
Bevezetés

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt va-

lóságos élményem eredményeként született. 

Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy 

ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vá-

gyódik, mint amit ez az élet nyújtani tud. 

A Menny valóság, és az élményeimet pontosan 

úgy írom le ebben a könyvben, ahogy azok velem 

megtörténtek. Nem láttam a Menny teljességét – az 

egy örökkévalóságig tartana. Nem is számolok be 

mindenrôl, amit a Mennyben láttam; még Pál sem 

tette ezt. (Lásd 2Korinthus 12:1-4.) Leírok azonban 

minden olyat, amirôl Isten azt mondta, hogy osz-

szam meg az emberekkel.

Külön köszönetet szeretnék mondani, és tisz-

teletemet nyilvánítani pásztorom, Dr. T. L. Lowery 

és csodálatos felesége, Mildred felé támogatásukért, 
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bátorításukért és értékes hozzájárulásukért ehhez 

a vállalkozáshoz. Szeretném ôszinte hálámat kife-

jezni a National Church of God munkatársainak, 

valamint Marcus V. Hand lelkész úrnak a könyv 

szerkesztési munkálatainak irányításáért. Továb-

bá hálásan ismerek el és értékelek mindenkit a 

pennsylvaniai New Kensingtonban lévô Whitaker 

House-tól, aki olyan sok mindenben hozzájárult 

ahhoz, hogy az olvasóközönség számára elérhetôvé 

tegye az Amit a Mennyrôl mindenkinek tudni lehet 

és az Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell címû 

könyveket. 

Hálás vagyok Istennek, Aki elhívott, hogy meg-

osszam ezt az üzenetet. Köszönöm mindenkinek, aki 

erôsített és bátorított abban a szolgálatban, amire 

Isten elhívott. Isten áldjon meg mindnyájatokat!

Mary K. Baxter 

 



Kathrynnek Jézustól

Azért születtél,

hogy leírd és elmondd mindazt,

amit mutattam és mondtam neked,

mert ezek a dolgok 

hitelesek és igazak.

Az az elhívásod,

hogy tudasd a világgal,

hogy van Menny,

és van Pokol,

és hogy engem, Jézust, 

azért küldött el az Atya,

hogy megszabadítsam őket 

a gyötrelemtől,

és helyet készítsek nekik 

a Mennyben.

 





Elsô

A KAPUKON BELÜL

Isten, az Ô végtelen kegyelmében és irgalmában 

megengedte nekem, hogy elmenjek arra a csodá-

latos helyre, amit Mennynek hívnak. Hogy utazá-

som az Ô otthonába és vissza a földre milyen módon 

került kivitelezésre, nem teljesen világos számom-

ra, de nem kételkedhetem annak valóságában.

Hogy miképpen jelenttettek ki a Menny sem-

mihez nem fogható csodái egy hozzám hasonló 

egyszerû halandónak? Hadd kezdjem az elején.

Egy éjszaka az Úr megjelent nekem, és azt 

mondta, hogy egy különleges feladatra választott 

ki. Így szólt: „Gyermekem, kijelentem Magam ne-
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ked, hogy az embereket kihozd a sötétségbôl a vi-

lágosságra. Arra a célra választottalak ki, hogy le-

írd és megörökítsd mindazokat, amiket mutatok és 

mondok neked.”

Teljesen alávetettem magam Isten akaratának, 

és megdöbbentô dolgok kezdtek történni velem. El-

vitettem arról a helyrôl, ahol éppen voltam, és ma-

gába a Pokolba kerültem. Mind az öt érzékszervem-

nek tudatában voltam: láttam, éreztem, hallottam, 

szagoltam és ízleltem. Igen, ez egy természetfölötti 

megtapasztalás volt. Megértettem, hogy annak is, 

amilyen hatást rám gyakorolt, konkrét célja volt.

Miután az Úr a Pokolba vitt engem, napokig 

nagyon szomorú volt a szívem. A szívem azok miatt 

a szörnyûségek miatt volt bánatos és gondterhelt, 

amiket láttam. Láttam Isten ítéletét a bûn fölött és 

azokon, akik a Pokolba jutottak. Buzgón imádkoz-

tam Istenhez, és kerestem az Ô vigasztalását.

