Człowiek,  który jeszcze nie  ma swojej  wiary,  może potrzebować informację jak
odnaleźć ścieżkę do ochrony swojej duszy i iść nią później. 

To odpowiedź, dlaczego mnie Pan Bóg zawrócił z powrotem na Ziemię, mimo że w ogóle
Go nie znałem i w Niego nie wierzyłem. 

Ciemna  dolina  opisuje  termin  „czarny  tunel”,  który  już  znamy.  Jest  wiele  ludzi,  który
twierdzą,  że  w  doświadczeniu  śmierci  klinicznej  przeszli  czarnym  tunelem.  Jeśli  dobrze
wspominam,  w  moim  przypadku  chodziło  o  wąską  przestrzeń,  którą  poruszałem  się  w  dół.
Wszystko się zaczęło od tego, że w tunelu zostałem poprowadzony bez własnego wspomagania.
Nie miałem też władzy nad decyzją czy mam go przejść czy stamtąd zawrócić. Ta przestrzeń w
moim przypadku nie była straszna czy depresyjna. Nikogo i niczego obok tam nie było. Nie było
też tam żadnych istot.

Bardzo dobrze pamiętam, że podczas poruszania się w tym tunelu, byłem bardzo uważny.
Nie wiem jak rozsądnie wytłumaczyć to miejsce. Medycyna jeszcze nie potrafi tego wytłumaczyć,
choć pomału  próbuje.  Wierzę  jednak,  że  kiedyś  to  będzie wyjaśnione i  potwierdzą  się  biblijne
słowa, które w tym rozdziale cytuję.

Różni okultyści i szarlatani często poświęcają uwagę „czarnemu tunelowi”, ale zostawię to
bez komentarza. W wielu przypadkach chodzi o komercyjny zysk.

Czarny  tunel  jest  najprawdopodobniej  miejscem,  w  którym  przechodzimy  do  życia
wiecznego.  Poznanie  to  jest  dla  nas  tajemnicą.  Nie  chcę  spekulować,  co  dokładnie  oznacza  ta
przestrzeń. Moja dusza opuściła ciało, ale nie ocknęła się od razu w niebie. Musiałem się przed
niebo dostać jak wszyscy przez czarny tunel. Jest to przejście do innego wymiaru. Już teraz znane
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są nam „czarne dziury”, które mogą oznaczać drogę do innych czasów i przestrzeni. To są nieśmiałe
teorie odważnych naukowców i astrofizyków. Bardzo znanym efektem jest to, że na końcu tunelu w
większości ludzie widzieli promieniujące światło. Jest to częsty motyw w klasycznych obrazach. Ja
przede  wszystkim nie  widziałem,  żadnego  światła  w tunelu.  Na końcu tunelu  dostałem się  do
pomieszczenia,  które  było  oświetlone  ciepłym  światłem.  Ale  samego  Jezusa  Chrystusa  –
promieniujące światło – widziałem chwilę później. 

Czarny tunel istnieje naprawdę jako niewidzialne połączenie z duchowym światem. Wiele
świadectw to potwierdza i szczególne jest to, że bez czarnego tunelu takich przypadków nie ma. 

Drugi list do Koryntian 12:2 „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty –
czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem,  został porwany aż do trzeciego nieba”.

Kiedy po wielu latach o tym myślę, staram się zlokalizować tunel. Gdzie on jest? Jest to
obok nas czy w innym miejscu? Pamiętacie, stary telewizyjny serial sci-fi „Star Gate”? Tam było
tylko jedno miejsce, brama umożliwiająca przedostanie się do innego wymiaru. Czarny tunel, lub
biblijna „ciemna dolina” jest właśnie taką bramą. Biblijny czarny tunel łączący niebo nie jest tylko
w jednym miejscu,  jak  brama  w cytowanym wyżej  serialu.  Wstęp  do  nieba  może  nastąpić  w
jakimkolwiek miejscu na Ziemi, krótko po śmierci. W większości przypadków zdarza się, że po
tragicznej  śmierci  dusza  widzi  z  góry  swoje  ciało.  Ten  stan  trwa  zazwyczaj  krótką  chwilę.
Bezpośrednio  potem  ludzka  dusza  jest  pociągnięta  do  czarnego  tunelu.  Tego  stanu  dusza  nie
kontroluje.  Jest  to  samowolne,  może  automatyczne.  Jest  to  moment  przejścia  do  wymiaru
duchowego świata. 

Teraz wiem, że to miejsce wiecznego życia nie jest gdzieś w obłokach nad nami. To mogli
myśleć ludzie, którzy jeszcze nie polecieli w kosmos i nie znali kształtu kuli ziemskiej i najbliższej
przestrzeni kosmicznej. Wiemy, że biblijne niebo nie jest w bliskiej przestrzeni kosmicznej. Gdzie
może więc być? Niebo, „życie wieczne”,  może być na drugim końcu kosmosu, do którego nie
docierają  żadne  lornetki,  lunety,  satelity.  Albo  możemy biblijne  niebo  poszukiwać  w  zupełnie
innym wymiarze. Wstąpić do niego mogą dusze bez ciała z całej kuli ziemskiej. To fascynujące i
cudowne.

Wstęp do biblijnego nieba jest wszędzie w ogół nas. Biblia jasno mówi, że do tego miejsca
nie może się dostać nikt z ludzi. To znaczy w ludzkim ciele. I jest to prawda. 

Dlaczego  to  przejście  nie  jest  dane  człowiekowi?  To decyzja  Boga.  On dobrze  wie,  że
człowiek potrzebuje najpierw odnaleźć sam siebie, ochronić swoją duszę, poznać Boży plan wobec
ludzkości, poznać przeszłość i przyszłość, którą obawia Bóg w Biblii a dopiero później odnajdzie
poprawną  przestrzeń  i  życie  wieczne.  Wierzący  człowiek,  już  nie  chce  szukać  wstępu  do
niebiańskiego wymiaru.  Nie  jest  to  dla  niego priorytet  i  zagadka.  Ponieważ wie  co  będzie  po
śmierci  a  z  Biblii  poznał  wiele  informacji  o  duszy,  ciału,  miłości,  finansach,  relacjach  i  wielu
innych rzeczach, więc będzie miał wiele do wykonania. 

W moim doświadczeniu jest ważne to, że wszystko odpowiada biblijnemu opisowi. Dzisiaj
jest  to  dla  mnie  bardzo ważne.  Nie  chcę  stać  po stronie  szarlatanów,  wieszczów, astrologów i
wszystkich tych kłamliwych nauk i systemów, które znają „wszystko” na temat życia, Boga i życia. 

Dzisiaj nie bałbym się przejść ciemną doliną, ponieważ już znam Jezusa Chrystusa osobiście
jako swojego Zbawiciela o Obrońcę ludzkiej duszy. Czarny Tunel nie jest dla mnie żadną zagadką,
albo miejscem, które armie czy przedsiębiorcy świata, mogliby użyć do swoich celów. Zagadką dla
mnie są relacje międzyludzkie, miłość, dyscyplina, pokora, cuda zdrowienia i wiele innych. Już nie
podziwiam jakichkolwiek zagadek,  nauk,  religii,  mistycyzmu i  wszystkiego innego.  Podziwiam
życie i jego złożoność, którą Bóg stworzył. To miejsce jest związane z osobistymi spotkaniami z
Jezusem Chrystusem na drodze do życia wiecznego. To miejsce, którego nie można do niczego
innego porównać. Ważne jest, aby zapamiętać również, że nie jest to miejsce eksperymentu duszy. 

Jest to miejsce, z którego normalnie człowiek już nie wróci. Do tunelu trafimy wtedy, kiedy
będziemy iść na bezpośrednie spotkanie z Bogiem.
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Pójście do Nieba

Bóg w Niebie – Dzieci często się pytają: „Gdzie mieszka Bóg"? A rodzice odpowiadają: „W
Niebie". A wszyscy nieświadomie zakładamy, że to Niebo jest nad nami. Chociaż wiemy, że nie

chodzi o błękitną atmosferę. Ale przecież jest bardzo ciężkie, abyśmy bronili się przed wizją
jakiegoś konkretnego miejsca podczas modlitwy: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie. Rozum musi
zawsze ponownie to wyobrażenie poprawić. Niebo nie oznacza konkretnego miejsca poza kulą
ziemską. W języku Biblii oznacza  nieuchwytność, nieskończoność i transcendencje. W czasach

Chrystusa pojęcie Niebo używano jako opis samego Boga. Boga nie da się zlokalizować w jakimś
miejscu i czasoprzestrzeni. Ujęte jest to w Biblii: Bóg w niebiosach. Jeżeli ktoś mógłby źle

wytłumaczyć, w biblii jest napisane: „Ani niebiosa niebios nie mogą cię pojąć" (1KR 8,27). Bóg
przewyższa każdy ziemski wymiar i ludzkie wyobrażenia o przestrzeni i czasie.

Cytat z pastorace.cz

Przeszedłem czarnym tunelem, a na jego końcu było coś, czego się nie spodziewałem nawet
w tych najwspanialszych snach o bogactwie i przygodzie. 

Tunel się skończył a ja się ocknąłem w nieograniczonej przestrzeni. To miejsce było zalane
tak  jakby  różowo-żółtym  kolorem,  które  było  bardzo  przyjemne  i  promieniujące.  Nie  było  to
miejsce, sala z ludźmi lub domy czy ulice, ale przestrzeń, która nie była czymś ograniczona. Nie
widziałem żadnego końca. Nikogo tam nie było. Nie było tam żadnych rzeczy i kształtów. Niektóre
świadectwa mówią, że to miejsce, w którym są łąki, zwierzęta, różne potwory, domy i wszyscy nasi
zmarli, których za życia znaliśmy na Ziemi...

Ja  myślę,  że  chodzi  o  ich  doświadczenie,  a  jego  zawartość  jest  mocno  uzależniona  od
środowiska i ziemskiego zaplecza danego człowieka. Biblia mówi, że nie możemy swoich zmarłych
krewnych widzieć, a tym bardziej z nimi rozmawiać. Moje doświadczenie było czyste, realistyczne
i swoim opisem odpowiadał biblijnym obrazom. 

W tej  przestrzeni  stało  się  coś  nieoczekiwanego.  W jednej  chwili  miałem niesamowite
uczucie, że w tym miejscu już kiedyś byłem! Już kiedyś stąd wyszedłem. Wiedziałem to. Wyczułem
to w moment. Jak? Nie wiem. Było to oczywiste w jednym momencie. Było to szczególne, znane i
nieznane ale miłe i życzliwe. Widziałem to i czułem się w tym bardzo realnie!

Drugie uczucie mojej duszy było takie, że czułem się tam jak „w domu". Specjalnie daje to
w cudzysłów, ponieważ jest  to bardzo ważna i właściwie najważniejsza wypowiedź związana z
moim doświadczeniem śmierci klinicznej.

Trzecie  intensywne  uczucie  było  takie,  że  było  mi  tam  bardzo  pięknie,  lub  bardziej
przepięknie i przyjemnie. Byłem nadzwyczajnie spokojny, radosny i szczęśliwy. To była euforia.
Ale w tym wszystkim postępowało uczucie  realności,  normalnego spostrzegania  i  rozmyślania.
Widziałem i czułem wszystko tak jak teraz lub zazwyczaj. Wiedziałem w tej chwili, że mnie będą
szukać rodzice, jeśli nie wrócę do domu. Wiedziałem kim jestem, skąd pochodzę i jak się nazywam.
Niczego w mojej świadomości mi nie zabrakło! Wszystkie te uczucia, które doznałem, były tak
prawdziwe, szczególnie poczucie, że jestem „w domu".

Doświadczenie postępowało. Przekroczyłem tę granicę przestrzeni, w której nie wiem, gdzie
jestem i co się dzieje. Wszystko było tak realne, miłe i  bliskie, ale mimo to nie wiedziałem, gdzie
jestem. 

Prawdopodobnie najsilniejszym uczuciem było to, że czułem się jak w domu. To uczucie
było bardzo intensywne. Wiedziałem, że dom mam u rodziców, ale teraz ten niebiański dom był
prawdziwy  i  realny,  ten  „pierwotny".  Wyobraźcie  to  sobie.  Przyszedłem   do  tego  miejsca  za
tunelem i  bez  jakiegokolwiek  powiązania  ze  mną  spadło  na  mnie  uczucie  -  „jestem w domu,
nareszcie".   Właśnie  tak  było.  Wiecie,  kiedy  czytam  różne  opinie  ludzi,  że  wszystko  to  było
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wytworem mózgu, nie protestuje przeciwko temu. Nie chcę być konfliktowy. Twierdzenie, że mózg
połączył  całkowicie  nieznaną przestrzeń  z  realnym uczuciem „domu"  jest  bardzo  odważne.  To
doświadczenie  w  ogóle  nie  miało  nic  wspólnego  ze  snem  lub  halucynacjami!  Było  realne.
Wyjątkowe uczucie, ale tak było. Nie chciałem wracać do rodziców, ale chciałem zostać tam – w
domu. Co to za uczucie domu? Jestem przekonany, że chodziło o niebiański dom. O miejsce, które
poprzedza biblijne niebo. O miejsce, w którym nas Bóg jako duszę i byt stworzył i stąd sprowadził
nas na Ziemię. Nie chcę, aby brzmiało to dziwnie, ale wiedziałem to tam. Było to tak wspaniałe!
Znowu was wzywam – wyobraźcie to sobie. Przyszedłem tam i ZNAM tę przestrzeń.

Nasze życie jest tylko jedno. Kiedyś stąd wyszliśmy, a kiedyś tutaj wrócimy. Jest to w końcu
jedne, tymczasowe miejsce. Albowiem później przyjdzie czas, w którym to miejsce rozdzieli się na
najwspanialsze  miejsce,  tj.  Na  niebo  i  najgorsze,  czyli  piekło.  Dlatego  to  miejsce  w  swoim
doświadczeniu  nazywam  „niebiańskie  wrota"  a  nie  właściwym  niebem.  Mianowicie  gdybym
twierdził, że byłem w niebie, nie byłoby to prawdą, ponieważ niebo w pojęciu Nieba pojawi się po
„sądzie ostatecznym". Ale był to przedsmak realnego nieba.

Uczucie euforii w tamtej przestrzeni było bardzo silne. W swoim życiu przeżyłem różne
uczucia szczęścia. Jednak uczucie tu, w niebie, było najbardziej realne i równocześnie najbardziej
chciane. 

Bardzo ważne jest dzisiaj dla mnie to, że wiem, że takie miejsce istnieje. Wiem dokładnie,
dzięki  swojemu  indywidualnemu  doświadczeniu  i  dzięki  informacji  z  Biblii,  gdzie  podczas
naturalnej śmierci w odpowiednim momencie wrócę. Wiem, że to będzie wspaniałe i przyjemne.
Wy również  możecie  się  tam dostać.  To proste,  ale  istnieją  warunki.  Wierzący ludzie  wam te
warunki z chęcią wytłumaczą i poprowadzą was do zobowiązującej decyzji.

Nadzwyczajne jest to, że to tutaj za życia na Ziemi człowiek nie spostrzega tak mocno. Nie
widzimy tego, co moja dusza tam przed niebem czuła i znała. Przy czytaniu Biblii, szczególnie
Nowego  Testamentu,  do  tych  miejsc  we  wspomnieniach  często  wracam.  Czytanie  Biblii
przygotowuje naszą duszę do tego miejsca.  To jeden z  biblijnych efektów. Ta przestrzeń przed
niebem była jak recepcja albo mała degustacja.

Stoję przed niebem i czuję się tam „jak w domu". Czekałem tam na coś. Co będzie się
odgrywać za chwilę, tego w ogóle się nie spodziewałem.

Chciałbym wspomnieć o tym, gdzie to niebo właściwie jest. Ktoś powie, że jeśli ludzie się
kochają,  niebo jest  między nami.  Wcześniej  ludzie  wyobrażali  sobie,  że niebo i  życie  wieczne
znajduje się nad chmurami wkoło naszego nieba. Dzisiaj wiemy, że niebo to jedna z warstw naszej
planety. Również wiemy, że „niebo" między ludźmi jest tylko indywidualną relacją między ludźmi.
Jednak jestem przekonany, że niebo w biblijnym sensie istnieje. Zakładam, że chodzi o przestrzeń,
gdzieś bardzo blisko. Ale dokładnie odpowiedzieć nie mogę. Dokładnej odpowiedzi nie znam. Czy
jest to ważne?

Nie jest ważne, gdzie niebo leży.
Ważne jest, abyśmy znali warunki, jak się tam dostać i poznali osobiście pośrednika Jezusa

Chrystusa, który jest drogą do nieba. Nie ma różnych dróg do Boga i nieba, jak często od wielu
ludzi słyszymy. Istnieje wiele sposobów, cudów, decyzji, sytuacji i przyczyn, które sprawiają, że
zaczynamy szukać  Boga  i  odnajdujemy drogę,  którą  jest  Jezus.  To jest  ważne.  Nie  mamy się
skupiać na szukaniu, gdzie znajduje się niebiańska przestrzeń, ponieważ to na pierwszy rzut oka nie
gwarantuje nam relacji z Bogiem. Uważajcie na różne badania i filozofowanie, które nigdzie nie
prowadzi. 

List do Tytusa 3:9: „Unikaj bowiem głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo
(Mojżeszowe)! Są bowiem bezużyteczne i puste".

W Biblii  jest  kilka  wiarygodnych  miejsc,  które  jasno  mówią  o  uczuciu  „domu",  które
miałem możliwość przeżyć i racjonalnie czuć.

Jedno miejsce znajduje się w Biblii w Nowym Testamencie:
Drugi list do Koryntian 5:6: „Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w
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ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana".
To bardzo ważne i strategiczne miejsce dla dalszego objaśnienia wspólnych mianowników

doświadczenia bliskości ze śmiercią. Ludzie bardzo często poszukują w wielu różnych źródłach.
Mądre jest  i  uczone poszukiwanie w rzetelnych,  historycznych źródłach i  bibliotekach. Albo w
archeologii,  biblijnej  archeologii  i  w wielu spokrewnionych dziedzinach.  Klasyczna historia nie
pomoże nam odkryć prawdy doświadczenia bliskości ze śmiercią. Niemądre jest,  poszukiwać w
częściowym wytłumaczeniu  w tzw.  paranormalnych  zjawiskach,  w okultyzmie,  albo  zdobywać
informacje z ezoteryki, czarodziejstwa i od wątpliwych ludzi z internetu, którzy twierdzą, że mają
wiedzę,  wizje  albo cudowne zdolności.  Współcześnie istnieje  zasada,  że ci  ludzie  swoje usługi
oferują  tylko  dla  celów  komercyjnych.  Takie  poszukiwanie  w  zdecydowanej  większości
przypadków  nigdzie  nie  prowadzi  a  tym  bardziej  do  poznania  drogi  do  nieba.  Osobiście  to
sprawdziłem i jest to tylko strata czasu i pieniędzy. Mianowicie znam dziesiątki poszkodowanych,
którzy interesują się aniołami, astrologią, magią albo podróżami astralnymi. Ale jedyne, co im to
przyniosło, to w połowie pusty portfel i głowa pełna chaotycznych, półprawdziwych informacji w
większej ilości, niż na początku poszukiwania. Dobrym źródłem jest wtedy Biblia, wiedza i czasami
ludzka mądrość. 

Wróćmy do wspomnianych miejsc w Biblii. Tutaj znajdziemy wiele ciekawych, opisanych
informacji i faktów. Poprzednie wersety tyczyły się pierwszej części  z drugiego listu do Koryntian
z 5 rozdziału. Jest tam napisane:  „...wiemy". Inaczej mówiąc, Biblia jest poważnym źródłem do
uzyskania potrzebnych informacji podczas naszego poszukiwania. To nie jest filozoficzny spisek,
interesujące humanistyczne słowa mądrości  albo zbiór  fantastycznych stwierdzeń. Biblia  już od
ponad dwóch tysięcy lat jest uważana za „list od Boga dla ludzi i wskazówka jak żyć tutaj na Ziemi
i w niebie".Spróbujmy ją tak zrozumieć i pójść w poszukiwaniu krok dalej.

Kiedy  przeżywamy  nasz  normalny,  ziemski  żywot  to:  jesteśmy  dziećmi,  później
nastolatkami, następnie pracującą generacją i seniorami. Uświadamiamy sobie jedną rzecz. To jest
opisane w drugiej części wersetu: 

„jak długo pozostajemy w ciele..."
Tutaj jest opisanych kilka rzeczy, w których na co dzień żyjemy. Biblia mówi, że to jak

żyjemy, co robimy, spostrzegamy, do czego dążymy każdego dnia, jest dla nas tak bardzo związane
z naszą tożsamością, że później nie zastanawiamy się nad życiem po życiu ale tylko o „domu" i
życiu tutaj na Ziemi. 

Spróbuję to trochę uprościć i wytłumaczyć. Jesteśmy tak przepełnieni obecnym życiem, że
w 99% przypadkach nie uświadamiamy sobie, że:

• nasze poszukiwanie tożsamości to nie tylko ciało, ale dusza zamieszkała w ciele.
• istnieje życie po życiu
• istnieją dwa rodzaje „domu" tj. ten ziemski i „niebiański"

To całkowicie normalne zachowanie. W ogóle nie musicie  czuć, że was krytykuję albo coś
wypominam.  Ja  sam,  mimo,  że  przeżyłem  tak  ciekawe  doświadczenie  bliskości  ze  śmiercią  i
patrzyłem bezpośrednio  na  Jezusa  Chrystusa,  mam czasami  podobne  myśli  o  swoim istnieniu.
Skłamałbym,  gdybym zawsze  uświadamiał  sobie  i  przypominał,  kim jestem i  dokąd  pójdę  po
śmierci. Wiem, że istnieje niebo i Jezus w promieniującym świetle a mimo to, ciężko jest sobie
uświadomić, że „ja" i moją tożsamością jest dusza o imieniu „Jan Boštík“, która tylko chwilowo
żyje w moim ciele.  Trzeba dokładnie wyjaśnić,  że sobie to przypominam. Znowu to rozumiem
podczas czytania Biblii, podczas słuchania kazań albo wtedy, kiedy mam możliwość być u kogoś,
kto właśnie umiera i staram się go odprowadzić i być z nim w jego ostatnich chwilach.

Z drugiej strony istnienie swojego ciała uświadamiam sobie cały czas. Jest zawsze z nami,
pomaga,  boli  i  działa.  To  jest  ciało.  To  jest  życie.  Ekscytujące  jest  to,  że   mamy możliwość
uświadomienia  sobie  i  przypominania  o  swojej  duszy.  Nie  jest  to  niemożliwe.  Możemy na  to
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wpłynąć i to jest cudowne. 
Ale jaka jest w tym zasadnicza różnica? Przecież moja dusza to część mojego istnienia,

która nigdy nie zniknie w odróżnieniu od ciała, jest ze mną cały czas, każdego dnia. Skąd taka
dramatyczna różnica w ich istnieniu? 

Odpowiedź jest całkiem prosta. To sprawiedliwość, która u każdego człowieka działa tak
samo i nie jest uzależniona od naszego rozumu, bogactwa, wiary albo socjalnej czy demograficznej
struktury. Ciało jest fizjologicznym obiektem a dusza jest wyłącznie duchowym obiektem. Chodzi o
dwa różne wymiary. Trzeba sobie uświadomić, że są to dwie DIAMETRALNIE różne dziedziny.
Fizyczna i duchowa płaszczyzna w pojmowaniu duszy i ciała się nie wiąże. Fizyczną płaszczyzną w
ciele żyjemy teraz i tutaj na Ziemi. Dusza będzie naszą „żywotną” tożsamością bezpośrednio po
śmierci aż po całą wieczność, czyli bez czasowego ograniczenia. Fizyczna część jest teraz i czas
duszy  będzie  po  naturalnym  końcu  czasu  naszego  ciała.  To  właściwie  nie  do  końca  prawda.
Fizyczny świat ciała i środowisko właściwie się łączy z duszą już teraz. Ponieważ dusza mieszka w
naszym ciele, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy tego świadomi. Biblia również mówi o tym, że w
wieczności  będziemy mieć  fizyczne ciała.  Ale  to  już  osobny,  teologiczny temat,  który nie  jest
częścią tej książki.

Słuchamy informacji i kazań w swojej okolicy, w których jasno się mówi o życiu duszy po
śmierci. Czasami niektórzy z nas rozmyślają nad tym, co będzie zaraz po śmierci. Te dwa wymiary
mogą się ze sobą mieszać. Są to przebłyski, podczas których sobie to uświadamiamy i jesteśmy w
stanie to przeżyć. Odradzam różne rady uzdrowicieli, ezoteryków, psychoanalityków, wieszczy czy
joginów. Wiara w Jezusa Chrystusa jest bardziej  realistyczna i nigdzie w Biblii nas do żadnych
rzeczy nie zmusza. Wiara chrześcijańska nie wymyśla czegoś, co nie funkcjonuje. Jezus przecież
żył w ludzkim ciele całe 33 lata.

Poznać swoją duszę to decyzja, że uwierzymy w Chrystusa. Nie chodzi tu o medytacje i
wchodzenie w świat astralny i chwalenie się później o tym w internecie. Nic takiego realnie nawet
nie istnieje! Kiedy o tym myślę, przypomina mi się jeden biblijny werset. W nim jest napisane, że
„...Boga  znajdzie  tylko  ten,  który  go  szczerze  szuka”.  I  to  jest  prawda,  O  duszy,  która  jest
tymczasową  częścią  ciała,  będzie  rozmyślał  tylko  ten,  który  poważnie  poszukiwanie  traktuje!
Później Bóg przemówi. On też myśli o tym poważnie. Nie chodzi mu o grę.

Chcę zdystansować się do różnych guru, mistycyzmu, uzdrowicieli, astrologów, wieszczy i
podobnych pseudo specjalistów. Oni wam często proponują w poszukiwaniu prawdy nieistniejące
wskazówki. W nich was zachęcają do koncentrowania się na zdrowej żywności, wegetarianizmie,
medytacji z guru w Tybecie albo na różnych ćwiczeniach typu joga lub tai-chi. Związane jest to z
wieloma  dalszymi  skrajnościami  i  żądaniami.  Ludzie  pod  wpływem  tych  pseudo  specjalistów
odrzucają lekarską opiekę i biblijna nowina jest im tłumaczona jako bigos wszystkich możliwych
nauk albo jako pojedyncze wersety bez kontekstu całej Biblii.

Nie koncentrujcie się na tych rozwiązaniach. Nie uciekajcie od świata i od ludzi na pustynie
czy do hermetycznych medytacyjnych środowisk. Nie uciekajcie przed życiem. Jezus zna życie i
uczy nas, abyśmy go kochali i nie uciekali przed nim „jogować” ciało. Jezus Chrystus jest normalny
i nigdy nie chciał, aby ludzie byli ogłupieni. To nie jest jego nauka. Gdyby Jezus był tutaj z nami i
słyszał  o  tym,  że  ta  lub  inna  grupa  czeka  w bunkrze  w  lesie  na  koniec  świata  albo,  że  jakiś
mężczyzna czy kobieta uciekli od rodziny i ludzi do samotności mistycyzmu, ostrzegłby nas przed
tym.  Nie  obawiałby  się  tego  nazwać  sekciarstwem.  W  Biblii  żadnych  takich  skrajności  nie
znajdziemy.  Bóg  ma  z  człowiekiem  związane  tylko  dobre  i  mądre  plany.  Zawsze  nam  tylko
pokazuje drogę do Boga i do nieba i poprawia nasze życie i cierpienia. 

Akurat przy pisaniu tych zdań jestem w szpitalu i mogę nad tym dłużej rozmyślać. Jestem na
oddziale urologii. Pobyt w szpitalu jest dla mnie ciężki. Najbardziej przez służbę zdrowia. Jestem
tzw. pacierzowy pacjent i większość personelu w szpitalu nie ma z tym nic wspólnego. Znowu i
znowu muszę tłumaczyć wiele ciężkich,  intymnych i  emocjonalnych momentów. Jest  to bardzo
upokarzające. Nie często w szpitalach są w 100% bez barierowe pomieszczenia a trzyosobowy lub
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więcej  pokój  nie  jest  niczym  miłym  przy  mojej  diagnozie.  I  podczas  tych  dni  moja  głowa
zajmowała  się  wieloma  pytaniami,  o  których  w  normalnych  okolicznościach  nie  myślę.
Rozmyślałem o tym, w jaki sposób kiedyś umrę i modliłem się, abym nie cierpiał. Szczególnie w
takiej chwili i w takim miejscu człowiek może sobie uświadomić, że ciało nie jest nieśmiertelne i że
dusza będzie żyła dalej. Pod tym względem jest to dobre, że takie sytuacje przechodzimy w życiu.
Bez  tego  bylibyśmy  stwardniali,  pyszni  i  zamknięci  na  to  co  nazywamy  duchownymi
chrześcijańskimi wartościami. Rozumiecie?

Spróbowałem wytłumaczyć, że druga część biblijnego wersetu: „...jak długo pozostajemy w
ciele...”  jest prawdą o naszym obecnym stanie. Można z tego również wyczytać, że jest dobre i
poprawne żyć codziennym, ziemskim życiem i jego problemami i radościami. Nie można  żyć „w
marnej konsumpcji”, ale żyć w urodzaju i mądrości. Mądrość, ta najważniejsza, oznacza przede
wszystkim nie zamykanie się na poszukiwanie Boga i Jezusa Chrystusa. W tym wersecie Bóg jasno
mówi,  że  nie  mamy robić  głupot,  ale  żyć  mądrze.  Nie  mamy być  pod wpływem horoskopów,
ekstremalnych metod uzdrawiania (nie chodzi tu o normalne zielarstwo), okultyzmu, ezoteryki czy
nowej lub starej „zagadki”. Mamy odnaleźć Boga i przyjąć jego mądry plan dla nas. To później
uwolni i oswobodzi nasze życie.

Tak na zakończenie powiedzmy: Jeśli człowiek znalazł wiarę i poznał Jezusa Chrystusa,
został zapoznany również z tym, że oprócz ciała mam też duszę i że „teraz i tutaj” jest nasz „dom” i
że...

…i tu jest ta trzecia końcowa część tego biblijnego wersetu. To nam pomoże odkryć to, co
mamy poznać, wchłaniać i żyć z tym, aby w momencie fizycznego końca tj. przy umieraniu nie byli
niemile rozczarowani. Jest tam napisane:

„...nie jesteśmy w domu u Pana...”
Co to właściwie znaczy? Przed chwilą wyjaśniliśmy sobie, że mamy dwa czasy. Ten „teraz i

tutaj” i ten wieczny sekundę po śmierci. Teraz będziemy się zajmować tym drugim. Jeśli żyjemy
tutaj na Ziemi, a nasze życie jest jakkolwiek dobre lub mizerne, mamy daleko na drugą stronę. Co
mam na myśli pisząc drugą stronę? Myślę o życiu wiecznym. I nie tylko. Myślę przede wszystkim o
miejscu,  które  w  swoim  doświadczeniu  nazwałem  „domem”.  Dostałem  się  w  doświadczeniu
bliskości ze śmiercią do przed niebiańskiej przestrzeni. Bez jakiegokolwiek wpływu, w moment
wiedziałem, że w tym miejscu jestem „w domu”. I dokładnie o tym uczuciu i przede wszystkim o
nim mówi końcowa część wersetu, który analizujemy. Na razie „ nie jesteśmy w domu” czytamy.
To jasne i logiczne. Zresztą gdy uważnie się studiuje Biblie, cała przepełniona jest  mądrością i
systematyczną logiką.

Na razie tam nie jesteśmy, ponieważ teraz żyjemy tutaj. Jesteśmy gdzieś na początku, w
środku lub na końcu czasu „teraz i tutaj”. To oczywiście uzależnione jest od waszego wieku i stanu
zdrowia. A nie jesteśmy dokładnie gdzie? Właśnie „W DOMU”! Jest tam opis, gdzie ten dom jest.
Jest zlokalizowany najprawdopodobniej w tym samym miejscu, w którym w roku 1988  znalazłem
się i ja. W tej książce nazwałem to „bramą do nieba” albo inaczej mówiąc „był mi pokazany obraz
nadchodzącego nieba”.

To wspaniałe miejsce. To już w swojej opowieści opisałem. 
Fundamentem jest to, że to coś bardzo szczególnego – to jest dom. Przyjemny dom, gdzie

jestem witany.  Nie chodzi o urlopową lub wakacyjną destynacje,  w której  czujemy się dobrze.
Chodzi tu o dom, czyli miejsce, które będzie końcową i wieczną przystanią, trwałą bazą i radością.
Nie  jakimś  zamiennikiem ziemskiego  domu.  Ten  dom w  niebiosach  będzie  nad  tym  ziemski.
Uwierzcie,  że to  nie tylko fraza.  Na własnej  skórze się o tym przekonałem. Kiedy tam byłem,
wiedziałem, że dom jest u rodziców i że będą mnie z pewnością szukać, jeśli nie wrócę. Mimo to
tak  silnie  odczuwałem  to,  że  dom  jest  tam  w  niebie!  Dom  rodzinny  był  w  tym  momencie
drugorzędny.  O tym, jak ten dom będzie wyglądał,  dalej  doczytacie  w innych miejscach mojej
książki i gwarantuję wam, że będziecie mile zaskoczeni i pobudzeni jego odnalezieniem. 

Mądrzy z was będą tego miejsca pragnąć. Kiedy poznacie jak Bóg przygotował to miejsce,
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dopiero nie będziecie się bać opuścić na końcu swojego życia ziemskiego domu i naszego ciała. Nie
będziecie się bać śmierci. Jasna lokalizacja nieba potwierdzona jest również w naszym wersecie, w
którym jest napisane, że ten niebiański dom jest:

„...U Pana...”
To wyraźnie  pokazuje  miejsce,  gdzie  przebywa sam Bóg.  Oczywiście,  że  nie  ma  sensu

tłumaczyć, że duchowe niebo nie znajduje się w tym niebie, które dziś znamy. Biblijne niebo jest
jasnym symbolem miejsca lub lepiej mówiąc wymiarem czy czasoprzestrzenią albo jak wolicie,
gdzie będzie przebiegać życie wieczne po śmierci. I nie tylko. Biblia w związku z opisem nieba
twierdzi, że po zniknięcie Ziem będzie stworzona nowa Ziemia! Czeka nas prawdopodobnie bardzo
ciekawa kombinacja. Ale to już nie jest przedmiotem tej książki.

A co powiedzieć na koniec o całym wersecie, który razem analizowaliśmy?
2 List do Koryntian 5:6 „wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z

daleka od Pana.”
Teraz jesteśmy w domu tutaj na Ziemi, ale to nie wszystko. Czeka nas po naturalnej śmierci

dom, który już nigdy się nie skończy i nie zniknie. Cieszycie się chociaż trochę?  Nie tylko to,
będzie tego dużo więcej. Ale uwaga, nie chcę was zwieść. To miejsce, które nazywam ja i Biblia –
domem – nie jest przeznaczone dla każdego, kto umrze. Jest to „selekcjonowane” miejsce. Za nim
ktoś  się  tam  dostanie,  najpierw  będzie  tzw.  sąd,  podczas  którego  dojdzie  do  sprawiedliwego
przydziału na życie wieczne w niebie lub życie wieczne w piekle. Te warunki wstępu analizuję w
innych miejscach książki.  Jeszcze pozwolę sobie zacytować jeden biblijny fragment  z  Nowego
Testamentu. 

List do Rzymian 2:7 „tym, którzy  przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały,
czci i nieśmiertelności – życie wieczne”.

To znaczy tych, którzy za swojego życia szukają Boga i nie machnęli na to ręką. Ci właśnie
wiedzą,  że sekundę po śmierci będzie im zaoferowane niebo.  To miejsce,  gdzie  czeka Jezus w
promieniującym świetle. Zasadnicze jest jednak to, że do tych, którzy mądrze szukają, nie należy
100 % ludzkiej populacji. To jest sygnał ostrzeżenia. Chodzi o podniesiony palec, który przestrzega.
W każdym razie kto jest mądry, kto poszukuje i nie odkłada tego na ostatnią chwilę, nie będzie
żałować.
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Rozdział V

Nieoczekiwana wielkość doświadczeniami

Uśmiech jest światłem, które przy spojrzeniu w oczy pokazuje, 
że serce jest w domu.

Louis Schmidt
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Promieniujące światło

...Jestem w niebie, albo lepiej  mówiąc w bramie przed niebem, i jest mi tam tak cudownie,  że
ciężko  to  opisać  słowami...  Jestem  oszołomiony  przyjemnymi  uczuciami,  euforią  i  głęboką
satysfakcją. Nagle w potopie tych uczuć spostrzegam, że nie jestem tam sam. Ktoś przyszedł i ja
bez zastanowienia wiem, że stoi za mną. Odwracam się i widzę wielkie promieniujące światło.

Kiedy  mówię  promieniujące,  mam  na  myśli  ogromnie  promieniujące.  To  światło
połyskiwało, świeciło i było nie do przeoczenia. W tym świetle stała ludzka postać. Tutaj sobie
przypominam jeden werset Ewangelii według św. Jana w Nowym testamencie, gdzie jest napisane:

Ewangelia według św. Jana 1:5 „a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogrania".
Jest stosunkowo dużo zarejestrowanych znanych albo mniej znanych historii w świecie  i

świadectw, kiedy ludzie opowiadają, że coś takiego widzieli w momencie śmierci, np.
Księga Izajasza 9:1: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką".
Często się mówi o tym, że widzieli promieniujące światło na końcu tunelu. Nie rozumiem,

dlaczego tylko nieliczni widzieli „żywe światło" tak, jak to było przyznane mi. Specjalnie piszę, że
mi było to „przyznane". Co to znaczy i dlaczego to podkreślam? Przede wszystkim dlatego, że
chciałbym w tej książce odpowiedzieć na część pytań wielu z was, podczas kontaktowania się ze
mną przez strony internetowe.

Pytacie się w swoim listach i emailach, dlaczego to byłem właśnie ja. Dlaczego widziałem
żywego Jezusa, dlaczego wróciłem z powrotem a inni nie...?

Odpowiedź jest z jednej strony bardzo prosta a z drugiej strony bardzo skomplikowana i
odpowiedzialna.

Niczym sobie nie zasłużyłem na to wyjątkowe objawienie. W moim życiu przed wypadkiem
nie było żadnego czynu, którym bym zasłużył na coś tak wyjątkowego i nadprzyrodzonego. Tak, to
pokorne wyznanie. Konieczne jest, aby człowiek powiedział na głos albo zapisał na papierze tę
najszczerszą prawdę sam o sobie. Wielu ludzi gra z maską np. dla osiągnięć w swoim zawodzie. Ja
nie  byłem niczym szczególnym i  extra  odznaczonym.  Nie  zapominajcie,  że  fizyczny charakter
swojego urazu „spowodowałem" ja sam bez obcej winy. Mojego urazu również nie zaplanował sam
Jezus Chrystus. Takich myśli Chrystus i Bóg nigdy nie mają.

Być może interesujące będzie wspomnieć jeden, ważny biblijny werset, który mówi, że Bóg
prowokuje  słabych  i  obojętnych,  aby  sprawić,  żeby  pozostali  „zabezpieczeni"  ludzie  zaczną
zastanawiać się nad pytaniami typu „dlaczego".  Może przeżywają to „obojętni" ludzie dlatego, aby
ci inni to usłyszeli, zaczęli szukać Boga i jego planu w naszym życiu... Jest to oczywista, duchowa
zasada.

Jeśli czytacie Biblie, nigdzie nie znajdziecie w niej, że Bóg dla swoich planów woli znanych
VIPów albo inne  znane i  popularne  osoby.  Jest  właściwie  na  odwrót.  Nie  jest  Bożym planem
wybierać do spełnienia swoich ważnych planów a priori biedaków i słabych. Ale takich, którzy
mają czyste serce i sumienie, posiadają dyscyplinę w życiu i chęć pójścia do przodu i zmienienia
się. Może tak jest a może nie.

Nikt nie ma całkowicie czystego sumienia, ale Bóg szuka tych, którzy chcą pozwolić siebie
użyć i mają wielkie serce dla wielu ludzi. Byłem tym typem? Absolutnie nie albo może troszeczkę?
Jestem może taki dzisiaj  po ponad dwudziestu latach na wózku inwalidzkim. Odpowiedź może
będzie dla niektórych z was zagadkowa lub nieskromna. Tak, czuję, że dzisiaj, po tylu latach Bóg
do  wielu  rzeczy  mnie  używa.  Oczywiście  nie  obfituję  doskonałą  dyscypliną  samego  siebie,
zaangażowaniem albo pokojową wiernością. Jestem stworzony do tego, aby w tym świecie nieść
nowinę, że Bóg jest na prawdę, kocha nas i abym zaprzeczał głupim mitom o Jezusie Chrystusie
albo o Biblii. Bóg może mnie do tego używać.

Jestem przepełniony radością, kiedy w dużych i małych, zapełnionych salach opowiadam
słuchaczom swoją historię, którzy potem się pytają na tego promieniującego Jezusa i niektórzy z
nich  zapraszają  go  do  swojego  życia  a  on  zmienia  ich  cierpienia  w  radość.  Jestem tak  samo
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entuzjastyczny, kiedy na wykład przyjdą tylko cztery osoby i mamy razem wspaniały, intymny czas
dzielenia się. Wspominam jedno takie spotkanie i było cudowne. Czwórka ludzi była niewierząca,
ale na końcu tak bardzo otworzyli swoje serca, że mieli dziesiątki pytań, aby lepiej zrozumieć i
poznać, jak mają uwierzyć w tego promieniującego Jezusa. Z chęcią modlę się za chorych, aby Bóg
ich cudownie uzdrowił. Bogu zajęło to prawie dwadzieścia lat, za nim mnie wyrobił na tyle, aby
moim  stylem życia,  marzeniami i pragnieniem było to, aby w pełni,  jeśli  życie i  okoliczności
pozwolą, niósł nowinę o Bożej miłości w Jezusie Chrystusie swoim doświadczeniem.

Jestem teraz przekonany, że to był jeden z Bożych planów, który Bóg miał przygotowany.
Bóg tego nie przygotował dlatego, aby mnie finansowo zabezpieczyć albo by mnie poznał cały
świat. Tego Bóg nie robi, to robią jedynie ludzie.

Dlaczego  więc  to  objawienie  Jezusa  Chrystusa  w  niebie  podczas  śmierci  klinicznej
przytrafiło  się  właśnie  mnie?  Dlatego,  że  Bóg,  ponieważ  jest  wszechwiedzący,  wiedział,  że  to
świadectwo będzie moim życiowym „motorem". Bóg wiedział do przodu, że nie będę chciał tego
zostawić dla siebie. Bóg wiedział, że będę jeździł po całych Czechach, Europie i całym świecie i
poprzez to świadectwo będę zapraszał słuchaczy, aby nawrócili się do Boga, który ich zna i kocha.
Bóg dał to objawienie dlatego, abyście właśnie wy, drodzy czytelnicy, słuchacze i przyjaciele, mogli
słyszeć jego przesłanie i otworzyli swoje serca, aby Bóg zbawił wasze dusze dla cudownego życia
wiecznego.  Żadnego innego znaczenia  i  sensu  nie  ma  ta  misja.   Bóg dał  mi  to  objawienie  w
stosunkowo szerokim rozmiarze właśnie dla was.

Kończąc  mogę  to  ująć  tak,  że  treść  mojego  objawienia  odpowiada  w  pełni  biblijnym
prawidłom. Dlaczego powołuję się na Biblię? Ponieważ według tego rozpoznacie na świecie różne
sekty. Sekta nigdy nie bierze Biblii jako całość, ale zawsze wybierze tylko konkretne fragmenty
manipulując nimi swoje środowisko.

A dlaczego Bóg nie dał podobnego lub takiego samego świadectwa i wielu innym ludziom?
Na to pytanie jest prosta odpowiedź. Bóg dał i daje wielu generacjom i wielu ludziom na

całym  świecie  możliwość  różnych,  nadprzyrodzonych  objawień,  darów  i  zdolności.  Ja  jestem
jednym z dziesiątek i setek takich wybrańców, którzy wpływają swoim doświadczeniem i darem na
świat tych ludzi, którzy chcą słuchać i zrozumieć.

Tylko rzućcie  okiem na internet  i  popatrzcie  na wiele  kobiet  czy mężczyzn w kościele,
którzy mają od Boga dar uzdrawiania chorych.  Tyle wspaniałych cudów dzięki nim się dzieje!
Popatrzcie na wielu ewangelistów, np. Na Reinharda Bonke albo na Billego Grahama. Może ich nie
znacie, ale tyle cudów w całym świecie się nie dzieje. Ci zwyczajni mężczyźni zaprowadzili do
Boga  tysiące  ludzkich  dusz.  Popatrzcie  na  wiele  chrześcijańskich  pisarzy,  którzy  swoją  pracę
uzależniają od kilku generacji chrześcijańskiej wiary, moralności i służby. Ci wszyscy należą do
wielu, którzy przyjęli wspaniały dar i objawienie od Boga.

Do czego zdecydowana większość go używa? Zwracają się do olbrzymiej ilości ludzi, aby
ich przybliżyć do Bożej  obecności.  Bóg nie  rozdaje wyraźnie nadprzyrodzonych objawień jako
prezenty na Święta Bożego Narodzenia czy dla naszej chluby. Ale wybiera sposoby na ludzi, aby
nieśli biblijną nowinę innym, którzy nigdy o niej nie słyszeli albo słyszeli skrzywione, duchowe
informacje. Jestem pewien, że nie dane by mi było objawienie Jezusa i nieba, gdyby nie miało to
większego znaczenia w przyszłości dla każdego człowieka, który zapragnie „słuchać".

Po drugie chciałbym wskazać, dla zmobilizowania was, że chodzi o tzw. „Bożą łaskę". U
wszystkich ludzi, którzy otrzymali podobne, cudowne objawienie i używają jej w służbie pokoju i
miłości i szerzą informacje o Bogu, chodzi tylko o niezasłużoną łaskę. O Bożą łaskę. To słowo jest
bardzo często cytowane w Biblii. Bóg ma wobec ludzi jasny, ochraniający plan i chce, aby ludzie
poznali, że on jest stworzycielem i kochającym ojcem, nie despotycznym i nudnym Bogiem. Dzięki
jego planowi, tudzież z jego łaski, otrzymałem moje objawienie Jezusa i podgląd życia po śmierci.

W książce „Gdzie jest Bóg gdy cierpimy?" przeczytałem wspaniałą myśl: „...i na początku
cudu albo cierpienia nigdy nie widzimy i  nie rozpoznajemy jego oddziaływania i  znaczenia.  To
możemy po części zobaczyć i zrozumieć po dostatecznie długim czasie...". Tak, często tak to na
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prawdę  w  życiu  bywa.  W  ostatnich  dniach  albo  może  godzinach  widzę  znaczenie  swojego
świadectwa o życiu po śmierci, z którym się z wami dzielę.

Wspominam  sobie  jedną  prawdziwą  opowieść.  Pewien  amerykański  ewangelista
przygotował  wielką  akcję  ewangelizacji.  Zainwestował  w  to  wiele  przygotowań,  pieniędzy,
modlitwy i pracy całego zespołu. Podczas tej akcji między studentami uwierzył w istnienie Boga
tylko jeden młody mężczyzna. Jakie emocje towarzyszyły całej grupie i głównie ewangelistom...?
Oczywiście byli rozczarowani i zmęczeni. Nikt z nich wtedy jeszcze się nie spodziewał, że dzięki
tej służbie uwierzył człowiek, który później poprowadził do Boga tysiące ludzi na całym świecie.
Tak,  tym młodym i  jedynym mężczyzną był  Amerykanin  Billy  Graham! Na początku nikt  nie
widział, co ból i rozczarowanie może później przynieść... Jest to dla nas inspirujące?

Wielu ludziom na całym świecie udało się zobaczyć światło lub niebo, ale czy użyli tego do
pozytywnego wpłynięcia na swoje środowisko. Ktoś widział jakieś światło na końcu tunelu. Ktoś
widział obrazy nieba, różne objawienia i istoty.  W najlepszym przypadku ci ludzie na początku
nadprzyrodzonego  doświadczenia  zmienili  swoje  życie.  Niektórzy  z  nich  o  swojej  historii
powiedzieli  kilku ludziom w swojej okolicy.  Niektórzy z nich popadli fascynację tajemnicami i
mistyką i zgubili drogę do Boga. Niektórzy z nich użyli swojej historii i sprzedali ją za kilka tysięcy
dolarów. Niektórzy z nich zaczęli twierdzić, że są uzdrowicielami i na całkowicie beznadziejnych
przypadkach zaczęli  zarabiać,  bez wykazanego chociaż 10% powodzenia swojego zakłamanego
„uleczania".  Niektórzy  z  nich  popadli  w  psychiczną  depresję  i  chorobę.  Inni  z  nich  poszli
wschodnią,  mistyczną drogą,  opuścili  swoje rodziny i  społeczność i  żyją  jako asceci  na skraju
swojego psychicznego zdrowia.

Pytacie  się,  jak  doszedłem  do  takiego  odkrycia?  Przez  życia.  Popatrzcie  na  wielu
popularyzatorów, psychiatrów, psychologów, uzdrowicieli albo wschodnich uczonych, którzy na ten
temat napisali książki i pobierają grube honoraria, ale ich życie nie zmieniło się. Widziałem kilku
ludzi, którzy są uzdrowicielami lub ascetami, ale ich osobiste życie jest daleki aby je naśladować.

Wróćmy do ludzi,  którzy twierdzą,  że przeżyli  jakimś sposobem nadprzyrodzoną śmierć
kliniczną.

Chodzi  o  dwie  grupy.  Pierwsza  grupa  to  ci,  którzy  przed  doświadczeniem albo  dzięki
doświadczeniu są wierzący, zmienili swoje życie i widać to po nich. Ich zmiana przynosi dobre
owoce. Każda zmiana ma być widoczna i ma smakować, jeśli jest prawdziwa i zdrowa! Jeśli ktoś
twierdzi, że coś nadprzyrodzonego przeżył, widział Boga albo coś innego nadzwyczajnego, musimy
widzieć w jego czynach i  praktycznym życiu bardzo znacząco te  dobre owoce tzn.  Pozytywne
zmiany.  Jeśli  nie  jest  tak,  z  pewnością  nie  chodzi  o  nic  wiarygodnego,  co  można  dobrze
zaobserwować. W tym pozytywnym znaczeniu chodzi np. O Iana Mc Cormaca z Nowej Zelandii,
M.K.Baxtera, Betty J.Eadie z UsA i wielu innych.

Drugą grupą są ludzie  niewierzący,  którzy doznali  i  widzieli  coś  nadprzyrodzonego,  ale
swoje życie zmienili tylko na chwilę. To się zdarza bardzo często. Kiedy taki człowiek cierpiał
podczas poważnej choroby, wołał do Boga o pomoc. Jednak gdy w chrześcijańskim środowisku
został uzdrowiony lub stał się cud, krótko po tym utracił wdzięczność do Boga i żył dalej w starych
przyzwyczajeniach. Wiarę w Boga odrzucił lub ją zmodyfikował jako jedną z wielu dróg i bożków.
Osobiście  znam kilka  takich przypadków i  ich  historię  są  ciekawe,  ale  „martwe".  Swoje życie
przeżywają bez konieczności poszukiwania i odnalezienia Boga, bez konieczności skończenia z
grzechem albo zdecydowania się, czy ocalić swoją duszę, póki jeszcze jest na to czas. To smutne.

Wielu z obu grup ludzi twierdzi, że widzieli, jak się wznoszą nad swoim ciałem. To jest
rzecz,  w  którą  można  całkowicie  uwierzyć,  ponieważ  udowadnia  to  istnienie  ludzkiej  duszy.
Przecież i  ja  to  przeżyłem w swoim doświadczeniu.  W istocie  odpowiada to  i  biblijnej  nauce.
Później wielu autorów z podobnym doświadczeniem opowiada, że „widzieli" w „niebie" swoich
umarłych krewnych, partnerów, dzieci i często różne potwory czy słodkie obrazki wodospadów i
krain, podobnych do tych z czasopism Świadków Jehowy. Twierdzą, że z nimi nawet rozmawiali...

Ta część wydaje mi się mało prawdopodobna. Nie mało prawdopodobne, że ci ludzie to
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wymyślili,  ale że nie odpowiada znanym i uznawanym powszechnie realiom duchowego świata
według Biblii. Wierzę w to, że jeśli są to pojedyncze osoby, na prawdę przeżyli to, co mówią i
opisują. Drugą rzeczą jest to, dlaczego przeżyli, co opisują.

Na pierwszym miejscu trzeba wyjaśnić, że jakiekolwiek podobne zjawienie się martwych i
komunikowanie  się  z  nimi  nie  odpowiada  biblijnej  nauce  i  wielokrotnie  wschodnim  naukom,
islamowi  czy  zdrowemu  rozsądkowi.  Chodzi  bardziej  o  spirytystyczne  manie,  bardzo  często
psychiatryczne  problemy konkretnych  osób,  a  w późniejszej  fazie  i  zdiagnozowane psychiczne
choroby autorów podobnych historii. Oczywiście, że tak nie jest zawsze. Wystarczy zrobić mapę we
współczesnej historii opowieści, w których praktykujący wierzący opisują, że ich święty obrazem
płacze krwią lub olejem. Praktycznie 99% z nich to zawsze falsyfikat. To samo tyczy się różnych
rozmów z duchami i ze spirytystycznymi seansami, albo o sukcesach samo zwanych uzdrowicieli...

W  takim  przypadku  nie  chodzi  o  czyste  doświadczenie  bez  podstawy  późniejszych
wpływów i spaczenia.

W moim przypadku można powiedzieć, że do przestrzeni mojego doświadczenia trafiłem
nie obciążony niczym, czym bym mógł później wpłynąć na moje objawienie. Nie brałem żadnych
narkotyków  i  ogłupiających  środków,  nie  paliłem,  nie  byłem  zapoznany  z  duchownym  lub
religijnym środowiskiem i ostatecznie nie miałem i nie mam żadnych psychicznych problemów.
Całkowicie  w to wierzę,  albowiem daje to  większą wagę mojemu świadectwu i  zwiększa jego
wiarygodność.  W tym czasie  nie  miałem żadnych celów, np.  propagować chrześcijaństwo albo
pisać książkę.

Tutaj  jeszcze  wrócę  z  powrotem  do  opisu  promieniującego  światła.,  które  w  swoim
doświadczeniu widziałem i które odegrało w nim najważniejszą rolę.

Patrzyłem na to światło,  na Jezusa Chrystusa.  Pośrodku tego światła  rozpoznawałem na
początku ludzką postać a później całą ludzką postać. To odpowiadało i potwierdzało to, że czułem,
że tam ktoś, coś jest! Nie minęła nawet sekunda, odkąd zobaczyłem to światło i stał się wielki cud.
Nieoczekiwany cud!.

Na pierwszy rzut  oka  wiedziałem,  że  to  światło  i  ta  postać  pośrodku nazywa się  Jezus
Chrystus.

Jeśli  pytacie  jak  jest  to  możliwe,  to  zadajecie  dobre  pytanie.  Było  to  cudowne.  Nie
wymyśliłem tego ani nie zasugerowałem. W tym momentalnym objawieniu nie miałem żadnego
doświadczenia albo informacyjnych zasad czy hipotez z doczesnego życia. Jeszcze przed chwilą
byłem  całkowicie  niewierzącym,  młodym  człowiekiem,  który  nie  interesował  się  niczym
religijnym! Nigdy do tego czasu na prawdę nie słyszałem nic o żadnej religii, sekcie albo innych
duchowych rzeczach. Wśród mojej rozległej rodziny i krewnych, w środowisku kolegów albo w
szkole nie znałem nikogo, kto byłby jakkolwiek wierzącym człowiekiem.

Niewiarygodnie  dla  was  będzie  brzmieć,  że  nawet  w mojej  rodzinie  w Petrovicich  nad
Orlicą nie żył żaden wierzący człowiek i nie istniał tam żaden sakralny budynek albo kościół czy
kaplica. W dzisiejszych czasach studenci w szkołach codziennie uczą się o podstawach różnych
religii  i  ich  historycznym i  współczesnym wpływie  na  globalną  ludzką  społeczność.  W dobie
komunistycznego reżimu był całkowity zakaz szerzenia podobnych informacji.

Mimo to  od razu wiedziałem – to światło to był Jezus Chrystus! Jak to możliwe?
Przez te długie lata, w których myślę o życiu z Bogiem, ciągle przychodzi mi do głowy inna

odpowiedź. Tak, jak nie jest w życiu wiecznym potrzebny do dobrej jakości i pełnego istnienia
duszy mózg, tak nie są potrzebne do tego, aby Jezus Chrystus żył, encyklopedie i wykształcenie!
Każda ludzka dusza może otrzymać to objawienie w moment,  tak samo jak ja,  kilka chwil  po
momencie śmierci. Ale dlaczego ludzka dusza poznaje, że to Jezus Chrystus? Dlaczego tak reaguje?
Przecież  ja  jego  objawienia  nie  chciałem  i  nie  planowałem.  Jeśli  ktoś  wcześniej  by  mi  to
zaproponował,  z  pewnością  bym  odmówił.  Dlaczego  każda  dusza  bez  zawahania  to  pozna?
Ponieważ dusza jest wytworem, którego nie stworzył sam człowiek, ani przyroda tylko sam Pan
życia – Bóg, który ukazał się w Jezusie Chrystusie. On jest autorem i właścicielem ludzkiej duszy.
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To jest czysty fakt. Ludzka społeczność przez tysiące lat próbuje udowodnić, że jest inaczej. Ale
rezultat  jest  zerowy.  Dusza  to  wie  (nawet  jeśli  podczas  powszedniego  życia  w  99%  nie
uświadamiamy sobie  tego)  i  dlatego  lekko  bez  żadnego  oporu  się  otworzy i  zrozumie.  Dusza
każdego człowieka pozna to zaraz po tym, jak opuści nasze fizyczne ciało. To tyczy się tylko i
wyłącznie samej duszy. Dla duszy w ludzkim ciele poznanie  jest już dużo cięższe. Dlatego na
świecie większość populacji jest ateistyczna. Dusza ma wprawdzie swobodę, ale również wiedzę o
tym, gdzie i kiedy została stworzona. Wie to.

W innym miejscu tej książki mówiliśmy o tym, że poznanie duszy kilka chwil po śmierci
jest jasne i oczywiste, ale dla wielu ludzi może być za późno a i tak potężne objawienie jak to, że
Chrystus istnieje, niewierzące dusze w wielu przypadkach nie ochroni od negatywnego nastawienia.
Ten  rodzaj  wolności  w  swoim  życiu  wspominam  najbardziej.  Wyśmiewałem  wiarę  i  religię.
Odrzucałem to. A Bóg mojego wyboru wrogości i barku zainteresowania nie karał, zostawił mnie
mojemu stylowi życia. Respektował mnie. Mimo to, że jest to ścieżka cierpienia, marnej radości z
wolnej woli, że są to emocjonalne zmiany i że również bez niego nie znajdę sensu życia. Ale z
drugiej strony daje nam się poznać i to nasza sprawa, jak w tej naszej wolnej woli zareagujemy.

W Biblii jest oznaczonych kilka miejsc, które opisują spotkanie człowieka ze światłem albo
mówiące jasno o tym, kto tym światłem jest. Chyba najbardziej znaną historią jest spotkanie Szawła
z  Tarsu (później znanego jako biblijny apostoł Paweł) z promieniującym światłem, którym był
Jezus Chrystus. Innym miejscem w Biblii jest werset, w którym jest napisane, że Bóg przebywa w
niedostępnym świetle.

Ewangelia według św. Jana 1:8 „Nie był on światłością, lecz (posłanym), aby zaświadczyć o
światłości".

List  do  Kolosan  1:23 „...dziękujcie  Ojcu,  który  was  uzdolnił  do  uczestnictwa  w  dziale
świętych w światłości".

Pierwszy  list  do  Tymoteusza  6:16  „..jedyny,  mający  nieśmiertelność,  który  zamieszkuje
światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć".

Księga psalmów 36:10 „Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy
światłość".

Dzieje Apostolskie 9:3 „Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle
światłość z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego
mnie prześladujesz?"5: „Kto jesteś  Panie?" -  powiedział.  A On: „Ja jestem Jezusa,  którego ty
prześladujesz. 6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą co masz czynić". 7 Ludzie, którzy mu
towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo."

Tych  miejsc  jest  oczywiście  więcej  a  my  postaramy się  je  wyjaśnić  i  pokazać  na  ich
prostych  elementach  przez  tysiące  lat  i  przez  to,  że  jest  obojętne  czy chodzi  o  doświadczenia
wierzącego czy nie wierzącego człowieka. Cieszcie się, będzie to wspaniałe objawienie.

Co zrobiłem ja, że po sekundzie, może po milisekundzie, poznałem, że to światło to Jezus
Chrystus?  Nie  zrobiłem  w  ogóle  nic.  Żadna  aktywność,  żaden  czyn,  żadne  specjalistyczne
wykształcenie a mimo to stało się coś, co od tego cudownego promieniującego światła wpłynęło na
moje  życie  na cały przemijający później  czas.  Podobnie  było  też w przypadku Pawła  z  Tarsu.
Odrzucał  i  wyśmiewał  kościół  i  Jezusa,  którego  uważał  za  sekciarza.  I  w jednej  chwili  nagle
całkowicie się nawrócił...

Przeżywałem podczas tego doświadczenia cudowny stan euforii i błogości. Ta błogość szła
w parze  w  stu  procentach  ze  świadomością,  kim  jestem i  skąd  pochodzę.  Nie  czułem żadnej
manipulacji,  zmieszania,  szaleństwa  albo  obłąkania  lub  czegokolwiek  negatywnego.  W  tym
głębokim, pięknym uczuciu z niczego „wiedziałem", że nie jestem tam sam. Ktoś tam się objawił.
To czułem bez żadnego wahania. Nie widziałem jak przychodzi to światło i nie dostrzegłem oznaki
jego  nadejścia.  To  poznanie  jego  obecności  przechodziło  na  płaszczyźnie  pozazmysłowego
postrzegania.  Nie  mówię  tutaj  o  ezoteryce,  okultyzmie,  parapsychologii  albo  o  różnych
tajemnicach. Jest to czyste stwierdzenie rzeczywistości.
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Komunikacja duszy po śmierci prawdopodobnie będzie przebiegać właśnie w takiej formie.
Do głębszych szczegółów nie będę wchodził, albowiem chodziłby tylko i wyłącznie o spekulacje.
Ta książka opisuje poważnym, badawczym sposobem moje doświadczenie śmierci klinicznej. Nie
chcę się dopuszczać sposobów wielu obrońców albo przeciwników różnych poglądów i  stron i
twierdzić, że to czy tamto jest najlepsze lub najgorsze.

Rozpoznanie,  że  nie  jestem  tam  sam,  mnie  autentycznie  namawiało  do  tego,  aby  się
odwrócić i dowiedzieć się o co chodzi. Czułem, że ktoś za mną stał. Odwrócił się i przed sobą w
odległości  około  dziesięciu  metrów  zobaczyłem  wielkie,  promieniujące  światło.  Najpierw
zauważyłem, że to światło miało kształt jajka, i również jego potęgę i przemawiającą wielkość albo
lepiej mówiąc, autorytet. W jednej chwili zwróciłem uwagę, że nie chodzi tu o rzecz, ale o postać, z
której wychodzi to nierzeczywiście silne i pełne miłości światło i blask. Wszystko później było
właściwie na odwrót.  Nie chodziło o charakter  światła,  ale  o  to,  kto tym światłem był.  Zanim
zacznę opisywać ciekawe i wspaniałe detale, chcę zauważyć, że bardzo ważny był moment, kiedy
„wiedziałem", kto to jest!

Nie zdążyłem zbadać tego światła, przestudiować i pooglądać, ponieważ nagle poznałem
tożsamość tej osoby. „Wiedziałem", że to Jezus Chrystus! Nigdy wcześniej go nie widziałem, nie
znałem go ani  nic  o  nim nie  czytałem.  Na pierwszy rzut  oka  przy spotkaniu  z  tym światłem,
wiedziałem to!.

Ewangelia według św. Jana 8:12 „A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja
jestem światłością  świata.  Kto  idzie  ze  mną,  nie  będzie  chodził  w ciemności,  lecz  będzie  miał
światło życia".

W ogóle go nie znałem i nigdy nic o nim nie słyszałem, a co dopiero mieć w domu Biblie a
mimo  to  moje  objawienie  wyglądało  jak  w  tekście  Biblii,  cytowanym  powyżej.  Ale  to  był
największy cud, który praktycznie aż do dzisiaj przeżyłem. Tak, cud!

Co to jest cud? Jest to moment, kiedy rzeczywistość wokół nas jest całkowicie zmieniona
bez interwencji ludzkiej ręki albo technologii i jest to najlepszym dla nas świadectwem.

W tym miejscu opiszę jedną historię, w którym miał miejsce cud. Nieznany żołnierz w roku
1915  był  na  froncie  środku  strzelaniny.  Był  to  silnie  wierzący  mężczyzna.  Nosił  w  kieszeni
munduru mały egzemplarz Biblii. W jednej chwili upadł na ziemię, ponieważ uderzyło w niego
kilka  kul.  Odniósł  rany na  rękach  i  nogach,  które  nie  były  ważne,  ponieważ  chodziło  o  rany
szarpane od odłamków. Ale jeden pocisk trafił go prosto w serce. Ta miała i mogła być śmiertelna.
W szpitalu przynieśli mu jego mundur i  Biblie. Wtedy zrozumiał, że stał  się cud. Zobaczył, że
mundur jest dziurawy od kuli w miejscu, gdzie znajduje się serce. Strzał trafił w Biblie znajdującą
się w jego kieszeni. Główny cud był taki, że kula zatrzymała się w miejscu, w którym biblijny
psalm mówi: „Ochronię cię od nieprzyjaciół i ich strzał". To nie był przypadek. To był cud! Tego
cudu nie mogła spowodować fizyka, przypadek, wada kuli, przypadkowe stanie żołnierza w tym
miejscu albo coś innego. Ten żołnierz przeżył cud! Ja w to wierzę. To nie jest tak, że chciałbym coś
takiego przeżyć.  Mi wystarczył  mój „bezpieczny" cud pod wodą i  w niebie.  I  to,  co w swoim
nadprzyrodzonym doświadczeniu widziałem, nie było spowodowane:

-fizyką
-chemią
-brakiem tlenu
-wcześniejszymi doświadczeniami i wiedzą
-oszustwem dla celów zarobkowych i dla zysku

Jezus,  który  mi  się  ukazał  w  cudownym  świetle,  był  absolutnym  cudem.  To  jest
niezaprzeczalne. I wcale nie jest pierwszym i oryginalnym. Dlaczego? Ponieważ wielokrotnie w
historii i w Biblii historie ze światłem są dawno opisane.

Jesteśmy sceptykami wobec opowieści, w których wieloletni działacze różnych religii i sekt
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mówią, że mieli czy to objawienie Allaha czy jakiegoś świętego albo kogokolwiek z ich kręgu
wiary.  Może to przeżyli,  może to prawda, może nie kłamią a może im nie chcemy wierzyć.  W
każdym razie większość takich objawień jest spowodowana środowiskiem i przekonaniem danej
religii. Wyobraźnia i sny mogą być w wielu przypadkach ojcem myśli i marzeń.

Moje osobiste objawienie Jezusa Chrystusa jako światła było trochę inne. Nic do tej pory nie
uważałem, niczego nie broniłem i z żadną wiarą nie walczyłem. Nie miałem powodów  przekreślać
i wyolbrzymiać. Właśnie wręcz przeciwnie. Długo swojej opowieści nikomu nie przekazywałem.
Nawet  się  bardzo  wstydziłem  i  obawiałem  się,  że  przeżyłem  coś  dziwnego,  co  nie  będzie
społeczeństwu i mojemu środowiskowi dobrze zrozumiane.

Podeprę  się  zacytowaniem  biblijnego  wersetu,  który  już  znamy,  a  który  mówi,  że
promieniujące światło to Jezus Chrystus.

Pierwszy list  do  Tymoteusza  6:16  „...jedyny,  mający  nieśmiertelność,  który  zamieszkuje
światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć".

O tak! Jeśli to wygląda tak, jakbym z autorem Biblii się dogadał, aby mi zaserwował treść
swojej książki, musiałbym się narodzić jakieś 2000 lat wcześniej.

O co właściwie tutaj chodzi i co jest napisane? Wielu poszukujących i niewierzących ludzi,
którzy się do mnie zwracają, mówią, że Boga nie da się widzieć i że żaden żywy człowiek go nie
widział. Dokładnie! To prawda. Żaden człowiek, nawet, np. Mojżesz, który Boga nie widział. Biblia
mówi, że Bóg jest duchem. Ducha nie da się zobaczyć. Boga na żywo na prawdę nikt nie widział i
Biblia o tym pisze.

Drugim miejscem w Biblii jest już nam znana opowieść o człowieku, który miał na imię
Szaweł z Tarsu. Dzisiaj na całym świecie jest znany jako apostoł Paweł. Jego opowieść komentuję
w innej części tej książki. Historia jest zapisana w Biblii w Dziejach Apostolskich.

Dziele Apostolskie 9:3 „Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle
światłość z nieba".

Apostoł Paweł jechał do Damaszku (dzisiejszego centrum radykalnego islamu), gdzie miał
za  cel  unicestwić  miejscową,  chrześcijańską  wspólnotę.  Miał  do  tego  akceptację  żydowskich
dygnitarzy.  Bóg  miał  jednak  inny  plan.  Na  drodze  niedaleko  od  Damaszku  Pawła  oślepiło
promieniujące  światło.  Paweł  dowiedział  się,  że  mówiące  światło  jest  Jezusem.  To  spotkanie
zmieniło go i z nałogowego dygnitarza stał się krótko po tym gorliwym wyznawcą wiary w Jezusa
Chrystusa. Bóg zmienił jego serce i wypełnił jego późniejsze życie wielką miłością i on później całe
swoje życie poświęcił na to, aby ludzie na całym świecie usłyszeli o tym cudownym świetle – o
Jezusie Chrystusie.

Kolejnym miejscem może być biblijny werset zapisany w ewangelii św. Łukasza, gdzie jest
napisane:

Ewangelia według św. Łukasza 24:4 „Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed
nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach".

Tutaj jest jasne odwołanie do tego, że również aniołowie objawiają się jako posłowie w
szacie, która bardzo mocno świeci. Jest to bardzo podobne do promieniującego światła, w którym
ukazuje się Jezus. Wiele opowieści doświadczeń bliskości ze śmiercią opisuje promieniujące istoty,
które im się objawiły czyli anioły. To też może być opis wiarygodny.

Na  koniec  wspomniałbym  też  jedno  miejsce  w  Biblii,  które  ostrzega  człowieka  przed
różnymi objawieniami  „światła". W Biblii jest napisane (wielu z wierzących już to wie), że szatan
od początku  aż  do  swojego końca,  może  TYLKO ludzi  okłamywać.  A o  nim jest  napisane  w
związku  ze  światłem,  że   się  przebiera  za  „anioła  światła"  i  chce  ludzi  zwieść.  Pewnie  sobie
pomyślicie,  że  to  nie  będzie aż takie  poważne.  Ale jest  to  prawdą.  Szatan nie  jest  amatorem i
marnym aktorem. On wie, co robi i głównie dlaczego to robi. Morał z tego dla nas taki płynie, że
NA KAŻDE OBJAWIENIE/ILUMINACJE i doświadczenie takie jak moje, musi być koniecznie od
Boga i musi odpowiadać wiarygodnej Biblii.

Drugi List do Koryntian 11:14  „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła

67



światłości.  15  Nic  przeto  wielkiego,  że  i  jego  słudzy  podszywają  się  pod  sprawiedliwość.  Ale
skończą według swoich uczynków".

Wiele ludzi mi pisze emaile i przytacza swoje doświadczenia, kiedy w różnych modlitwach,
stanach czy w przeżyciach podobnych do śmierci klinicznej, widzieli  promieniujące światło lub
anioła.  Ta  oświetlona  istota  często  im  mówi  o  ich  martwych  krewnych,  ukazywała  im  ich,
pokazywała obrazy raju,  obdarzyła ich siłą  uleczania itd.  Te osoby później  na Ziemi wykazują
wspólny  mianownik  w  tym,  że  wierzą  we  wszystko,  Boga  sobie  wyobrażają  jako
wszechogarniającą i pełną miłości energię, Jezusa zaszufladkują  do pozycji mądrego człowieka, ale
nie jako Syna Bożego, starają się wierzyć w humanizm a niektórzy z nich mają skłonności do
psychotropów i uzdrawiania.  W historii  jest  tysiąc powtarzających się takich scenariuszy,  kiedy
szatan nas okłamał. To oczywiście nie jest drogą do światła i nieba. O konieczności ocalenia swojej
duszy w Jezusie tacy okłamani ludzie nie chcą rozmawiać, Biblia dla nich nie jest decydująca i w
partnerskich relacjach bywają najczęściej bardzo życzliwi.

Biblia  nas uczy,  że jakiekolwiek objawienie i  oświecenie tj.  Na przykład doświadczenia
śmierci klinicznej, są od Boga wtedy, jeśli efekt doświadczenia jest taki, że prowadzi człowieka do
tego, aby poszukiwał Boga i zmienił swoje życie i swoją okolicę, aby inni poszukiwali i poznali
Jezusa Chrystusa. Jeśli tak nie jest, można założyć, że za snem, widzeniem, objawieniem, kliniczną
śmiercią i innym doświadczeniem, nie stał Bóg.

W objawieniu  promieniującego  światła,  które  odpowiada  Biblii  i  logicznie  wiąże  się  z
ludzkim rozumem i niesie dobre owoce, trzeba się zatrzymać i szukać w nich,  czy Bóg chce nam
coś powiedzieć o naszym życiu.

Nie  jest  przecież  normalne,  że  tyle  różnych  geograficznych,  socjalnie  i  czasowo  nie
związanych ze sobą źródeł, mówiło identycznie o promieniującym świetle w związku z życiem po
śmierci? Dla mnie jest to cudowne i fantastyczne. Uważam, że jest to niezależny dowód na istnienie
Jezusa Chrystusa i warunkowego życie wiecznego. Przecież byłoby tragicznym odkryciem, koniec
nadziei i strata jedynego, znaczącego sensu życia.
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Czy niewierzący człowiek może  po śmierci pójść do nieba? 

Od piekła i nieba dzieli nas tylko życie,
to jest najtrudniejsza rzecz na świecie.

Blaise Pascal

Tym pytaniem w mojej książce chcę się marginalnie zająć przede wszystkim dlatego, że
wielka  ilość  waszych  pytań  na  ten  temat,  mówi  o  tym,  że  czytelnicy  nie  mają  na  to  pytanie
potrzebnej odpowiedzi.

W pełni  to  rozumiem,  ale  odpowiedź  na  to  pytanie  was  prawdopodobnie  nie  pocieszy,
ponieważ nie daje szybkiego i prostego rozwiązania, którego dzisiejsze czasy oczekują.

W żadnej społeczności, firmie, organizacji albo w innym stowarzyszeniu nie ma tak, aby
jego pełnoprawnym członkiem był ktoś, kto tylko w części zgadzałby się z treścią i warunkami
członkostwa. To jest normalne, każdy to rozumie i na wszystkich płaszczyznach to respektujemy.
Wędkarzom i myśliwym nie jest zapalony obrońca zwierząt i przeciwnik komercyjnych polowań.
Tak samo nie będzie pracował w firmie wyrabiającej tytoń ktoś, kto walczy z paleniem i palaczami
na peronie. Jego decyzje będziemy respektować, bo w demokratycznym kraju taki człowiek ma
możliwość wyboru.

Również  życie  po  śmierci  w niebie,  gdzie  jest  przecudnie,  ma  swoje  warunki  wstępu  i
członkostwa. To logiczne i respektujemy to jak wszystko inne. Ale uwaga – jest tu jedna różnica!
Członkostwo w niebie różni się od wszystkiego innego już w swoim charakterze. Nie chodzi tu o
nic doczesnego i interesującego, ale o ŻYCIE wieczne, do którego dąży np. wędkarz, myśliwy,
ekolog, obrońca zwierząt, właściciel firmy produkującej tytoń albo ktokolwiek inny na świecie.. W
niebie może być ktokolwiek i obojętnie skąd, ale TYLKO po spełnieniu przejrzystych i jasnych
warunków.

O jakie warunki chodzi? Te warunki są cały czas stałe i nie zmieniają się z nową władzą czy
politycznym reżimem aż do końca ludzkości. Te warunki brzmią:

„...ktokolwiek  wyznaje,  że  Jezus  Chrystus  jest  Panem i  Synem Bożym i  wierzy Biblii....,
BĘDZIE W NIEBIE".

W jednym, prostym zdaniu można to powiedzieć. Ale to nie jest takie proste, ponieważ Bóg
zagląda do ludzkiego serca i wie, zanim sami zdecydujemy.

To jest warunek członkostwa i wstępu do nieba. Prosty warunek, ale wymagający decyzję na
całe życie! Dlatego tyle ludzi nie dochodzi do nieba,  ponieważ nie chcą tego warunku spełnić.
Problem ze zgodą na te warunki opisują nam dwa biblijne wersety, które patrzą w przyszłość.

Pierwszy jest taki, że na drodze wiodącej do piekła jest w każdej generacji więcej ludzi niż
na wąskiej ścieżce prowadzącej do nieba:

Ewangelia  według św.  Mateusza  7:13  „Wchodźcie  przez  ciasną bramę!  Bo szeroka jest
brama i  przestronna  ta  droga,  która  prowadzi  do  zguby  a  wielu  jest  takich,  którzy  przez  nią
wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich,
którzy ją znajdują!”.

Drugi werset mówi o tym, że w każdej generacji wiele ludzi stara się dojść do nieba, ale nie
chce respektować warunków pójścia do nieba.

Ewangelia według św. Mateusza 11:12  „A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo
niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je".

Wiele ludzi niewierzących chce go zrozumieć, ale im to nie wychodzi. Do tej grupy należy
wielu ludzi, którzy twierdzą, że w coś wierzą ale Boga nie chcą. Takich „bandytów" jest dużo. Być
może co trzeci człowiek powie wam, że wierzy w niebo, że praktykuje różne duchowe ćwiczenia i
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czasami  chodzi  do  kościoła.  Odrzucają  biblijnego Boga  i  wiarę,  ale  często  mówią  o  niebie,  o
duchowych rzeczach, o aniołach ale nie chcą się wiązać z żadnymi warunkami i obowiązkami.
Chcą być niezależni i wolni. Wolność i niezależność jest tę główną przeszkodą na drodze do nieba.
Niebo nie jest „open air", piknikiem na australijskiej plaży. Biblijne niebo to życie wieczne.

Inny sposób jak się dostać do nieba po prostu nie istnieje! A innego nieba, niż to biblijne, nie
ma. Nirwana, ciągły cykl reinkarnacji, planeta kosmicznych ludzi albo inna namiastka zastępująca
niebo, nigdy nie istniała i nie będzie istnieć.

Znowu powrócę do już przytoczonego przykładu. Łowić ryby w Czechach nikt wam nie
pozwoli bez pozwolenia na łowienie i bez członkostwa w kole wędkarskim. Tak samo nie można
się dostać do nieba inaczej, niż przez tego, który jest zarówno bramą jak i kluczem, czyli przez
Jezusa Chrystusa.

Chcecie  pójść  do  nieba?  Jeśli  tak,  zdecydujcie  się  i  wstąpcie  na  tą  drogę.  Każdy
chrześcijański kościół wam udzieli więcej informacji.

Ten, kto chce iść do nieba i dąży to tego, ma taką możliwość i nikt mu tego nie zabroni.
To prawda, że Biblia o pewnych rzeczach i tematach nam nie mówi od razu,  w pełni i tylko

je wskazuje. Dlatego i to pytanie ma w Biblii jedyne przeświadczenie, że ten, kto chce brać udział
w niebie, ma i musi uwierzyć NATYCHMIAST i nie czekać na coś lepszego. Nic dokładniejszego
nie otrzymamy. Uwierzyć w Boga natychmiast jest jedyną, 100% pewnością nieba. Wszystkie inne
wiary, teorie i marzenia są tylko głupią wątpliwością w dzisiejszym wątpliwym i szybkim świecie.

Wróćmy do pytania zapisanego w tytule rozdziału. Czy niewierzący człowiek może pójść do
nieba? Przyznam, że tego pytania nie lubię.  Dlaczego człowiek,  który w swoim życiu odrzucił
Jezusa Chrystusa w ogóle zastanawia się, czy w ogóle niebo istnieje? Szczerą odpowiedzią w całym
chrześcijańskim spektrum jest odpowiedź, że najprawdopodobniej  NIE PÓJDZIE do nieba! Tej
odpowiedzi nie wymyślił kościół, ale dostarcza nam jej Bóg w Biblii.

Poprawne pytanie powinno brzmieć trochę inaczej. Już wiele razy przyszedł mi od różnych
ludzi mail. A brzmi ono tak: „czy może niewierzący człowiek, który nigdy nie słyszał o Bogu może
pójść po śmierci do nieba?".

Na ten temat jest poświęcone kilka wersetów w Biblii i w chrześcijańskich kręgach istnieje
kilka teorii. Spójrzmy na te najważniejsze.

Na początku chciałbym zaznaczyć, że znaczącym problemem w tym temacie jest powód,
dlaczego ludzie  umierają  jako niewierzący.  Gdzie jest  ten  główny powód,  że za wczas  się  nie
obudzili i nie zdecydowali się na wiarę w Boga Ojca?

Błędem ze strony kościoła jest to, że takich ludzi nie zaczepiają? Zaczepiony człowiek nie
wyśmiałby tego? To  błąd i wina człowieka, że się o te rzeczy nie zainteresował wcześniej? To
rozsądne pytania i obawy.

Wiemy  przecież,  że  śmierć  od  dawna  nie  przychodzi  w  90  %  w  wieku  seniora,  ale
wielokrotnie wcześniej  i  nieoczekiwanie.  Czasy są gorące a informacyjny chaos się powiększa.
Kiedy kościół  pełni  swoją  misję  i  mówi  szukającym o niebie,  tak  wszystko zależy później  od
słuchaczy. Zareagują czy nie? Biblia patrzy na to pytanie bardzo pragmatycznie.

Dzieje Apostolskie 17:32 „Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni
powiedzieli <<Posłuchamy cię o tym innym razem>>. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i
uwierzyli"

Mamy tu wytłumaczone, że w każdej generacji są ludzie, którzy, nawet jeśli słyszą logiczne
i piękne informacje o chrześcijaństwie, nie wierzą lub swoją decyzję ciągle odkładają. Później są ci,
którzy słuchają i wierzą. Niebo i życie wieczne jest dla nich tak bardzo piękne, że otwierają swoje
uszy, serce, rozum i zwracają się do Boga. A wasza ścieżka, drodzy czytelnicy, w tym momencie
jest jaka?

Kluczowy werset z Biblii do tego pytania:
Apokalipsa św. Jana  „I taką nową pieśń śpiewają: << Godzien jesteś wziąć księgę i jej

pieczęcie otworzyć,  bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi]  z każdego pokolenia,

70



języka, ludu i narodu>>".
Biblia jest sprawiedliwa, ponieważ pochodzi od jedynego, sprawiedliwego Boga w całym

wszechświecie i wobec nikogo nie jest obojętny i nikomu nie słodzi!
W  tym  wersecie  jest  też  napisane,  że  CAŁKOWICIE  każdemu  narodowi,  językowi,

człowiekowi  i  pokoleniom,  jest  ZAWSZE  umożliwione  słyszeć  dobrą  nowinę  o  Bogu  i
NAWRÓCENIE SIĘ! A o kim tu mowa? Nie istnieje żadna narodowa grupa, plemię i język, który
nie miałby szansy przyjąć chrześcijańskiej drogi do nieba. To jest cudowne, zwłaszcza ta część, w
której mówi się o każdym pokoleniu! Każda generacja, całkowicie każda, dostanie ofertę słuchania
ewangelii tzn. Informacji o drodze do nieba.

Czy może ktoś z nas się z tego wykręcić? Może! Dlaczego by nie mógł. Bóg nikogo z nas
do niczego nie będzie zmuszać. Płacze nad nami ale tego nie uczyni!

Czy istnieje  człowiek,  który na prawdę nie  słyszał  o  niebie  i  życiu  wiecznym i  bez  tej
informacji umarł?  Myślę, że tacy ludzie istnieją! Z drugiej strony jednak wierzymy, że człowiek
NIE CHCIAŁ w głębi swojego serca słyszeć dobrej nowiny o Bogu i niebie! Miał zamknięte uszy.
Nie  jest  to  typ,  który  aktywnie  odrzuca  chrześcijan,  gani  czy  odpiera.  Ale  niewerbalnie  temu
rodzajowi  informacji  się  wymigał  i  nie  poszukiwał  jej.  Wybrał  swoje  demokratyczne
STANOWISKO!  Stanowisko,  które  nie  jest  drogą  do  wiecznego  „życia  po  życiu".  Znacząca
chrześcijańska większość uważa, że w Boga uwierzy ten, kto bardzo tego pragnie, a nie uwierzy,
kto tego nie pragnie w głębi serca.

Oferta  Boga  przedstawiona  poprzez  kościół,  jest  całkowicie  dla  każdego  i  zawsze!  To
prawda, że taki człowiek, może być przez Boga kilka razy zapraszany. Nie ma tylko jednej szansy.
Zaproszenie od Boga jest często powtarzane.  

Ten  wykład  jest  logiczny,  demokratyczny i  nieagresywny.  Może  problemem jest  to,  że
kościół nie tłumaczy wagi złej decyzji człowieka „przeciw Bogu" z dostateczną apelacją i zapałem.
Ale nawet ta „niedoskonałość" nie może być wymówką sekundę po śmierci, że dusza nie miała
możliwości słyszeć! Tego Bóg słuchać nie będzie.

Poprawne  pytanie  więc  brzmi:  „Czy  człowiek  może  nie  słyszeć  o  Bogu  jeśli  chce  go
usłyszeć?" Odpowiedź w Biblii świętej brzmi: Nie może!

Możemy  stwierdzić,  że  dusza,  która  się  narodzi  w  Indiach  albo  w  Arabii  Saudyjskiej
pomiędzy milionem hindusów albo muzułmanów ma możliwość znaleźć i przyjąć wiarę w Boga i
Jezusa Chrystusa. W dzisiejszych czasach jest w Indiach albo w Chinach tyle milionów chrześcijan
i  kościołów,  mimo  obecnej  dezinformacji,  że  to  tylko  popiera  moje  twierdzenie.  Niedawno
czytałem w jednej z książek, że objawienie „promieniującego światła" w środowisku muzułmanów
zdarza się często i znaczącej większości objawia im się Jezus Chrystus albo anioł a nie Allah czy
Mahomet!

Bóg wszystko przewidział,  on wie,  kto chętnie  uwierzy w niebo,  a  kto nie!  To jedna z
podstawowych,  chrześcijańskich  prawd o  Bogu.  Nam nie  jest  to  dane.  Dlatego  jako  kościół  i
chrześcijanie, mamy mówić o niebie całkowicie wszystkim ludziom, którzy są chętni słuchać.

W Biblii jest werset, który jasno mówi o tym, że Bóg wie o nas wszystko do przodu.
Dzieje Apostolskie 1:24 „I tak się pomodlili: <<Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z

tych dwóch jednego, którego wybrałeś".
Bóg wie, która z dusz wychodząca od niego, będzie go kochać a która nie. Ale mimo to,

każda dusza posiada WOLNĄ wolę aby zdecydować. Decyzja jest zawsze nasza. Żaden los, na
który nie da się wpłynąć, NIE ISTNIEJE!

Ewangelia według św. Mateusza 15:13 „On zaś odrzekł: <<Każda roślina, który nie sadził
mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. 14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli
ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną>>".

Kolejnym miejscem w Biblii,  którym określone grupy wykładowców i badaczy cytuje w
związku z pytaniem tego rozdziału jest:

List do Rzymian 2:12 „Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w
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Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. 13 Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu
Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. 14
Bo gdy poganie,  którzy Prawa nie mają,  idą za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż
Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. 15 Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich
sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich
oskarżające i uniewinniające. 16 [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa
Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. 17 Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz się
Żydem, całkowicie zdajesz się na Prawo, chlubisz się Bogiem, 18 pouczony Prawem znasz wolę i
umiesz rozpoznać co lepsze, 19 a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla
tych,  którzy  są  w  ciemnościach,  20  wychowawcą  nieumiejętnych,  nauczycielem  prostaczków,
mającym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy... 21 Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie
uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. 22 Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz?
Który  brzydzisz  się  bożkami,  okradasz  świątynie?  23  Ty,  który  chlubisz  się  Prawem,  przez
przekroczenie Prawa znieważasz Boga. 24 Z waszej to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, co jest
napisane  –  poganie  bluźnią  imieniu  Boga.  25  Obrzezanie  posiada  wprawdzie  wartość,  jeżeli
zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak
nieobrzezany. 26 Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania
nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? 27 I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany,
a  wypełnia  Prawo,  będzie  sądził  ciebie,  który  mimo,  że  masz  księgę  Prawa  i  obrzezanie,
przestępujesz Prawo. 28 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest
to,  które  jest  widoczne  na  ciele,  29  ale  prawdziwym Żydem jest  ten,  kto  jest  nim wewnątrz  a
prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki oto otrzymuje
pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

List do Rzymian 3:1 Na czym polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania? 2 Wielki
pod  każdym względem.  Najpierw ten,  że  zostały  powierzone  im  słowa  Boże.  3  Bo  i  cóż,  jeśli
niektórzy stali  się  niewierni,  czyż  ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? 4 Żadną
miarą! Bóg przecież musi się okazać prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co
napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.5
Lecz  jeśli  nasza  nieprawość  uwydatnia  sprawiedliwość  Bożą,  to  cóż  powiemy?  Czy  Bóg  jest
niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyrażam się po ludzku. 6 Żadną miarą! Bo w takim
razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? 7 Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej
się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? 8 I czyż
to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? - jak nas niektórzy oczerniają i jak nam
zarzucają, że tak mówimy. Taka czeka sprawiedliwa kara. 9 Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną
miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi jak i poganie są pod panowaniem grzechu, 10
jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by
szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni,
zgoła ani jednego. 13Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują  zdradę, jad żmijowy
pod ich wargami, 14 ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; 15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi,
16 zagłada i nędza są na ich drogach, 17 droga pokoju jest im nie znana, 18 bojaźni Bożej nie ma
przed ich oczami. 19 A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu.
I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, 20 jako że
uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo
bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. 21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża
niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski,
przez  odkupienie,  które  jest  w  Chrystusie  Jezusie.  25  Jego  to  ustanowił  Bóg  narzędziem
przebłagania  przez  wiarę  mocą  Jego  krwi.  Chciał  przez  to  okazać,  że  sprawiedliwość  Jego
względem  grzechów  popełnionych  dawniej  –  za  dni  cierpliwości Bożej  –  wyrażała  się  26  w
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odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On
sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, którzy wierzy w Jezusa. 27 Gdzież więc podstawa
do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczestników? Nie, przez
prawo  wiary.  28  Sądzimy  bowiem,  że  człowiek  usprawiedliwienie  przez  wiarę,  niezależnie  od
pełnienia nakazów Prawa. 29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan?
Na pewno również i pogan. 30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego
dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę."

W tym rozległym fragmencie mowa jest o dwóch grupach ludzi. Piszą o Żydach i poganach.
Poganie to nie ci, którzy nie wierzą w Boga i Jezusa Chrystusa, ale ci niewierzący, którzy uwierzyli
w  Boga.  Żydzi  żyją  według  tzw.  „Prawa",  czyli  według  dziesięciu  przykazań  ze  Starego
Testamentu.  Poganie, którzy uwierzyli będą sądzeni według czynów i wiary, którą mają w sercu.
Wierzący mają wpisane „Prawo" w serce przez Jezusa Chrystusa. To jedyny bilet do nieba. Dlatego
tam nie ma  grupy tzw. „dobrych niewierzących", którzy nigdy nikomu nie ubliżyli i tylko nie mieli
możliwości wybrać Boga. Nie ma jej tam, ponieważ taka grupa nie istnieje. Istnieją tylko ludzie,
którzy świadomie na pokaz lub w ukryciu machają na Boga ręką i trzymają się z daleka od biblijnej
wiary.  O tych ludziach w powyższym tekście się nie mówi. Ta grupa nie występuje w żadnym
miejscu w Biblii, opisującej niebo.

Jest to tak rozwiązane, że dla Bogiem jest ważne u tych grup postawa serca a nie tylko
dekrety,  liturgie  i  ludzkie  tradycje.  Bóg patrzy do  serca!  Dlatego  jest  napisane,  jeśli  będziecie
uważniej czytać, że nie wszyscy, którzy chlubią się tytułem „wierzącego", będą automatycznie w
niebie. Bóg jest sprawiedliwy i o to mu chodzi! Popatrzcie na werset 29 i 30. Bóg jest Bogiem
wszystkich. Tak jest napisane. To jest jego stosunek do ludzi. Ale odwrotnie to wygląda ze strony
ludzi. Nie wszyscy ludzie chcą Boga. W każdej generacji chce go tylko mniejszość. 30 werset mówi
kto będzie w niebie. Będą tam Żydzi i będą tam poganie, ale tylko ci, którzy sami i dobrowolnie
przyjęli wiarę w Boga i Jezusa Chrystusa. Jest tam napisane, że będą w niebie dzięki temu, że
posiadają „wiarę".  To jest  podstawa i bilet  do nieba.  Inna grupa w całej  Biblii  nie jest  nigdzie
nazwana, która miałaby dostęp do nieba.

Werset 10 i 11  „jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 11 nie ma
rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga".

Znowu  trafiamy  na  pierwotny  problem  całego,  głównego  pytania  tego  rozdziału.  Tylu
ludziom Boga NIE BRAKUJE. Ludzie śmieją się z Boga i kościoła. I ludzie nie chcą zrozumieć
tego, że do nieba jest jedna droga.

Po  której  stronie  jest  „piłka  odpowiedzialności"?  Po  stronie  Bożej  czy  kościelnej?  Z
pewnością nie po stronie Boga jest problem. On dąży do tego, aby wszyscy w niego uwierzyli, to
jego podstawowy cel  i  pragnienie!  Po stronie  kościoła  jest  ulepszanie  szerzenia  wiary o  Bogu
poprzez  ewangelię  i  zbawienie  w  Jezusie  Chrystusie.  Główny  problem  jest  w  wolnej  woli
większości ludzi. Wierzę, że ta książka pomoże zmienić ten niezdrowy stosunek u setek ludzi i
pomoże im odnaleźć nowe życie w wierze w Boga.

Bóg w każdej generacji, w każdym narodzie robi wszystko co możliwe, aby ludzie o nim
usłyszeli, aby go mogli poznać i uwierzyć. Bóg używa tradycyjnych i  nowoczesnych kościołów,
wspólnot młodzieżowych dla starszych ludzi,  dzieci czy przedsiębiorców. Wszystkim proponuje
swoją ofertę.

Odpowiedź na pytanie z tytułu rozdziału jest więc oczywista. Do nieba prowadzi tylko jedna
droga dla  tego,  kto  przyjmie  jej  warunki.  Wejść  do  nieba  jako niewierzący albo  pół  wierzący,
okultysta czy ezoteryk nie jest możliwe! Dawcą możliwości pójścia do nieba jest Bóg w Jezusie
Chrystusie. Tylko on wie jak to będzie w ekstremalnych sytuacjach i przypadkach. Może spotkamy
się w niebie z kimś, kogo w ogóle byśmy się tam nie spodziewali.  W każdym razie niebo jest
cudownym miejscem.  Jeśli  ktoś  z  czytelników książki  chce  się  tam znaleźć  a  nie  ma  jeszcze
pewności, niech znajdzie kościół w swojej okolicy. Bóg czeka właśnie teraz
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Nie jestem wierzący i widzę światło!

Wiara z nas robi w słabości silnymi,
w biedzie bogatymi, w śmierci żywymi.

Charles Haddon Spurgeon
 

Stoję  przed  światłem  a  nigdy  nie  słyszałem  o  imieniu  „Jezus  Chrystus".  Tego
doświadczyłem w doświadczeniu śmierci klinicznej. Jedyne, co od czasu do czasu wyszło z moich
ust,  było  tzw.  wymawianie  imienia  Bożego  na  daremno.  Kilka  razy  dziennie  używałem
sformułowania  typu  „Jezus  Maria",  „Panie  Boże"  lub  „Boże  mój".  W tym czasie  w ogóle  nie
zdawałem sobie sprawy, co to jest i dlaczego to mówię. Nawet w śnie nie wpadłbym na pomysł, że
to ma jakiś kontekst z biblijną historią i współczesnością. Z chęcią powtórzę, że ja i moja rodzina
włącznie z szerszym kręgiem krewnych, była ateistyczna.

Również  wytłumaczyłem,  że  przeciętny  niewierzący  człowiek  nie  jest  niewierzący  z
przeświadczenia, ale dlatego, że nie usłyszał i nie studiował informacji o Bogu i Jezusie Chrystusie
i ich relacjach za życia i po śmierci. Nawet u nas na wsi, gdzie mieszkałem, nie było żadnego
kościoła ani kapliczki. Pamiętam, że pośrodku wsi była kolumna z dzwonem, który może kiedyś w
historii  służył  do  celów  kościelnych.  A ja  go  podziwiałem  bardziej  dlatego,  że  jako  chłopcy
chcieliśmy nim dzwonić,  ale  nie  było  jak  się  do  niego dostać.  Również  pamiętam,  że  do  wsi
pewnego razu przyjechała kobieta,  która była praktykującą katoliczką.  W niedziele do południa
jechała na rowerze do miasta i wszyscy przeczuwali,  że jeździ do kościoła. Tym była dla mnie
zagadką. Ale spostrzegałem to tak jak moje środowisko, że nie jest to normalne tylko podejrzane.

Ciekawe,  nigdy  do  momentu  doświadczenia  śmierci  klinicznej,  nie  spotkałem  się  z
wierzącymi ludźmi. Nigdy mi nic złego nie zrobili. Nic ode mnie ani od mojej rodziny nie chcieli.
Dlaczego jest to ciekawe? Ponieważ mimo to, miałem gdzieś wewnątrz w myśli i może w sercu
podłączony  obronny  mechanizm  przeciwko  tej  grupie  ludzi.  Jak  się  to  stało?  Jeśli  spotkacie
jakiegoś niesympatycznego człowieka, to na samym początku swoich doświadczeń lub informacji
stworzycie zamierzony odwrót. Ten odwrót może przemienić się w różną postać. Może chodzić o
oszczerstwa,  ubliżanie,  kłamliwe  informacje,  agresję,  ograniczenie  lub  eliminacja  fizycznego
kontaktu we wszystkich dziedzinach. Często w klasyfikacji  ludzi się mylimy, co powoduje wiele
cierpień i bólu. O tych raniących błędach, które pojawiły się przez sądzenie drugiego człowieka,
mógłbym długo pisać z własnego doświadczenia.

Jedną  z  niewielu  zalet  globalnej  demokracji  jest  to,  że  uczymy  się  być  tolerancyjni  i
szanować innych ludzi. Również i Biblia nas uczy tego poglądu, ponieważ w jednym wersecie jest
napisane:

List św. Jakuba Apostoła 1:19 „...być skory do słuchania, nieskory do mówienia..."
Wytworzenie podobnego obronnego mechanizmu wobec niektórych ludzi czy grup, może

być w konkretnych warunkach zrozumiałą reakcją. Chodzi o reakcje na bezpośrednią konfrontację,
w której jedną z ról gra nasza osoba, nie drugi albo inny pośrednik. Ale dlaczego ja gdzieś w swoim
wnętrzu  albo  mózgu  wytworzyłem  strach  przed  chrześcijaństwem,  doprowadzony  jasnym,
kategoryzacyjnym odstąpieniem?

Oczywistą rolę odegrała komunistyczna demagogia, która wiarę prześladowała i wypędzała
jak najdalej. To oczywiście nie dotykało bezpośrednio mojej osoby albo rodziny. Jest zrozumiałe, że
jeśli  was ktoś nękał na ulicy albo w domu jak Świadkowie Jehowy, Ruch Świętego Grala albo
Mormoni, wytworzyliście swój zdefiniowany stosunek i dystans. Nic w tym złego. Błędem jest, że
takie doświadczenia często wiodą do tego, że rzeczywistość uogólniamy.  To kończy się tak,  że
wszystkie kościoły i chrześcijan taki człowiek w swoich reakcjach obronnych, wrzuca do jednego
worka. Przyjmijmy, że jest to błąd i mylne zachowanie. Takie uogólnienie mianowicie może mieć
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takie skutki, że człowiek odrzuci Boga i wszystko o Nim. Nie było by nic w tym tak strasznego,
gdyby to  nie  wiązało  się  z  odrzuceniem życia  wiecznego.  Takiego życia,  które  opisywałem w
rozdziale  5.  Twarde  i  zamknięte  serce  może  człowieka  całkowicie  odrętwić.  Psycholodzy  i
psychiatrzy, chrześcijańscy doradcy i kaznodzieje mogliby wam przedstawić setki a tysiące takich
przypadków z praktyki. Uważajmy bardzo na takie reakcje.

Można powiedzieć, że znane sekty tupu Świadkowie Jehowy, Mormoni albo Ruch Świętego
Grala są niebezpieczną społecznością dla waszego rozwoju i poszukiwania życia wiecznego (w tym
przypadku polecam książkę „Byłem Świadkiem Jehowy"). Nie rozszerzajcie i nie generalizujcie
tego stanowiska do kolejnego społecznego i kościelnego poglądu. Poszukujcie dalej i zróbcie swoje
rozpoznanie i opinie.

Dam wam jedną, dobrą radę. Sektę poznacie od zdrowego, chrześcijańskiego kościoła tak,
że się nie trzyma Biblii lub różnie ją interpretuje. Świadkowie Jehowy już wiele razy przepowiadali
datę  końca  świata.  Ten,  kto  zna  Biblie,  wie,  że  jest  to  nieprawdą.  Biblia  jasno  mówi,  że  ani
człowiek, ani anioł,  ba,  nawet sam Jezus nie zna daty „końca świata".  W Biblii  jest dosłownie
powiedziane, że termin zna tylko Bóg a Biblia tylko przytacza wydarzenia, które będą przed tym
następować. Mormoni w ogóle nie opierają swojej nauki na Biblii, ale przede wszystkim na książce
jednego ze swoich założycieli.  Praktykują poligamię,  mężczyźni  nie  mogą ściągać bielizny itd.
Biblie czasami cytują i ją przekręcają, aby wyglądali jako religijna, wiarygodna społeczność. Ruch
Świętego Grala przekręca Biblie i koncentruje się na rzeczach, które są tylko częścią Biblii. Biblia
nic takiego nie mówi, nie nakazuje, i dlatego w tych przypadkach chodzi o sekty albo podejrzane
indywiduum. Tę dobrą wskazówkę zrozumiecie tylko wtedy, jeśli znacie Biblie, albo gdy ktoś was
ostrzegł.

Dlaczego rodzi się w nas opór do chrześcijaństwa, mimo że nie doznaliśmy przez nie złych
doświadczeń? Spróbuję wam, drodzy czytelnicy, przedstawić jasną odpowiedź. Jestem świadomy,
że większość czytelników tej książki to ludzie na razie niewierzący albo poszukujący. 

W tej książce już przyjąłem, że istnieje Bóg i diabeł. Powinienem wytłumaczyć, jak powstał
szatan. Przy stworzeniu świata był Bóg, anioły i inne istoty. Nadrzędnym aniołem był Lucyfer. Był
duchem światłości. Pewnego razy stwierdził, że to za mało, przeciwstawił się Bogu i chciał być taki
jak on. Biblia mówi, że przeciągnął na swoją stronę olbrzymią ilość aniołów. Tak powstały demony
lub tzw. upadłe anioły i tysiące nieprawidłowych głupstw wkoło nich. Lucyfer stał się Szatanem,
Bożym nieprzyjacielem ze  swoją  rzeszą.  Bóg  musiał  być  sprawiedliwy również  wobec  niego.
Przygotował dla niego w przyszłości śmierć i koniec tzw. „jezioro ognia", czyli piekło. Szatan stał
się tymczasem ojcem kłamstwa a Biblia mówi, że nie może inaczej, jak kłamać i wszystko co Bóg
powie, przekręci. Jego jedynym celem jest wchłonąć do piekła jak największą liczbę dusz, czyli
ludzi. Chce ukraść wszystko co należy do Boga.

Ewangelia św. Jana 8:44: „...Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem
kłamstwa".

To nie jest  materiał  na bajkę.  Ludzie ten fakt z  biegiem czasu,  która odrzuciła  istnienie
Boga, przekręcili w marne nie duchowe istnienie „dobra i zła", w istnienie nirwany i negatywnej
energii i w tysiące innych znanych form i wymysłów. Zło jest, ale Boga nie potrzebujemy. Jednak
ten system nie działa. Zło nie jest niekontrolowanym przypadkiem. Zło jest organizowane. Świat
duchowy to nie jest bajka. Szatan zna całą Biblie, każde słowo od Boga i zna nas. On wie, że czas
mu ucieka, ponieważ zna swój koniec. Dlatego coraz bardziej jest aktywny i kusi na wszystkie
sposoby i okłamuje ludzką duszę. Do czego kusi? Szatan nie potrzebuje aby ludzie byli mordercami
i złodziejami. Ale on wie, że setki bądź tysiące metod i sposobów pomaga, aby myśl nie miała
czasu, ochoty i sposobu na poszukiwanie Boga i przemyślenia o życiu wiecznym. Szatan nigdy w
tej grze walki duchowej nie da ludziom prezentu, tj. coś w okropnym opakowaniu, ale wszystko co
daje jest w drogocennym i kuszącym pakunku.

Czym  więc  nas  ludzi  kusi?  Wszystkim  co  można,  często  przyjemnością,  abyśmy  nie
poszukiwali  Boga i Jezusa i  nie zaczęli o tym myśleć.  Ale dlaczego? Szatan przecież widzi to,
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czego my nie widzimy i wie to, czego my nie wiemy. Widzi świat duchowy i zna Biblie.
On wie, że sekundę po śmierci jest już za późno zmienić swoją decyzje i stosunek do Boga.

Jest za późno. Szatan jest później zwycięzcą, ponieważ walkę o konkretną, ludzką duszę wygrał. W
praktyce chodzi o to, że człowiek aktywnie interesuje się reinkarnacją, astrologią, magią, aniołami,
spirytyzmem  albo  czymś  innym.  Inny  człowiek  skupiony  jest  na  karierze  zawodowej,
zainteresowaniach, relacjach partnerskich albo innych aktywnościach. Nie byłoby w tym nic złego
gdyby... Często jest tak, że Szatan tych albo innych aktywności często używa. Jak?

Przede  wszystkim jednym,  głównym sposobem.  Stara  się  człowieka  używać,  zabawiać,
zniechęcać i zapełnić tak myśl, abyśmy nie mieli czasu, ochoty i ideologicznego pragnienia szukać
Boga i myśleć o jego planach. Uwaga! Szatanowi nie przeszkadza ani to, kiedy ktoś mówi o Bogu
albo w jego imieniu głosi półprawdę jak wiele znanych sekt. Szatan wie, że sekciarze do nieba nie
pójdą, mimo że mówią o Bogu od rana do wieczora.

Widzicie czytelnicy, że tutaj chodzi na prawdę o duchową walkę. Nie chodzi o nic innego
jak o to, ile dusz będzie w niebie a ile w piekle. Sami widzicie, że ogólnie przekazywana negatywna
relacja wobec chrześcijaństwa, Boga i  Biblii  lub Jezusa Chrystusa, nie pojawiają się w naszym
wnętrzu sama od siebie. To nie jest nastawienie z realnego przeświadczenia. To był mój osobisty
przypadek. Takich przekonujących nieprzyjaciół i przeciwników Boga jest mało w całym świecie i
chodzi  o  marginalną  sprawę.  Niemniej  aż  sześćdziesiąt  procent  populacji  całego  świata  mówi
głośno, że w Boga nie wierzy. Ale w większości chodzi o niewiarę przez brak informacji. Istnieją
dziesiątki i setki tysięcy ludzi, którzy o swoje nawrócenie, tj. wiarę w Chrystusa, pytali wierzących:
„dlaczego z tym nie przyszliście  dużo wcześniej?"!  Kiedy poznali  jaki  jest  Bóg i  Jezus,  który
między innymi może się objawić podczas śmierci klinicznej w postaci promieniującego światła,
żałowali, że nie zdecydowali się na ochronę swojej duszy i piękne, nowe życie tutaj na Ziemi dużo
wcześniej.

Odpowiedź  na  ich  „dlaczego  z  tym  nie  przyszliście  dużo  wcześniej"  jest  prosta.  Taki
człowiek „wcześniej" nie chciał słyszeć, często wyśmiewał Boga a z chrześcijan nic sobie nie robił.
Jak  ktoś  mógł  do  niego  przyjść  „wcześniej"?  Rozumiecie  ten  paradoks?  I  to  jest  „sekretny"
problem, walka i hipokryzja zdecydowanej większości nas. I ja sam, przed swoim nawróceniem do
Boga, mogłem jako nastolatek ale ciężko mieć otwarte serce i uszy na tę wiedzę. Na wiedzę, że
istnieje Jezus, którego nie znam, ale on mnie tak, ba, on mnie w tym wszystkim bezwarunkowo
kocha.

Jakie jest rozwiązanie w takich sytuacjach? Ponownie bardzo proste i znane.
Doznawać  i  uwierzyć  to  cud.  Ale  do  tego  cudu  wiedzie  to,  że  się  ZDECYDUJEMY

przemyśleć i szukać informacji o tym, co nam ci „przedziwni" ludzie – chrześcijanie- chcą czasami
w mieście na chodniku właściwie powiedzieć...

Ale jak właściwie Szatan ludzką generacje oszukuje? Negatywny stosunek do Boga, Jezusa i
chrześcijaństwa wytwarza  w człowieku Szatan. Nakreślę to na jednej, znanej sytuacji, którą niemal
powszechnie  wszyscy  ludzie  doznają.  Idziecie  gdzieś  do  towarzystwa,  gdzie  się  bawicie.
Towarzystwo,  w  tym  wasi  przyjaciele,  znajomi,  koledzy  albo  rodzina,  rozmawiają  bez
jakichkolwiek problemów o czymkolwiek. Rozmawiają o autach, o kobietach, o sporcie, o piwie, o
winie  i  kawie,  o  naszej  pracy,  dzieciach  albo  o  małżeństwie.  Nawet  da  się  w  towarzystwie
przyjaciół bez problemu rozmawiać o różnych religiach, spirytyzmie albo o UFO czy popularnych
tajemnicach. Jednak nagle, kiedy w tej otwartej debacie zaczniecie dyskutować o imieniu Jezus,
atmosfera  w  pomieszczeniu  nagle  się  radykalnie  zmieni.  Do  tego  czasu  nikomu  nic  nie
przeszkadzało a w jednej chwili staliście się nietolerowanym elementem.

Dlaczego tak jest? Są dwa wytłumaczenia.
Pierwsze jest takie, że Szatan stara się za każdą cenę oddalić ochotę ludzi aby słyszeli i

mówili o Jezusie. Drugą rzeczą jest to, że imię Jezusa jest, nie wiem jak to najlepiej wytłumaczyć,
namacalną prawdą. Nie chodzi o prawdę jako technologię, ale o to, że jest ŻYWY.

Wróćmy do tego, że Szatan człowieka delikatnie okłamuje.  To jego taktyka,  aby ukraść
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Bogu  jak  najwięcej  dusz.  Chodź  czasami  swoją  taktykę  unowocześnia  i  przystosowuje  się  do
aktualnych czasów, w których żyjemy. Szatan się stara nie niszczyć waszego życia, ale daje wam
zabawę, zadowolenie, znajomości i inne przeżycia. Jeśli wasze życie by tylko niszczył i plądrował,
mogłoby was to odwrotnie prowadzić do poszukiwania Boga. A on do tego nie chce dopuścić.
Szatan  mianowicie,  bardzo dobrze  wie,  że  w Biblii  jest  napisane,  że  „serce  obrosłe  tłuszczem
zapomina o Bogu i nie poszukuje go". Jest napisane, że tam, gdzie jest bogactwo i nieprzebrane
możliwości zabawy, ludzie Boga nie poszukują i nie myślą o nim. Z tym mam bogate, osobiste
doświadczenia.

Dalszym,  negatywnym produktem nowoczesnej  demokracji  jest  to,  że zazwyczaj  młodzi
ludzie mają tyle aktywności do wyboru każdego dnia, tygodnia i roku, że na szukanie relatywnych
informacji o tym, jak być krótko po śmierci w niebie,  naprawdę w sercu i w myśli nie starcza na to
czasu i chęci. Kto jest w tej „grze" z duchowego punktu widzenia zwycięzcą a kto ofiarą, jest być
może wszystkim dostatecznie widoczne. Jeszcze was teraz zmobilizuje – odpowiedzcie na głos na
to pytanie. Niech wasze uszy usłyszą, co powiedzą wsze usta.

Tych informacji  nie  przytaczam jako dogmat.  Chodzi  o  to,  abyśmy o tym przemyśleli  i
przyjąć jakieś stanowisko. Przyjąć STANOWISKO! To prawdziwe rozwiązanie. Zaczniecie szukać
Boga i Jezusa Chrystusa. To jest jedno z zadań tej książki. Nie chodzi o wasze finanse albo o to, że
chcę czegoś od was dla swojego, własnego użytku. Chodzi tylko o decyzje, co chcecie zrobić ze
swoją duszą. Jeśli nie macie stuprocentowej pewności, gdzie wasza dusza znajdzie się zaraz po
śmierci  i  dlaczego,  nie  wahajcie  się  i  po  przeczytaniu  tej  książki  znajdźcie  potrzebny środek.
Potrzebne działanie opisuję i proponuję w wielu miejscach tej książki. Odnajdźcie w swojej okolicy
wiarygodnego chrześcijanina i zadajcie mu swoje pytania, szukajcie i pytajcie się. Biblia mówi:
„Kto ma uszy, słyszy".

Wiem, że temat śmierci i koniec życia może się wam wydawać bardzo odległą dziedziną.
Ale uświadomcie sobie, że życie tutaj na Ziemi to tylko cząsteczka w porównaniu do możliwego
życia  wiecznego.  Nasze  życie  tutaj  ucieka  bardzo  szybko.  Sami  wiecie,  że  nic  na  Ziemię  nie
przynieśliście i nic z niej nie zabierzecie. Nadzy się narodziliśmy i nadzy odejdziemy.

Przy naszej pracy z małżonką w domu opieki często widzieliśmy to w praktyce.  Ludzie
mieli więcej lub mniej majątku. Pewnego dnia umierali i służba opiekuńcza ich „nagich" odwoziła,
przykrytych  prześcieradłem  do  kostnicy  i  szafy  chłodniczej.  Taką  sytuację  kilkakrotnie
obserwowałem.  Uświadamiałem  sobie  wtedy,  że  z  tej  Ziemi  odchodzimy całkowicie  „nadzy".
Dusza jest już dawno po „ostatnim" spotkaniu z Jezusem Chrystusem i zna wyrok, gdzie będzie. O
swoje ciało, które jest nagie i zostało odwiezione do kostnicy, już się nie interesuje. To jest sprawa
naszej  ważnej  pobożności,  pieczy i  cierpienia.  Środowisko  zmarłego  go  szanowało  i  chce  mu
dostojnym pogrzebem okazać wdzięczność. To normalne i ważne. Dusza już tego jednak nie czuje i
ma  zupełnie  inny  wymiar  „zadowolenia"  albo  „cierpienia".  Czy  chcemy  czy  nie,  odejdziemy
„nadzy". Wpłyńcie przynajmniej na to, co będzie w przyszłości. Przyjmijcie stanowisko teraz!

Jeśli chcecie od życia realną zmianę i wysoką jakość już teraz, to odpowiedni czas, abyście
Boga doświadczyli. W Biblii również jest napisane abyśmy doświadczali Boga, jeśli naprawdę jest
żywy:

Księga  Malachiasza  3:10  „...a  wtedy  możecie  mnie  doświadczyć  w  tym  –  mówi  Pan
Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich..."

A jak wyglądał moje tamtejsze życie nastolatka?
Byłem przeciętnym młodzikiem ze  wszystkich  stron.  Nie wyróżniałem się  takimi  złymi

rzeczami jak palenie, alkohol albo przemoc. To wszystko mi się udało i jestem przede wszystkim
za to wdzięczny. Oczywiście próbowałem palić już w wieku 12 czy 13 lat. Te pokusy były bardzo
rezolutnie przerwane przez mojego tatę. Po kłamstwie, że nie ukradłem jego papierosa, dostałem
porządne  lanie.  To  był  moment,  który  sprawił,  że  przestałem  interesować  się  papierosowymi
pokusami. Podobnie by to wyglądało z alkoholem ale po moim teście nie chciałem go próbować.
Może pomogło to, że nie trzymałem się z ludźmi z naszej gminy, dla których picie na zabawach
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było  standardowym  zachowaniem.  Miałem  kolegów,  z  którymi  odkrywaliśmy  okolicę,  piękno
przyrody, stare domy, modelarstwo, kochaliśmy jazdę na rowerze i przede wszystkim na motorach i
wszystko, co pachniało benzyną.

Z charakteru byłem pomocny i popularny. W szkole nie celowałem w nic konkretnego a
takie  przedmioty jak  matematyka,  nie  były tym,  czym mógłbym się  chwalić.  Mimo znalazłem
swoje miejsce i sposób życia. Na przekór tego, że nauczycielka czeskiego mówiła, że rosnę dla
szubienicy. Chwała Bogu, że to nie było proroctwo i się nie spełniło. Ten wyrok był podparty moją
hiper  aktywnością   i  z  płynących  ocen  w  dzienniczku  uczniowskim  przez  cały  okres  szkoły
podstawowej.

Dlaczego o tym piszę? Przede wszystkim dlatego, aby pokazać i wytłumaczyć, że Bóg nie
jest dla nikogo daleko. I tak przeciętnemu i w szkole poniżej przeciętnemu człowiekowi, jak ja,
objawił się i dał się poznać dzięki doświadczeniu śmierci klinicznej.

Chcę  was  pocieszyć,  że  jakkolwiek  jesteście  pozytywni  czy negatywni,  Bóg was  widzi
całkowicie  inaczej.  On nie  ocenia  według  waszych  stopni  i  wykształcenia  akademickiego albo
według tego, czy w oczach środowiska jesteś zerem. On patrzy na nasze serce, poglądy i widzi nas
jak przeźroczystą szklankę z kompotem. Z krótkiego opisu mojego życia i charakteru widać, że nie
byłem jakoś znaczącym lub nieznaczącym człowiekiem. Mimo to dane było mi zobaczyć podczas
śmierci klinicznej to, co przekracza możliwość naszego widzenia i planowania.

Co dla Boga właściwie znaczy niewierzący człowiek?
Kiedyś Bóg podczas tworzenia świata zaplanował raj. W planie miał, aby ludzie byli tam

nadzy i aby im to nie przeszkadzało, aby mieli bezpośredni kontakt z Bogiem i wiele możliwości,
które do dzisiaj uważamy za tajemnice i paranormalne zjawiska. Człowiek się wtedy wyparł Boga,
naruszył jeden jedyny zakaz, który wtedy istniał. Skutkiem tego była momentalna strata relacji z
Bogiem i zapełnienie tęsknoty wolnością bez Boga. To jest w rzeczywistości opowieść Adama i
Ewy. Boże, my cię nie potrzebujemy, nie chcemy. To się z czasem przetransformowało w masową
ideologię, że Bóg właściwie nie istnieje. Przecież o wszystkim decydujemy my.

Abyśmy zobaczyli,  jak  naprawdę bez  Boga sobie  radzimy,  wystarczy jednego  wieczoru
obejrzeć wiadomości  w telewizji.  Szczery człowiek zobaczy,  że ta  wolność jest  kłamliwa i  nie
działa. Bóg jest sprawiedliwy i tak, jak pozwolił Szatanowi, tak pozwolił ludziom odwrócić się od
niego  samego,  ponieważ  dał  nam  dar  wolnej  woli.  On  wiedział  jak  to  się  skończy.  Ale  nie
manipulował nami i zostawił człowieka, aby trzymał palca na gorącym kamieniu u krzyczał w bólu
z kombinacją i z radością, że żyje w wolności. Czujecie czasami tę kombinację wolności w swoim
życiu? Najważniejsze jest to, że tym sposobem stracił człowiek  początkową „indywidualną relację
i kontakt", którą miał w raju bezpośrednio z Bogiem.

Dlatego dzisiaj rodzimy się niewierzącymi ludźmi z wrodzonym oporem przed Bogiem i do
wiary chrześcijańskiej. Dlatego, choć jest to piękne, cudowne i urocze, po paru miesiącach zaczyna
nad  nami  władać  egoizm,  zło,  sprzeciw  i  grzech.  Mogliśmy  to  odziedziczyć  po  rodzicach?
Oczywiście, że nie! To jest skutek tego, że odrzuciliśmy Boga i chcemy żyć sami po swojemu, bez
jego zasad i wskazówek jak żyć. Sami ze swoich sił – tak, możemy tak żyć. Bóg płacząc nam na to
pozwolił.

Do tego już i tak dostatecznego chaosu przyłączył się Szatan i jest z tego taki bigos rozkoszy
i  bólu,  z  którego bez  Boga nie  ma żadnego wyjścia.  Szatan oczywiście  prezentuje  to  zupełnie
inaczej. Mówi nam „to jest super, robicie to, co chcecie, jesteście panami przyrody, jesteście wolni,
narodzicie się jeszcze x razy i wszystko zdążycie..."

Co jest w tym prawdą, nie ma sensu nawet komentować.
Żadnej generacji w historii ludzkości się nie udało i właściwie nigdy się nie uda tej „dziury"

po relacji ze Stwórcą zalepić czy wymienić. Ta dziura (strata osobistej relacji z Jezusem i z Bogiem
– mają ją chrześcijanie i to jest u nich ta niesamowita rzecz, którą u nich widzicie) w nas jest i
gryzie albo ciągle z głębi naszego serca woła. Z dziecka wyrośniemy w nastolatka a później  w
dorosłego  człowieka  i  żyjemy tak,  jak  ludzie  raju  chcieli.  Żyjemy „wolni"  od  Boga.  Dlatego
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jesteśmy od narodzenia tak naturalnie nienaturalnie niewierzący.
Bóg nie jest dyktatorem i nikogo do niczego nie zmusza. On pokazuje i przypomina poprzez

kościół i chrześcijaństwo, gdzie jest wyjście i droga do życia wiecznego po śmierci. Tylko nam
pokazuje i oznacza kierunek. Jedynym, możliwym wyjściem jest wrócić do Niego, zaprosić Go do
swojego życia, prosić o wybaczenie, że żyliśmy tak, jak nam się podobało. Nagle się ta dziura w
nas wypełni. Nie zniknie, zapełni się znowu osobistą relacją z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa.
Wrócimy do Boga, który nas stworzył.

Drogi z powrotem nie możecie zaczynać poprzez śmierć kliniczną jak ja. Byłoby to ryzyko
rosyjskiej  ruletki.  W końcu i  mi  nie  starczyło  doświadczenie  śmierci  klinicznej  do tego,  abym
zalepił dziurę w swoim wnętrzu i ją naprawił albo zaczął osobistą relację z Bogiem i Jezusem.
Doświadczenie śmierci klinicznej było tylko kluczem do tego, abym się zatrzymał i przebudził.
Musiałem zastanowić się nad ofiarą  Jezusa Chrystusa i  zaprosić go do swojego życia.  Dopiero
później wróciłem do Boga.

Bóg pragnie, abyśmy do niego wrócili. Wrócić znaczy „wrócić" tam, skąd pochodzimy.
Ja też wtedy w niebie zrozumiałem, że jestem „w domu" i że stąd pierwotnie wyszedłem.

Dlatego moja dusza od razu rozpoznała, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Przedtem nie byłem tego
świadomy i  nie  szukałem tego.  Dla tego,  komu nie  jest  dane  się  przebudzić  w doświadczeniu
śmierci klinicznej, istnieją odpowiednie informacje zawarte w Biblii a przede wszystkim w Nowym
Testamencie. Szukajcie a znajdziecie. Nie szukajcie a nie znajdziecie. Mimo tego, że byłem nie
wierzący, musiałem podczas śmierci klinicznej spotkać Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że on
jest  Panem,  stwórcą  albo  inaczej  mówiąc,  właścicielem  nieba.  Nigdzie  w  firmie  nie  mogę
spacerować  bez  pozwolenia  właściciela  albo  spotkać  się  z  nim.  Nie  mogłem  wybrać,  czy  w
doświadczeniu spotkam się z nim albo z kimś zupełnie innym. Było to dane i nie można było na to
wpłynąć.

Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. Tak jest tam napisane, że On jest
prawdą, drogą i życiem. On jest biletem do nieba. On jest sądem w niebie podczas wstępu duszy do
tego  wymiaru.  On  jest  zatem  życiem,  odnowieniem  i  ocaleniem.  Jezus  Chrystus  nie  jest
nauczycielem, prorokiem, jasnowidzem, błaznem albo kimś innym.

Człowiek się zawsze naturalnie sprzeciwia, kiedy słyszy, że gdzieś prowadzi tylko jedna
droga i że istnieje tylko jedna prawda. Całkowicie was rozumiem, że i w tym przypadku będziecie
mieć na starcie reakcje niezgody i sprzeciwu. To,  że jest w naszym życiu możliwe  uczynić coś
tylko jedynym sposobem i drogą, jest całkowicie normalne. Dopóki mamy głód, trzeba  to uczucie
napełnić tylko jednym sposobem i wiem, że MUSIMY się najeść. Jeśli chcemy się pobawić, nie
uzyskamy tego pragnienia kiedy będziemy tylko o tym myśleć, ale MUSIMY się zdecydować na
jakąś  aktywność  fizyczną.  Jeśli  nasze  ciało  ma  jakąś  fizjologiczną  potrzebę,  tak  MUSIMY je
zrealizować tylko JEDNYM możliwym sposobem. Dlatego i  niebo ma daną hierarchię i  rząd i
MUSIMY to respektować.

W moim doświadczeniu śmierci klinicznej podczas spotkania z Jezusem zrozumiałem coś
fascynującego. Zrozumiałem, że ON mnie zna! Znał całkowicie wszystko, co we mnie było głęboko
skryte, co kiedykolwiek zrobiłem albo pomyślałem. Nikt wcześniej mnie tak nie znał ani teraz nie
zna. Choć większa część ludzi go nie zna i nie wierzy w niego, tak jak wtedy ja, spotkają się z tym
odkryciem. I nie tylko dlatego Jezus Chrystus ma daną moc spotkać się z każdą duszą, która zrobi
rachunek sumienia. Inaczej nie będzie i nikt z nas nie ma możliwości jakkolwiek na to wpłynąć.
Umrzemy i spotkamy się z Jezusem Chrystusem.

Różnica będzie tylko w tym, jeśli spotkamy się z nim jako wierzące dusze albo te, które się
z niego śmieją. To spotkanie nie będzie grzecznościowe, ale decydującą i końcową siłą. Z tego
spotkania już się nie da odejść albo je przerwać. Śmierć jest jedną z nielicznych sprawiedliwych
rzeczy, która w naszym ludzkim życiu istnieje.

Ten rozdział miała dać odpowiedź na to, że nie jest wszystko jedno, jeśli byłem niewierzący
podczas pierwszego spotkania z Jezusem.
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Jezus podczas śmierci klinicznej nie oceniał moich grzechów, różnych kłamstw i nie karał
mnie. Dał mi tylko poznać samego siebie nieopisaną miłością i nakierował mnie na szukanie Boga i
zmiany. Życzę wam, abyście z Jezusem po raz pierwszy inaczej się spotkali niż ja. Możecie go
odnaleźć w Biblii, w kościele i doznacie podobnego, cudownego spotkania jak wtedy ja.
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Znaliśmy się!

„Żadna relacja nie zaczyna się w niebie”.
Robert Fulghum

Teraz będę przytaczać fragmenty swojej historii.
Już zrozumiałem, że promieniujące i miłe światło było bezpośrednio i zadziwiająco Jezusem
Chrystusem.  Czułem  i  spostrzegałem  jego  miłościwe  objęcie,  niestandardową  miłość  i

prawdziwe zainteresowanie. Czułem, że znajduję się gdzieś w niebie albo przed niebem i że czuję
się tam całkowicie realnie jak w DOMU. Uświadamiałem sobie rzeczywiście, że istnieje wieczne i
cudowne życie po życiu i  byłem jak niemowlę w jego ramionach z uczuciem „bezwarunkowej
miłości  i  przyjęcia".  Jednak  czekały  mnie  dalsze  nieoczekiwane  i  cudowne  zdarzenia.  Ja
wiedziałem, że to Jezus, a tymczasem go nie znałem. Jakbym mógł go znać, przecież nieświadomie
wyśmiewałem chrześcijan.  Ale  mimo  tego  „znałem go".  W to  w  ogóle  nie  musiałem wątpić.
Ciekawe, prawda? Wiedziałem to, ponieważ było mi dane w jednym momencie w nadprzyrodzony
sposób to poznać.

Ja nie miałem z nim żadnej relacji, nic o nim nie wiedziałem. Nie był moim przyjacielem
czy nieprzyjacielem. Nie zapraszałem go i go nie odrzucałem. Nie wiedziałem o nim w ogóle nic.
To była moja relacja z Jezusem jeszcze kilka sekund przed  wypadkiem i doświadczeniem śmierci
klinicznej!

W jednej chwili wiedziałem kim on jest. Poznałem jego tożsamość i imię! Byłem całkowicie
omamiony jego bijącą miłością i zainteresowaniem o mnie i moje życie. Nie odważyłem się w tym
spotkaniu na jakikolwiek ruch czy słowo. Byłoby to marne i puste. Tylko doświadczałem, brałem i
czułem to, co z Jezusa Chrystusa wychodziło. Nieoczekiwane było to, że w jednej chwili czułem
przedziwną rzecz. Czułem, że mnie zna.

Znał moje całe IMIĘ.
Znał całe moje życie włącznie z detalami każdego uczynku i myśli.
Najcudowniejsze było to, że znał moje imię i moją osobę. Było to najpiękniejsze spotkanie

albo inaczej, było to najprzyjemniejsze objawienie! Nikt na całym świecie mnie tak nie znał jak on i
żadna relacja z tym nie mogła się równać.

Przed obcymi ludźmi i przyjaciółmi próbujemy często coś zataić, kłamać czy ściemniać.
Całkiem nieźle nam to wychodzi. Ja wtedy przed nim nie musiałem i ani nie dało by się czegoś
skrywać albo  ulepszyć  coś  w sobie.  Widział  całe  moje  serce,  dusze  i  wszystko,  o  czym tylko
pomyślałem.  Dlatego od tej  chwili  nie  kłamię  i  nie  nakładam maski  w relacjach,  ponieważ w
długoterminowej relacji nie ma to żadnego efektu. Biblia o tym pisze:

Ewangelia według św. Łukasza 12:2 „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw,
ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadomo".

Ten werset  z  Biblii  dokładnie pasuje do mojego doświadczenia,  choć nie  znałem wtedy
czegokolwiek z  Biblii.  Jasno jest  tam napisane,  że  powszechne jest  u  ludzi  to,  że  mają  wiele
zatajonych rzeczy, kłamstw, przekształceń i innych głęboko skrytych rzeczy. Z tym człowiek żyje i
stara się to ukryć przed innymi. Taki człowiek w dzień śmierci odchodzi bardzo obciążony i czuje
głęboką  winę  i  zmartwienie  swoim życiem.  Każdy z  nas  mianowicie  krótko przed momentem
śmierci poczuje, że marne jest robić tyle złych rzeczy. Wszystkie te ukryte czyny, czy chcemy czy
nie  chcemy,  będą  w momencie  kilku  sekund  po  śmierci  odkryte  i  puste  przed  twarzą  Jezusa.
Napisane  jest  to  w tej  części  wersetu,  gdzie  jest  napisane,  że  wszystko  będzie  wyniesione  do
światła.  Tym światłem nie jest  życie tutaj  na Ziemi (aczkolwiek takie objawienie czy doznanie
czasami się pojawia), ale tutaj chodzi bezpośrednio o Jezusa Chrystusa. Te wszystkie ukryte rzeczy
krótko po naszej śmierci będą objawione przed Nim. Odwrócić ten moment i kawałek wcześniej się
nie da. Z tego objawienia się nie wycofamy.

Z  tych  rzeczy  –  i  nie  tylko  z  nich  –  każda  dusza  będzie  się  wyspowiadała.  Można
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przypuszczać,  że nic z tych ukrytych grzechów nie będą rzeczy, które byłyby „wejściówką" do
Nieba. Ta duchowa zasada na tyle mi się spodobała i pokrzepiła i od tego czasu próbuję praktycznie
jej się trzymać. Czasami zdarza mi się, że delikatnie skłamię albo ściemniam czy staram postawić
siebie w lepszym świetle. Ale natychmiast sobie uświadamiam, jakie to będzie miało skutki i wtedy
z tym kłamstwem kończę.  W końcu dlatego Bóg dał  wierzącym ludziom tzw.  „pokutę",  kiedy
możemy  otwarcie  poznać  swój  grzech  i  prosić  o  Boga  o  odpuszczenie.  Sami  psycholodzy  i
psychiatrzy   dzisiaj  otwarcie  twierdzą,  jakie  to  cudowne,  że  chrześcijanie  mają  ten  naturalny
przywilej.

I  ja  też  miałem kilka  super  tajnych  czynów,  dotyczących  seksu,  drobnych  kradzieży  i
kłamstwa. Mimo to Jezus nie osądził i nie wydrwił. To nie był jeszcze mój czas i miał dla mnie inne
plany!  Chwała Bogu za to! Oddychałem. Przez to, jak mnie z każdej strony znał, czułem olbrzymią
miłość i radość. Patrzył do mojego wnętrza, jak ja patrzę w domu na przeźroczyste szklanki, w
których jest kompot od mamy. W takiej szklance widzicie całkowicie wszystko włącznie z tym,
czego ma tam nie być, jak robaczki z zepsutych wiśni czy pleśń lub osad.

Biblia również mówi, że Jezus zna każdego człowieka i Bóg obserwuje całą Ziemię i dzieci
ludzkie. Cudowne i ciekawe jest sobie uświadomić, że czy znacie Jezusa czy w ogóle nie, on was
zna całkowicie!

Zna wasze całe imię i nazwisko.
Zna całe wasze życie z każdym jego oddzielnym detalem.
Nie chodzi o negatywne lustrowanie tzw. „wielkiego brata". Chodzi o tom, że nas zna ten,

który jest Panem nad życiem i duszą. Zna nas ktoś, kto mimo tego, co w nas jest, uwielbia nas. To
jest rozbrajające.  Mnie to całkowicie rozbroiło i zaczarowało. Takiej miłości do tego czasu nie
znałem nawet w snach! Nie tylko znał mnie, ale głównie miał mnie rad, kochał mnie, aczkolwiek
jak go jeszcze nie. To, że was zna, nie będzie was zmuszać, nie będzie was ostrzegać czy nie będzie
upominać za wasze różne czyny. Taki Bóg nie jest. On jednak wie, że różne złe rzeczy i życie w
ciemności powoduje, że utracimy niebo, spokój, pokój i sens życia, ale teraz  nie chcę nam tego
„wypominać". Pokazuje najpierw nam swoją miłość i wierzy, że się przebudzimy!

List  do  Efezjan  5:14  „Dlatego  się  mówi:  Zbudź  się  o  śpiący  i  powstań z  martwych,  a
zajaśnieje ci Chrystus".

Gdyby nas bezpośrednio zmuszał i obwiniał, było by to ludzkie i manipulacyjne. On czeka,
aż będziecie chcieć sami odsłonić i poprosić o puszczenie filmu z waszego życia. Wiecie, film ma
wysoką, zaświadczającą i analityczną umiejętność Gdyby taki film z naszego życia puścić, może
widzielibyśmy dramat i horror równocześnie. Później byśmy uznali, że z tym mamy coś zrobić i
szybko napisać nowy scenariusz.

Zna mnie i czeka, aż będzie mój czas, abyśmy się znowu spotkali. Jezus Chrystus mi powie,
kiedy umrę: ...chodź, Honzo – ja cię znam." A ja mu powiem: „ja Cię także znam...". To będzie ta
wejściówka, która jako jedyna jest wymagana aby wstąpić do Nieba.
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Czym jest miłość?

Aby się z damy zrobiła suka, wystarczy gniew.
Do innego postępowania potrzebna jest miłość. 

Ladislav Muška

Przypomnijcie  sobie,  co  się  właściwie  odegrało  w  fazie  mojego  doświadczenia  śmierci
klinicznej i bycia pod wodą i w niebie.

…Nagle stało się coś pięknego. Jezus Chrystus, to promieniujące światło, wziął mnie w
swoje ramiona. Objął mnie, tak jak na przykład weźmiecie swoją mamę w objęcia i delikatnie ją
kołyszecie,  aby  okazać  jej  swoją  miłość.  Jednocześnie  czułem  jego  objęcie.  To  objęcie
przypominało uścisk dobrze znanych sobie przyjaciół. Było to absolutnie szalone, emocjonujące i
jednocześnie silne. Taki prąd emocji… Na to nie byłem przyzwyczajony, ale mimo to było to ciepłe
i miłe…

Ja w tej  chwili  zrozumiałem, że nie  topię  się w wodzie,  ale  jestem cały „zatopiony” w
miłości  i  dobroci  Jezusa  Chrystusa!  Poza  tym moja  dusza  już  nie  mogła  się  topić  w  wodzie,
ponieważ byłem już w całkowicie innym wymiarze Ziemi i ciała. Znacie to uczucie, kiedy po raz
pierwszy dotkniecie swojej miłości – przeszywa was tysiąc woltów, ciało wam drga, serce chce
wam wyskoczyć przez gardło, czujecie każde tętno w waszym ciele, trzęsie się wam głos i ręce,
czujecie, że wasze serce jest w stanie pojąć cały świat…

Ale to co wtedy tam przeżywałem, było MIŁOŚCIĄ innego rodzaju. Było to tysiąc razy
silniejsze.

Nie chcę aby to zabrzmiało zbyt  duchowo lub może fanatycznie.  Przecież jeszcze w tej
chwili, można by powiedzieć, byłem materialistą. Mimo wszystko było to tak anormalne i pełne
prawdziwej MIŁOŚCI  od Jezusa Chrystusa, że nie można było się przed tym obronić…

Gdybym o tym obecnie nie  opowiadał  i  zostawił  swoje doświadczenie  tylko  dla  siebie,
zaprzeczyłbym tej autentyczności i rzeczywistości. Okłamywałbym sam siebie i was! Najlepiej z
wszystkiego pamiętam uczucie, że już się nie topię w wodzie i że woda nie jest moim realnym
problemem. Ani śmierć nie była moim głównym problemem. Bardzo mocno czułem, że topię się w
Miłości! To był problem, ale kategorycznie pozytywny. Była to absolutna nowość.

A  w  czyjej  miłości  się  topiłem?  Oczywiście  w  miłości  Jezusa  Chrystusa.  Tak  –  ja
niewierzący prototyp – i On, który stworzył świat i będzie sądzić wszystkie dusze, zwrócił się do
mnie, mimo że nic w ogóle nie znaczę, objawił mi swoją miłość i życzliwość.

Starałem się później dość długo zrozumieć, dlaczego i czym sobie na to zasłużyłem. Tak
myśli  każdy,  kto  nie  zna  jednego z  Bożych atrybutów.  Tym atrybutem jest  tzw.  „niezasłużona
łaska”.  W  moim  życiu  nie  było  niczego  nadzwyczajnego,  czym  mógłbym  oczarować  i
zainteresować Jezusa Chrystusa. W relacjach z innymi ludźmi wygląda to inaczej. Inni nas nie znają
nie wiedzą o nas wszystkiego. Inni ludzie widzą tylko to, co pozwalamy im zobaczyć i często nie
zauważą tego brudu, złości albo bólu. Gdy się z kimś spotkam np. w wirtualnym, komputerowym
świecie, często słyszę jak ludzie mnie podziwiają i jak są przejęci moją opowieścią. Nie mogę na to
reagować. Dlaczego?

Ponieważ  wielbiciele  widzą  tylko  część  tego,  jaki  naprawdę  jestem.  Nie  widzą  np.  że
wczoraj  skłamałem, pokłóciłem się  z  małżonką albo kogoś pośrednio oczerniałem. Dlatego tak
często możemy zainteresować swoje środowisko i szczególnie ludzi, którzy nas nie znają. Ale to w
niebie przed Jezusem się nie stało. Nie szło tam grać w tę grę. On znał całkowicie wszystko z
mojego życia i serca. Jak na rentgenie widział moje powodzenia, tęsknoty, sny, radości, cierpienia,
smutek i wyraźnie widział wszystko to co złe uczyniłem innym… Byłem nagi i pusty. Wewnętrznie
pusty. Albo precyzyjniej, moja dusza była jako przeźroczysty papier. Nic nie mogłem ukryć. Choć
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starałbym się jak mogę, czy mógłbym zainteresować Jezusa? On mnie znał naprawdę.
List  do  Hebrajczyków  4:13  „...wszystko  odkryte  i  odsłonięte  jest  przed  oczami  Tego,

któremu musimy zdać rachunek."
I  właśnie  wtedy  nastał  moment,  kiedy  na  własnej  skórze  poczułem  moc  i  znaczenie

stwierdzenia „niezasłużonej łaski”. Jako niewierzący człowiek właściwie w ogóle nie rozumiałem
słowa „łaska” i praktycznie nie występowało w moim słowniku. Wiązałem to z  bajkami, w których
jakiś król okazywał komuś, kto zasłużył na karę, „łaskę”. Ja w ogóle niczym sobie nie zasłużyłem
aby doświadczyć i  poczuć Jego miłość.  Nie wyliczał mi żadnych kłamstw, win,  grzechów. Nie
pogroził  palcem  i  nie  ukarał  mnie.  Zamiast  tego  wziął  mnie  w  ramiona  i  obdarzył  mnie
niezrozumiałą i bezwarunkową miłością.

Nie mogłem przez to mówić, komentować, czegoś bardziej pragnąć lub być niezadowolony.
Byłem tym niezasłużonym uczuciem całkowicie sparaliżowany.

Dzisiaj jako wierzący człowiek już wiem , co znaczy biblijny wyraz „łaska” i dlaczego jest
tyle razy wspominany. Jest to właściwie istota wiary chrześcijańskiej.  Łaska z punktu widzenia
Biblii znaczy to, że niczym nie jesteśmy w stanie zasłużyć na odpuszczenie błędów i grzechów i na
obecność Boga. W ogóle niczym. Jest to może ciężko zrozumiałe, ale jest realne. A wy, drodzy
czytelnicy, jesteście zdolni stanąć przed obliczem Jezusem Chrystusa w promieniującym świetle i
zuchwale mu powiedzieć: „jestem tutaj, byłem bez wad i win i chcę iść dalej…”?

Wiele  ludzi  protestuje  mówiąc  przykładowo,  że  pomagali  podczas  powodzi  lub  innych
katastrof   i  że tym z pewnością  zasłużyli  na odpuszczenie grzechów i pobyt  w niebie.  Jest  mi
przykro, ale trzeba powiedzieć, że chodzi o błędne wołanie o niebo. Pomoc drugim jest piękna,
chwalebna, potrzebna i ważna w społeczności i relacjach międzyludzkich. Taka, wzajemna, ludzka
solidarność właśnie buduje ludzką społeczność i rozwój, ale nie jest zbawienna. Co np. kiedy ktoś
pomaga poszkodowanym podczas powodzi, ale swoich grzechów i brudu serca nie rozwiązuje a
Boga  publicznie  lub  w  skryciu  „wyśmiewa  ”.Może  go  Bóg  przyjąć  i  odpuścić  grzechy?  Tak,
mógłby, ale byłoby to sprzeczne z jego SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. On takiego człowieka nie chce.
Ale odpuszczenie i oczyszczenie nie działa przez zasługi. Myślę, że byłoby to niesprawiedliwe.

To się tyczy wszystkich osób jednakowo. W społeczności ludzkiej istnieją zasady VIP,  kast,
zasług, umiejętności, wydajności, bogactwa,  i siła znanej twarzy. Na przykład najbardziej znany
architekt, przedsiębiorca albo aktor, chociaż zostawił za oba na Ziemi bardzo znane i wielkie dzieło,
budek, film albo książkę, w sekundę po śmierci nie pomoże to, aby Jezus Chrystus kochał takiego
człowieka bardziej  albo mniej.

MIŁOSIERDZIE to oferta i zainteresowanie z Bożej perspektywy. Czym człowiek przekona
Boga? Na pewno nie odważnym stwierdzeniem: „za to a tamto Boże musisz mi pozwolić pójść do
nieba”.   MIŁOSIERDZIE  tj.  odpuszczenie  grzechów  bez  zasług  –  jest  od  Boga  prawdziwą,
nieodgrywaną, i niefałszywą miłością. Tak wyglądało i moje doświadczenie spotkania z miłością
Jezusa Chrystusa.

Pozwólcie abym wam wyjaśnił,  że podobne spotkanie z promieniującym światłem czeka
również was, jeśli w Boga jeszcze nie wierzycie. Takie spotkanie, podczas którego poznacie jego
miłość i łaskę odpuszczenia, możecie mieć już tutaj na Ziemi i nie musicie czekać do ostatniego
dnia życia.

Od czasu, kiedy przeżyłem dotyk tej miłości i przyjęcia przez Jezusa Chrystusa , zaczęły się
dziać w moim życiu wielkie zmiany. Po kilu tygodniach i miesiącach nagle zrozumiałem, że i w
moim życiu pojawiła się szczególna miłość. Bez planowania, czułem, że chcę i umiem kochać ludzi
w swojej okolicy i w rodzinie. Wcześniej na to nigdy nie zwracałem uwagi i nie bardzo o tym
myślałem. Ujawniło się to w życiu codziennym. Zaczęło mi na ludziach bardzo zależeć. Wcześniej
myślałem,  że jestem dobry i stosunkowo przyzwoity. Ale w rzeczywistości skupiałem uwagę na
rodzinie  i  problemach  a  na  potrzeby  innych  nie  zwracałem  uwagi.  Było  mi  dane  poznać  tą
szczególną miłość Jezusa Chrystusa nadprzyrodzonym sposobem.

Myślę, że jednym z zadań po śmierci klinicznej jest to, abym nie zostawiał tego tylko dla

84



siebie. Właśnie dlatego powstała ta książka, strony internetowe i wykłady, na które dla was jeżdżę.
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Życie jak film

Najcenniejsze co posiadamy to życie, „powiedział filozof 
ale za cenę swojego życia  twierdzenia nie odwołał”

Gabriel Laub

Moja historia doświadczenia śmierci klinicznej przebiegała tak, jakby przed moimi oczami
przeleciało  mi  kilka  scen  z  doczesnego  życia.  W  wielu  opowieściach  doświadczenia  śmierci
klinicznej  jest  opisane,  że ludziom ukazywało się  całe  życie  od jego początku aż do momentu
śmierci. I mi coś podobnego się przytrafiło. Widziałem tylko kilka „sekwencji” swojego młodego i
krótkiego życia, bez żadnego wpływu na to. Nie widziałem całego życia jak w seansie filmowym.
Było to tylko kilka krótkich sytuacji. Pierwsza scena była taka, że jako młody chłopak sprzeciwiłem
się swojej mamie. Drugi obraz był taki, że biłem się z jednym kolegą i dźgnąłem go kijem od
miotły.  Wszystkie  obrazy  były  negatywne,  nie  było  na  nich  nic  pozytywnego.  Niesamowite,
pomyślałem. Nie rozumiem tego do dzisiaj i powiem szczerze, że nie potrafię tego wytłumaczyć.

Podstawą tych obrazów było to, że uświadomiłem sobie, abym swoje życie z pomocą Boga
prowadził tak, abym następnym razem widział inne sceny. W każdej sytuacji możemy się czegoś
nauczyć i widzieć ją jako okazje.

Kiedyś  czytałem  wypowiedź  jednego  człowieka  –  „problem  jest  przewlekłą  okazją”.
Cudowne,  mówicie?  Dlatego  w  niektórych  rzeczach  nie  szukajmy  wytłumaczenia,  pełnego
zrozumienia sytuacji albo jakiegoś zagadkowego i tajemniczego zadania. Ja to dzisiaj widzę jako
„okazję” nie być następnym razem taki sam, ale okazje, aby być lepszym. Co to było i dlaczego to
się stało? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiem tylko jedno i to jest ważne. Wiem, że kiedy znowu
umrę, nie będę w stanie obejść tego, abym widział niektóre sceny z mojego życia, ewentualnie całe
moje  życie.  Dlatego  w  życiu  chcę  się  zachowywać  tak,  abym  już  nie  musiał  widzieć  tylko
negatywnych obrazów. Była to przestroga. Mogłem z tego wyciągnąć wnioski. Z drugiej  strony
jako wierzący człowiek mogę swoje grzechy i kłamstwa wyznać przed Bogiem i On mi te czyny
odpuści. Dzięki temu później znowu nie będę musiał się nimi martwić.

Biblia mówi o tym w tym miejscu:
Ewangelia według św. Łukasza 6:31 „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im

czyńcie!”.
Jest to złote powiedzenie, mające potwierdzenie  w tym najdłuższym życiu ludzkim.
Jest to apel i nauka dla wszystkich ludzi. Wiele rzeczy potwierdza się w naszym życiu aż do

wieczności.

86



Sąd: obroń swoje życie

Opłacony sędzie nie potrafi rozróżnić prawdy.
Walther von der Vegelweide

Ta część mojej opowieści bliskości ze śmiercią, kiedy musiałem się „obronić” miała dwie
płaszczyzny. Jedna to sam przebieg i druga część to temat „Bożego Sądu”. Postaram się w skrócie
wytłumaczyć tematykę Sądu Bożego. Ta część ma bliski związek z tym, co w fazie doświadczenia
śmierci  klinicznej  przeżyłem.  Temat  według  Biblii  nazywa  się  „Sądem  Bożym”  lub  „dniem
ostatecznym”.  Gdy kiedyś umrze jakiś człowiek,  będzie czekać na niego sąd.  Biblia  opisuje to
bardzo szczegółowo. Istotą jest to, że podczas sądu stanie się kilka podstawowych rzeczy:
•Pod sąd w pewnym momencie dostaną się wszystkie generacje z całej ludzkości
•Sędzią będzie Jezus Chrystus
•Sądzone będzie wszystko, „co ludzie skrywają” i każdy da rachunek ze swoich uczynków i wiary
•Podczas sądu dojdzie do podziału na tych, którzy pójdą do nieba i na tych
•Po sądzie powstanie nowe Niebo i nowa Ziemia
•Powstanie piekło jako nowa forma życia wiecznego
•Sąd będzie tym najbardziej sprawiedliwym aktem w całej ludzkiej historii

Na wasz przebieg oceny podczas sądu możecie wpłynąć tylko postawą tu i teraz. Wpływaj
na swoją przyszłość już dziś!

Dlaczego ten temat tłumaczę tak szczegółowo? Ponieważ to jest bardzo powiązane z tym, co
będziecie  przeżywać  przed  niebiańską  bramą.  A  co  właściwie  mi  się  wtedy  przytrafiło?
Przeżywałem piękne chwile z Jezusem, który był w promieniującym świetle. Były to wspaniałe
uczucia miłości. Tylko ciężko jest to znowu opisać w tym całym emocjonalnym pięknie. Mimo to w
jednej chwili poczułem, że ten kochający Jezus Chrystus zadał mi „sądowe” pytanie. O coś się mnie
pyta…  To  pytanie  nie  wybrzmiewało  słowami  i  nie  słyszałem  go  na  głos,  ale  dokładnie
WIEDZIAŁEM, że się mnie pyta. Było to jasne i konkretne. Nie chcę używać tutaj określenia, że
wiedziałem to „telepatycznie”, aby nas to nie zawiodło do jakiś popularnych zagadek i okultyzmu,
ponieważ  z  tym  nie  ma  nic  wspólnego.  W  każdym  razie  momentalnie,  bez  słów  i  żadnego
zawahania wiedziałem, o co jestem pytany.  Jego pytanie dokładnie brzmiało tak:”… co chcesz
powiedzieć  o  swoim  życiu,  jak  chcesz  obronić  swoje  życie?”.  Pytanie  było  zrozumiałe  i
jednoznaczne.

Większa część z was o moim doświadczeniu czytała i wie, jak się to skończyło. Nie miałem
co odpowiedzieć na to pytanie. To było traumatyczne i silnie przebiegające. Wtedy czułem, że nic
nie znaczę. Jestem niczym. Czułem tylko to, że jestem stworzony i że nie mam na to żadnego
wpływu. Nie mogłem do tego nic dołożyć, czegoś dopowiedzieć i stać się lepszym. Już było za
późno! Nie mogłem machnąć ręką i wrócić z powrotem aby naprawić niektóre sytuacje albo słowa.
To, co chcę powiedzieć wam, drodzy czytelnicy, to dwie rzeczy:

Po pierwsze dzisiaj już wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie.
Po  drugie  trzeba  być  świadomym,  że  to  pytanie  dostanie  każdy,  bez  podziału  na  rasę,

wyznania czy niewiary.
Weźcie to pod uwagę! Nie da się poszukiwać odpowiedniej odpowiedzi aż do momentu

śmierci. To nie działa. Nie działa tam żadna zasada poprawkowych egzaminów czy egzaminów
wstępnych. Tam się składa rachunek z tego, co przeżyliśmy tutaj i teraz.

A może powinienem wytłumaczyć, dlaczego mi to pytanie było właściwie zadane, kiedy to
nie mógł być jeszcze tzw. sąd ostateczny, ponieważ według Biblii jeszcze nie nastał. Tak, ja nie
byłem na tym całkowitym, finałowym biblijnym sądzie. Domyślam się, że to był obraz, symbolika
tego, jak ten sąd będzie wyglądać i jaki będzie miał wpływ. Była to przestroga i przygotowanie dla
mojej  duszy.  Widziałem podstawowe objawienie  i  miałem na  to  zareagować.  Nie można żyć  i
zakończyć życia bez zrobienia rachunku sumienia, chociaż często tak jest.
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Podobnie będzie podczas sądu. Jezus Chrystus was zapyta "jak chcesz obronić swoje życie".
Również  wam przeczyta  z  "księgi  życia"  spis  czynów i  postaw,  które  będą  o  was  świadczyć.
Zobaczycie  i  usłyszycie  wszystko,  co  kryliście  albo  utajaliście  do  ostatniego  momentu  życia.
Wszystko będzie odkryte i  parafrazując Biblie "będziemy odnalezieni całkiem nadzy".  Było mi
dane  widzieć  podobny  obraz  tego,  jak  będzie  podczas  sądu.  Sąd  ostateczny  bez  możliwości
poprawy.

Ale wróćmy do tego, co można dać jako odpowiedź na położone pytanie, jakie usłyszycie.
Co byście teraz odpowiedzieli? Nad tym może jeszcze się nie zastanawiajcie. Wiecie dlaczego?
Na początek  trzeba  wytłumaczyć,  że  tam będą trzy grupy różnych ludzi,  które  również  różnie
odpowiedzą.
•grupa: ludzie wierzący
•grupa: ludzie niewierzący z przekonania, którzy wyśmiewali Boga za życia + okultyści i praktyki
ezoteryczne
•grupa: niewierzący ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie i Jezusie Chrystusie

Pierwsza grupa ludzi z punktu widzenia tej książki jest dość łatwa do zidentyfikowania. Ta
będzie na tzw. sądzie ostatecznym spowiadać się ze swoich grzechów, ale przede wszystkim ze
swojej szczerej wiary w Jezusa Chrystusa. Jako odpowiedź na wyżej położone pytanie nie będzie ta
grupa wymyślać jakiś wzniosłych i strojnych zdań. Ich odpowiedzią nagle będzie bardzo proste i
nieoczekiwane  zdanie.  W  jednym  momencie   będą  wiedzieć,  że  kilka  możliwości  słów  i
wymyślanie mnóstwa przyczyn nie jest pożądaną odpowiedzią.

Z prawdziwie i szczerze wierzącego człowieka wyjdzie podczas sądu ta odpowiedź: Panie,
ja cię znam i żyłem z tobą... A Jezus odpowiedź: I ja cię znam, pójdź dalej, do niebiańskiego raju...

Ewangelia według  św. Łukasza 23:43:  Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę powiadam ci:
Dziś ze mną będziesz w raju"

Ta odpowiedź będzie dla tej grupy wierzących ludzi jedynym, możliwym biletem wstępu do
nieba,  którego oczywiście  pragną.  Żadnych innych mniejszych lub większych czynów, zasług i
zdolności...  Przetrwa  tylko  jasne  wyrażenie  relacji  z  Jezusem Chrystusem.   Tylko  na  to  Jezus
Chrystus zareaguje. Takiej odpowiedzi ja nie mogłem dać.  Dlatego uważam za super ochronę i
ofertę to, że jestem nawrócony.

Z  tej  osobistej  relacji  z  Jezusem  wypływa  i  musi  wypływać  wysoka  jakość  życia  w
częstotliwości dobrych czynów pełnych miłości, pomocy, ofiarności i sprawiedliwości. Chodzi tu o
czyny za życia. Przede wszystkim dlatego, aby podczas sądu człowiek nie mógł się ich wyrzec i
skłamać. Tak jak mówi Biblia: wiara bez czynów jest martwa".

Księga Jeremiasza 9:23: „Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i
że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość,  praworządność i sprawiedliwość na
ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana."

Teraz popatrzymy na drugą grupę, która chce podczas sądu odnieść sukces ze wszystkich sił
i  pomysłów.  Ta grupa  jest  najsmutniejszą  rzeczą  w przyszłym sądzie  ostatecznym.  I  nie  tylko
dlatego, że ci, którzy z tej grupy na prawdę dostaną się do sądu, już nic nie będą mogli w tej chwili
zmienić. I tutaj pasuje mądre powiedzenie, że swoją przyszłość tworzymy nie w przyszłości ale
właśnie teraz! Kto właściwie w tej grupie będzie? Przeciętni ludzie całej szerokości geograficznej,
socjalnej, ekonomicznej i religijnej struktury z całego świata. Będą mieć dwa wspólne punkty, które
je nazwałem „zjednaczającymi".

Po pierwsze ze swojego ziemskiego świata jakimś sposobem usłyszeli informację o wierze
w Jezusa Chrystusa i w Boga. Na te informacje zareagowali przeważnie identycznie -  informacje w
różny sposób i z mijającym czasem odrzucili i ocenili jako nieważne!

Drugi punkt tej grupy to wspólne wyśmiewanie wiary chrześcijańskiej i Jezusa Chrystusa i
odrzucenie wiary.

W wielu przypadkach będą to ludzie, którzy bardzo często o sobie twierdzą, że są w „coś"
wierzący. To jest najbardziej tragiczne.
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Jaka będzie wtedy odpowiedź tej grupy na pytanie Jezusa Chrystusa „jak obronisz swoje
życie?"

Najpierw chciałbym, drodzy czytelnicy, abyście zrozumieli wagę i tragizm pytania dla tej
grupy.  W  jednej  jedynej  sekundzie  dusze  te  poznają  swój  olbrzymi  błąd.  Zobaczą  w  pełnej
rzeczywistości, jak głęboko się mylili,  kiedy wiarę w Boga machnięciem ręki odrzucili.  W tym
momencie pragnęliby, aby za życia ktoś ich zmusił do tej wiary. Ale tak się nie da. Bóg nie jest
manipulantem. Tragedia polega na tym, że zdecydowali  sami za siebie,  bez żadnej  manipulacji
trzeciej strony. Swoich poglądów sprzeciwiających się Bogu i wierze chrześcijańskiej nie chcieli
zmienić a kościołowi czy wierzących bezpośrednio lub pośrednio wyśmiewali! Mimo to, tak samo
jak wszyscy, dostaną od Jezusa Chrystusa takie samo pytanie. Mnie ochroniło tylko to, że byłem
zawrócony. Będzie to tak samo jak u mnie, oczywiście z tą zasadniczą różnicą, że w tej chwili
będzie  to  ostateczne  milczenie  bez  możliwości  naprawy i  zmiany.  Poprawkowego  egzaminu  i
terminu tu nie ma do dyspozycji.

Jest w tym ziarno sprawiedliwości? Choć się nie wydaje, jest z całą pewnością. Bóg nikogo
z nas nigdy do niczego nie zmusił w żadnej z trzech grup. Tego nikt z nas nie może negować.
Gdyby tak  było i  Bóg nami  aktywnie manipulował,  nie  dochodziłoby na przykład do żadnych
światowych  walk!  Bóg  by  zaingerował,  zmanipulowałby  nasze  myśli,  zamiary  i  chociaż  by
zjednoczona armia chciała napaść na przykład na Iran, nie dało by się, ponieważ Bóg do tego by nie
dopuścił. Tylko tyle, że w tym momencie nie bylibyśmy już wolnymi ludźmi tak, jak Bóg sobie
życzy.  Chcecie  być  tylko  chorągiewką?  Tego  Bóg  dla  nas  nie  chce!  Nie  podobało  by  się  to
większości  ludziom, ponieważ w tej  chwili  zaczęliby winić Boga,  że nami manipuluje.  Krótko
mówiąc,  ten sposób ingerencji Boga do naszego życia nie jest możliwy.

Wrócimy do tej grupy ludzi -kiedy i co będzie odpowiadać podczas Sądu Ostatecznego.
Oni nie będą tylko milczeć. Niektórzy z nich i wtedy przed Bogiem będą bluźnić i śmiać się

z Jezusa Chrystusa. Milczeć będą przede wszystkim dlatego, że nagle poznają swój błąd, na który
tyle razy w swoim krótkim życiu stawiali. Poznają, że ten, o którym nie chcieli nigdy poważnie
rozmawiać albo którego zamieniali na różne energie, nirwanę, czakry i różnych bogów, jest żywy i
stoi z nimi twarzą w twarz. Nie jest martwy, nie jest to obrazek albo wyciosana rzeźba... Wiele z
tych dusz będzie prosiło o łaskę, będzie się usprawiedliwiać, wymigiwać i starać się przejść przez
bramę życia i śmierci do nieba. Ale w tym momencie już to nie będzie możliwe. Nigdy nie będzie
to możliwe. Jest już za późno. Życie nie jest magazynem i  nie jest niezobowiązującą grą. Ta grupa
sama siebie osądziła i zdecydowała, gdzie spędzi niekończącą się wieczność. Tej grupy nie osądził
Bóg. Przeciwnie, on płacze nad tym jaką podjęli decyzję. Tak, Bóg umie nad człowiekiem płakać, a
to więcej, niż gdyby umiał i chciał się złościć. Oni sami zdecydowali o swoim losie wieczności.
Będą  w  miejscu,  które  w  wielu  kręgach  kulturowych  opisuje  się  jako  piekło.  Piekło  bliżej
wytłumaczę w innym miejscu tej książki, ponieważ jest to poważny i głęboki temat.

Abyśmy niechcianego członkostwa w tej grupie uniknęli,  należy zacząć szukać Boga już
dzisiaj. Właśnie dzisiaj, drodzy czytelnicy! W tym miejscu, gdzie właśnie jesteście. Dokładnie w
tym stanie radości czy cierpienia, w którym się znajdujecie. Na nic nie czekajcie. Na co chcecie w
życiu czekać? Tak, możecie postawić dom na kredyt hipoteczny, kupić mieszkanie, spłodzić piękne
dziecko  albo  czekać  na  spełnienie  jakiegoś  marzenia  z  dzieciństwa,  na  który  teraz  macie
dostateczną ilość pieniędzy.

Jak myślicie, co może was jeszcze spotkać nieoczekiwanego? Może dożyjemy pobytu w
kosmosie,  zintegrowanych,  mobilnych komunikatorów w ubraniach lub pod skórą i  zobaczymy
nowe, nierzeczywiste typy broni. Ale to się w ciągu kilku lat stanie normalnością. To wszystko to
„życie". Dobrze jest planować, tworzyć i marzyć. Ale jest to tylko potrzebna   operacja ludzkiego
życia. Nie jest to cel a tym bardziej sens naszego życia.

Jeśli podczas czytania tych zdań mówicie, że jeszcze poczekacie albo że macie jeszcze czas,
sami siebie zamykacie w jednej z tych dwóch wyżej wymienionych grup, w których z pewnością
nie chcecie skończyć. Jest tak? Bardzo dobrze wspominam mężczyznę Łukasza, który mi w roku
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2009 napisał emaila i pytał się, jak pójść po śmierci do nieba. Wszystko mu wytłumaczyłem tak, jak
potrafiłem. On wszystko zrozumiał, co mnie ucieszyło. Ale w jego odpowiedzi zabrzmiało, że ma
dopiero 20 lat i czuł się zbyt młodo, aby swoje życie powierzyć Panu Bogu. Nie nalegałem, aby
zmienił zdanie. Nie chciał, zdecydował się. Do dzisiaj się już nie odezwał. Nie wiem co się z nim
dzieje. Nie wiem, czy jego życie dalej jest kontynuowane. Jego decyzja jest tragicznym hazardem.
Ta historia  nie  jest  godna naśladowania.  Jeśli  wam jest  to  wszytki  jedno,  zamkniecie  książkę,
odrzucicie ją albo komuś podarujecie.

Kto  nie  chce  słuchać  i  kto  nie  chce  zdecydować  się  na  wysoką  jakość  swojego  życia
pozaziemskiego, nie ma sensu w takiej fazie życia czegokolwiek radzić. W takim przypadku byłaby
to strata czasu dla obu stron. Jest to twarde stwierdzenie, ale tak jest. Przestrogą i pouczeniem dla
nas wszystkich miałoby być to, że nikt z nas nie zna dnia końca naszego życia. Nad jego długością
nie  mamy władzy.  Dlatego trzeba się  zdecydować zawczasu,  gdzie  spędzimy swoją wieczność.
Biblia ten stan nazywa powiedzeniem „kto ma uszy, usłyszy". Nie każdy, kto ma uszy, jest w stanie i
ma chęć słyszeć o poprawnej  drodze.  Tragedią jest  również to, że w momencie odpowiedzi tej
grupy  na  pytanie  Jezusa  Chrystusa,  znikną  argumenty  typu  –  idę  swoją  ścieżką,  nie  daję  się
zmanipulować  kościołowi,  bóstw  jest  wiele,  żyj,  jak  czujesz  albo  często  słyszane  –  Biblia  w
dzisiejszych czasach już nie działa...  Jakie tragiczne pomyłki, chce mi się krzyczeć! Bardzo was
proszę i nalegam, drodzy czytelnicy – zadajcie sobie pytanie, w jakiej grupie się teraz znajdujecie, a
według  tego  uczyńcie  mądre,  poprawne  kroki!  W  dalszym  ciągu  jest  jeszcze  czas.  Ale  nie
zapominajcie, że „naszego czasu" nie znamy. Może przyjść jak złodziej w nocy, nieoczekiwanie. To
jest ten niebezpieczny „cienki lód".

Później mamy trzecią grupę, która przyjdzie na Boży Sąd Ostateczny. Chodzi głównie u
grupę ludzi, którzy nigdy w swoim życiu o Bogu nie słyszeli. Można przypuszczać, że ta grupa
będzie tak samo wielka, jak ta druga. To jest smutne, ale prawdopodobnie najwięcej będzie tych,
którzy reprezentują właśnie drugą grupę. Ale już dawno jest to przewidziane, ponieważ Bóg patrzy
do ludzkich serc. Zna nas.

Jest  to  niewiarygodne i  może przeciw logicznemu myśleniu,  ale  ta  „szeroka droga" jest
przepełniona w każdej generacji tyloma ludźmi. Tragedia, można powiedzieć. Ale sprawiedliwość
jest w tym, że Bóg i Jezus nigdy do niczego w życiu nie zmusza. Jezus nie jest szefem, mentorem,
nauczycielem albo głównym dyrektorem,  który manipulowałby nami.  Kocha nas.  A kiedy ktoś
kocha jeszcze bardziej, niż ludzka miłość, tak właśnie to daje nam wolność i swobodę. Wolność,
która może zwieść wielu na tą szeroką drogę. Może pcha się wam na usta jedno pytanie – dlaczego
ten  Bóg  nie  pomoże  ludziom  wstąpić  na  wąską  drogę,  prowadzącą  do  nieba?  On  nie  może,
ponieważ  człowiek  sam w swojej  postawie  i  sercu  nie  chce.  Nie  chcemy słuchać  normalnego
autorytetu, czyli Boga.

A czy pomaga nam jakoś? Tak, z chęcią. Mówi poprzez kościół i ewangelickie działania.
Mówi poprzez Biblię, czasami i poprzez katastrofy i kryzysy światowe. Jeśli spotkacie na ulicy
grupę wierzących i widzicie ich działania, zatrzymajcie się i szukajcie u nich drogi do nieba. Nie
stoją ulicy dlatego, aby się nie nudzili albo dlatego, że mają mało członków. W żadnym przypadku.
Poświęcają swój czas i walczą ze swoim wstydem tylko po to, aby ktoś z przechodniów „usłyszał i
zaczął poszukiwać". To jest jeden ze sposobów, jak Bóg wskazuje na to, że czas przeskoczyć na tą
wąską ścieżkę wiodącą do nieba.

Bóg płacze nad tymi, którzy pójdą naokoło albo przejdą na drugą stronę ulicy albo głośno
się wyśmiewają z chrześcijan a w swoich sercach są twardzi. Nie dotknie ich na siłę. Może da się
im jeszcze raz, dwa czy trzy razy w podobny sposób poznać. Może nie zdążą, ponieważ na drugi
dzień po tym, kiedy odrzucili chrześcijaństwo, stanie się na drodze kraksa i może się stać, że już
żadnej  szansy nie  będą  mieli.  Polegać na dostatecznej  ilości  czasu i  więcej  okazji  jest  wysoce
ryzykowne. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Szatan stara się kłamać i zachłannie naśladuje
Boże  sposoby.  Dlatego  nie  wszyscy,  którzy  stoją  na  ulicy  albo  pukają  do  waszych  drzwi,  są
prawdziwymi chrześcijanami. Możecie spotkać kłamców, złodziei, sekty, którym nie chodzi o to,
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abyście stanęli na wąskiej drodze do nieba.
Chrześcijan z pewnością od tych niepoczciwych rozpoznacie. Nigdy im nie chodzi o ich

zysk, sukces czy karierę, ale chodzi im tylko o wasz sukces. W tym jest zasadna różnica. Oni nie
mają powodów was oszukać. Są chronieni i idą po wąskiej ścieżce. Ale Bóg im mówi „wyjdźcie i
szukajcie tych, którzy chcą iść do nieba, pomóżcie im i opowiedzcie im o mnie". Innych powodów
do tych działań nie mają. Nie omijajcie ich. Może się stać, że byłaby to ostatnia możliwość losu!

Przeciętny człowiek, który jest  w drugiej  i  trzeciej  grupie,  daje  się łatwo zmanipulować
sklepami, marketingiem, reklamą, sektami, cielesnymi pragnieniami i innymi, ale wiarę w dobrego
Boga odrzuca i wyśmiewa. Co do tego dodać z punktu widzenia Sądu Bożego, gdzie już jest za
późno się przebudzić? Choć wam się, drodzy czytelnicy, przedstawiciele kościoła tutaj na Ziemi
zdają  jakkolwiek  dziwni  i  że  są  „sto  lat  za  dinozaurami",  nie  odrzucajcie  ich.  Ich  słowa  są
darmowym biletem, który was zaprowadzi do Nieba. W tej chwili wpada mi do głowy tylko jeden
werset z Biblii, w którym mogę podkreślić tę rzeczywistość. Jezus w Biblii mówi, że ten kto się
jego wyprze przed ludźmi, tak i on się jego wyprze na sądzie przed Bogiem. Rozumiecie to?

Udawać kogoś innego, nakładać maski i zapierać się kogoś przed ludźmi nie jest aż tak
wielką tragedią. Problem polega na tym, że zapieranie się lub lepiej mówiąc poparcie istnienia Boga
i Jezusa Chrystusa, ma konsekwencję przy Sądzie Bożym. Na to uważajmy!

Ale wróćmy do naszej trzeciej grupy. Ta grupa nie jest w dobrej sytuacji z punktu widzenia
wstępu do nieba. Obawiajcie się bycia w tej grupie i róbcie wszystko, abyście wierzyli w Jezusa
Chrystusa i mogli nie należeć do trzeciej grupy.

A jak  to  się  może  stać,  że  ktoś  się  dostanie  do  tej  trzeciej  grupy?  Po  pierwsze,  taki
„kandydat" żyje w geograficznym rejonie, w którym o chrześcijaństwie w ogóle się nic nie mówi, z
różnych politycznych, wojennych, religijnych albo kulturowych powodów. Bądź jest to miejsce,
które jest pod wpływem reżimu, który zakazuje wiary chrześcijańskiej albo miejsce, do którego
misjonarze jeszcze nie dotarli. Biblia, że Sąd Boży nie może przyjść wcześniej, tj. Koniec świata,
dopóki chrześcijańska wiara nie dotrze do wszystkich narodów świata!

Ewangelia według św. Mateusza 24:14 „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po
całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec."

A tego  według  statystyk  jeszcze  się  nie  udało  spełnić,  chociaż  cel  nie  jest  daleko.  Do
momentu, w którym będzie istnieć choć jedna narodowość czy plemię, które nie słyszało o Jezusie,
Sąd Boży nie może przyjść. W dalszym ciągu jest jeszcze czas. Jak długo to będzie trwać, nikt nie
wie. Nie możemy grać w rosyjską ruletkę i wierzyć w bezwartościowy sukces. Trzeba zdecydować
jak najszybciej.

Właśnie dzisiaj, kiedy piszę te zdania, jestem w jednym z najlepszym szpitalu w Czeskiej
Republice. Codziennie tu widzę coraz to nowsze i bardzo poważne urazy ludzi. Wielu z nich będzie
miało zdrowotne komplikacje. Dlaczego to piszę? Ponieważ nie zdążyli zdecydować. Umarli i są w
drugiej bądź w trzeciej grupie. Uważajcie na to. Śmierć jest czasami szybka i nieoczekiwana.

Zrozumcie mnie proszę bardzo dobrze. Nie chcę innych religii krytykować. Np. buddyzm
jest  pokojowym  systemem  i  często  zawiera  wiele  interesujących  myśli  i  zasad,  które  mogą
poprawić jakość ludzkiego życia. Z drugiej strony,  system ten nie może przybliżyć człowieka do
Jezusa  Chrystusa,  odpuścić  grzechów,  przemawiać  żywym  Bogiem,  cudownie  uzdrawiać  albo
zaproponować członkom stuprocentowe życie wieczne w niebie.

Tego nie mogli nigdy zaproponować i nigdy nie będą w stanie. U sekt nie ma sensu tego
dalej analizować i o tego wspominać. Oni nie mogą zagwarantować nikomu nic, oprócz różnego
rodzaju osobistych, mentalnych czy finansowych manipulacji.

Nigdy nie chcę mówić o różnego rodzaju wiarach, kultach przyrody czy animizacji źle czy
oczerniająco.  Ich  główny  cel  i  zamierzenie  w  większości  przypadkach  był  na  początku  może
szlachetny, ale jest to sporne. Nas w tej książce, jeśli do tego momentu przetrwaliście, interesuje to,
jak się dostać do nieba i mieć swoje osobiste życie wieczne.

Czy nam się to podoba czy nie, dawcą życia wiecznego jest tylko Bóg w Jezusie Chrystusie.
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Żadna  nirwana,  reinkarnacja,  karma,  Allah  i  Mahomet,  Budda  albo  narodowi  dyktatorzy  i
przywódcy sekt we współczesności i w historii – nas nie zaprowadzą do Boga ani do tego, abyśmy
przy spotkaniu z Jezusem wkroczyli do nieba!

Co innego tutaj można powiedzieć jak „kto ma uszy, niechaj słucha".
Całkiem sprawnie i szybko pokazaliśmy sposób, jak się człowiek może obudzić w trzeciej

grupie i w niej się dostać pod Sąd Boży, z którego nie ma powrotu. Co to znaczy w praktyce?
Z tej  grupy będą wszyscy sądzeni,  ponieważ jak mówi Biblia,  przed nim będzie kiedyś

„wszystko ukryte odsłonięte". On zdecyduje według tego, co widzi w człowieku i co w nim na
prawdę jest. Łopatologicznie mówiąc to znaczy, że nikt z tej trzeciej grupy nie będzie w niebie.
Dlaczego? Ponieważ choćby ich plemię, naród, rasa i generacja mogła słyszeć o Bogu, nie poszli za
tą ofertą i liczyli, że jest na wszystko dość czasu!

Podobnie jest u wierzących, nie wszyscy bowiem będą na końcu w niebie. To się tyczy na
przykład krzyżowców, wierzących nazistów itd... Drugą rzeczą jest to, jacy w życiu i bez wiary
byliśmy w rzeczywistości. Jakie były ich czyny, miłość, postawa i czystość serca i myśli?

To, że ktoś nie słyszał przez całe życie o Bogu i drodze do nieba nie jest automatycznym
powodem, aby w niebie miał  swoje miejsce!  To byłoby niesprawiedliwe.  Biblia  przecież jasno
pisze,   że  w  niebie  nie  będzie  szczególnie  „szyderców,  bluźnierców,  złodziei,  cudzołożników,
rozpustników, morderców i czarodziejów"!.  I właśnie wielu z tej trzeciej grupy nie będzie miało
dobrego serca, myśli a tym bardziej czynów! To jest zresztą problem większości nas.

Przed  Bogiem  i  Jezusem  Chrystusem  będzie  na  Sądzie  Ostatecznym  każda  dusza  stać
„naga". Przypominacie sobie moje doświadczenie śmierci klinicznej? Wszystko o mnie wiedział,
mimo że ja go do tej chwili w ogóle nie znałem!

To jest sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwa decyzja! Nie będzie tam faworyzowania i nie chodzi
tam o nasz wygląd ale o to, jacy w rzeczywistości byliśmy. Nasza wiara, czyny i postawa serca
wobec Boga i życia będzie w tym czasie ważną oceną, ale tylko u tych, którzy wierzą w Boga. Na
tą ocenę oczywiście  już natychmiastowo po śmierci  nie  będzie  można jakkolwiek wpłynąć ani
prosić o inny termin sądu!

Jaki by miał być człowiek z tej grupy, aby poszedł bezpośrednio do nieba? Miałby za w
czasu zdecydować się na wiarę w Jezusa Chrystusa.  To jedyne,  idealne i  poprawne. To jedyna
droga. Wymówka „nie miałem okazji słyszeć nowiny o Bogu" jest błędna i niepoprawna. Dzisiejsze
czasy nie znają takiej możliwości, ponieważ ludzie nie chcą słyszeć a nie dlategom, że nie mogą!
Bez przyznania  się  do wiary nie  ma drogi  do nieba.  My często  w wielu sytuacjach i  czynach
widzimy sprawiedliwie z ludzkiego punktu widzenia i kryteriów, ale Bóg patrzy aż tam, gdzie my
nie jesteśmy w stanie patrzeć. Zajrzy do najgłębszego miejsca ludzkiego serca i widzi każdą naszą
myśl i jest mu znany każdy nasz czyn. I mnie też tak widział wtedy w niebie  fatalnego 1988 roku.
Znam tylu ludzi, którzy twierdzą, że nie zrobili w życiu nic złego i że zawsze żyją tak, aby nikogo
nie urazić. W tym przeświadczeniu żyje wiele ludzi na całym świecie. To trochę fatalna samoocena.
Tak idealny i doskonały nie jest NIKT z nas.

A co odpowie trzecia grupa na pytanie Jezusa Chrystusa „jak chcesz obronić swoje życie?"
Na pewno będą zdziwieni, będą w podobnym „odurzeniu" jak ja wtedy w doświadczeniu

śmierci  klinicznej.  Przypuszczam,  że  ich  odpowiedzią  będzie  milczenie.  Milczenie  podobne do
mojego,  kiedy nie  mogłem znaleźć słowa,  które mógłbym użyć.  A co później  nastąpi?  Miejmy
świadomość, że ta sytuacja jest skutkiem śmierci a nie doświadczenia śmierci klinicznej, z którego
można  jeszcze  wrócić  z  powrotem  na  Ziemię.  Po  wspomnianym  milczeniu  Bóg  im  jakimś
sposobem objawi lub ukaże, dlaczego nie mogą iść dalej do nieba. Wszyscy to poznają, poczują
albo zobaczą. Pojmą to. Mówić nie będą musieli nic. Albo Bóg ma ich w tzw. „księdze życia" lub
nie. Później dojdzie do selekcji, kiedy Bóg dusze rozdzieli według wiary do nieba lub do miejsca,
które jest przeciwieństwem nieba, czyli do piekła.

W  innym  miejscu  książki  wytłumaczyliśmy  sobie,  że  pojęcie  „piekło"  jest  we
współczesności w społeczeństwie bardzo zdefraudowane a to miejsce ma jasną opisaną definicję w
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Biblii.  Jak w detalach Sąd Boży będzie przebiegać,  nie  jest  dokładnie z Biblii  znane.  Jest  tam
opisane tyle, abyśmy  za w czasu mogli się zdecydować i się ochronić.

A co o tym mówi Bóg? Nie jest ważny mój pogląd czy innych autorów. Najważniejsze jest
zdanie tego, którego to się tyczy. Chodzi o Boga. W Biblii mamy ukazane, kto ma być w jakiej z
trzech grup, które opisywaliśmy. Bóg w Biblii mówi tak:

Drugi list św. Piotra Apostoła 3:9 „Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy
są  przekonani,  że  Pan  zwleka  –  ale  On  jest  cierpliwy  w  stosunku  do  was.  Nie  chce  bowiem
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia".

Rozumiecie,  co  w tym wersecie  mówi  Bóg?  Można to  wytłumaczyć  tak,  że  Bóg zrobi
„wszystko", aby ten najbardziej nieposłuszny człowiek na Ziemi usłyszał o Nim kilka razy w życiu
i miał szansę podjąć decyzję. Bóg pragnie, aby jak najwięcej ludzi poszło po sądzie do nieba a nie
do piekła! To jest jego wola i życzenie.

Uświadamiacie sobie, że to postawa Boga jest smutno sprzeczna z obecną świadomością
niewierzącej  społeczności?  Wiele  ludzi  bowiem  obwinia  Boga  za  wszystko,  wyśmiewa  go  i
spostrzega  go  jako  tyrana,  sędzię  i   tego,  który  nie  umie  kochać.  Ale  w  rzeczywistości,  gdy
popatrzycie  do  wnętrza  i  zastanowicie  się  nad  stworzeniami  wkoło  siebie  i   zaczynacie  trochę
rozumieć teksty z Biblii, które o nich mówią, jest zupełnie inaczej! Chociaż niewierzący człowiek
nie zna Boga, Bóg nas zna i okazuje nam miłość, cierpliwość i jak przy dziecięcej grze na drodze
stawia  nam wskazówki,  którędy iść  do  nieba...  Tylko  patrzy,  jak  na  to  zareagujemy.  Taki  jest
prawdziwy, biblijny Bóg. Nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, jak go zdecydowana większość
niewierzących ludzi spostrzega i prezentuje. Zmienicie swój pogląd i wkroczycie na tą piękną i
pełną przygody drogę?

Tyle  już w tym rozdziale  na  temat,  jak  obronić  na  Sądzie  Ostatecznym swoje  życie.  Z
pewnością  pomyśleliście,  że to  nie  jest  niezobowiązująca gra z możliwością  uzyskania terminu
poprawkowego. Mądrym z was życzę, abyście już teraz zaczęli stawiać kroki i rozwiązania, jak
będzie wyglądać na sądzie wasza dusza i w jakiej z trzech grup się znajdzie. Dzisiejsze czasy są
szybkie i gorączkowe. Śmierć często przychodzi nieoczekiwanie i szybko.
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Już nie chcę wracać.

Żaden uczony z nieba nie spadł, ale głupcy to bagatelizują.
Julian Tuwim

Podczas  mojego  doświadczenia  śmierci  klinicznej  widziałem,  jak  będzie  wyglądał  Sąd
Boży, na które zareagowałem tylko milczeniem.

Wtedy nic jeszcze nie wiedziałem o tym i nie zdawałem sobie sprawy, że pozwolą mi wrócić
na Ziemię do ciała. To jedno było dla mnie później wyswobodzeniem. Niczym nie zasłużyłem na
Bożą miłość. 

Głębszym sensem dla  mnie  było  to,  aby po  powrocie  szukał  i  odnalazł  Boga  i  Jezusa
Chrystusa a następnie spisał tę książkę. 

Książkę,  która jest  dedykowana właśnie wam, drodzy czytelnicy!  Nie czytacie  jej  przez
przypadek! Uwierzcie w to. W duchowym świecie u Boga przypadki w ogóle nie istnieją. Jeżeli ją
całą przeczytacie, zyskacie tyle informacji, że podczas sądu nie będziecie mogli się użyć wymówki,
że nic nie słyszeliście ...

Bóg może na sądzie powiedzieć, że chciał się wam ukazać za pomocą tej książki. Od was
zależy, czy zareagujecie odpowiednio na moją historię. Ujawni się wasza postawa po przeczytaniu
tej książki. „Kto ma uszy, słyszy".

To było dla mnie bardzo ważne uczucie, kiedy podczas mojego milczenia, uświadomiłem
sobie, że jestem tylko stworzeniem, które krótko po śmierci nie ma na nic wpływu i ni nie może
zmienić. Jednak za chwilę uczucie to zniknęło i zdecydowałem, że chcę tam zostać. Byłem o tym
przekonany, że w żadnym wypadku nie chciałem wracać z powrotem na Ziemię. Wiem, brzmi to
dziwnie, nawet trochę sekciarsko. Ale nie ma  tym nic nienormalnego. Było tam tak cudownie, że
chciałem zostać. Czułem się wspaniale, pięknie, absolutnie szczęśliwie i w ogóle mi tam niczego
nie brakowało. Normalnie tam czułem, myślałem choć nie miałem ciała i mózgu. Ogromna euforia.

Wiedziałem, że jeżeli nie wrócę, rodzice będą mnie szukać. Ale to miejsce było dla mnie
domem, z którego „wyszedłem” i do którego wróciłem z powrotem.

Jeśli spotyka człowieka jakiś wypadek i trauma, jego początkowym celem jest wielka chęć
powrotu do domu. Nie chce być w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym albo w więzieniu. Za każdą
cenę chce się dostać do domu. To naturalne uczucie. I ja również wtedy je miałem. Ale wiedziałem,
że tam w niebie jest mój dom, mój pierwotny dom sprzed narodzin, w którym bardzo ciałem zostać.
To było moje naturalne uczucie i potrzeba.  Po prostu nie chciałem wracać z powrotem. Dlaczego
iść gdzieś, gdzie byłoby ci gorzej? Tam mi niczego wtedy nie brakowało. Chciałem tam zostać!
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Każdy ma swój czas

Jeśli chcesz wiedzieć, jak szybko leci czas, podpisz weksel.
Julian Tuwim

Kiedy  przeżyłem śmierć  kliniczną  i  widziałem Jezusa  Chrystusa  „twarzą  w  twarz",  na
początku tego spotkanie mi powiedział: „... stój, zawróć, to jeszcze nie jest twój czas!".

Pamiętam, że dawno temu widziałem w telewizji bajkę (to jest nasza czeska produkcja) i w
niej była jedna, mocna scena, która mnie wtedy zainteresowała. Był tam przedstawiony żywot ludzi
tutaj na Ziemi jako niekończące się pole wielkich, palących się świeczek. Każda była inna. Niektóra
długa,  inna krótsza a jeszcze inna była całkiem przed dopaleniem się.  Ten obraz symbolizował
długość życia, ile i komu go jeszcze zostało... Dla mnie był to mocny obraz i intensywne doznanie.
Po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że tutaj na Ziemi nie jestem bez przerwy.

I  właśnie  podobnie  nasze  życia  funkcjonują  w rzeczywistości.  Śmierć,  ta  naturalna,  nie
przychodzi  do  człowieka  zawsze  w  wieku  senioralnym.  Koniec  naszego  życia  może  przyjść
kiedykolwiek  i  nieoczekiwanie.  Tego  większość  z  nas  sobie  nie  życzy.  Kto  chciałby  umrzeć
wcześnie? Z drugiej strony nie ma możliwości aby wpłynąć jakoś na „swój czas”. Zdrowym stylem
życia,  dobrym snem,  walką  ze  stresem,  uprawianiem sportu,  zdrowym jedzeniem i  słuchaniem
Bożych  rad  i  przykazań,  możemy  swoje  życie  o  kilka  lat  przedłużyć.  Nie  jesteśmy  w  stanie
automatycznie dosięgnąć wieczności dla ciała a tym bardziej dla duszy.  Tej zdolności Bóg ludziom
nie dał. Jestem przekonany, że medycyna znajdzie w przyszłości wiele sposobów, jak spowolnić
starzenie się i odnawiać niektóre organy. Dlaczego nie. Ale to będzie wszystko. Żyć wiecznie i stać
się „bogiem” nie jest nam dane i nigdy nie będzie możliwe! W Biblii już od kilku tysięcy lat jest
napisane, że człowiekowi dane jest żyć maksymalnie 120 lat. Ci najszczęśliwsi i najzdrowsi tego
wieku dożyją. To jest limit nadany od Boga.

Nasze pragnienie żyć jak najdłużej i nie umrzeć, wiodą nas jak najdalej od jedynej drogi,
którą jest Bóg w Jezusie Chrystusie i  Jego informacji o życiu wiecznym. W tym temacie innej
nadziei nie było, nie ma i nie będzie. Inna droga nie istnieje. Jeżeli byłoby inaczej, sposób ten byłby
już odnaleziony i używany. Tym się nie przejmujcie. Przejmujcie się poszukiwaniem i nawróceniem
się, co jest trwalsze niż 120 lat ciała...

Wtedy w niebie powiedziano mi: „... stój, zawróć, to jeszcze nie jest twój czas!". Jest wiele
ludzi, którzy na moich wykładach lub na stronie internetowej pytają się, dlaczego właściwie Jezus
mnie zawrócił z powrotem. Mogę, zgodnie z tematem rozdziału, powiedzieć, że przez nakaz Jezusa
Chrystusa, zrozumiałem, że wtedy NIE BYŁ jeszcze mój czas. Tak, nie był to czas mojego realnego
umierania. Moja „świeczka” jeszcze w pełni się paliła. 

Wielu  ludzi  pyta  się  mnie  również,  dlaczego  Bóg  nie  zawrócić  w  tragicznych  sytuacji
również  krewnych,  dzieci,  rodziców,  którzy  nieoczekiwanie  umarli.  Powód  zdaje  się  również
prosty.  Większej  części  naszych  bliskich,  którzy  umarli  i  nie  wrócili  z  powrotem,
najprawdopodobniej skończył się już czas. To wytłumaczenie mogłoby kuleć przy nieoczekiwanej i
niechcianej śmierci np. dziecka. Przecież zawsze zakładamy, że dzieci mają życie jeszcze przed
sobą.  Dlaczego  więc  nie  umożliwiono  im  powrotu?  Logiczną  i  biblijną  odpowiedzią  jest
suwerenność i wszechwiedza samego Boga. Kto inny może lepiej  wiedzieć,  tego czego my nie
widzimy? Bóg  o wiele bardziej niż ktokolwiek inny zna ludzkie serca, wie, co jest dobre a co złe,
co nas wzmocni i co nam pomoże, choć z naszego punktu widzenia może się to wydawać tragedią.
On  widzi  naszą  przyszłość.  On  widzi  cierpienia,  ból  czy  inne  negatywy,  które  mogą  spotkać
konkretną  duszę.  Wielokrotnie  się  dzieje  tak,  że  przy  utracie  kogoś  bliskiego  się  zmieniamy.
Możemy do siebie zaprosić Boga i możemy się do niego zbliżyć, rozmyślać o życiu wiecznym i
robić wszystko, abyśmy w niebiańskim miejscu mogli się spotkać z tym, który nas nieoczekiwanie
opuścił. Róbcie wszystko aby to osiągnąć. Szukajcie Boga, czytajcie Biblie i uświadomcie sobie, że
śmierć nie oznacza automatycznym pójściem do nieba. W niebie nie włada socjalistyczna polityka,
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która kierowała by życiem wszystkich, bez wyjątku, czy ktoś sobie na to zasłużył czy nie. A właśnie
śmierć dzieci, którym życzymy zawsze długiego życia,  ma nam uświadomić, że życie ma większy
sens,  niż jego długość w ciele tutaj na Ziemi! I właśnie to pokazuje w wielu miejscach tej książki.

Nauka płynie z tego taka, że przy śmierci większości ludzi chodzi o tzw. „odpowiedni czas
końca naszego życia”. Te sytuacji nikt nie może zmienić, jest to tzw. „stacja końcowa”. Z tego da
się  jakkolwiek  wrócić.  Bóg  może  oczywiście  każdą  sytuację  zmienić  i  użyć  cokolwiek  albo
kogokolwiek i  to  szczególnie  w sytuacjach,  w których chodzi  Bogu o  szerzenie  wieści  o  nim
samym. Może więc kogokolwiek przebudzić i wrócić do życia, choć lekarze mówią inaczej. Bóg
jest tak wszechmocny, że w Biblii możemy przeczytać dzięki niemu, mogą mówić kamienie albo
osły.  Takie  ekstremalne  sytuacje  Bóg  używa  nie  dla  masowego  i  efektywnego  przekazania
informacji o Jezusie Chrystusie.  

Funkcjonuje prawo, że jeżeli umrze ktoś, na kogo nie przyszedł jeszcze czas, Bóg zawróci
go na Ziemię do ciała? Może oczekujecie konkretnej odpowiedzi.  Ja jednak wam jej nie mogę dać.
Ta książka stara się trzymać autentycznego opisu i wykładu na temat biblijnej prawdy. Jeżeli bym
napisał, że Bóg zawsze tak robi, kłamałbym i fałszował to, co jest napisane w Biblii. Nie jestem
okultystą,  ezoterykiem czy parapsychologiem, który chciałby wam zaoferować tylko pozytywną
odpowiedź dla swoich komercyjnych celów. Osobiście wierzę, że ludzie mogą przedłużyć swoje
życie postępowaniem. Bóg przecież widzi wszystko do przodu, całe nasze życie.

Jestem bardzo  Bogu wdzięczny,  że  mój  uraz  nie  wiązał  się  z  końcem mojego  życia,  o
którym Bóg wie i mógł mnie zawrócić z powrotem. Z drugiej strony, jeśli Bóg wie, że ten człowiek
będzie szerzył informację o Nim, Jego miłości, Bóg zmieni plan i może mimo prawom fizyki użyć
takiego człowieka i zwrócić jego duszę na Ziemię do ciała, tak jak w moim lub w dziesiątkach
innych przypadków. 

Nie chcę i nie mogę chełpić się tym, że byłem dla Boga czymś wyjątkowym. Tak naprawdę
nie było. Ale byłem tym, którego chciał użyć. Ja nie wiedziałem podczas śmierci klinicznej o tym,
że chce mnie wykorzystać. On to wiedział do przodu i wyczytał to z mojego serca. Przed Jezusem i
Bogiem nie da się odgrywać teatru czy innego gry.

Pamiętam  opowieści  w  moim  miejscu  pracy.  Od  czasu  do  czadu  szukaliśmy  nowych
współpracowników.  Organizowaliśmy  rozmowy  kwalifikacyjne  i  kogoś  przyjmowali.  Czasami
okazywało  się,  że  to  nie  był  szczęśliwy wybór.  Kolega  sobie  nie  poradził,  choć  na  początku
wydawał się idealny.  Taki człowiek na wstępie grał jak w teatrze. Zmieniał twarz. Przed Bogiem
tak nie można. On wybrał mnie, ponieważ zajrzał do mojego serca. Bóg wybierze do szerzenia
informacji o Nim takich ludzi, którzy z Nim wytrwają. Jest to ciężko zrozumiałe i dla mnie samego,
ale On to wie. Jest prawdą, że w moim sercu istnieje pragnienie, aby żyć z Nim, mówić o Nim,
służyć w kościele i nie tylko na chwilę, ale w sercu i w życiu zdecydowałem się być z nim do końca
życia. Więc żyję z Bogiem w pełni od roku 1991 i nigdy nie żałowałem. Jest to rozwój, ewolucja,
zmiana, nowa droga, przeżywanie cudów i zmiana życia innych ludzi. Mam nadzieję i będę robić
wszystko, aby moja wierność Bogu trwała do ostatnich sekund mojego życia. Może czasami nie jest
to lekkie, ale o tym będę pisać na końcu mojej książki.

Prawdą jest również, że kiedy Jezus mi powiedział, żebym wrócił, ponieważ to nie mój czas,
było  to  dla  mnie  tragiczne.  Byłem  tak  zadowolony.  Odnalazłem  „dom”,  niebo,  miłość  i
zrozumienie, Boga i życie wieczne. A teraz mam to opuścić. Dlatego nie posłuchałem i chciałem
tam zostać i iść dalej. Wtedy w ogóle nie miałem pojęcia, że to rozwidlenie to nie jest normalne
rozwidlenie,  ale  że  jestem na  symbolicznym miejscu,  na  którym drogi  się  rozdzielają.  To  jest
strategiczne  miejsce  w mojej  historii.  To rozdroże  symbolizowało  dwie  drogi,  o  których  pisze
Biblia. Chodziło o wąską drogę do nieba i o szeroką drogę do piekła. To nie był koniec. Nie było
tam jakiegoś  anioła,  który  by  mnie  „zniszczył”  ,  włoży  moją  świadomość  do  płyty  CD   aby
wszystko się skończyło, jak niektórzy twierdzą. Było na odwrót. To miejsce było bramą do życia
wiecznego w niebie lub w piekle. 

Dobrze wiem, że czytelnik w tym miejscu książki dobrze już wie, że piekło nie jest bajką ani
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wymysłem, ale ciężkim życiem wiecznym w cierpieniach i gorzkich smutkach. Tam na rozdrożu
był wstęp do  tych „dwóch” żyć. To, co było wcześniej w moim doświadczeniu, było jak „proces
umierania”. I właśnie dlatego nie pozwolono mi iść dalej. Byłby to NIEODWRACALNY krok. A
czy ja wiem, gdzie bym wylądował bez znajomości Boga? Nie chcę nawet mówić.

Jezus mi powiedział „stój, zawróć, to jeszcze nie jest twój czas”. Dzięki niemu wiem, że mój
czas u Boga jest ZNANY! Ja go nie znam. Według wielu ezoteryków, horoskopów i wieszczy już
dawno powinienem być martwy. Tutaj widzimy komercyjność tych ludzi,  którzy tylko kłamią i
zarabiają pieniądze. Co myślicie – chcę znać swój czas i sposób umierania? Nie chcę! Człowiek
realnie nawet się tego nie może dowiedzieć, nawet nie pomogłoby to nam w ogóle. Gdybyśmy znali
datę i sposób umierania, z pewnością byśmy się tego bali. Bardziej wartościowe jest dla mnie to, że
Bóg ZNA mój CZAS powrotu do domu. Mój rachunek jest tam i moje imię jest zapisane w „księdze
życia”, o której wielokrotnie w związku z życiem wiecznym w niebie, mówi Biblia.

Byłbym szczęśliwy, drodzy czytelnicy,  gdybyście zrozumieli, jak cudowne jest uczucie, że
w niebie o nas wiedzą. Znają tam czas mojego przyjścia. Od momentu, kiedy jestem wierzący, już
nie  jestem  „anonimowym  kawałkiem”  i  numerem  bez  nadziei.  Wspominam  jeden  dokument
telewizyjny o katastrofie w Czarnobylu na Ukrainie, kiedy eksplodowała elektrownia jądrowa. Była
to opowieść o anonimowych żołnierzach, którzy nikogo nie interesowali. Reaktor jądrowy krótko
po wybuchu był pełen niebezpiecznych substancji radioaktywnych. Generałowie armii sowieckiej
wybrali  setki  młodych żołnierzy,  dali  im fartuchy z ołowiem i  wysłali  każdego na minutę aby
reaktor  posprzątać z gruzów.  Smutne jest  to,  że 95 % tych młodych żołnierzy krótko po tym
umarło.  To w ogóle nikogo nie zainteresowało, mimo że wszyscy o tym wiedzieli.  Wobec tych
żołnierzy zachowano bardzo anonimowo. Dlaczego piszę o tym tragicznym wydarzeniu? Ponieważ
człowiek przed Bogiem nie jest anonimowy, nawet jeśli Go nie znacie. Bóg mnie rozlicza i wiedzie!
Jeśli uwierzycie i będziecie w kościele, poznacie to uczucie, że należycie do pięknego „klubu” w
niebie.  Do  klubu,  w  którym Bóg osobiście  was  zna,  jak  mnie  podczas  doświadczenia  śmierci
klinicznej. 

I choć jeszcze nie byłem całkowicie w niebie, mimo to czułem się tam cudownie. Z nad
morza z Chorwacji lub Włoch nigdy mi się też nie chce wracać, Najchętniej zostałbym tam i marzył
o  tym,  żeby  jakiś  tubylec  mnie  „zaadoptował”.  Kocham  to  uczucie  bycia  nad  morzem,
obserwowania go podczas dobrej kolacji z lampką pysznego wina. Nie pragnę się w nim kąpać w
tej  okrutnie słonej  wodzie,  ale  kocham atmosferę dookoła,  morzę i  plażę.  Staram się opisać to
uczucie,  które  było  we  mnie  na  tym  rozdrożu.  To  było  cudowne.  Chciałem  tam  zostać.
Spróbowałem tego.  W duchu sobie powiedziałem „NIE”,  zostanę  tutaj.  Ale  nie  dało  się.  Jezus
powtórzył to po raz drugi tak samo „stój, zawróć, to jeszcze nie jest twój czas” i zaniósł mnie do
mojego ciała. To brzmiało bardziej  jak rozkaz, który zaraz został wykonany. Nie szedłem jakąś
drogą powrotną. Od razu zostałem zwrócony ciału. 

Nie możemy rościć sobie prawa do nieba. Nie można go wydobyć, uzyskać, kupić albo tam
zostać jak w moim przypadku, jeśli nie przyszedł twój czas.
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Rozdział 6
Powrót do ciała

Dom bez książek  to jak ciało bez duszy.
Julius Zeyer
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Bez mojej zgody, Jezus Chrystus zawrócił mnie z powrotem do mojego ciała. Nie miałem na
to żadnego wpływu. Nie miałem takiej mocy.

Co nastąpiło bezpośrednio po tym?
Tych uczuć i emocji było kilka. Pierwsze „po przebudzeniu” było to, że byłem BARDZO,

BARDZO ROZCZAROWANY. Zawrócono mnie  z  „nieba”.  To była  strata  i  przyznam się,   że
większa niż późniejszy, fizyczny ból. 

Byłem  niesamowicie  rozczarowany  i  smutny.  Tak  BARDZO  chciałem  tam,  u  Jezusa
Chrystusa zostać i wtedy jeszcze go nie znałem jako główną postać chrześcijańskiej wiary. Było to
frustrujące.  Jestem z powrotem w ciele na Ziemi. Przejście do ciała przebiegło w miarę spokojnie.
Nie było to fizycznie jakoś namacalne, nieprzyjemne albo wymagające. Świadomość miałem taką
samą jak  przed  skokiem do  wody,  jak  w  niebie  i  taką  jak  teraz.  Nie  można  było  nic  zrobić.
Doświadczenie  Jezusa  Chrystusa  i  klinicznej  śmierci  się  skończyło.  Już  go  nie  widziałem,  nie
czułem a w koło miałem już tylko normalny wymiar naszego życia na naszej pięknej Ziemi.

Krótko po tym poczułem ból złamanego kręgosłupa w okolicach karku. Ten ból pogłębiał
się  i  był  nieprzyjemny.  Kolega  wyciągnął  mnie  na plaże,  zwinął  w koc.  Już  nie  pamiętam co
dokładnie mi wtedy mówił. Wziął motocykl i pojechał załatwić pomoc lekarską. Cale moje ciało
ważyło  jakby  kilka  ton,  leżałem  bez  możliwości  poruszania  czymkolwiek.  Byłem  całkowicie
sparaliżowany. Było mi zimno i czułem mrowienie na całym ciele. Było to podobne uczucie do
tego, kiedy w nocy długo leżycie na ręce i później przez dłuższą chwilę nie możecie nią ruszać. Te
czucia  można porównać,  jednak moje  ciało  czuło  to  silniej  i  bardziej  intensywnie  niż  uczucie
leżenia za długo na ręce.

Nie wiem czy wypada mi o tym pisać,  ale  moje optymistyczne podejście  do świata  się
ujawniło i w tej krytycznej sytuacji. Byłem całkowicie sparaliżowany, ale nagle zacząłem myśleć o
tym, że w szpitalu zobaczę piękne pielęgniarki. Za chwilę przyjechała karetka (rosyjskiego typu),
ustabilizowali mnie, włożyli do karetki i odwieźli do Hradca Kralove na neurochirurgie. Pamiętam,
że podczas drogi w karetce okropnie bolał mnie złamany kark. Ból był nie do zniesienia.  W tym
czasie rodzice, którzy byli na zakupach poza domem już o wszystkim wiedzieli.  Nie chcę nawet
pisać o tym, jaki to był dla nich szok i ból, który przeze mnie musieli przechodzić. Jest mi ich
bardzo szkoda i mam łzy w oczach na myśl o ich cierpieniu i ofierze. Pamiętam jeszcze udzielanie
pomocy w szpitalnej sali, jakieś pytania, przyjazd płaczących i odważnych rodziców, ręce, które mi
wisiały i cały czas spadały z łóżka, bo nie miałem nad nimi władzy. Później zapadłem w śpiączkę
na kilka długich dni. 

Ludzie na wykładach często mnie pytają, czy będąc w śpiączce byłem czegoś świadomy.
Moja odpowiedź jest taka, że nic nie czułem. Śpiączka była całkowitą nieświadomością. Po kilku
dniach lekarze mnie zoperowali. Wsadzili do karku żelazne implanty i tak zaczął się nowy etap w
moim życiu. Etap uzależnienia, niewystarczalności i bólu. Rodzice i wielu innych odwiedzali mnie,
troszczyli się o mnie i starali się mnie wspierać. Za to należy im się wielkie dzięki! Interesujące
były to,  że wtedy całkowicie  na krótki  czas zapomniałem o wszystkim,  co kilka dni wcześniej
przeżyłem w śmierci klinicznej.  Wszystko wkoło było strasznie nowe i  bolesne.  To oczywiście
miało wpływ na to,  że moje myśli  związane były przeważnie z rehabilitacją i  nowym brakiem
wolności mojego ciała. 
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Rozdział 7 
Rzeczywistość życia sparaliżowanego

Rzeczywistość jest różnicą pomiędzy tym co nas cieczy a tym,
co raduje.

Gabriel Laub
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Przeżyłem  to,  co  przeżyłem,  widziałem  to,  co  widziałem,  przechodziłem  przez  tysiąc
różnych cierpień, walczyłem z wieloma rzeczami, stałem się całkowicie uzależniony od otoczenia,
straciłem władzę nad swoim ciałem i w ciągu jednej chwili nie mogłem pływać, chodzić, jeździć na
rowerze i  motorze  albo  ubrać  spodni  czy coś  podać,  albo  samemu przygotować sobie posiłek.
Całkowity stan ograniczenia. Uzależnienie. Nadzieje i plany jakoś zniknęły. Wielu w takie sytuacji
zacznie  pytać  siebie,  środowiska  lub  Boga  „dlaczego  właśnie  ja,  dlaczego  to  się  właśnie
przydarzyło  mi?”  Niektórzy  ludzie  w  takich  traumatycznych  sytuacjach  zaczną  szukać  Boga  i
wiary. 

Ja byłem trochę inny i niestandardowy. Moje środowisko, rodzice i znajomi się wiele razy
pytali „dlaczego”? Dlaczego właśnie nasz syn? Przecież nikomu nie ubliżył. Mama w tej świeżej
rozpaczy z  pewnością  myślała  o  tym,  że  jest  tyle  lumpów na  świecie  i  im nic  się  nie  stało...
Dlaczego więc mojemu synowi?

Rozumiem to  pytanie  „dlaczego”.  Bardzo to  rozumiem i  postaram się  stanąć po stronie
rodziny. Jest to nadzwyczajnie raniąca rzecz. Tata miał plan, że po nim jego syn odziedziczy nasz
dom,  będzie  opiekował  się  pasieką,  którą  miał  i  że  będzie  gospodarował  naszą  ziemią.  Mama
wierzyła  ,  że  syn  będzie  jej  chlubą.  Rozumiem,  że  mój  uraz  skradł  ich  wszystkie  nadzieje  i
pragnienia. 

Zastanawianie się „dlaczego” to słuszne pytanie nie tylko w smutku. Kiedy koncentrujemy
się  na  pytaniu  „dlaczego”,  pytamy  się  długo  i  nie  przychodzi  żadna  odpowiedź,  właśnie  to
„dlaczego”  przychodzi  w fazie  oskarżania.  Człowiek w tej  sytuacji  szuka obiektu,  który może
obwinić za wszystko, co strasznego nam się stało. Odpowiedź nie przychodzi, świat bez Boga jej
nie daje i przychodzi obwinianie.

Najlepszym celem dla wszystkich ludzi jest Bóg. Tak, z pewnością Bóg. Dlaczego nas nie
powstrzyma, nie ochroni, dlaczego dopuszcza zło?

Czy Bóg mógł ochronić mnie przed urazem? Nie, nie mógł! Jak mógł mnie powstrzymać i
obronić, KIEDY DOBROWOLNIE NIE STAŁEM PO JEGO STRONIE?  Ja sam rozporządzałem
przez  siedemnaście  lat  nie  udacznie  moją  wolą,  żyłem  bez  Boga  swoimi  własnymi  siłami  i
rozumem. Chociaż byłem wtedy niewierzący,  nigdy nie  winiłbym za mój uraz Boga! To byłby
szczyt karygodnej bezczelności. Nie tylko bezczelności, ale wielu negatywnych zachowań jakimi są
egoizm, zło, zawiść, negatywizm, rozczarowanie, oskarżanie i nie wiem co jeszcze. Proszę was,
zrozumcie to! Najpierw Boga w swoim życiu wyganiamy, ale w chwilach cierpienia wołamy go i
później pytamy się „dlaczego”. To zachowanie nigdy nie da nam żadnej odpowiedzi a człowiek
tylko wpadnie w depresje i rozczarowanie. 

Tak.  Bóg  chroni,  bardzo  pomaga,  odgania  zło  i  ból  bardzo  efektywnie  i  sprawnie.  W
internecie jest podanych tysiące świadectw np. www.znateho.cz. Ale Bóg może to czynić tylko tym,
którzy go znają i miłują, dają mu swoją wolną wolę i pomaga tym, którzy się do niego modlą! Bóg
nie reaguje na „handlowe” „halo, pomóż mi” a po minucie uzyskania pomocy ludzie go opuszczą i
zapomną. Dlatego Bóg, za mój uraz i wszystkie rzeczy, które on pociągnął za sobą, nie jest winny.
Nie stałoby mi się to, gdybym z nim żył. Miałbym przy sobie nadprzyrodzoną ochronę. Zgadzacie
się z tym?

Za  swój  uraz  jestem winny sam.  Nikt  mi  tego  nie  uczynił.  Ja  sam z  własnej  woli  nie
posłuchałem rodziców 11.08.1988 roku i  ZDECYDOWAŁEM SIĘ SKAKAĆ DO WODY. Tak,
możemy sprzeciwiać  się  i  ja  z  tym się  zgadzam,  że  gdyby  była  większa  edukacja  dotycząca
zagrożenia  skoków  do  wody,  może  bym  się  na  to  nie  zdecydował.  Ale  jest  to  wiara  w
niefunkcjonalne „gdyby”. Po swoim urazie jako niewierzący nie winiłem Boga. Przecież znałem
swoje  błędy  i  nieposłuszeństwo.  Boga  nie  znałem  i  dlatego  nie  mogłem  go  winić.  Dzięki
wspaniałemu i cierpliwemu wychowaniu, miłości i opiece moich rodziców i super zapleczu byłem
zawsze  mocnym optymistą.  Siebie  i  świat  spostrzegałem pozytywnie.  A właśnie  dlatego nigdy
siebie  i  Boga  nie  pytałem „dlaczego  mi  się  to  stało”.  A dlaczego  się  nie  pytałem?  Ponieważ
odpowiedź znałem. Problemem była moja wolna wola i jej głupie używanie w założeniu, że mam
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władzę nad swoim życiem.
Drugi obszar, o którym chciałbym wam na stronach tej książki powiedzieć, jest prawdziwe i

szczere poszukiwanie Boga. 
Wielu  ludzi  w  podobnych  ciężkich  życiowych  sytuacjach,  kiedy nie  widzą  drogi  dalej,

zaczną  szukać  wiary.   Zaczną  myśleć  o  Bogu  i  sensie  istnienia.  Chcę  mi  się  krzyczeć:  „Jak
szczęśliwi i mądrzy są ci ludzie”. Ja taki mądry nie byłem.

Czas świeżo po urazie w ogóle nie prowadził  mnie do tego, abym zaczął sam od siebie
szukać  wiary.  O  tym  nawet  nie  pomyślałem.  Ani  moje  środowisko  mnie  nie  prowadziło  do
poszukiwania. Boga u nas nikt nie szukał, aczkolwiek był to bardzo ciężki i dający ból czas. Jako
młody, niewierzący mężczyzna niosłem jeden uraz albo bardziej przekleństwo. Uważałem, że wiara
w Boga jest jedynie pomocną podporą dla starszych ludzi w wieku seniora albo dla chorych czy
cierpiących  ludzi,  którzy  sami  efektywnie  nie  mogą  sobie  pomóc.  Tak,  było  to  uzyskanie
„informacyjnego przekleństwa”. Wierzyłem, że szukanie Boga i życie z nim jest nierzeczywistą
hańbą i dowodem na to, że tacy ludzie nie potrafią o siebie zadbać.  W duchu sobie mówiłem, że
wiara jest podporą i niczym więcej.

Dzisiaj, już na początku czytania listu od Boga - Biblii, rozumiem, że to było kłamstwo i
takie  twierdzenie  i  pogląd  na  świat  jest  bronią  szatana  przeciw  prawdziwemu  poszukiwaniu  i
poznaniu Boga i Jezusa Chrystusa. Dlatego ja nawet w śnie nie wpadłem na pomysł przed urazem i
zaraz  po  nim,  by  szukać  Boga.  Kiedy teraz  o  tym myślę,  doświadczenie  śmierci  klinicznej  z
objawieniem  Jezusa  Chrystusa  jako  promieniujące  biblijne  światło  było  właściwie  jedynym
sposobem, jak przerwać to moje „informacyjne przekleństwo” w życiu.  Cud! Jeśli  mówicie,  że
kiedyś widzieliście cud, moje nawrócenie było wielkim cudem. Może to dzisiaj pierwszy cud, o
którym w rzeczywistości czytacie. Chcę was zainspirować, bo jeśli będziecie szukać Boga i Jezusa,
będziecie przeżywać dużo większe cuda w swoim życiu. Dążycie do tego?

Tutaj drodzy czytelnicy, widzicie, jaką moc ma przekazywanie kłamliwych wiadomości o
Bogu,  teksty czasopism,  wypowiedzi  w telewizyjnych informacjach  albo  nienormalne,  filmowe
sceny,  gdzie  Boga wykreśla się  specjalnie albo z niezrozumienia jako zbyteczną rzecz a waszą
osobistą  stratą.  Ma to negatywny wpływ na  całą  generacje  i  oddziałuje  na  życie  tysiąca  ludzi.
Brońcie się przed tym. Nie wierzcie i nie naśladujcie środowiska, ludzi i mediów, które mówią o
Bogu półprawdy i  oddalają  was  od odnalezienia  prawdy.  Nie dajcie  się  okraść.  Teraz  podczas
czytania tego tekstu „walczycie” o to, gdzie będziecie przez całą wieczność po śmierci.

Trzecia  część,  którą  chcę  w  następujących  zdaniach  się  podzielić,  to  bardzo  ważne
twierdzenie. To twierdzenie da się wyrazić równością:

Osoba xy + (śmierć kliniczna) „się równa” odnalezienie wiary w Boga
To jest jedno z najważniejszych przesłań tej książki. Litery X i Y oznaczają jakiegokolwiek

człowieka  na  naszej  planecie.  Śmierć  kliniczna  w  nawiasie  to  jakiekolwiek  doświadczenia,
ezoteryczne i okultystyczne praktyki czy zdolności, traumy, przyjemności albo negatywne rzeczy,
które człowiek w nadprzyrodzony lub bolesny sposób przeżyje. Wyrażenie „się równa” oznacza to
samo co symbol „=”. A tekst „odnalezienie wiary w Boga” oznacza  szczere i poważne nawrócenie,
w którym człowiek zaprosi Boga i Jezusa Chrystusa do swojego jakkolwiek nieszczęśliwego albo
udanego życia. 

To  równanie  jest  zawsze  funkcjonalne.  Ma  kilka  wyjątków,  ale  tu  chodzi  o  genialne
jednostki z nadprzyrodzoną moralną podstawą i sercem tak szerokim, że kardiolog by się zdziwił. 

Co  tym  równaniem  chcę  powiedzieć?  Dwie  rzeczy  nim  wytłumaczę.  Najpierw  to,  że
równanie tyczy się mnie samego, a później ukażemy je jako równanie każdego człowieka.

Ja jako Jan Boštík przeżyłem nadprzyrodzone i oczywiście bardzo cudowne doświadczenie
śmierci klinicznej. Wielu marzy o takich doznaniach. To jest  połączenie osoby + śmierć kliniczna.
Chociaż  było  to  wyjątkowe  doświadczenie  jednocześnie  połączone  z  traumą  urazu  i  jego
przytłaczających skutków. REZULTATEM tego połączenia – znaku równości – nie była u mnie
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wiara  i  szukanie  Boga!  W  żadnym  wypadku  nic  takiego  mi  się  nie  stało.  Tak,  zmieniło  to
zasadniczo moje priorytety, zrozumiałem, że śmierć nie kończy życia, spotkałem jakiegoś Jezusa w
promieniującym świetle i jakiś czas pragnąłem wrócić do tego miejsca, gdzie było mi dobrze. To
tak w skrócie o tym, co mi się przydarzyło.

Doświadczenie śmierci klinicznej we mnie nie sprawiło bezpośrednio, że stałem się
wierzącym  człowiekiem.  Włączyło  to  zmianę  w  myśleniu,  zacząłem  szukać  i  wiele  miesięcy
później zdecydowałem się przyjąć wiarę chrześcijańską. Nie była to bezpośrednia i momentalna
zmiana.

Ludzie  na  wykładach  mówią  mi,  że  również  chcieliby  przeżyć  nadprzyrodzone
spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ja na takie stwierdzenie zawsze odpowiadam, że w ogóle nie ma
problemu przeżyć śmierć kliniczną teraz i tutaj, wystarczy własnym ciałem spróbować  zatrzymać
na  najbliższym  skrzyżowaniu  jadącego  tira.  W  ciągu  sekundy  coś  przeżyjecie  i  całkiem
prawdopodobne,  że  będzie  to  spotkanie  z  Jezusem  Chrystusem,  który  ukaże  się  wam  jako
promieniujące światło. Problem jest taki, że oprócz śmierci klinicznej, UMRZECIE. Nikt wam nie
zagwarantuje, że Bóg was zawróci jeszcze do ciała! Większe prawdopodobieństwo jest  dla was
sukces w sporcie albo w „rosyjskiej ruletce”. 

Dlatego na śmierć musimy się najpierw przygotować. Jak? O tym piszę w wielu miejscach
w tej książki. Odnajdźcie znów te miejsca, zapiszcie sobie ich treść na kawałku papieru i stopniowo
je wdrażajcie. Tylko wtedy nie będziecie się musieli bać momentu śmierci. W przeciwnym razie
bójcie  się  spotkać   naturalny  moment  śmierci.  Koniec  życia  w  wieku  trzydziestu  albo
siedemdziesięciu lat nie jest GRĄ. Nie da się oczekiwać „reparacji”. Drugiego podejścia nie będzie.
Śmierć jest jedyną sprawiedliwością w ludzkiej społeczności. Wierzę, że większość z nas jest na
tyle mądra, że już wie, że ma szukać wierzących ludzi, kościoła i później zaprosić to cudowne
promieniujące światło Jezusa do swojego życia. Później nie będzie miał powodów, żeby się bać
śmierci.

Doświadczenie  śmierci  klinicznej  albo  innej  „nadprzyrodzonej  zagadki”  nie  jest  rzeczą,
która jest gwarancją czy wejściówką do nieba. Uwaga na to!

I nie chodzi tutaj tylko o śmierć kliniczną, ale o cokolwiek, co w życiu doznacie i jest to
bądź nadprzyrodzone albo w inny sposób duchowo niezwykłe.

Wielu ludzi pisze mi w mailach, że przeżyli jakiś rodzaj śmierci klinicznej albo poprzez
miłość  do  przyrody,  wschodniego mistycyzmu albo  przez  UFO,  wróżbiarstwo czy uzdrawianie
POZNALI Boga. Piszę im podobną odpowiedź:”...Boga jeszcze nie poznaliście. To nie był Bóg.
Widzieliście, słyszeliście coś nadprzyrodzonego aczkolwiek tajemniczego. Maksymalnie mogliście
tylko  trochę  otworzyć  oczy  i  uszy.  Ale  to  jeszcze  dalekie  od  poznania  Boga.  Za  kartami,
uleczaniem,  wróżbiarstwem,  UFO  albo  mistycyzmem  NIE  STOI  Bóg,  NIGDY!  Mimo  to  dla
mądrych i poszukujących to może być start do szukania Boga. Ale uwaga, te ścieżki mają cienką
granicę. Tylko doświadczony chrześcijanin w waszej okolicy może pomóc rozróżnić, jeśli wasza
droga jest tym poprawnym kierunkiem prowadzącym do Jezusa, czy nie.

Nie złośćcie się proszę  na to, o czym tak otwarcie tutaj piszę. Przypomnijcie sobie moją
własną,  rzeczywistą  historię.  Ja  tak  samo  myślałem.  Nawet  i  przez  to,  że  widziałem  a  NIE
POZNAŁEM Jezusa Chrystusa w promieniującym świetle. Zobaczyłem go, ale nie uwierzyłem i
przez następne dwa lata nie zaprosiłem go do swojego życia! Widziałem go, ale nie zaprosiłem go.
Miałem  o  tyle  ciężej,  że  nie  miałem  w  okolicy  żadnych  wierzących  ludzi,  którzy  by  mi  to
wytłumaczyli.  A co  chcę  tym  powiedzieć?  Chcę  powiedzieć,  że  jakiekolwiek  doświadczenie  i
„widzenie”  czy  doznanie  i  dotyk  nadprzyrodzony,  wróżbiarstwo  albo  uzdrawianie  NIE  SĄ
poznaniem Boga, mimo że wielu tak mówi albo tak sądzi.

Mi  to  zajęło  po  śmierci  klinicznej  kolejne  dwa  lata,  za  nim zgromadziłem poprawne  i
zdrowe informacje o Jezusie i o tym, jak się dostać do nieba, gdzie w małym stopniu się dostałem.
Dopiero  później,  na  początku  rozmów  z  wierzącymi  ludźmi  ZDECYDUJĘ  SIĘ,  że  stanę  się
wierzącym i zyskam wstęp do nieba i ten niepowtarzalny dotyk miłości Jezusa Chrystusa, który
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doznałem wtedy roku 1988. O tym jednak będę pisać dopiero w ostatnim rozdziale.
Uwierzcie, że ci, którzy stosują uzdrawianie, wróżbiarstwo, tarota, spirytyzm, mistycyzm,

jogę  czy  inne  okultystyczne  praktyki  i  czasami  przeżyją  coś  „nadprzyrodzonego”,  w  żadnym
przypadku nie znaczy to, że POZNALI Boga i że z nim żyli tak jak mówi o tym Biblia. I ja kiedyś
należałem do tej grupy i wiem co i o czym piszę. Widzieć nie znaczy jeszcze poznać i przyjąć.
Nawet Bóg w Biblii tym okultystycznym praktykom otwarcie mówi, że nimi „gardzi”. Mocne, ale
tak jest:

Księga  Powtórzonego  Prawa  18:10  „Nie  znajdzie  się  pośród  ciebie  nikt,  kto  by
przeprowadzał przez ogień swego syna i córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary: 11
nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. 12 Obrzydliwy jest
bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.”

Sam  mam  bogate  doświadczenia  z  ludźmi,  którzy  w  dzisiejszych  czasach  praktykują
okultyzm, ezoterykę, uzdrawianie i różne rodzaje parapsychologii, nie chcą nic słyszeć o biblijnym
Bogu i wierzyć w to, że mamy tylko jedno życie i że Jezus, to promieniujące światło, jest drogą do
nieba. Kiedy ta grupa ludzi pisze mi emaily i wiadomości, w głównej mierze chodzi o krytykę,
wyśmiewanie Boga i znieważenie Biblii. Mądrzej reagują  całkowicie niewierzący ludzie. Nie ma
problemu w ludziach, którzy zajmują się ezoteryką. Z pewnością są to wspaniali i wyjątkowi ludzie,
ale  problem tkwi w tym,  że  praktykują rzeczy,  za  którymi  stoją  demoniczne  siły  priorytetowo
nastawione przeciw Bogu. To jest ten konflikt i problem.

Ten  rozdział  się  nazywa  „rzeczywistość  sparaliżowanego  ciała”.  Pozwolę  wam  trochę
przybliżyć, co to właściwie znaczy.

Złamałem sobie kręgosłup w części kręgu szyjnego (C5-C6). Skutkiem była diagnoza, która
w naukowej terminologii nazywa się tetraplegia. W praktyce to znaczy, że mam od brodawek piersi
w dół  kompletnie  sparaliżowane  ciało,  bez  możliwości  poruszania  się  albo  czucia.  Tetraplegia
często obejmuje również i górne kończyny, więc od urazu nie mogę poruszać również palcami u
rąk,  nadgarstkami a  na ramionach mi nie  działają tzw. tricepsy,  czyli  mięśnie,  które potrzebuje
każdy człowiek, aby np. mógł się podeprzeć ręką. Nie jestem chory ale sparaliżowany. W tym jest
różnica.  Jeden z głównych problemów tetraplegii  jest  to,  że się  nie  pocę i  nie  działa  naturalna
termoregulacja ciała. Dlatego w lecie mdleję po przegrzaniu organizmu a w zimie jest strasznie
zimno, mimo że jestem ubrany w kilka warstw ubrań. Nieprzyjemny problem jest z wypróżnianiem
się. Mniejszą rzecz mogę wykonywać tylko za pomocą cewnika a grubsza sprawa to już większy
problem. Jako tetraplegik nie jestem w stanie się przemieścić bez asysty drugiej osoby z wózka na
łóżko albo do auta. Podobnie to wygląda z higieną albo z ubieraniem. Tetraplegia robi z człowieka
całkowicie uzależnionego. Prawdą jest, że ten rodzaj uzależnienia jest zdrowszy od jakichkolwiek
uzależnień, ale przyjemne to nie jest w żadnym wypadku. Mój stan powoduje wiele towarzyszących
symptomów i komplikacji jak np. spuchnięte nogi, zapalenie pęcherza moczowego, odciski, słabe
ukrwienie, niskie ciśnienie i wiele innych problemów. Nie jestem i nie czuję się hipochondrykiem,
ale w tym stanie człowiek uświadamia sobie, jak cudownie Bóg stworzył ludzkie ciało, kiedy ono
nam w pełni funkcjonuje.

Być zdrowym i wierzącym, to idealna kombinacja, którą kiedyś chciałbym osiągnąć. Kto ma
taką możliwość, jest najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi.

Nie  wszystko  wam tutaj  opisuję,  co  moje  ciało  przeżywa.  Jest  to  ważniejsze  dla  ludzi
zajmujących się medycyną. Prawdą jest,  że mogę prowadzić auto z manualną skrzynią biegów,
poruszać się na wózku, trochę pracować i pomagać ludziom wokół mnie. Jestem wdzięczny, że tak
jest. Mogło być dużo gorzej.

Co chcę powiedzieć, to to, że nawet ta sytuacja nie sprawiła w moim życiu, że zacząłem
szukać  Boga.  Jest  to  niewiarygodne?  Tak,  zgadzam się.  Teraz,  drodzy czytelnicy,  widzicie  jak
czasami nasze serca są twardsze niż najbardziej twardy diament czy kamień. Boga zacząłem szukać
dlatego, ponieważ zyskałem więcej informacji o nim i zdecydowałem się na to zareagować. Nie
szukałem pocieszenia. Szukałem życia wiecznego. Życia po życiu w niebie. 
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Przejdźmy do końcowego rozdziału,  w którym przeczytacie o największej  przygodzie w
moim życiu, nie tylko po wypadku, ale od początku mojego narodzenia aż po dziś.
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Rozdział VIII
Szukanie drogi powrotnej – klucz

Abyśmy ludzi zyskali, musimy w nich rozbudzić wiarę,
że ich kochamy, a najlepszą drogą do tego, jest kochać prawdziwie.

Jeremy Bentham
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W tym rozdziale postaram się, drodzy czytelnicy, wytłumaczyć dokładny przebieg mojego
doświadczenia śmierci klinicznej do momentu decyzji o nawróceniu się na prawdziwą wiarę. Moje
nawrócenie jest osobistym, indywidualnym doświadczeniem i nie należy jego brać dogmatycznie i
stosować w swoim życiu. Wasze nawrócenie do Boga, jeśli się na nie zdecydujecie, będzie waszym,
indywidualnym  doznaniem.  Gdy  mądrze  zdecydujecie  się  na  nawrócenie  na  wiarę  w  Jezusa
Chrystusa,  będziecie  przeżywać wiele  podobnych historii,  ale  zawsze z  uczuciem wyjątkowego
rozwoju,  zależnego od waszego charakteru, zaplecza i warunków.

Podążajmy śmiało. Będzie to dobra przygoda. Główną rolę odegrało w niej moje pragnienie
znaleźć  i  zrozumieć.  Działa  tutaj  taka  zasada,  że  kto  nie  ma  otwartego  serca  i  chce  tylko
filozofować,  nic  nie  znajdzie  i  zyska tylko wiele  informacji  bez wpływu i  zastosowania ich w
swoim życiu.  W Biblii  Jezus mówi: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście...”.  Nie  chodzi  tutaj  o  fizyczne utrudzenie  i  obciążenie,  ale  o  pragnieniu  odnalezienia
Boga.

Wasze życie bez Boga nie daje odpowiedzi na wiele pytań z realiów życia? Nie rozumiecie
tego, skąd jesteśmy, gdzie idziemy i co nas czeka? Upadacie mimo że wasze ciało i myśli są silne i
zdrowe?  Jesteście  czasami  wewnętrznie  wyczerpani  i  nie  przepełnia  was  radość  z  konsumpcji
przyjemności? Więc wiedzcie, że Jezus Chrystus i Biblia jest mającą sens odpowiedzią dla każdego.
Ktoś w jednym kazaniu powiedział o Biblii, że jest „aktualniejsza niż jutrzejsze wiadomości”.

I jest tak. Odkryjecie tę tajemnicę, kiedy pójdziecie dalej i się nie zatrzymacie.
Doświadczenie mojego poszukiwania i nawrócenia zaczęło się odgrywać już wtedy na plaży

nad rzeką, kiedy mnie kolega Milan wyciągnął z wody. Nazywał się Milan Horčička i pochodził z
Pardubic. Za to, drogi Milanie, WIELKIE dzięki, przynajmniej po czasie mogę to napisać. Dziękuję
ci!

Wtedy  czułem  głęboką  potrzebę  wrócić  do  nieba.  Nie  dało  się.  A  to  „pragnienie”
towarzyszyło mi prawie dwa lata, za nim udało mi się odnaleźć wiarę i sens życia. To pragnienie
narodziło się poniekąd z komplikacji po urazie w szpitalu a później podczas rehabilitacji.

Pierwszy etap trwał około 9 miesięcy.
Trzy miesiące byłem w szpitalu. Wtedy lekarze walczyli, czy przeżyję czy nie. Przewieźli

mnie  z  Hradca  Králové  do  szpitala  wojewódzkiego  w  Opočnie.  Jeden  lekarz  zadzwonił  do
rodziców, aby przyjechali się ze mną pożegnać, ponieważ umieram. Moje ciało miało przez dłuższy
czas gorączkę, ważyłem niecałe 45 kilogramów i ciężko było mi odbierać otoczenie. W tym czasie
w ogóle nie czułem radości z mojego cudownego doświadczenia śmierci klinicznej, które miało
miejsce  kilka  tygodni  wcześniej.  Bardzo  ważne  wtedy było,  że  moi  rodzice  nie  poddali  się  i
otrzymali leki od lekarza w Pradze i „doprowadzili mnie” do odnowienia funkcji mojego ciała. To
była ich wielka wiara i miłość. Nie poddali się. Nie zgodzili się z tym, co im lekarz w  Opočnie
powiedział.

Po około 3 miesiącach przewieźli mnie na oddział rehabilitacji  w Klabrudech u Vlašimi.
Już w szpitalu zapoznałem się z młodym mężczyzną, który nazywał się Jindra Kočnar. Przytrafił
mu się podobny wypadek ale kilka dni wcześniej. Jindra miał odegrać w moim życiu ważną rolę w
udostępnieniu informacji o Bogu. Tę rolę odegrał bardzo dobrze i miał wpływ na uchronienie mojej
duszy.  Na oddziale rehabilitacji byłem około 6 miesięcy a moje doświadczenie śmierci klinicznej
było przytłumione wieloma, innymi przeżyciami.

Wszystko się zmieniło po moim powrocie do domu, kiedy miałem czas, przy wspaniałej
opiece moich rodziców i sióstr, pomyśleć o Bogu. Najpierw pomyślałem, że we mnie „siedzi” i
mocno chcę za każdą cenę wrócić z powrotem do promieniującego światła o imieniu Jezus. Było to
silne pragnienie. Ale co zrobić, czego dokonać, aby znaleźć drogę „z powrotem”? Pragnienie to
żywiło  się  też  tym,  że  zauważyłem  w  sobie  kilka  wewnętrznych  zmian,  które  się  pojawiały.
Głównie chodziło o to,  że zrozumiałem, że życie nie kończy się śmiercią.  To było fascynujące
odkrycie. Ale w tym czasie w ogóle nie rozumiałem, czym jest życie wieczne i u kogo mogę szukać
dalszych informacji.
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Drugą rzeczą, którą moje pragnienie się żywiło, było to, że doświadczenie śmierci klinicznej
a zwłaszcza spotkanie z kochającym Jezusem Chrystusem, wniosło do mojego życia nowe, silne
odczuwanie miłości. Wcześniej nigdy nie myślałem o miłości. Nie mówię o tym pięknym rodzaju
cielesnej miłości, ale tej miłości przez wielkie M. W jednej chwili czułem, że umiem i mogę kochać
każdego.

To była wielka tajemnica. To było tak, jakby ktoś do mnie to włożył. Do mojego wnętrza.
Kochałem rodziców, szkołę, dziewczyny, motory i inne rzeczy, ale to nie była jeszcze miłość. Nagle
ludzie, mimo że byli całkowicie obcy, zaczęli być bliscy i czułem się zupełnie inaczej. Zaczął się
wytwarzać u mnie system wartości, którego wcześniej nie miałem.

Te zmiany jeszcze nie miały nic wspólnego z wiarą i z chrześcijaństwem. Tak czy inaczej
chciałem wrócić do Jezusa i do miejsca, które wiedziałem, że jest bramą do nieba. Nie miałem
dostępu do Biblii, nie spotkałem żadnego chrześcijanina i nikt mi nie wytłumaczył, co to jest i jakie
kroki muszę podjąć aby pójść do nieba. Ten niedostatek wytworzył dalszy postęp, który moją drogę
do zbawienia znacznie skomplikował i przedłużył.

Ze swojego doświadczenia przez cały rok nikomu w domu się nie zwierzyłem. Wstydziłem
się i właściwie nie rozumiałem tego, co przeżyłem. Nie byłem w stanie tego pojąć. Nawet nie
podejrzewałem  w  tym  czasie,  że  są  to  zarodki  wiary  chrześcijańskiej.  Ale  moje  pragnienie
powrócenia do nieba ciągle rosło. Nie osłabiło się.

Rozumiałem, że muszę znaleźć jakieś wierzące osoby i wypytać się. Problem polegał na
tym,  że  w  wiosce,  z  której  pochodzę,  nie  było  żadnego  kościoła  i  wierzącego  człowieka.
Chrześcijan albo innych połączonych ludzi ze spirytyzmem nie było również w mojej rodzinie i
wśród dalekich  krewnych.  Przyszedł  rok  dziewięćdziesiąty,  pierwszy po rewolucji  aksamitnej  i
uwolniły się możliwe informacje duchowe. Dalej było tak samo, nie spotkałem na drodze żadnej
wierzącej osoby.

Pamiętam, że wtedy wydawano tzw. Rolnicze Wiadomości. W nich ktoś pisał o różnych
tajemnicach, o spirytyzmie i podobnych rzeczach. Najpierw skontaktowałem się z tymi ludźmi. W
tym czasie nie istniał jeszcze internet i telefon komórkowy. Dlatego komunikacja przebiegała tylko
przez  listy  i  trwała  długo.  Skontaktowałem  się  z  tymi  ludźmi  i  częściowo  opisałem  swoje
doświadczenie.  Nie czekali  z odpowiedzią,  zapoznałem się z nimi i  pomału wkroczyłem w ich
życie.  Interesowali  się  spirytyzmem,  zagadkami,  UFO i  między innymi  twierdzili,  że  Bóg jest
kosmitą a w Biblii są opisane różne rakiety kosmiczne... To było dla mnie coś nowego i całkowicie
mnie to pochłonęło. Głupio i szczerze wierzyłem, że w ilości tych tajemnic i wschodniej filozofii,
odnajdę drogę do Jezusa Chrystusa i do nieba. Stworzyłem potężne archiwum książek i szukałem w
nich nieba z  śmierci  klinicznej.  Moja głowa zaczęła  być  pomału przepełniona  ogromną ilością
informacji. Mimo to czułem, że w tym wszystkim było wiele nielogicznych rzeczy i informacji,
którym było daleko do zdrowego rozsądku.

Boga, nieba i promieniującego światła Jezusa Chrystusa w tej dziwnej atmosferze zagadek
po prostu nie było. Brakowało mi tego. Oczywiście przechodziłem przez okres, w którym myślałem
o  tzw.  reinkarnacji.  To  już  wydało  mi  się  całkowicie  nielogiczne,  dlatego  odszedłem od  tych
tematów.  Interesować  się  tym,  że  jeśli  będę  w obecnym życiu  zły,  to  w następnym wcieleniu
przejdę do mniej znaczącej formy życia, było dla mnie totalnie głupie. O niebie nikt tam nie mówił.
To nie była droga do nieba. I to działa również w dzisiejszych czasach i Biblia jasno opisuje, że
jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Wiele ludzi to odkrywa a parapsychologia i ezoteryka
jest  na krańcu swojej  porewolucyjnej popularności.  Ludzie szukają dzisiaj  czegoś,  co naprawdę
funkcjonuje  na  poziomie  spokoju  w  sercu  i  w  praktycznym  życiu.  Ludzie  przestają  szukać
ezoterycznych informacji.

W miedzy czasie  zacząłem pracować  i  miałem wielką  ekipę  dobrych  przyjaciół  i  kilka
związków partnerskich.  To były gorączkowe czasy.  Wiele  aktywności  i  tzw.  „parowanie”  mnie
oddalało od efektywnego poszukiwania nieba i Jezusa z klinicznej śmierci. Bardzo dobrze sobie
wspominam, jak umówiłem się z jednym Panem ze Słowacji, na wprowadzenie w tzw. regresję i
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podczas hipnozy na przeniesienie mnie do poprzednich żyć. Dzisiaj oczywiście wiem, że mamy
tylko  jedno  życie  i  żadna  wędrówka  dusz  nie  istnieje.  Ale  wtedy  chciałem  tego  doznać.
Umówiliśmy się  na  konkretny  termin.  Pierwszy ani  dalsze  nie  doszły  do  skutku.  Bardzo  tego
chciałem a nie rozumiałem, dlaczego tyle razy coś wypadło i zepsuło moje plany. Na koniec ten
uzdrowiciel wyjechał na stałe do USA i się nie spotkaliśmy. Było mi przykro i przypisywałem to
naturalnej, niesprzyjającej konstelacji gwiazd.

W  tym  czasie  nie  wiedziałem,  że  za  mnie  się  modlą  dwie  wierzące  osoby.  Byli
chrześcijanami,  którzy  byli  blisko  Jezusa  Chrystusa.  Znali  siłę  i  efekt  szczerych  modlitw  za
drugiego człowieka.  Jednym z  nich  był  już wspomniany wcześniej  Jindra  i  drugim była  silnie
wierząca dziewczyna Jiřinka z północnych Moraw. Modlili się, abym poznał swój błąd i odznalazł
Boga.  A na  100  % były  to  ich  właśnie  modlitwy,  które  radykalnie  wpłynęły  na  moje  życie  i
spotkanie  z  wspomnianym  hipnotyzerem.  Biblia  jest  pełna  takich  historii,  kiedy  Bóg  wpływa
całkowicie na życie ludzi poprzez modlitwy innych. Uwierzcie w to.  To prawda. Możecie tego
również spróbować. Warunkiem jest, tak samo jak u mnie, to, że człowiek gdzieś głęboko w sercu
potrzebuje naprawdę chcieć szukać Boga i sensu życia. Potem Bóg reaguje i daje się poznać. W
wielu przypadkach w różnorodny sposób. Ja miałem wtedy otwarte serce, mimo że nie byłem tego
w pełni  świadomy.  W przeciwnym razie  Bóg nie  reaguje a właściwie nie  może.  On nikim nie
manipuluje! Gdy tylko trochę pragniecie Go znaleźć,  to tak jakbyście w pomieszczeniu szukali
włącznika  i  zaświecicie  światło.  Z  miejsca  pełnego  ciemności  i  problemu  z  orientacją  nagle
znajdziecie  się  w  pomieszczeniu  pełnym  światła  i  wszystko  widzicie,  jak  i  gdzie  pójść  dalej.
Jesteście w stanie opisać rzeczy wokół was i je chwycić. W ciemności nie było to możliwe.

A ja już wtedy czułem, że w moim życiu dzieje się coś, co wychodzi poza moje zdolności.
To,  że  nie  spotkałem  się  z  tym  uzdrowicielem  i  nie  spróbowałem  hipnozy,  było  kluczowym
momentem w moim dalszym poszukiwaniu.

Moja  opowieść  nawrócenia  przebiegała  dalej  dość  przygodowo.  Miałem  sporą  grupę
przyjaciół,  z  którymi  często  jeździłem  na  różne  imprezy.  Spotykałem  tam  młodych  ludzi
(dziewczęta), którzy mówili o tym, że są wierzący. Było to cudownie niezwykłe. Pewnego dnia
spałem w aucie i słuchałem kasety z muzyką chrześcijańską jednej z tych dziewczyn. Choć tego nie
planowałem,  wsłuchałem  się  w  tekst  i  było  to  bardzo  wspaniałe...  Nagle  intensywnie
przypomniałem  sobie  moje  spotkanie  z  Jezusem  Chrystusem  podczas  śmierci  klinicznej.
Rozmawiałem  z  kilkoma  ludźmi  z  tej  grupy  o  ich  nastawieniu  do  wiary.  Wszyscy  byli
nadzwyczajni, ponieważ wierzyli tak w połowie. Mówili o Bogu kiedy chciałem, ale jednocześnie
utrzymywali  seksualne  relacje,  w  libacjach  i  niezobowiązującym  życiu,  które  nasza  grupa
wyznawała.  W tym  czasie  do  ręki  rzuciła  mi  się  kolorowa  książka  Świadków  Jehowy.  Przy
przeglądaniu obrazków z motywami nieba i  raju zbierały mi się łzy w oczach. Przypominałem
sobie, jak pięknie było tam u Jezusa. Na szczęście ominęła mnie z daleka sekta Świadków Jehowy,
ale obrazki im się udały. Jeździłem od czasu do czasu do zdrojów.  Wtedy byłem na leczeniu w
Jańskich Łaźniach. Część grupy przyjechała tam ze mną na weekend. Były to dzikie i beztroskie
czasy.  A właśnie ta beztroskość w związkach mnie łączyła i  pociągała do tego, abym się tylko
radował, korzystał z życia i to we mnie tłumiło pragnienie odnalezienia promieniującego światła
Jezusa  Chrystusa.  Sam  czułem,  że  w  tych  bez  zobowiązujących  relacjach  bardzo  głęboko.
Wiedziałem jednak, że nie wszystko co robię jest „OK”.

Myślę, że to był rok 1999 a jedna dziewczyna wysłała mi list, w którym między innymi
pisała  o  tym,  że  chodzi  do  zboru.  Miała  na  imię  Iva  i  była  z  Wysokiego  Myta.  Należała  do
Braterskiej Wspólnoty. Właśnie jej bardzo zawdzięczam to, że wtedy po raz pierwszy od śmierci
klinicznej  „zawołał”  mnie  Bóg.  Wtedy jeszcze  nie  rozumiałem,  że  słowo „zbór”  w  jej  listach
znaczy coś innego, niż chór kościelny, co wtedy było moim jedynym skojarzeniem. Jeżeli dobrze
pamiętam, Iva mi od razy odpisała, że nie chodzi o śpiewający chór, ale o zbór chrześcijańskiej
młodzieży kościoła baptystów w Wysokim Mycie. Ta informacja była zasadniczym przełomem w
moim życiu. Iva po krótce opisywała, co tam robią i że mnie zapraszają i że nie może się doczekać
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na spotkanie ze mną. To był piorun z „nieba”!. Bóg NAGLE przemówił i dotknął mojego serca.
Czułem,  że  mnie  woła,  dotyka,  próbuje  do  mnie  mówić...  Wspomniałem sobie  o  spotkaniu  z
Jezusem w niebie. Nagle się przebudziłem.  W Jednym momencie przestałem chcieć iść wieczorem
do  baru  i  zaczepiać  dziewczyn,  aby  dobrze  się  bawić.  A trochę  ich  wtedy  było.  Zmieniałem
dziewczyny jedną za drugą. Były to niebezpieczne i szalone czasy, mimo że nie zdawałem sobie z
tego sprawy. Nieznajomi chrześcijanie z Wysokiego Myta wzięli mnie między siebie, cieszyli się z
mojej obecności. Cieszyli się z „dobrego i nikogo nie obrażającego” grzesznika i częstego gościa
barów...? Dlaczego? Bóg to wykorzystał, abym zauważył jego cichy i delikatny głos. Przemówił. I
wam też to się może przydarzyć. Bądźcie ostrożni i słuchajcie, co wam mówią chrześcijanie.

Od tego momentu cieszyłem się, że pojadę z uzdrowiska do domu się z nimi spotkać.  To
było niezwykłe. Czułem, że właśnie to będą te „drzwi”, którymi mogę wrócić do Jezusa ze śmierci
klinicznej. I tak właśnie kilka dni później się stało.

Można poznać, że Bóg przemówił, tylko trzeba tego trochę chcieć. A ja chciałem. Miałem
otwarte  serce i myśli. Dlatego odpowiedział. Jeśli bym nie chciał i machnął na to ręką z myślą, że
jest to głupota a Bóg i tak nic nie powie, to nie zapukałby do mojego serca. Bóg nikogo nie zmusza!
Dostatek pieniędzy, pracy, partnerek, seksu, picia i przyjaciół nie wystarczyły mi, aby znaleźć sens
życia  i  tak  zwany „spokój  wewnętrzny”.  Zaraz  w najbliższy piątek  po  powrocie  z  uzdrowiska
przyjechałem na wieczorne spotkanie chrześcijańskiej młodzieży. I właśnie wtedy w moim życiu
zaczął się wieczór „cudów”.

Jechałem  do  45  km  oddalonego  Wysokiego  Myta  i  nagle  byłem  między  młodymi
chrześcijanami, którzy siedzą w kręgu, śpiewają cudowne, melodyjne religijne pieśni, modlą się za
konkretne rzeczy i używają wspaniałej „pokojowej” atmosfery. Było mi między nimi BARDZO
pięknie. Ja z nimi się nie modliłem, nie umiałem i nie rozumiałem tego wszystkiego, co oni robią,
ale było to przyjemne. Tak świetnie się bawili i nie potrzebowali paplania, picia, baru i seksualnych
wrażeń. Nie potrzebowali do dobrych relacji, wspaniałej radości w oczach i świetnej zabawy tego,
co ja uważałem za obowiązkowy standard zabawy.

Ich  spotkanie  prowadził  Marek  Czap,  który  był  wtedy studentem wysokiej  szkoły.  Był
wobec mnie sympatyczny i nabrałem do niego zaufania. Przyznam się, że nie rozumiałem dlaczego
student  jest  aktywnym  chrześcijaninem.  Marek  był  pierwszym  człowiekiem,  któremu
opowiedziałem całą historię śmierci klinicznej.

Do tego czasu nie powiedziałem tego rodzicom i nikomu innemu. Wstydziłem się.
Wtedy nie  było  ogólnie  znane  w Republice  Czeskiej  pojęcie  „śmierci  klinicznej”  i  ich

historie. Nie wiedziałem właściwie co przeżyłem i czy było to zdrowe i normalne. Nie wiedziałem,
co mi Marek na to powie. Całkowicie mnie zaskoczył. Powiedział mi, że większości tego, o czym
mu opowiedziałem, mówi Biblia. To było dla mnie olbrzymie zaskoczenie! Nie rozumiałem tego.
Jak jest możliwe, że coś, co przeżywałem JA, opisuje się już więcej niż 2000 lat w Biblii? To
normalne i zdrowe co przeżyłem?

Zaraz  po  tym  dostałem  Biblie  z  zaznaczonymi  miejscami,  które  mówią  o  moim
doświadczeniu. Jeszcze tej nocy wziąłem Biblie do łóżka i wczytałem się w podkreślony tekst. Nie
rozumiałem detalów tego, co czytam, ale CZUŁEM, że to prawda i że to jest o tym Jezusie, którego
widziałem jako promieniujące światło.

I to było  spotkanie z Bogiem i Jezusem Chrystusem. Nie rozumiałem treści tekstów w
Biblii, ale WIEDZIAŁEM, że jest tam żywy Jezus Chrystus. Wiedziałem to. Nie byłem wyjątkowy
i wyróżniony. Tak po prostu Bóg funkcjonuje. Daje nam się poznać i czeka aż Go zaprosimy. On
swoją pracę wykonał. Przemówił do mojego życia. Teraz „piłka” była po mojej stronie i czekał co
zdecyduję. Bóg nie trzyma przez całą dobę za rączkę i nie traktuje nas jak małych dzieci, które
czasami trzeba zmanipulować do dalszych kroków. Bóg nam się „pokaże” i czeka na naszą reakcję.
Tutaj działa serce i rozum.

Następne dni w moim życiu były zastanawianiem się, oceną, poznawaniem moich pragnień i
priorytetów. W Biblii przeczytałem, że:
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• istnieje niebo i piekło
• życie wieczne
• w detalach był opisany Jezus Chrystusem
• przeczytałem o warunkach pójścia do nieba
• czytałem tam o dwóch ścieżkach...
• czytałem o Bogu, który kocha wszystkich ludzi
• czytałem tam, że Jezus jest promieniującym światłem
• czytałem o tym, że Jezus już od dawna nas zna
• czytałem tam o tym, że przyszłość ludzi jest znana...

Wszystkie te rzeczy w moment mi się połączyły z doświadczeniem śmierci klinicznej jak tej
samej  wielkości  kamyczki.  Pasowało  to!  W porównaniu  do  ezoteryki,  tajemnic,  horoskopów i
wszystkiego możliwego i miało to piękno, logikę i „miłość” żywego bytu.

Mówiłem sobie, że chcę tego Jezusa znowu widzieć, chce być z nim. Mimo, że ja go nie
znałem i odrzucałem, on i tak mnie kochał. Życie po śmierci, które tam poznałem a które Biblia
nazywa życiem wiecznym, było tak cudowne i pełne nadziei, że chcę je mieć. A jeśli niebo jest
milion razy wspanialsze, niż to, co przeżyłem, też tego chcę. Chcę tam się dostać! I jeśli piekło nie
jest  miejscem,  do którego się  dostałem,  zrobię  wszystko,  aby nigdy się  tam nie  dostać.  Biblia
mówiła w wielu miejscach o tym promieniującym świetle. A światło, którym był Jezus, było tak
pozytywną rzeczą – chcę ją mieć. Dążę do tego! Czytałem, że Jezus mnie zna i mnie kocha. Było to
w wielu miejscach Biblii. Przy tym wspominałem, jak on mnie znał nim ja go poznałem i jak mi
okazał niezasłużoną miłość. Tak bardzo miłe i łaskawe to było. Chcę to mieć i przeżywać to. Dążę
do Niego i Jego dotyku! W innych miejscach było napisane, że Bóg kocha wszystkich ludzi i że
chce, aby poszli do nieba. Tak, i wobec mnie Jezus się tak zachowywał a nigdy wcześniej tego
miejsca z Biblii nie znałem! Tak samo chce przemówić do WSZYSTKICH ludzi! Jest tylko jeden
problem – bronimy się i wyśmiewamy to. I o tym problemie również Biblia mówi i to był dla mnie
dowód. To było tak, jakby Bóg opisywał moje życie.
Nagle w sobie poczułem, że znowu chcę to mieć, uchwycić to i trzymać. Mieć pewność, że się tam
po śmierci dostanę bez wątpliwości. To był wynik mojego wewnętrznego audytu.

Gdy tylko  nadchodził  następny piątek,  nie  mogłem się  doczekać,  aż  pojadę  do  swoich
nowych przyjaciół. I ten piątek był wieczorem cudów. Znowu się śpiewało, modliło, opowiadało i
grało w różne gry... Spotkaliśmy się z Markiem i rozmawialiśmy o moim doświadczeniu i o Biblii.
Wytłumaczył  mi  niektóre  rzeczy  szczegółowo  a  ja  miałem  do  niego  wiele  pytań.  Było  to
emocjonalnie tak bardzo intensywne, że pamiętam z tego bardzo mało. Powiedziałem mu, że chcę
znowu widzieć Jezusa w promieniującym świetle  i  pójść do nieba.  Marek mi odpowiedział,  że
naturalnie się tego nie da zrobić, ale mogę się z nim modlić. Wytłumaczył mi, że mam po nim
powtarzać słowa modlitwy, w której zaprosimy Jezusa Chrystusa, aby wszedł do mojego życia. Nie
bardzo rozumiałem, jak „może przyjść”, ale nie wątpiłem i byłem zdecydowany, że chcę to zrobić.

Słowa tej modlitwy brzmiały mniej więcej tak:
„Panie Jezusie, chciałbym być z Tobą, przyjdź do mojego życia i daj mi się poznać. Zmień

mnie i odpuść mi wszystkie moje grzechy, kiedy żyłem tak jak chciałem. Chcę być znowu z Tobą.
Amen”.

Mieliśmy  z  tego  wielką  radość.  Marek  mi  wytłumaczył,  co  właściwie  zrobiliśmy.
Dowiedziałem się, że w taki sposób stałem się chrześcijaninem i że teraz Jezus będzie ciągle „ze
mną”  i  że  mogę  z  nim  rozmawiać  podczas  modlitwy.  Wytłumaczył  mi,  żebym  czytał
systematycznie Biblie, ochrzcił się i chodził do kościoła. Nagle moje życie zaczęło się radykalnie
zmieniać.  Nie wiem jak to opisać,  ale czułem, że Jezus jest  blisko i że mogę do niego mówić
podczas modlitwy. Najbardziej zaskakujące było to, że podczas czytania Biblii codziennie więcej i
więcej się dowiadywałem, jaki Bóg jest i jakie ma plany wobec ludzkości. Poznawałem niebo i
charakter Jezusa. Coraz bardziej rosła moja osobista, bezpośrednia relacja z nim.

Zacząłem systematycznie  jeździć  na  spotkania  młodzieży i  na  niedzielne  zgromadzenia,
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mimo tego, że były 45 km od naszego domu. Rodzice z mojej nowej aktywności nie byli specjalnie
zadowoleni.  W tym zborze po raz pierwszy słyszałem kazania i  wykłady o tym, jaki jest  Bóg.
Odkrywałem cudowną tajemnicę i przeżyłem nieoczekiwaną przygodę. Po czasie chciałem swoją
wiarę przypieczętować i przyznać się do Jezusa chrztem. Zaprosiłem rodzinę i przyjaciół. Było to
wielkie święto mojego wyznania. Dostało się w moje ręce wiele interesujących, chrześcijańskich
książek na różne tematy i  nie  było obszaru,  w którym bym się  nie  zaczął  zmieniać.  Zacząłem
pomału rozumieć, że różne grzechy nas oddalają od poznania Boga i jeszcze więcej zauważyłem,
kiedy zrozumiałem sens i wielkość ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Na krzyżu pokonał śmierć i
umarł za wszystkie grzechy każdego człowieka w historii i w przyszłości.

Miałem nowych przyjaciół, poznałem sens życia i zyskałem PEWNOŚĆ nieba.
To  są  te  klucze,  które  odnalazłem.  Klucze  do  osobistego  poznania  Jezusa  Chrystusa.

Najpierw dojrzałem go  jako  promieniujące  światło,  ale  wtedy moja  dusza  nie  miała  pewności
zbawienia tj.  pewności,  że  sekundę po śmierci  byłbym w niebie.  Musiałem wstąpić na ścieżkę
poszukiwania,  rozważania  i  koniecznego  zdecydowania  się,  aby zapewnić  swojej  duszy trwałe
spotkanie z Jezusem Chrystusem. Bez tego mogłem tylko mieć nadzieję, ale nie miałbym pewności.

Biblia mówi, że tylko Jezus Chrystus jest jedyną ścieżką do nieba i Boga Ojca. Dlatego tutaj
na Ziemi  jest  kościół,  aby te  wartości  i  warunki  przekazał  wszystkim,  którzy BĘDĄ CHCIEĆ
słyszeć.

Jak ta kwestia wygląda u was, drodzy czytelnicy? Macie pewność, gdzie będziecie zaraz po
śmierci,  czy  tylko  niejasne,  zamglone  wyobrażenie.  Jeśli  nie  jesteście  stu  procentowo  pewni
odpowiedzi, nie wahajcie się i poszukajcie dojrzałych, uduchowionych i zdrowych chrześcijan i
poproście  ich,  aby wam wszystko wyjaśnili.  Później  podejmijcie  decyzje!  Cała moja historia  o
doświadczeniu śmierci klinicznej była początkiem do tego, abym podjął decyzję, gdzie będzie moja
dusza po śmierci. Sama śmierć kliniczna mi jeszcze nie mogła zapewnić wstępu do nieba.

Zrozumieliście, drodzy czytelnicy, moją historię? Rozumiecie to, że i wam jest przypisana
podobna przygoda, jeśli sami będziecie chcieć być po śmierci w tym cudownym miejscu i widzieć
Boga, który przebywa w promieniującym świetle? Ruszycie tą drogą? Ochrona swojej duszy nie
jest pytaniem wyboru, ponieważ „nie” i „tak” to bardzo ważna decyzja. „Nie” w tym przypadku
znaczy duchową śmierć w miejscu, które nazywa się piekłem i życiem wiecznym, które nigdy nie
ujrzy tego wspaniałego światła. Podejmijcie decyzję już teraz.

Życzę wam, abyście postępowali mądrze i nie machali ręką na tę książkę. Życzę wam, aby
wasze  decyzje,  które  wprowadzicie  w  swoje  życie,  przyniosły  pokój  i  radość  i  odnalezienie
pogodnego  sensu  życia.  Będę  szczęśliwy,  jeśli  czasami  podzielicie  się  ze  mną  swoimi
doświadczeniami  i  przeżyciem  tego,  jak  ta  książka  wam  pomogła  się  przybliżyć  do  Jezusa
Chrystusa i jego gorącego, promieniującego światła.

Początek książki mówi o tym, że widziałem przepiękne, promieniujące światło. Pozwólcie
mi,  abym na końcu swojej  książki  zacytował  werset  Biblii,  w którym się  mówi o tym,  jak to
promieniujące  światło  będzie  wyglądać  i  jaką  będzie  mieć  rolę  w  życiu  wiecznym.  Chodzi  o
Apokalipsę św. Jana, gdzie w 21 rozdziale i 23 wersecie jest napisane:

„I miastu nie trzeba słońca i księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła a jego
lampą – Baranek”.

Mówi się tutaj o tym, że całe niebo będzie w tym świetle. Będzie to światło Jezusa, który da
się poznać ludziom np. w doświadczeniach śmierci klinicznej i w różnych innym koncepcjach. To
światło będzie tak intensywne, że nie będzie potrzebne światło gwiazd, słońca czy księżyca. Będzie
tam tylko dzień i żadnej nocy! To nie jest wymysł. To opis nieba, opis przyszłości! Chcecie się
znaleźć w tym miejscu? Ja tak. Zrobię wszystko co możliwe, abym tam był i wierzę, że z wieloma z
was się tam zobaczę, aż przyjdzie nasz czas.
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Zakończenie:

Dziękuję wszystkim czytelnikom, którzy poświęcili czas na tą książkę. Wierzę, że mieliście
okazję poznać, jaki jest biblijny Bóg i że dla każdego, kto zapragnie, jest bliższy, niż jesteśmy w
stanie sobie wyobrazić. Wystarczy go zawołać. Szczerze zawołać! A jak Go możecie zawłać?

Z głębi swojego serca i myśli możecie powiedzieć własnymi słowami tą modlitwę:
„Jezu, wiem, że w tym świecie nie jestem doskonały, że jestem bez Ciebie często grzeszny i

zagubiony. Wiem, że potrzebuję zostać oczyszczony Twoją drogą krwią, którą przelałeś za nas na
krzyżu. Dziękuję Ci za serce, że niosłeś na swoim ciele wszystkie moje grzechy i ich następstwa,
wszystkie moje choroby i niedostatek, i że ja już ich nie muszę nieść. Z wdzięczności przyjmuję
Twoją ofiarę. Jezu, stań się proszę mym Panem i Obrońcą. Jezu, proszę przyjdź do mego serca.
Ofiaruję Ci moje życie, chcę żyć z Tobą. Przyjmuję Twoje nowe życie. Wierzę, że trzeciego dnia
wstałeś z martwych i że teraz żyjesz dla mnie, we mnie i przeze mnie. Dziękuję Ci Jezu... Amen!"

Ta modlitwa będzie usłyszana w niebie, uwierzcie w to! W waszym życiu zaczną się dziać
nowe rzeczy, na które wcześniej nie mieliście siły, odwagi i czasu. Ale bez dalszych kroków jakimi
są  np.  chodzenie  do  kościoła  i   poznanie  Boga  z  Biblii,  wasz  pierwszy  entuzjazm  zniknie.
Trzymajcie  się  waszej  nowej  decyzji,  ponieważ  inna,  lepsza  droga  nie  istnieje.  Tylko  droga z
powrotem a ta nie ma efektów i bardziej boli. 

Napiszcie do mnie, co właśnie przeżywacie. Trzymam za was kciuki!
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Komentarz:

Nie byłem w stanie wyobrazić sobie co będzie po śmierci. Na to pytanie nie znałem żadnej
odpowiedzi. To wielki ból. Nie wiecie co będzie dalej. „Dalej" w takiej sytuacji jest „za chwilkę".
Potrzebowałem znać i czuć odpowiedź. Ale w moim wnętrzu było pusto.

Wiecie, drodzy czytelnicy, czasami do naszego życia wkroczy sytuacja, w której wiemy, że
za kilka sekund skończy się życie. Na przykład wypadek samochodowy. Wykrzywione ciało, mało
powietrza i  nikt w zasięgu, kto mógłby nam pomóc. W podobnym momencie nie pomoże nam
piękno, zdrowie, siła, wykształcenie i „pewność", że w życiu wszystko zdążymy zrobić. W takim
momencie potrzebujemy TYLKO JEDNEJ RZECZY. Chodzi o „prawidłową odpowiedź" i użycie
jej. To znaczy, aby być pewnym tego, co mnie czeka także w takiej, traumatycznej sytuacji, kiedy
śmierć jest za drzwiami i czeka. Ja nie miałem takiej odpowiedzi a uczucia pewności tym bardziej.
To był mój największy problem. 

Do mojego siedemnastego roku o tym temacie – o odpowiedzi na pytanie „co po śmierci" –
ze mną nikt nie rozmawiał. Tata czasami mi mówił, kiedy byłem mały, że po śmierci nic nie ma.
Jeździliśmy do Týniště nas Orlicí opiekować się grobem babci i dziadka na cmentarzu. Nie chcę
być makabryczny, ale mi się tam bardzo podobało. Czułem tam specyficzną atmosferę. Trzeba było
tam zachować ciszę, pobożność i porządek. To wywoływało tę specyficzną atmosferę. Tyle ludzi
tam leżało w wielu grobach. Czytałem ich imiona na nagrobkach. Były to historie konkretnych
ludzi  i  rodzin.  Gdzie  jednak są,  leżą  tam w dole?  Na to  pytanie  rodzice  ani  nikt  inny mi  nie
odpowiedział. To był zasadniczy błąd, który spowodowała deformację mojego wyobrażenia o życiu
po życiu.

Chciałbym w tym miejscu wam coś wyjaśnić. W tych czasach miałem siedemnaście lat i
nigdy w życiu nie słyszałem nic o Bogu, tym bardziej o Jezusie Chrystusie. W naszej rodzinie nie
było  NIKOGO  wierzącego,  ani  wśród  bliższych  lub  dalszych  krewnych.  Były  to  czasy
komunistycznej dyktatury, która nie charakteryzowała się żadnymi duchownymi rzeczami. O tych
rzeczach w moich czasach w szkole, NIGDY się nie mówiło.

Dzisiejsza młodzież, mimo że nie należą do wierzących ludzi, słyszała o Bogu i Jezusie
Chrystusie  w  szkole  lub  na  ulicy  od  ewangelistów.  Ale  ja  w  tamtych  czasach  nie  znałem
chrześcijaństwa  w  ogóle  i  nic  o  Jezusie  Chrystusie  NIGDY nie  słyszałem.  Byłem  typowym,
niewierzącym,  ateistycznym egzemplarzem,  ale  nie  z  przekonania  tylko  z  niewiedzy.  W wieku
siedemnastu lat kochałem motory, blondynki, tłuste jedzenie i przyrodę.

Wspominam  to  dlatego,  żebyście  sobie  uświadomili  ten  szok  –  gdy  tylko  ujrzałem
promieniujące światło, zobaczyłem w nim Jezusa Chrystusa! Wiedziałem, że tam jest mój DOM i
że to światło to Jezus, chociaż jeszcze przed minutą o nim nie słyszałem i nie miałem wiedzy o
chrześcijaństwie. 

Nie chcę aby to zabrzmiało za bardzo duchowo. Przecież dalej  w tym momencie byłem
niewierzącym, młodym człowiekiem. Mimo to było to tak anormalne i pełne MIŁOŚCI, że nie dało
się przed tym obronić.  Takiego uczucia wcześniej nie doznałem i nie doznaję również teraz. .Była
to MIŁOŚĆ, której wcześniej i później już nie czułem. Poczuję ją dopiero w niebie. Spróbuję to
nieziemską MIŁOŚĆ  porównać do czegoś, abyście mogli to jak najlepiej zrozumieć.

Miłość  doznajemy podczas  seksu,  czujemy ją  do  rzeczy,  ludzi  i  w  snach.  Również  ta
największa miłość małżeńska nie jest porównywalna z MIŁOŚCIĄ Jezusa Chrystusa. Podobają mi
się  amerykańskie  samochody,  ale  ani  Cadillac  albo  Chrysler  300C  nie  ma  nic  wspólnego  z
dotykiem MIŁOŚCI Jezusa Chrystusa. Jak mogę wam jeszcze lepiej to wytłumaczyć? Znam jak wy
tysiące  słów,  pojęć,  uczuć  i  emocji,  ale  nie  znam  słów,  którymi  mógłbym  to  lepiej  i  głębiej
wyjaśnić.
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Rozdział 9
Pytania i odpowiedzi

Kto pyta o sens życia, zadaje złe pytanie.
Pytania zadaje nam życie a naszym zadaniem jest odpowiedzieć na nie.

Wiktor Emil Frankl
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W tym  miejscu,  drodzy  czytelnicy,  chcę  wam  przedstawić  kilka  odpowiedzi  na  wasze
najczęstsze pytania, które mi zadajecie na wykładach albo wysyłacie elektronicznie.

Dostanie  się  do  Boga  i  Nieba  również  niewierzący  człowiek,  który  tutaj  na  Ziemi
zachowuje się dobrze, nikomu nie robi krzywdy, jest dobry, pomocny, nie kłamie, jest szczery
itd...?

Szczerze mówiąc, takich ludzi nie znam a Biblia mówi, że tacy nie istnieją. Znam dziesiątki
ludzi bardzo moralnie postępujących, których podziwiam i  nie wiem  czy są wierzący czy nie. To
takie dziwne pytanie, które wychodzi z przekonania (jestem dobry, nikogo nie obraziłem, w Boga
wierzę, ale nie narzucajcie mi go...) To tak sam gdy twierdzimy: (do pracy chodzę i pracuję dobrze,
ale  firma  jest  zła,  nienawidzą  dyrektora  i  firmowej  strategii),  to  jest  przeciwieństwo,
nieporozumienie i nieszczerość. Taki człowiek nie zna Jezusa osobiście i nie kocha Go. Kto słyszał
przesłanie Jezusa o drodze do Nieba i świadomie podjął inną decyzję, sekundę po śmierci już nie
będzie zmiany... Biblia mówi:

List  do  Rzymian  2:13:  „Nie  ci  bowiem,  którzy  przysłuchują  się  czytaniu  Prawa,  są
sprawiedliwi  wobec Boga,  ale  ci,  którzy Prawo wypełniają,  będą usprawiedliwieni.  14 Bo gdy
poganie, którzy Prawa nie mają, idą za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie
mają, sami dla siebie są Prawem. 15 Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy
jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające
lub uniewinniające".

Jedyną, pewną drogą do Nieba, którą od tysięcy lat znamy, jest wiara w Jezusa Chrystusa i
aktywna, szczera praktyka każdego dnia. Dziesiątki i setki innych „wiarygodnych" rad, metod i
dróg, są tylko próbą obejścia tej prawidłowiej drogi i unikanie przyznania się, że istnieje ktoś, kto
nas stworzył.

...umarła  mi  tragicznie  niedawno  córka,  miała  tylko  20  lat,  w  ogóle  nie  mogę  się  z  tym
pogodzić, to boli. Możecie mi powiedzieć, gdzie jest?

Dziękuję  za  to  zapytanie.  Takiego  bólu  nie  mogę  zmniejszyć  lub  wyleczyć  swoją
odpowiedzią. Może to zrobić tylko ten, który stworzył człowieka i widzi nas.

Chcę wam powiedzieć, że jeśli wasza córka była wierząca i gdybyście mogli ją usłyszeć, na
pewno by powiedziała: „nie płacz mamo, mi tutaj jest cudownie, kiedyś się zobaczymy, nie mogę
się doczekać: Trzymaj się wiary w Jezusa, to jedyna wejściówka tutaj, wszystko co robiliśmy w
życiu było dobre, ale nie jest to droga, czytaj Biblie, módl się do Jezusa i służ Bogu w kościele,
opowiadaj o nim tym, którzy Go nie znają, o Jezusie, aby nie poszli do piekła... Jest tu pięknie,
dzisiaj wiem, że mogłam zrobić dla Jezusa dużo więcej, do zobaczenia."

Podobny list opisuje Biblia:
Ewangelia  według św. Łukasza 16:19  „Żył  pewien człowiek bogaty,  który ubierał  się  w

purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty
wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza: nadto i psy
przychodziły i lizały jego wrzody. 22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.
Umarł także bogacz i został pogrzebany. 23 Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy,
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade
mną  i  poślij  Łazarza;  niech  koniec  swojego  palca  umoczy  w wodzie  i  ochłodzi  mój  język,  bo
strasznie  cierpię  w  tym  płomieniu.  25  Lecz  Abraham  odrzekł:  „Wspomnij,  synu,  że  za  życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz to on tu doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz.  26 A oprócz  tego między nami a wami zionie ogromna przepaść,  tak  że  nikt,  choćby
chciał , stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. 27 Tamten rzekł: Proszę
cię  więc, ojcze,  poślij  go  do  domu  mojego  ojca!  28  Mam  bowiem  pięciu  braci:  niech  ich
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". 29 Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i
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Proroków, niechże ich słuchają! 30: Nie Ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. 31 Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą". 

To jest  odpowiedź Boga na to,  o co często pytają ludzie.  Gdzie będę po śmierci?  Jasną
odpowiedzią jest ta, że człowiek ma podjąć decyzję za życia jak najszybciej, zwracają tutaj uwagę
na to, że jest tylko jedno życie a na zakończeniu zauważamy, że są też tacy ludzie, którym nawet
cud nie pomoże aby się zmienić... Weźmy z tego lekcję. Śmierć, a zwłaszcza naszych bliskich, jest
życiową tragedią  i  bólem.  Jedną pewnością  jest,  że  Biblia  nam mówi,  że  niektórym umarłym,
którzy wierzyli, jest lepiej, niż nam, wiemy gdzie są. Drugą, że się z nimi kiedyś spotkamy, jeśli
również umrzemy z wiarą w Jezusa Chrystusa. 

Gdzie jest źródło zła?
Świat  jest  pełen  niesprawiedliwości,  nienawiści,  niezgody i  przemocy...  Każdy człowiek

czasami  czuje  pustkę,  brak  szczęścia  i  sensu  życia,  strach  i  cierpienie...  Ta  rzeczywistość  nie
pochodzi od Boga i Jezusa Chrystusa, którzy są absolutnym DOBREM. Źródłem zła jest ludzki
grzech  –  każda  swobodna  decyzja  człowieka  odrzucająca  czy  nierespektująca  prawa  i  miłości
Stwórcy. Każdy człowiek sam decyduje czy zabije kogoś, będzie walczyć, kraść albo kłamać. Bóg
na siłę nas nie powstrzymuje, nie odbiera nam wolnej woli. To jest Bóg! Nie jesteśmy anonimowi,
ponieważ  jesteśmy  jego  dziełem.  Bóg  swoją  miłość  i  prawo  daje  poznać  przede  wszystkim
człowiekowi  w świadomości, ale nie odbiera wolności, jeśli słucha i kiedy odpowiada. Pójście
drogą narusza ludzką harmonię stworzenia i mija się z jego celem – jednością z Bogiem. Całe zło w
dzisiejszym świecie i w życiu jednostek jest już plątaniną skutków. Skutkami grzesznych ludzkich
decyzji  po  wszech  czasy  –  od  pierwszych  ludzi  aż  po  nas.  Zła  w  naturze  nie  ma  Bóg  tylko
człowiek!

Jak wyglądała dokładniej przestrzeń, w której się przebudziłem?
Było to bardzo oświetlone miejsce, w żaden sposób ograniczone. Nic i nikt tam nie był. Nie

byłem bezpośrednio w niebie, ale w czymś przed niebem...

Myślę,  że  wiele  innych  religii  może  być  lepszych  od  chrześcijaństwa i  mogą  lepiej
pomóc...

Zgadzam się  z  pierwszą  częścią  pytania.  Często  niektórzy ludzie  są  bardziej  życzliwi  i
przyjaźni niż niejeden chrześcijanin i nie ważne czy są z innego wyznania czy są ateistami. Tego nie
można łączyć z jakąkolwiek wiarą, ale z osobistą jakością albo łajdactwem konkretnego człowieka.
Natura człowieka, jego miłość albo okazywane zło ma zupełnie inne argumenty niż te religijne.
Biblia opisuje motywy natury człowieka bardzo szczegółowo. Mówi, że problemem charakteru są
np.  pieniądze,  wychowanie,  serce,  pycha,  beztroskie  życie  i  inne.  Nie  można  powiedzieć,  że
członkowie  tej  albo  innej  wiary  są  moralnie  tymi  najlepszymi.  Prawdą  jest  jednak,  że
chrześcijaństwo i  wiara  w Jezusa  Chrystusa  zmieniła  setki  albo  i  tysiące  strasznych  lumpów i
mafiozów. Wielu z nich dziś jest łagodnych jak baranek albo jak pastorzy i pomagają nieść wieść o
Bogu i jego mocy. Wcześniej nic na nich nie miało wpływu, żaden kraj, organizacja, represje a
wiara  w Boga spowodowała  w nich  taką  zmianę,  która  jest  prawdziwym cudem.  Tak częste  i
wielkie zmiany w innych wiarach występują tylko wyjątkowo. Daje to do myślenia. 

Odpowiedź  na  drugą  część  waszego  pytania  jest  jednoznaczna.  Nie  znam  konkretnego
przykładu a w świecie nie krążą żadne informacje o tym, żeby bogowie innych, światowych religii,
jak chrześcijański Bóg i Jezus Chrystus czynili takie nadprzyrodzone rzeczy i pomagali ludziom na
całym świecie. Zacytuję również Biblię:

Księga Izajasza 64:3  „I o których dawno nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie
widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność."

Jest  tam napisane,  że przedstawiciele  innych nabożeństw np.  Allah,  Budda,  Konfucjusz,
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Kriszna a wielu innych nigdy nie uczynili żadnych cudów i nie pomogli nadprzyrodzoną siłą swoim
lub obcym, którzy się modlili do ich obrazów albo prosili o pomoc... Wielu muzułmanów, którzy
uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byli zdziwieni tym, ile czyni cudów Jezus Chrystus nawet dzisiaj, że
jest i że jest żywy. Oni twierdzą, że jako muzułmanie trzy lub pięć razy dziennie się modlili, ale
Allah nigdy do nich nie przemówił i nie odpowiadał na tak częste prośby i pragnienia. Hindusi i
inni składają swoim bogom ofiary, pieniądze, trenują różne ćwiczenia, kochają obrazy i rzeźby, ale
nigdy nie dostali  odpowiedzi na swoje prośby i  nigdy ich bóg nie uzdrowił.  Dlatego tylu ludzi
przechodzi dzisiaj na chrześcijaństwo, ponieważ po modlitwie Jezus zaczyna gościć w ich sercu,
uzdrawia ich, pomaga, otrzymują jego proroctwo lub podczas czytania Biblii słyszą jego głos... Co
oczywiście istnieje. Istnieją różne, chińskie techniki medytacyjne, gościnność ludzi wschodniego
świata, filozoficzna mądrość, pokora i inne rzeczy, ale ich religia nie jest dialogiem z Bogiem, ale
monolog i jednostronne składanie ofiary. Ich bogowie milczą, albowiem nie zmartwychwstali jak
Jezus i nie kochają ludzi jak biblijny Bóg.

Podoba  mi  się  to,  ale  nie  bardzo  w  to  wierzę,  jestem  w  tym  zagubiony.  Można  tego
spróbować?

Bóg w Biblii mówi sam o sobie „spróbujcie mnie a nie dam się wam prawdopodobnie poznać?” To
jest  siła  i  oferta,  podjęcie  ryzyka!  Spróbować  zobaczyć  życie  wieczne  możecie  tylko  w jeden
sposób, ponieważ jest to śmierć ciała i standardowo nie prowadzi z powrotem żadna droga. To nie
jest gra i  naukowy eksperyment. Jedyne, czego można spróbować to to, czy Bóg jest prawdziwy i
żywy. A jeśli tego doznacie i coś przeżyjecie, już tego nie puścicie. A jak to zrobić? Postarajcie się
powiedzieć Bogu i Jezusowi Chrystusowi na przykład to: „…Jezu, jeśli istniejesz, daj mi się proszę
poznać. Zrób coś z moim życiem, pomóż mi, proszę. Chcę cię poznać. Amen.”

Nie jest Panu smutno, że doświadczył Pan tego wszystkiego?

Byłem smutny, kiedy musiałem wrócić. Chciałem tam zostać. Dzisiaj smutku już nie czuję.
Już znam Jezusa z Biblii i modlitwy, on jest ze mną a ja z nim. Wiem, gdzie pójdę. W Biblii tyle jest
o tym napisane. Czuł bym smutek, gdybym odszedł od wiary i od pewności, że moja dusza pójdzie
do nieba. Smutek bym czuł, gdyby nie istniał Bóg i sens życia od Niego. Smutek czuję, kiedy ktoś
umiera i krzyczy, że w Boga nie wierzy, że Boga nie chce.

Patrzy Pan tak samo jak chrześcijanie na swoją wiarę? Czy z punktu widzenia swojego
doświadczenia ma Pan inne zdanie na temat pobożności?

Pobożność  albo  nabożeństwo,  zgromadzenie  –  wszystko  to  jest  nazwą  niedzielnego
spotkania chrześcijan. W większości przebiegają w niedzielę. Jest sporo osób, które nie rozumieją
nabożeństw i ich przesłania. Nie rozumieją np. ponieważ nie znają Jezusa Chrystusa osobiście albo
nie rozumieją, ponieważ chodzi o ciężko czytelną liturgię. Czasami niektóre nabożeństwa bywają
nudne i dla niewierzących niezrozumiałe. Ale w Biblii się o niczym takim nie mówi. Nabożeństwo
może  być  również  wesołym  zgromadzeniem,  tak  jak  możemy  przeczytać  w  Biblii,  gdzie  gra
wesoła, muzyczna grupa i uczestnicy mogą tam tańczyć i śpiewać, klaskać, stać, płakać, modlić się
albo w ciszy siedzieć. Mamy się cieszyć, że w „Boży czas” będziemy w niebie. Mamy słuchać,
kiedy Bóg mówi. Mamy tam okazywać miłość i mieć bliskie relacje. Szukajcie takich kościołów, w
których nabożeństwo jest radosnym spotkaniem. Gdzie będziecie rozumieć dlaczego tam jesteście i
gdzie Biblia będzie priorytetem.

Po co jest Biblia i czy w ogóle ma jakiś sens?

Po pierwsze chcę powiedzieć,  że wszystkiego poszukuję w Biblii,  ona jest  „wskazówką
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życia” dla człowieka. Człowiek tę wskazówkę odrzucił, a teraz się pyta, dlaczego nie nadąża za
wieloma rzeczami i ich nie rozumie… Gdy chcemy łowić ryby, musimy przejść skomplikowane
kursy, prosić o pozwolenie i co roku je odnawiać. Kiedy chcemy zawrzeć małżeństwo i mieć dzieci,
nikt od nas niczego nie chce. Co ma większy wpływ i skutki – łowienie ryb czy małżeństwo? Biblia
jest instrukcja dla życia. Biblia jest bardziej aktualna niż jutrzejsze wiadomości. Biblia zaczyna się
stworzeniem świata i kończy tym, co dopiero przyjdzie, przyszłością…!

Po drugie Biblia ma bardzo ciekawe właściwości. To „żywa" książka. Dla niektórych jest to
tylko  zwykła  książka  opowiadań i  martwej  religii.  Dla  wierzącego jest  to  list  od  Boga,  dzięki
któremu Bóg może rozmawiać z ludźmi! Jest tam opis nas, naszych grzechów, cierpień i życia, opis
każdego z nas... Biblia nie jest filozoficznym spiskiem pełnym moralnych wzniesień. Zaczniemy
lepiej  rozumieć Biblie,  kiedy osobiście  znamy Boga i  Jezusa i  wierzymy w niebo,  albo,  kiedy
zaczynamy Boga szukać. W innym przypadku Biblia jest tylko książką, którą ciężko zrozumieć. 

Wziął  Pan  pod  uwagę  możliwość,  że  Pana  doświadczenie  było  skutkiem  braku  tlenu  w
mózgu?

Zwyczajne przypadki  śmierci  klinicznej  są  spowodowane niedostatkiem tlenu w mózgu.
Wystarczająco jest  opisane i  wytłumaczone w medycynie,  co to może powodować. U mnie nie
wystąpiło to tak jak opisują. Po prostu umarłem i opuściłem ciało. Tak, prawdą jest, że umarłem z
powodu braku tlenu w mózgu. Potem już nie byłem w swoim ciele. Całe doświadczenie odbyło się
poza ciałem. Chcę przypomnieć, że przez cały czas wszystko normalnie postrzegałem, nie tak jak
np. podczas pracy czy czytania książki. Nie przeżywałem jakiś psychicznych skutków zażywania
środków odurzających,  zaślepienia  itd.  Przeżywałem rzeczywistość.  To,  co  przeżyłem ja,  może
przeżyć w podobnej formie każdy. Pytaniem jest, czy będą mieli ten przywilej wrócić tam czy nie.
Jeśli  nie,  już teraz trzeba zdecydować o swojej wierze lub niewierze w Jezusa Chrystusa i być
przygotowanym na to, że zaraz po śmierci jest na to za późno. Przeżyłem normalną, fizyczną śmierć
z kroczeniem w duchowym świecie.  Nauka,  lekarze  i  medycyna są wspaniałymi  dziedzinami  i
bramą do nowego poznania i rozwoju ludzkości.  Cieszę się,  gdy natrafiam na coraz to nowsze
odkrycia.  Ostatnio podziwiam obszar nanotechnologii.  Jest  ona tylko jedną z części egzystencji
ludzkiej duszy. Nie wierzę i nie interesuję się bezsensownymi poszukiwaniem w dziedzinach, w
których tutaj za życia możemy opuścić ciało na Ziemi, podróżować astralnie, przeżywać nirwanę,
głęboko się relaksować itd. Uważam to za teoretyczną i praktyczną bzdurę, kłamstwo i zbyteczność.
Mamy  się  zajmować  rozwojem  fizycznego  życia  na  płaszczyźnie,  w  której  żyjemy,  ale  nie
zapominać na solidny i wiarygodny rozwój duchowego życia w biblijnym chrześcijaństwie. Wielu
naukowców ostatnich dziecięciu lat  twierdzi,  że  czy chcemy czy nie,  nauka dąży do tego,  aby
udowodnić istnienie Boga i uzna to,  co od dawna głosi kościół. Zgadzam się z tym, że nauka w
przyszłości  chrześcijańską  misję  opisze  może  lepiej  i  bardziej  zrozumiale  dla  szerszego
społeczeństwa. 

Ja nie wierzę, że Bóg nas stworzył, a Pan?

A ja nie wierzę, że pochodzę od małpy. Nie jestem zbyt piękny, ale nie chcę być podobny do
małpy. Przecież to bez sensu. Co to za mądrość, która chce pokazać,  że coś tak inteligentnego
pochodzi od małpy. Teoria ewolucji wg Darwina, jest marną TEORIĄ, jest Pan tego świadomy? W
szkole teorie przedstawia się jako uznawaną naukę. Człowiek tak bardzo się różni od zwierząt, że
ten,  kto  ma  rozum i  uszy,  rozumie,  że  to  niemożliwe.  Zwierzę  nie  ma  duszy,  którą  znamy u
człowieka,  nawet  jeśli  potrafi  być  naszym  najlepszym  przyjacielem,  nie  posiada  ludzkiej
inteligencji i nie ma ludzkiego rozumu. Zwierzę kieruje się instynktem, ale i ten instynkt może nas
czasami  zaskoczyć,  ponieważ widzimy zwierzęcą radość,  wierność i  miłość.  Jest  to  oczywiście
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całkowicie  różne  niż  u człowieka.  Najpierw spróbujcie  poszukać  relacji  między człowiekiem a
Bogiem i na pewno poznacie, że istnieje Bóg a później inne rzeczy. 

Ile mamy żyć?
Biblia o tym mówi jednoznacznie.  Jest  tam napisane,  że żyjemy tylko raz i później  jest

śmierć  a  później  niebo  albo  piekło.  A  dlaczego   cytuję  Biblię?  Kiedyś  się  interesowałem
reinkarnacją. Ten temat znałem od podszewki. Czym lepiej go poznawałem, tym bardziej wydawał
się  niepoważny  i  nielogiczny.  Bezmyślność  reinkarnacji  według  karmy  (dobrych  i  złych
uczynków). Raz jest człowiek zwierzęciem, rośliną i nie wiem czym jeszcze. Reinkarnacja, dopóki
nie dojdziemy do doskonałości, ma ten problem, że jest nieskończona! Każdy z nas jest tak zły, że
własnymi siłami nie może się na 100 procent poprawić. Dlatego Bóg dał Jezusa na krzyżu jako
zastępczą „obietnicę" wszystkim ludziom za wszystkie grzechy. Gdyby istniał nieskończone koło
życia,  chrześcijaństwo,  miłość,  relację,  Bóg i  Jezus  nie  mieliby wymaganego egzystencjalnego
sensu!  Dlaczego  do  dzisiaj  w  Indiach  i  innych  państwach  pozostawiają  buddyści  i  hindusi
śmiertelnie chorych i nie ochraniają ich? Ponieważ według ich wiary w karmę są odpowiedzialni za
to sami i w przyszłym życiu muszą być lepsi. Wyobrażacie sobie, że w bólach z zaawansowanym
nowotworem nie  leżycie  w pięknym szpitalu,  ale  sami  w  domu i  ktoś  wam mówi,  że  jest  to
spowodowane poprzedniego, złego życia? Wyobrażacie sobie ten ból i samotność?

Wytłumaczę dlaczego w tym temacie jest tyle bałaganu, kształcenia i teorii. Przypuśćmy, że
istnieje Bóg i Diabeł. Diabeł wie, że istnieje tylko jedno życie i wie bardzo dobrze, że krótko po
śmierci jest za późno się nawrócić. Jego celem jest wziąć z sobą do piekła jak najwięcej duszy. Co
wykorzysta dla tego celu? Powie ludziom „chodźcie, mam przygotowane piękne, pełne bólu piekło
z cierpieniem i smutkami, chodźcie"? Użyje innych kłamstw. Różne filozofie, naukę, ezoterykę,
reinkarnację itd.   Na to nabiera wielu ludzi.   Tak jest.  W ostatnich latach wiele ludzi przestaje
wierzyć w naukę reinkarnacji. Ludziom nie podoba się głucha niepewność niekończącego się koła
reinkarnacji do niżej lub wyższej formy życia. Może w ogóle to koło zaproponować duszy spokój,
którego człowiek pragnie? Biblia jasno tłumaczy, że Bóg nie chce dla nas żadnego cyklu wcieleń i
więzienia za nasze przewinienia. Wręcz przeciwnie, Bóg mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy i
ludzie TYLKO RAZ ALE ZA WSZYSTKIE CZASY! Jest to zapisane w Biblii:

Pierwszy list św. Piotra Apostoła 3:18 „Chrystus bowiem również raz umarł, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić."

Boi się Pan śmierci?
Wcześniej  jako niewierzący człowiek się bałem. Nie panicznie,  ale  nie  wiedziałem, co później
będzie. Dzisiaj się już nie boję. Boję się tylko zaplanowanej śmierci. Nie chciałbym umierać jak w
średniowieczu na stosie albo w męczarniach. Dzisiaj się nie boję, wiem gdzie pójdę i co tam jest, i
wiem jakie  trzeba spełnić  warunki.  Jeśli  jeszcze nie  znacie  osobiście  Boga i  Jezusa Chrystusa,
wierzę, że możecie się bać śmierci. Nie rozwiązujcie tego strachu i obaw bezmyślną ezoteryką,
wschodnią  filozofią,  reinkarnacją,  pracą,  rozwiązłością,  materializmem,  gromadzeniem  i
intelektualizmem.  Nie  zakładajcie  maski.  Biblia  mówi:  „Tylko  głupiec  twierdzi,  że  Bóg  nie
istnieje”.  Nie  bądźcie  głupcami!  Jedyną  drogą,  aby  pozbyć  się  strachu  przed  śmiercią,  jest
świadomość  tego,  co  będzie  potem.  Sami  się  przekonajcie.  Szukajcie  w  Biblii  w  Nowym
Testamencie.  Szukajcie  i  poznajcie  Jezusa  Chrystusa.  On  pokonał  śmierć.  Nie  chcę  wami
manipulować,  to  nie  jest  Boża  cecha.  Wiecie,  Bóg stoi  w „drzwiach”  naszego  serca  i  puka  –
delikatnie. Czeka, kto otworzy serce i kto go zaprosi dalej. Będziesz to ty? Nie pozwólmy sobie
umrzeć bez wiary w Boga! Mamy przecież rozum i mózg, abyśmy go używali. Gdzie chcę iść po
śmierci? Do nieba? Wiem, jaka prowadzi tam droga? Co zrobię w związku z tym?

Kto pójdzie do Nieba? 
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Ktokolwiek, kto swoimi słowami a później czynami wyzna, że Jezus Chrystus jest jego Panem i
Wybawcą. 

List do Rzymian 10:9 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w
sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie".

Kto to zrobi w swoim życiu, tak jego imię będzie zapisane w księdze w Niebie, która się
nazywa „księgą życia". Imiona, których tam nie ma, nie będą w Niebie. Życie jest tak krótkie a
śmierć czasami tak nieoczekiwanie szybka, nie czekajcie. Gdzie się znajdujecie? Nie mówię o tym:
„ja w coś trochę wierzę...",  takich im ludzi w Niebie nie  będzie.  Jesteś  tam zapisany czy nie?
Opowiem wam jedną historię. Znany kaznodzieja w Chicago prawił kazanie ludziom. Powiedział
im: „idźcie do domu i w przyszłą niedzielę mi powiecie, czy chcecie poznać Boga i uwierzyć w
Niebo...". Było tam kilka set ludzi. Ani ten kaznodzieja ani nikt ze słuchaczy nie spodziewał się, że
za kilka godzin to miasto dozna niszczącego trzęsienia ziemi. Między martwymi było dziesiątki
ludzi , którzy słyszeli kazanie i dali sobie tydzień na przemyślenie. W przyszłym tygodniu przyszło
na  nabożeństwo  wiele  niewierzących  ludzi.  Wołali  do  kaznodziei,  dlaczego  dał  im tydzień  na
zastanowienie się i gdzie są teraz? Od tego czasu kaznodzieja prosi ludzi, żeby nawrócili się jak
najszybciej. Śmierć jest nieoczekiwana.

A co z tymi, wszystkimi walkami w imię chrześcijaństwa?
Za większością wojen i innych okropności w imię chrześcijaństwa są odpowiedzialni ludzie,

którzy bądź nie byli prawdziwymi chrześcijanami, albo w tych rzeczach nie byli prowadzeni nauką
Jezusa.  Wojenne konflikty motywowane były często politycznymi i  ekonomicznymi powodami.
Walka nie ma nic wspólnego z Bogiem. Naukę i czyny Jezusa Chrystusa znajdziemy w Biblii:

Ewangelia według św. Łukasza 6:29 „Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mu drugi!"
Ewangelia według św. Mateusza 5:44 „Miłujcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za tych,

którzy was prześladują".
Ewangelia według św. Mateusza 19:19 „Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego".

  Kiedy  popatrzymy  na  te  wypowiedzi,  ciężko  oskarżyć  Jezusa  o  bycie  wojowniczym
przywódcą.  Inną  rzeczą,  o  której  nie  powinniśmy  zapominać,  jest  to,  że  wojny  nie  są  tylko
problemem  chrześcijaństwa.  To  problem  wszystkich  religii  i  wszystkich  ideologii.  Ateistyczna
władza  XX  wieku  ma  na  sumieniu  więcej  ofiar  niż  którakolwiek  władza  chrześcijańska  czy
organizacja w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat.

Biblia – plotka czy rzetelne informacje? 

Jak możemy dzisiaj wiedzieć, co się stało przed setkami lat? Nie jest możliwe, że historia
Jezusa Chrystusa jest tylko legendą, skrywającą tylko małe ziarnko prawdy? Może wiara żydowska
i  fanatycy  potrzebowali  Mesjasza  –  i  wymyślili  go.  Albo  był  na  początku  charyzmatyczny
mężczyzna.  Co  jeśli  wyznawcy  Jezusa  umyślnie  skreślili  fakty?  Może  człowiek  przyjąć  te
wszystkie  pozorne,  niewiarygodne  twierdzenia  o  Bogu  jako  historyczny  fakt?  Nie  możemy
lekceważyć  tego,  jak  wielki  wpływ Jezus  miał,  kiedy tu  był.  Tłum się  zbierał,  wydarzenia  się
rozprzestrzeniały,  ludzie o nich nie przestawali mówić. Ale chodziło o coś więcej niż o sławę i
główne tytułu w gazetach – Jezus zmieniał życie ludziom, wzbogacał relację, uzdrawiał chorych,
opiekował się biednymi. Do Jezusa dołączyło tysiące ludzi. Innymi słowy, życie Jezusa Chrystusa
nie  było  wymyślone.  Ludzie  nie  przestawali  o  nim  mówić.  To  co  mówił  i  robił,  było  tak
rewolucyjne, że ludzie smakowali każdy detal – rozprawiali o tym cały czas. Gazety nie istniały,
ksiąg  było  mniej  i  wydarzenia  przekazywano  mową.  Opowiadanie  historii  było  jak  dzisiejsza
telewizja – było konieczne. Bez tego ludzie stracili by zbiór historii i tradycji. Autorzy Biblii byli
bezpośrednimi świadkami lub mieli informacje z pierwszej ręki. Nie byli to żadni głupcy. Między
nimi byli urzędnik państwowy, kupcy i lekarz. Naukowcy zgodnie zgadzają się z tym, że wszystkie
cztery biografię Jezusa – ewangelie – były napisane za życia ludzi, którzy Jezusa znali osobiście,
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ostatnie  60  lat  po  śmierci  Jezusa.  Bardzo  się  starali,  aby  słowa  Jezusa  i  jego  czyny  opisali
prawidłowo. Było to dla nich ważne. Świadectwa na istnienie Jezusa, na to co mówił i robił, są
ogromne. Ludzie normalnie przyjmują, że Książę Wacław zginął z ręki swojego brata Bolesława i
jego ludzi, gdy wchodził do kościoła, aczkolwiek mamy tylko kawałek świadectwa, porównując
ilością dowodów na istnienie Jezusa. Dlaczego więc ciągle ludzie o ewangeliach wciąż debatują?
Więcej znajdziecie np. na http://www. biblickearcheologickenoviny.cz/

Prowadzą wszystkie nabożeństwa do Boga?

To pogląd, z którym utożsamia się wielu ludzi. Ich wyobrażenie oczywiście nie odpowiada
rzeczywistości. Kiedy pozwolimy wypowiedzieć się każdej religii samej za siebie, okaże się, że się
bardzo  różnią  swoim  pojmowaniem  Boga,  prawdy,  rzeczywistości,  podstawowego  problemu
człowieka i  jego rozwiązania.  Te podziały są tak widoczne,  że różne religie  wielokrotnie sobie
zaprzeczają.  Bóg  nie  może  być  jednoczenie  personalny,  jak  twierdzą  żydzi,  chrześcijanie  i
muzułmanie,  i  niepersonalny,  jak  głoszą  buddyści  i  hindusi.  Wszystkie  wiary  nie  mogą  być
prawdziwe. To logicznie niemożliwe. Niektórzy ludzie tą opinię by negowali  twierdząc,  że jest
nietolerancyjnie wyobrażać sobie, że tylko jedna religia jest prawdziwa. Chrześcijaństwo nie rości
sobie prawa do siebie jako do religii czy systemu wiary, ale tylko do Jezusa Chrystusa. Twierdzi
tylko, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Na jakiej podstawie chrześcijanie mogą coś
takiego głosić? Na podstawie słów Jezusa. Sam siebie oznaczył jako ten, który może człowieka
ochronić.

Ewangelia według św. Jana 14:6  „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i  prawdą, i
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”>.

Jeśli  ktoś  twierdzi  tak  o  sobie,  możemy  zareagować  trzema  sposobami.  Możemy  mu
uwierzyć, możemy powiedzieć, że mu nie wierzymy, albo że nie wiemy czy to prawda. Istnienie
wiele  rzetelnych  dowodów  na  to,  dlaczego  mielibyśmy  wierzyć,  że  twierdzenie  Jezusa  jest
prawdziwe. Potwierdza on np. dowody dotyczące wiarygodności Biblii, przepełnionej proroctwem,
nauką Jezusa, jego charakteru i cudów, które wykonał i świadectwo ludzi z różnych epok, których
życie zmienił Jezus. Chrześcijanie wierzą, że zbawić nie może człowieka chrześcijaństwo albo inna
religia, ale tylko Jezus. A współcześni wierzą, że sama Biblia jest tym najjaśniejszym i najbardziej
wiarygodnym źródłem historii o Jezusie i jego nauce, jakie istnieje.

Na prawdę moje życie może się zmienić?

Prostą  odpowiedzią  na  to  pytanie  byłoby,  że  człowiek  nie  może  zmienić  sam  siebie  i
swojego życia.  Możemy zmienić swój punkt  widzenia albo silną wolą doprowadzić do zmiany
myślenia i zachowania, ale ta najgłębsza część naszego bytu, sama nasza dusza, wszystkie ludzkie
próby zmiany wstrzymuje. Tylko Bóg może ją zmienić, ponieważ on sam ją stworzył i tylko on
zmienia ludzkie istnienie. Wielu ludzi żyje z wyobrażeniem, że są dobrzy a moralni ludzie, że Bóg
jest z ich życia zadowolony i je odmieni. Inni wierzą, że zyskają w oczach Boga względy, gdy
surową dyscypliną narzucą spełnianie określonych religijnych działań. A jeszcze inni wyobrażają
sobie, że do Boga można dojść poprzez poznanie. Czym więcej człowiek wie, tym bardziej go Bóg
ceni.  Oczywiście  z  chrześcijańskiego punktu widzenia te  wszystkie  wysiłki  mijają  się z  celem.
Chrześcijanie wierzą, że dążenie do życia moralnego, silna wolna ani intelektualne poznanie nie
starczą do tego, aby człowiek w tym najważniejszym znaczeniu, zmienił swoje życie. Czy jesteśmy
bardziej moralni, silniejsi czy mądrzejsi, z duchowego punktu widzenia jesteśmy zdesperowani i nic
z  tego,  co  moglibyśmy  zrobić,  nie  pomoże  nam.  Nawet  jeśli  byśmy  się  bardziej  starali,  nie
osiągniemy doskonałości. Prorok Izajasz mówi:
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Księga Izajasza 64:5 „...a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata...”.

W chrześcijaństwie nie chodzi o to, abyśmy my przybliżyli się Bożej skali, ale o to, że Bóg
zstępuje  do  nas,  wyciąga  nas  z  bagna,  do  którego  weszliśmy,  a  stawia  na  nogi.  Tą  zmianę
umożliwia Jezus Chrystus, który jest Bogiem w ludzkim ciele. W naszym naturalnym stanie złe
rzeczy, których dokonaliśmy, oddalają nas od Boga, ponieważ Bóg jest doskonały. Jezus stworzył
dla  nas  drogę,  która  nam umożliwia  powrót  do  Boga,  a  to  dlatego,  że  wziął  na  siebie  grzech
pierworodny, którego się dopuściliśmy. Umarł za nas na krzyżu, abyśmy odzyskali wolność. Dzięki
temu, możemy zacząć żyć pełną miłości relacją z Bogiem. Tak to Bóg pierwotnie wymyślił. Śmierć
Jezusa  nie  tylko  rozwiązała  problem  wiecznej  konsekwencji  grzechu  pierworodnego,  ale
współcześnie  otworzyła  drogę  do  tego,  aby Bóg  pojawił  się  w naszym codziennym życiu.  To
znaczy,  że jeśli  będziemy mieli  jakikolwiek problem, możemy Boga poprosić,  aby nam w tym
pomógł. Bóg może odmienić każdą dziedzinę naszego życia, jeśli przyznamy, że dopuściliśmy się
grzechu,  przyjmiemy odpuszczenie,  które  nam proponuje za  pośrednictwem Jezusa Chrystusa i
powierzymy mu nasze życie.

Co z naszymi błędami z przeszłości?

Nie  istnieje  sposób,  jak  naprawić  wszystkie  błędy,  których  się  dopuściliśmy,  ponieważ
ledwo naprawimy jedne a zrobimy drugie. Popełnianie błędów przez ludzi jest tak samo naturalne
jak oddychanie. To nierozłączna część naszej natury. My sami nie możemy naprawić wszystkich
złych rzeczy, których się dopuściliśmy. 

Oczywiście, powinniśmy naprawiać nasze błędy, ale niektóre z nich nie jesteśmy w stanie. To może
zrobić tylko Bóg. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Najprościej będzie wam to wytłumaczyć za
pomocą ilustracji. Na każdy grzech przypada jeden rodzaj kary a jej powaga zależy od wagi czynu.
Biblia tłumaczy, że również we wszechświecie istnieje moralne prawo, które wypływa z Bożego,
doskonałego charakteru. I każde złamanie tego prawa niesie ze sobą karę. System ten działa tak
samo, ponieważ pochodzi od Boga. Argumentem jest fakt, że Bóg jest doskonały i nikt inny taki nie
jest.  Ta sytuacja  może wydawać się  beznadziejna,  ale  Bóg znalazł  sposób aby z  niej  wybrnąć.
Wyobraźcie sobie, że macie ciężki grzech i  teraz musicie w czyśćcu czekać na wyrok sądu. Sędzia
dokładnie by nam się przyjrzał i wydał wyrok: kara śmierci. A jeśli stali byście tam i trzęśli się ze
strachu, sędzia ściągnąłby swoją togę, wstałby z krzesła i zszedł do was. Nie rozumielibyście co to
oznacza,  a  on  by  wam powiedział,  że  możecie  iść.  Bylibyście  zmieszani  i  nie  wierzylibyście
własnym uszom. „Ale jak to?" wydukalibyście. „Ponieważ cię kocham", wytłumaczyłby sędzia,
„wezmę  twój  grzech  na  siebie".  Objąłby  was.  Ta  instrukcja  pokazuje,  co  Bóg  dla  nas  zrobił.
Złamaliśmy prawo i zasłużyliśmy na karę. Ponieważ nas Bóg, który jest również Stwórcą prawa,
kocha,  zdecydował  się,  że  naszą  karę  poniesie  on  sam.  Przyszedł  na  Ziemię  w postaci  Jezusa
Chrystusa  i  wziął  na  siebie  karę,  którą powinniśmy ponieść  my.  Tylko sam Stwórca  mógł  coś
takiego zrobić, dlatego jemu teraz trzeba spłacić dług. Z wszystkimi naszymi moralnymi długami i
błędami – czy to mówimy o te przeszłe, obecne czy przyszłe – rozliczył się w tej chwili, kiedy
Jezus umarł na krzyżu.

Jak mogę odnaleźć wewnętrzny spokój?
Czasami  wygląda  to  tak,  jakby wszystko  w  życiu  dąży do  tego,  abyśmy nie  zaznali  spokoju.
Szczeka pies, dzieci krzyczą, utkniemy w korku, pokłócimy się z partnerem. Czy możliwe jest,
żeby wśród tego zamętu człowiek osiągnął spokój? Odpowiedź tkwi w tym, jak wyobrażanie sobie
ten spokój? Wielu ludzi spokój wyobraża sobie jako brak problemów. Mówią, że jeśli rozwiążą
problemy, które ich nękają, będą mieć spokój. Ale później pojawi się następny problem, spokój nie
wróci, dopóki problem nie zniknie. To wyobrażenie nie jest w założeniu złe, ale spokój wtedy jest
bardzo kruchy, ponieważ uzależniony jest od okoliczności. Istnieje jeszcze jedna definicja spokoju,
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która człowieka potrafi poprowadzić nad okoliczności i zachować wewnętrzny spokój, nawet kiedy
wokół  szaleje  burza.  Jest  to  oczywista  świadomość,  że  jeżeli  cokolwiek  się  stanie,  na  koniec
wszystko będzie dobrze, ponieważ jest tu ktoś, kto jest doskonale prawdziwy i kto ma wszystko pod
kontrolą. Taki rodzaj spokoju nie jest uzależniony od okoliczności. Jak może człowiek taki spokój
otrzymać?  Kiedy  powierzy  siebie  temu  jedynemu,  który  jest  ponad  wszystkimi  egzaminami  i
zawodami:  Jezusowi  Chrystusowi.  W Biblii  jest  napisane,  że  Jezus  oferuje  wewnętrzny spokój
każdemu, kto go o to poprosi. 

Ewangelia  według św.  Mateusza  11:28  „Przyjdźcie  do Mnie  wszyscy,  którzy utrudzeni  i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Jezus nie obiecuje, że życie z nim będzie proste. Mówi również, że człowieka, który pójdzie
za  nim czeka  wiele  różnych egzaminów.  Możemy być jednak pewni,  że  nie  jesteśmy sami  ze
swoimi  problemami.  Swoje  zaufanie  możemy pokazać  Jezusowi  tym,  że  poprosimy,  aby  nam
pomógł  rozwiązać  problemy,  które  nas  męczą.  Jeśli  teraz  nie  potraficie  poradzić  sobie  z  czyś,
możecie opowiedzieć o tym Jezusowi, poprosić Go, aby wam pomógł i dał wam potrzebną siłę i
mądrość. Bóg nie musi koniecznie zmienić rzeczywistości, ale da wam wewnętrzny spokój.

Jak możemy odnaleźć sens życia?
Spróbujcie sobie wyobrazić, że budujecie dom. Wynajmiecie budowniczego, ale ten ani razu

nie zajrzy do planu, który przygotował wasz architekt i buduje tak jak sobie to wymyśli.  Takie
zachowanie jest oczywiście niemądre, ponieważ firma budowlana musi wiedzieć, gdzie mają być
położone fundamenty, gdzie mają stać ściany itd. Budowanie według planu jest jedynym sposobem,
aby dom wyglądał tak, jak jego właściciele sobie życzą. A można to porównać do życia. Ciężko
oczekiwać pozytywnego rezultatu, jeśli będziemy próbować budować swoje życie bez zaglądania
do  doskonałego  planu  tego  wielkiego  architekta  istnienia,  który  nas  stworzył  i  konkretnym
zamiarem. Człowiek zyskuje więcej żyjąc zgodnie z tym planem, niż jest w stanie sobie wyobrazić.
Prawdziwy sens życia można odnaleźć tylko w Bogu. Kiedy poprosimy Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego,  aby  stał  się  naszym Zbawicielem i  Panem,  tym najważniejszym w życiu,  zaczniemy
poznawać  plan  Boga.  Nie  poznamy  go  inaczej,  niż  za  pośrednictwem  Jezusa  Chrystusa.  Nie
pomoże nam w tym żadna religia, filozofia ani żaden człowiek. Jezus powiedział:

Ewangelia według św. Jana 14:6 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Kiedy nawiążemy z Jezusem swoją relację, o nas będzie fragment Biblii.

List  do  Rzymian  8:28  „Wiemy  też,  że  Bóg  z  tymi,  którzy  Go  miłują,  współdziała  we
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru”.

Biblia  odkrywa  sens  życia,  albowiem  jest  tam  napisane  o  tym,  że  nie  żyjemy  tylko
przeciętnie 80 lat, że nie pochodzimy od małpy, o tym, co będzie po śmierci i o wielu innych. Sens
życia ma mieć logikę. A ta w Biblii jest. Spróbujcie ją tam znaleźć.  Może znajdziecie najpierw
„sami siebie” a później sens życia.

Przypuszczam, że jest możliwe, aby wtedy, kiedy jest mi naprawdę źle, miała uczucie,
że jest blisko mój tata, który 10 lat temu umarł? Po prostu czuję jego obecność. Co o tym Pan
myśli? Dziękuję.

Takie zdarzanie oczywiście istnieją we wszystkich kategoriach wiekowych wśród ludzi. Ja
to przypisuję w 99,9 % silnym emocjom, którymi darzyli siebie ludzie. Biblia mówi, że styczność z
duchami  nie  jest  możliwy.  Z  drugiej  strony istnieją  tzw.  demony,  które  sprawiają,  że  podczas
seansów spirytystycznych ktoś słyszy głos. Są to jednak głosy z piekła. Uwaga na to. To droga do
wiecznej zguby. Dusza nie ma możliwości wrócić i robić cokolwiek na Ziemi. Ale emocje, tęsknota,
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relacje, mogą spowodować różne wyobrażenia. Nie ma w tym nic złego. Ale nie przypisujmy tego
do spirytyzmu albo innej nauki, która jest tylko pragnieniem, nie rzeczywistością. 

Dlaczego akurat Pana to spotkało?

Dobre pytanie. Również chciałbym wiedzieć dlaczego. Znam tylko kilka faktów. W moim życiu nie
było żadnego czynu, którym wyjątkowo bym sobie na to zasłużył. To był skutek wypadku. Nie było
w tym żadnego duchowego planu. Bóg nie planuje ludziom wypadku, bólu albo męczeństwa. To nie
był los. Los nie istnieje. Mamy rozum i mózg, abyśmy kierowali swoim życiem. „Los” bywa tylko
ludzkim snem, tęsknotą, wymówką i nielogicznym wytłumaczeniem cierpienia w życiu człowieka.
Nie  wierzcie  w  los.  W  moim  przypadku  był  to  wypadek,  który  był  skutkiem  mojej
nieposłuszeństwa  wobec rodziców i samowoli. Umarłem, widziałem Chrystusa i sam Bóg chciał,
abym opowiedział to innym ludziom. Tak, to jest sensowna odpowiedź na pytanie „dlaczego ja”?
Bóg chce,  abym opowiedział  o  swoim doświadczeniu  i  o  Bogu ludziom,  którzy go  nie  znają.
Powiedział mi, że zaraz po śmierci jest za późno zdecydować się na ścieżkę do Boga. Bóg używa
ludzi do szerzenia wiary. Ja go zobaczyłem i pokochałem. Uwierzyłem w Niego i zaprosiłem Go.
Dlatego mnie używa. Widziałem go i zareagowałem. Rozumiecie? A wy, jak zareagujecie? 

Dziękuję Panu. Ale dlaczego miałbym się nawrócić na Jezusa, kiedy jako wierzący nic
nie możesz, jesteś smutny...

Dobry pytanie. Pierwsza część – dlaczego się nawrócić? Głównie dlatego, aby po śmierci
pójść do Nieba, jeśli chcecie. Po drugie, aby z Jezusem zmieniło się wasze życie na lepsze, abyście
odnaleźli spokój, radość, siłę i sens życia. Również dlatego, że poprzez Jezusa, dusza kroczy drogą
prowadzącą  do  Boga,  do  tego,  który  ją  stworzył.  Więcej  na  ten  temat  pisałem  w  innych
odpowiedziach,  szukajcie.  A teraz druga część pytania.  Tak,  istnieją  kościoły,  w których ludzie
wyglądają  na  znudzonych,  smutnych,  mają  ciągle  pochylone  głowy,  w  kościele  mają  zimno,
ubierają się jak 100 lat temu i poznajecie z daleka, że nie pasują do obecnego świata. Ale uwaga! To
nie  jest  zrozumienie  Biblii  i  nauki  Jezusa.  Biblia  mówi  o  radości,  wesołości,  tańcu  i  śpiewie,
przyjacielskich  relacjach,  wspólnych  kolacjach,  o  pomocy  drugiemu  w  ciężkich  sytuacjach,  o
miłości. Nabożeństwo według Biblii i Jezusa ma wyglądać jak przyjęcie. Bóg mówi, że jeśli mamy
powód do radości, mamy śpiewać i jeśli mamy powód do smutku, mamy się modlić. Jest wiele
„współczesnych” kościołów, w których w niedzielę się „tańczy”, śpiewa, słucha zespołów różnego
stylu,  gdzie  po  kazaniu  ludzie  piją  kawę  i  spędzają  czas  w  przyjemnie  urządzonym budynku.
Istnieją chrześcijańskie techno, rock, metal hymny i śpiewniki. Normalny chrześcijanin nie gardzi
alkoholem, ale gardzi pijaństwem. Normalny chrześcijanin nie ma nic przeciwko pięknu kobiet, ale
preferuje  jedną  kobietę  i  małżeństwo.  Jezus  i  Biblia  są  wskazówkami  praktycznego życia.  Nie
oceniajcie za wcześnie, poszukajcie takiego normalnego kościoła w swojej okolicy.

Myśli Pan, że jeśli Bóg by Pana nie odesłał z powrotem, trafiłby Pan do Nieba?

To jest pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Wspominam, że doszedłem do skrzyżowania
dwóch drug. Dzisiaj wiem z Biblii, że było do rozwidlenie do Nieba i Piekła. Mi było tam tak
dobrze, że nie myślałem nad tymi drogami. Nie wiedziałem nic o Niebie i Piekle. Nikt do tej pory
mi nic o tym nie powiedział. Możliwe, że gdybym tam został, poszedłbym do piekła. A tak pewnie
będzie z innymi, którzy wcześniej nie słyszeli o Jezusie. Biblia w tym temacie nie daje nam 100
procentowej odpowiedzi. Może dlatego, aby o tym ktoś nie spekulował i nie kalkulował tego. Na
początku mojej niewiary i wyśmiewania Boga, miałbym pójść do Piekła. Bóg wiedział, że nigdy nie
chciałbym tam trafić, dlatego dał mi drugą szansę. Nie dlatego aby żyć tak samo, ale abym uwierzył
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w Niego i szedł za Nim. To była moja szansa, jak otworzyć ścieżkę do Nieba. Ja ją wykorzystałem i
posłuchałem! Inny dostanie min. jedną albo więcej szans za życia tutaj na Ziemi. Kilka razy Bóg
stanie nam na drodze na różne sposoby. To nasza decyzja. Nawrócimy się? Dlatego wam radzę: nie
wyśmiewajcie się z kościoła, z wierzących i ich aktywności. Nie chodzi o nie, ale o was. Bóg może
wam złożyć ofertę. Jeden z moich przyjaciół jest milionerem i cenionym przedsiębiorcą. Opowiadał
mi, jak wytypował człowieka, którego chciał dać na stanowisko dyrektora. Zaoferował mu 60 000
koron czeskich, dał mu kilka ofert.  Czy go pozyskał czy nie, tego już nie wiem. Ale tylko ten
człowiek, mógł zdecydować czy przyjmie ofertę. Czy taka oferta jeszcze się kiedyś powtórzy? Ja
nie  chciałem się  dłużej  wahać  i  tutaj  na  Ziemi  odnalazłem Jezusa  i  trzymam drogi  do Niego,
ponieważ wiem gdzie idę i gdzie chcę być.

Może mi Pan przybliżyć kościół,  do którego uczęszcza, jak to tam wygląda? Mówił
Pan, że wygląda trochę inaczej...

Tak, mogę. Nieważne o jaki kościół chodzi. Ważne jest, aby robił wszystko według Biblii i
żył  z  czasami,  w  którymi  żyjemy.  Nasz  kościół  organizuje  wydarzenia  dla  matek  z  dziećmi,
specjalny klub, w którym się modlą, jeżdżą na wycieczki, uczą się o różnych tematach relacji i
miłości. Później schodzi się młodzież w swoim klubie. Ci robią różne rzeczy – modlą się, czytają
Biblie, kochają pizze, jeżdżą na wycieczki, uczą się angielskiego, studiują, interesują się muzyką i
mówią o Jezusie. W niedzielę mamy nabożeństwo. One składają się z kazania, modlitw, koncertu
współczesnej pieśni o Bogu, kawy z posiłkiem, modlitw za konkretne sytuacje, czasami tańce itd...
Takich kościołów jest dużo. Ale jest również wiele kościołów, w których zapomniano o Jezusie,
Biblia jest  tam niczym. Jest  taki żart:  „W Nowym Jorku idzie  murzyn do kościoła,  nie  dawno
uwierzył w Jezusa i chce się radować z innymi. W kościele mu powiedziano: Bracie dobrze, że
uwierzyłeś, ale w tym kościele są sami biali, idź gdzie indziej...Murzyn szedł smutny i się modlił:
Panie, co mam robić? Jezus mu odpowiedział: Nic z tym nie rób, ja też tam nie chodzę!”.

Mogę pójść do Nieba jeśli wierzę w Boga, ale się nie modlę i nie chodzę do kościoła?

Polecam wam książkę o kobiecie, której Jezus pokazał piekło. Nazywa się Mary Baxter a
tytuł książki „Boskie objawienie piekła”. Jest malutka! Po przeczytaniu można lepiej zrozumieć, że
kościół nie jest zbędny i chodzenie na nabożeństwa wśród „zdrowych” chrześcijan jest dobre, ba,
potrzebne i normalne.

Są dwie płaszczyzny: znajomość Boga i Jezusa – nabożeństwo, druga płaszczyzna to wiara,
relacja z Jezusem – wiara w żywego Jezusa Chrystusa. To są dwie różne rzeczy. Znajomość Boga,
czyli chodzenie do kościoła nikogo nie zbawi. Z drugiej strony relacja z Jezusem i z niej płynąca
modlitwa i  szczere członkostwo w biblijnym kościele  (nie  wszystkie  kościoły kochają Jezusa i
Biblie)  oznacza,  że  jesteśmy  z  Chrystusem.  Wtedy  i  bilet  do  Nieba  jest  bardziej  osiągalny.
Okultyzmu,  Szatana  nawet  nie  będę  komentować.  Biblia  jasno  mówi,  czego  chce  Szatan  –
odciągnąć dusze od Nieba. Modlitwa i chodzenie do kościoła (tam gdzie się nam podoba, jest duży
wybór), jest obowiązkiem. Nie da się wierzyć i nie czynić tego, co idzie w parze z wiarą. Wierzyć
można w cokolwiek, ale do Nieba zaprowadzi tylko wiara w Boga i Jezusa Chrystusa. 

Odszukajcie prawdziwych chrześcijan i kościoła, który żyje według Biblii.

Dzień  dobry,  niedawno  dotarłem  na  Pana  stronie  internetowej  do  pytań  od
czytelników... Jak podchodzi Bóg – Biblia do samobójstwa? Sam miałem przyjaciela, który je
popełnił.
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Biblia mówi: „Bóg nikogo nie ocenia”, „Bóg zna i rozumie nasze serce”. Samobójstwo jest
problemem,  bólem  i  błędnym  rozwiązaniem  sytuacji,  która  inaczej  by  wyglądała,  gdyby  np.
człowiek znalazłby odpowiedni kościół i szukał tam odpowiedzi na temat sensu życia... Jeśli już się
to stało,  odsyłam do rozdziału 5, gdzie podkreślam jacy ludzie pójdą do Nieba a jacy nie.  Nie
można powiedzieć, że każdy kto dokona samobójstwa pójdzie do Piekła. Biblia bezpośrednio tego
nie mówi. Z drugiej strony nie można też powiedzieć, że ten kto dokonał samobójstwa w 100 %
pójdzie do Nieba. Nie wiem tego na pewno. Wierzę jednak, że TYLKO BÓG może zajrzeć do
naszego serca i znać wszystkie okoliczności i motywy dlaczego to się wydarzyło. Pan Jezus, mówi
Biblia, jest  „pełen współczucia i litości”.  To jest dobra wiadomość i nadzieja! Nawet jeżeli były
powody popełnienia samobójstwa, może się okazać, że ten człowiek wcześniej wyśmiewał Boga.
Co  myślicie,  jak  później  Bóg  ma  się  zachować?  Obecnie  aktualna  jest  reguła,  że  lepiej  być
zawczasu z Bogiem i Jezusem. Potem jest nadzieja Nieba i życia wiecznego. W innym wypadku
jest to dosyć ryzykowna ruletka. Inaczej mówiąc, samobójstwo jest jedną rzeczą a zbawienie drugą.
Biblia mówi, że głównym problemem nie jest samobójstwo ale nie zbawiona dusza, tj. niewiara w
Boga.
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