A fenti események kezdetétôl számított har-

mincegyedik éjszakán a Mindenható Isten ereje 

ismét rám szállt. Hajnali két órakor egy hatalmas 

angyal állt meg az ágyam mellett. Az angyal mögött 

Jézus Krisztus állt. Amint az Úr arcára pillantot-

tam, Ô rám mosolygott, de nem szólt semmit.
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Isten hatalmas követe ezt mondta: „Isten egy 

különleges feladatot bízott rám. Azért küldött ide, 

hogy elvigyelek a Mennybe, és megmutassam neked 

néhány részét.”

Egy pillanat múlva újra szólt: „Jöjj, és lásd meg 

Isten dicsôségét!”

Egy szempillantás alatt természetfölötti mó-

don elvitettem az otthonomból, és a Menny egyik 

kapujánál állva találtam magam, mellettem a meny-

nyei angyallal.

Lélegzetelállító volt az a leírhatatlan szépség, 

amit magam körül láttam. Úgy tûnt, mintha a mennyei 

lény ragyogó fénybe öltözött volna. Az angyalnak há-

romszög alakú szárnyai voltak, amelyek a szivárvány 

színeiben ragyogtak. Habár nem lepôdtem meg, ámu-

latba ejtett Istennek ez a hihetetlen gyönyörûsége, 

ami körös-körül szemmel látható volt.

A következô dolog, amit érzékeltem, az volt, 

hogy az angyal megismételt egy kiáltást, amit késôbb 

még sokszor hallottam: „Íme, Isten dicsôsége!”

A pompás kapu, ami tündöklô fényben állt 

elôttem, egyetlen darab gyöngybôl készült. A cso-

dálatos látványtól lenyûgözve, amit csak tudtam, 

mindent befogadtam abból, ami elém tárult. Ekkor 
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az Urat sehol sem láttam, de a Menny dicsôsége tel-

jesen megigézett.

BELÉPÉS A MENNYBE

Amikor megérkeztünk, két nagyon magas an-

gyal állt a kapun kívül. Mindketten csillogó palástot 

viseltek, és kardot tartottak a kezükben. A hajuk 

olyan volt, mint az aranyszál, és az arcuk fénylôn 

tündökölt.

Kísérôangyalom odalépett a kaput ôrzô két an-

gyalhoz, engem pedig otthagyott egyedül. Meglepe-

tésemben azt gondoltam: „Ó, milyen dicsôségesek a 

Menny kapui! Milyen csodálatos, hogy személyesen 

láthatom mindezt!” Hirtelen rájöttem, hogy tulaj-

donképpen épp a Mennybe készülök belépni.

Ahogy figyeltem az Úr angyalait, elcsíptem né-

hány szót a beszélgetésükbôl. Egyikük bement a ka-

pun, és szinte azonnal egy kis könyvecskével tért visz-

sza. A könyvnek arany borítója volt, és belül az írás 

is arany volt. Úgy tûnt, hogy ez az élettörténetemrôl 

szóló könyv. A borítóján ott állt a nevem:

Mary Kathryn Baxter

Helyeslô mosoly jelent meg az angyalok arcán. 

Kinyitották a könyvet. Egymásra néztek, majd ál-
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talam is hallható hangon ezt mondták: „Beléphet a 

kapun.”

Kísérô angyalom a csodálatos kapun át a 

Mennybe vezetett.

Egyszer csak zene töltötte be az egész atmoszfé-

rát. Teljesen körülvett. És fölöttem is áradt. Átjárta az 

egész lényemet. Csodálatos zene és éneklés egymást 

követô erôteljes hullámai söpörtek végig a vidéken, és 

úgy tûnt, hogy mindent és mindenkit elborítanak.

Amikor beléptem a városba, a csodálkozástól 

ismét elállt a lélegzetem. Ennek a páratlan város-

nak a látványa leírhatatlan volt. A leggyönyörûbb 

és legszínesebb virágok vettek körül, amiket valaha 

is láttam. Mindenfelé hihetetlen növényzet burján-

zott. Úgy tûnt, hogy még a virágok is életre kelnek 

a zene és éneklés hangjára.

A zene továbbra is kavargott körülöttem. Úgy 

tûnt, mintha én is a része lennék.

Egy dolog megpróbálni bemutatni ennek a vá-

rosnak a csodáit; viszont egészen más dolog tudni 

azt, hogy neked is részed lesz az örömében.

Láttam a Menny néhány különös polgárát, 

akik mindannyian palástot viseltek. Ez az Ige jutott 

eszembe:


