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Pregateste-te pentru curanda revenire a Domnului 

5 zile in Cer si iad 

De Bernarda Fernandez      
www.DivineRevelations.info/ROMANIAN 

 
Aceasta este marturia primei mele calatorii 
 
     Cum nu ma simteam bine in acea dimineata, sotul meu a refuzat sa ma lase pe cont 
propriu si sa plece la munca. I-am spus ca nu sunt singura. Dupa ce a plecat am simtit ca 
mor. Am decis  sa imi sun cativa prieteni si pe soacra mea. Soacra mea mi-a raspuns “ 
Bernarda, Dumnezeu te va binecuvanta astazi, nu-ti fie frica. ” Acelasi raspuns a venit si din 
partea unui alt frate in Hristos pe care l-am sunat, dar acesta inca a mai adaugat “ Bernarda, 
scoala-te din pat si lauda-L pe Domnul, striga catre El si glorifica-L. ” 
     Deci, in ciuda lipsei mele de putere am strigat catre Domnul spunand “ Doamne, Tu esti 
taria mea, vino si ajuta-ma.” Am incercat sa ma ridic dar puterea m-a parasit. Vocea mea nu 
mai putea fi auzita dar in sufletul meu strigam catre Domnul sa ma ajute din vreme ce 
muream. Dintr-o data camera mea a fost aprinsa de o lumina care arata ca focul. Imediat 
frica mea a disparut si am putut vedea ingeri coborand si umbland prin camera. Ii puteam 
auzi clar vorbind unul cu altul, si dintr-o data o fiinta minunata, mult mai frumoasa decat 
ingerii a aparut. Era imbracat in alb si avea o esarfa aurita. Pe piptul Lui era scris cu aur “ 
CREDINCIOS si ADEVARAT.”  Fata Lui exprima blandete si dragoste.  Isus , Hristosul statea 
inaintea mea, Regele regilor si Domnul domnilor.  Binecuvantat fie Numele Lui.  
     Isus s-a apropiat de mine, mi-a atins capul si mi-a spus “ Eu sunt Isus care a murit pentru 
tine. Priveste aceste semne de pe mainile Mele, ele sunt inca acolo pentru tine. Am venit de 
pe tronul gloriei sa iti vorbesc, sunt multe lucruri in viata ta care trebuie puse in ordine. Tu 
esti lenesa si iute din fire. Mai mult de atat, Eu nu vreau cat tu sa fi 25% crestina, nici 95% ci 
!00%. Daca vrei sa mergi in Cer, trebuie sa fi sfanta asa cum si Eu sunt stant. Am venit sa te 
iau intr-o calatorie. ” 
     L-am intrebat “ Doamne este o calatorie de misiune?” El mi-a raspuns “ Nu.” Apoi m-a 
luat de maini si m-a ridicat. El m-a luat cu simplitate si dragoste. El m-a dus pana la ferestre, 
a privit spre New York si am putut vedea intristare pe fata Lui. El a plans si a zis “ Cuvantul 
Meu este bine predicat, dar oamenii nu asculta. Pacatul acestui oras a ajuns pana la Tatal 
Meu. ” 
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     Orasul era plin de homosexuali, printre ei fiind si 
politicieni. Domnul mi-a spus “ Este o alta Sodoma, 
dar Eu sunt viu si curand judecata Tatalui Meu va 
cadea peste acest oras. ” Apoi eu am ingenunchiat 
in fata Domnului, care inca plangea, iar El mi-a 
spus “ Nu iti fie frica. Cand judecata Domnului va 
cadea peste acest oras Biserica Mea nu va mai fi pe 
pamant. ” Apoi El m-a condus catre patul meu, si 
mi-a cerut sa il sun pe un alt frate din adunare. Mi-
a spus sa ii spun ca sufletul meu va iesi din trup, si 
sa nu duca trupul meu la spital sau sa-mi faca vre-o 
ceremonie funerara. In schimb, ei ar trebui sa spuna sotului meu sa se increada in Cel ce 
este Invierea si Viata ( Ioan 11:25). Domnul mi-a spus din nou “ Eu care sunt viata voi lua 
sufletul tau, dar te vei intoarce si vei spune oamenilor sa se increada in Mine pe deplin. Cel 
ce crede in Mine nu va muri niciodata. ( Ioan 11:26) ” Si-a intins mainile si am putut vedea 
cum un alt trup iesea din corpul meu. Am fost imbracata in alb si straluceam precum 
Domnul. El mi-a spus “ Priveste! Acesta este trupul pe care crestinii care asculta ce spun Eu 
il vor primi curand.” 
     Am realizat ca pot trece prin pereti. Domnul, care ma 
tinea de mana mi-a spus “ Priveste”, iar cand m-am intors mi-
am vazut corpul fara duh. El mi-a explicat ca trupul meu fizic 
era fara valoare, nu era nimic decat praf, iar dupa moarte va 
deveni praf din nou, ca orice trup fizic. A adaugat faptul ca 
corpul pe care il aveam era unul de glorie, care este duhul 
dat omului. Am crezut ca ma va duce direct in Cer, dar nu era 
cazul. Am coborat printr-un tunel in pamant si cand ne-am 
apropiat de locul cu pricina am putut simti un miros de 
nedescris. Am spus “ Doamne, eu nu vreau sa merg in acel 
loc!” Dar am intrat inauntru. Locul acela era intunecat, si nu 
se merita deloc sa traiesti acolo. Am auzit oameni suferind, plangand si tipand. Cand am 

ajuns la capatul tunelului, m-am asezat pe o piatra, iar 
Domnul mi-a spus “ Priveste!” Am vazut oameni suferind. 
In iad, oamenii isi petrec timpul tipand, iar nimanui nu-I 
pasa de ceilalti.  
     Dragi frati si surori, abia atunci am realizat ca IADUL 
ESTE REAL. Am plans si am plans, iar cand am privit spre 
Domnul, el mi-a spus “ Tine minte ce ai vazut si nu uita. ”  
     In timp ce ma uitam spre iad, oamenii strigau “ Auci! 
Auci! Este pentru todeauna! Este pentru totdeauna! 
Durere si ura in veci de veci!” 
     M-am uitat spre Domnul si l-am intrebat “ Este careva 
din familia mea in iad?” El mi-a raspuns “ Nu iti voi 
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permite sa ii vezi pe membrii familiei tale.” L-am intrebat din nou “ Doamne, este aici cineva 
pe care cunosc?” “ Da”, si iti voi permite sa il vezi. Deodata am vazut un tanar venind din 
adancurile iadului: era Alexander.  
     Il cunosteam pe acest tanar dintr-o cruciada a sotului meu la care asistasem in Republica 
Dominicana. In timpul acelei cruciade, am auzit o voce spunandu-mi “ Ridica-te, du-te si 
intampina-l pe Alexander, care trece pe aici. Spune-I sa nu refuze acest mesaj, pentru ca ii 
dau o ultima sansa. ” Aceea fusese vocea Domnului desi nu Il vazusem. I-am spus lui 
Alexander ce mi-a spus Domnul. Asa mi-a raspuns el “ Voi crestinii sunteti prosi. Ii inselati 
pe oameni spunand-le ca Isus Hristos vine, iar eu Alexander nu cred ca asta este adevarat. ” 
Eu i-am spus “ Alexander, Dumnezeu da viata si El o ia cand doreste. Alexander, in curand 
vei muri. ” El mi-a raspuns “ Sunt prea tanar sa mor, inca mai am ani buni pentru festivitati 
pe pamant.”  
     Aceasta sansa era buna si intr-adevar ultima pentru Alexander.  Dragi cititori, ce stiti voi 
despre voi? 
     Dupa trei saptamani, Alexander a murit in timp 
ce era beat. Destinatia lui a fost spre acest loc de 
tortura, unde l-am vazut (iadul). Biblia spune clar ca 
betivii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu. 
(Galateni5:21) 
     In timp ce ma uitam la oamenii din iad, l-am 
vazut pe Alexander cum era atacat de doi viermi 
mari. El striga “ Auci! Auci! Auci!” El era torturat in 
iad. El m-a recunoscut si mi-a zis “ Am neglijat 
ultima sansa! Sunt aici astazi, suferind. Te rog, cand 
ai sa te intorci pe pamant, du-te la cei din casa mea 
si spune familiei mele sa creada in Isus Hristos si sa 
asculte de cuvantul Lui, astfel incat sa nu vina si ei in 
acest loc de tortura.” 
     Apoi Domnul mi-a aratat mii de oameni care sufereau in iad, iar El mi-a spus “ Vezi tu, 
multi dintre acesti oameni m-au cunoscut, cat timp au fost pe pamant. Inca mai sunt multi 
oameni pe pamant care umbla pe strada fara sa stie unde se duc. Este cunoscut ca drumul 
spre Cer este foarte stramt, si va fi stramt din nou. Vor fi dificultati pe pamant, asfel incat 
voi sa fiti precum aurul curat, dar nu va temeti deoarece eu stau inaintea voastra ca un 
razboinic puternic.” 
     L-am intrbat “ SUNT CRESTINI IN IAD?” El a raspuns “ Da. Si stii  de ce? Ei au crezut in 
Mine dar nu au mers conform Cuvantului Meu. Sunt multi crestini din aceia care se 
comporta bine doar in templul Meu, in fata pastorilor si familiilor lor. Dar se ratacesc 
grozav.  Ochii Tatalui Meu vad totul si El intelege fiecare cuvant, oriunde ati fi. Spune 
poporului Meu ca este timpul sa traiasca o viata sfanta pentru Tatal Meu, in fata diavolului 
si a lumii. Nu il lasati pe diavol sa aiba vreun drept de a-mi acuza poporul, si nu lasati lumea 
sa imi arate poporul cu degetul. Este timpul cautat pentru a da dovada de sfintenie si 
consacrare. ” (1 Petru 1: 14-16) 
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     Am fost intr-un loc in care se afla un lac de 
foc. In timp ce ne apropiam de lac, am simtit un 
miros foarte urat iar Domnul mi-a spus “ Ce vezi 
acolo este un lac de foc, care este deja pregatit 
pentru diavol, profetul mincinos si antichrist. Nu 
am pregatit acest loc pentru oameni, dar toti cei 
care nu cred in Mine ca Salvator si cei care nu 
traiesc in concordant  cu Cuvantul Meu vor 
ajunge aici.” ( Apocalipsa 20:14)  
     In acel moment L-am vazut pe Isus plangand, 
iar El mi-a repetat “ Sunt mai multi pierduti 
decat cei ce merg in Rai.” Apoi Domnul mi-a spus numarul persoanelor care mor intr-un 
minut. El mi-a spus “ Priveste! Multi sunt pierduti! BISEICA MEA DOARME in ciuda faptului 
ca ea a primit puterea mea. Ea are Cuvantul Meu si Duhul Sfant, dar ea doarme. Pe pamant 
sunt oameni care pre dica despre iad ca nu exista. Du-te si spune-le ca locul acesta este 
real. ”  
     Eram foarte departe de acel loc, dar i-am putut simti temperatura. Am parasit gropile si 
am mers in Rai. In acel loc Domnul mi-a aratat soarele si stelele si mi-a spus “ Priveste 
aceste stele, pe fiecare o chem pe nume. Vezi acest soare, este puterea mea care 
straluceste pe amandoi, si  pe cel drept si  pe cel nelegiuit. Dar va veni o vreme cand soarele 
nu va mai straluci, peste tot va fi intuneric. ” 
     Am mers inainte si am ajuns la locul unde locuieste 
Dumnezeu. Acolo erau case frumoase. Peretii acestor case 
erau foarte inalti, din aur curat si pietre pretioase. Acolo 
erau doisprezece porti din perle, cu doisprezece ingeri la 
porti. Am crezut ca nu pot intra, dar Domnul s-a uitat la mine 
si mi-a spus “ Vrei sa intri inauntru?” “ Da, Doamne, chiar 
vreau!” “ Atunci intra pentru ca Eu insumi sunt usa.” (Ioan 
10:9) 
     In acel moment am intrat printr-o poarta pretioasa si am vazut o gradina de flori 
magnifice. “ Vrei sa intri in gradina? Atunci intra pentru ca Eu am pregatit aceasta gradina 
pentru tine si poporul Meu. ” Cand am pasit inauntru, am inceput sa culeg cateva flori si sa 
aranjez cateva buchete. Alergam prin gradina ca o fetita. Florile pe care le culegeam aveau 
multe culori si un miros foarte dragut. Dupa asta Domnul a chemat pe cineva. Era un inger, 
puternic si frumos, pe care nu il pot descrie. Domnul mi-a zis “ Il vezi pe acesta? El este 

Arhanghelul Mihail, el este cel care imi 
conduce armata. Priveste din nou!” Am 
vazut o armata numeroasa pe cai iar 
domnul mi-a spus “ Nu este o armata 
umana, ci este a Tatalui Meu. Aceasta 
armata este la dispozitia crestinilor 
care sunt cu adevarat nascuti din nou, 
nu te teme, pentru ca este mai 
puternica decat cea de pe pamant.” 
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     Apoi El mi-a aratat un alt inger “ Acesta este mesagerul crestinilor care asculta de Mine. ” 
Am fost bucuroasa sa aud asta. Isus mi-a spus “ Fii atenta. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Moise, Dumezeul lui Elisei, Eu sunt cel care a cauzat caderea focului din cer, 
Eu nu m-am schimbat. Iti voi arata in ce conditie traiesc oamenii in ultimele zile care le-au 
mai ramas. ” Domnul mi-a spus “ Fii  foarte atenta la lucrurile pe care ti le voi arata. ” Am 
vazut crestini care erau slabiti si obositi. Domnul mi-a pus intrebarea “ Crezi ca Eu imi pot 
lua Biserica in statutul prezent?” Apoi mi-a spus “ Oamenii pe care ii voi lua cu mine vor fi 
gloriosi, triumfatori, nepatati, nevinovati. Printre oamenii mei sunt minciuni, lipsa de 
dragoste. Poporul meu este divizat. Ti-am aratat 
conditia crestinilor in aceste ultime zile. Acum iti voi 
arata cum a trait Biserica din vechime. Acei frati si 
surori erau umpluti de gloria lui Dumnezeu. Posteau si 
se rugau constant, predicau cuvantul Meu fara nici o 
frica. Intrucat crestinii din prezent cred ca s-au 
schimbat, cred deasemenea ca si Duhul Sfant s-a 
schimbat. Marea greseala a crestinilor din prezent 
este ca ei isi traiesc viata de rutina, planificata de 
fiintele umane. De aceea au uitat ca mesajele sunt de la Duhul Sfant si de sus. Spune 
pastorilor ca a venit vremea sa puna deoparte acele programe de rutina. Daca o fac, vei 
vedea puterea lui Dumnezeu in centru, iar Duhul Sfant care se manifesta in Biserica din 
vechime. El va face semne, miracole si minuni in numar mare, cauzand moartea sa plece. 
Duhul Sfant este acelasi, voi sunteti cei care v-ati schimbat.” 
     Crestini, este vremea cea mai potrivita sa va intoarceti la faptele bisericii din vechime.  

     Am parasit apoi aceasta frumoasa gradina si am 
mers pe o draguta strada a Domnului, iar Domnul mi-a 
zis “ Atinge! Da, este aur curat. Du-te si spune copiilor 
mei ca FOARTE CURAND, vor merge pe aceste strazi de 
aur facute de mainile Celui ce da viata.” (Apocalipsa 21: 
10-15) 
     Oh, cat de frumos este sa mergi pe acele strazi de 
aur. Dupa aceea am vazut un tron splendid, inconjurat 
de ingeri, arhangheli si slujitori. Ei Il laudau continuu pe 
Dumnezeu, Cel ce era pe tron, spunand “ Sfant, Sfant, 

Sfant este Domnul atotputernic, cerul si pamantul sunt pline ge gloria Sa. Amin!” “ A venit 
timpul sa va ridicati mainile catre Mine sis a Ma laudati!” In acelasi timp am vazut raul din 
care curgea apa vietii, izvorand din tron. Am vazut deasemenea pomul vietii si la celalalt 
capat am vazut curcubeul si raul de cristal. Apoi, l-am intrebat pe Domnul “ Cine este pe 
tron?” El mi-a raspuns “ Este Tatal Meu, Domnul ostirilor.” I-am spus “ Il pot vedea pe 
Tatal?” “ Nu, nu este inca vremea”, Domnul mi-a raspuns.  
      Desi nu Il vedeam pe Tatal, Cel ce era pe tron era maret. Am vazut tunete si fulgere 
stralucitoare iesind din tron si am auzit laude. Isus mi-a spus “ Auzi aceste laude? Acestea 
sunt laudele celor ce au fost rascumparati.” Am vazut chiar si ingeri, fiecare dintre ei tinand 
cate un vas, iar sapte altii (ingeri), fiecare tinand cate o trambita. “ Doamne cine sunt acesti 
ingeri?” Domnul a raspuns “ Cele sapte vase si cei ce le tin sunt plini de mania Domnului. 
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Curand vor fi varsate iar cand va suna trompeta, Biserica Mea (crestinii care traiesc in acord 
cu voia Tatalui Meu) va fi ridicata. Nu vor mai fi pe pamant in timpul necazului celui mare. 
Inainte ca anticristul sa se manifeste insusi, acesti oameni scosi din pacat vor auzi sunetul 
trambitei si ma vor intalni in vazduh.” (1 Tesaloniceni 4:16). 
     Am fost acolo, drag prieten, in fata unui 
tron maret, si nu aveam nici un fel de 
notiune de timp. Dupa un moment Isus mi-a 
aratat cum Biserica Lui (adevaratii 
credinciosi) va fi ridicata. Am vazut in 
aceasta viziune, mii de oameni disparand. 
Asta s-a intamplat pe plan mondial, iar 
televizoarele si radiourile dadeau de stire 
disparitile. Ziarele, cu litere mari si rosii, 
aduceau deasemenea stiri. Domnul mi-a 
spus “ Vestile vor fi auzite curand.” Daca 
judecata Tatalui Meu nu a cazut inca asupra 
pamantului, este datorita oamenilor credinciosi, acei ce ma iubesc cu adevarat.  
      Dupa aceea am vazut infatisarea oamenilor scosi din pacat. El spunea mostenitorilor 
pamantului “ Va aduc pace si siguranta” iar imediat acei oameni au si uitat cele intamplate. 
Isus mi-a spus “ Priveste cu atentie!” Am vazut viziunea celor sapte ingeri cu cele sapte 
vase. Dragi  prieteni, ceea ce s-a intamplat este greau de descris. Am vazut pe cei sapte 
ingeri varsand pe pamant mania lui Dumnezeu. Trambitele au inceput sa sune. Dumnezeu 
isi varsa mania pe mostenitorii pamantului, si toate popoarele au disparut. Domnul mi-a 

spus “ Priveste! Toti acesti oameni faceau parte din Biserica 
Mea, unii erau chiar pastori.” Pentru ca nu am inteles in 
totalitate l-am intrebat pe Domnul “ Cum se face ca poporul 
tau a fost lasat in asa mare numar in necazul cel mare? Cum se 
face ca sunt si pastori printre ei, cei ce au predicat cuvantul 
Tau?” Isus mi-a raspuns “ Da, mi-au predicat Cuvantul, dar nu 
traiau conform acestuia.” Apoi Domnul mi-a permis sa vad inca 
o multime de pastori, si mi-a spus  “ Acesti pastori nu predicau 
Cuvantul Meu asa cum este scris. Ei credeau ca Cuvantul meu 
nu este valabil si secolului lor. Aratau multa favoare fata de cei 

care plateau zeciuieli mari, pentru ca ei erau mult mai interesati material. Du-te si spune 
slujitorilor mei ca Eu sunt Cel ce i-a chemat, ca aurul si argintul imi apartin si  ca  Eu il dau in 
functie de maretia si gloria Mea. Spune-le sa predice Cuvantul   Meu asa cum este scris. 
Sunt multi cei ce dau o alta interpretare Cuvantului Meu. Cuvantul Meu este Cuvantul Meu, 
si nimeni nu-L poate schimba. Trebuie predicat asa cum este scris. Sunt multi oameni 
printre voi care altereaza Cuvantul Meu spre propriul profit. ” 
      Dup ace am intrat mai mult in Noul Ierusalim Domnul mi-a spus “ Ce vezi Tu in Paradis?” 
In Paradis i-am vazut pe apostoli si L-am intrebat pe Domnul “ Doamne unde este Avraam? 
” Ma asteptam sa vad un om batran, dar dintr-o data am vazut un tanar, in jur de 25 de ani 
apropiindu-se de Isus. Isus mi-a spus “ Acesta este Avraam, tatal credintei.”  
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      Domnul a chemat o femeie, cu o frumusete de nedescris, precum a celorlalte de acolo, 
si mi-a spus “ Aceasta este Maria. Du-te si spune tuturor ca ea nu este regina Cerurilor. 
Regele Cerurilor sunt Eu, Regele Regilor si Domnul domnilor, Cel ce 
spune “ EU SUNT CALEA, ADEVARUL SI VIATA.” ( Ioan 14: 6-7) Du-te 
si spune acestei omeniri legata la ochi ca nu exista nici o cale de 
mijloc, caci daca ar fi existat v-as fi spus. In schimb exista iadul, 
lacul de foc, pretiosul Ierusalim si Paradisul pe care ti l-am aratat. 
Dar spune-le ca nu exista nici o cale de mijloc, spune-le ca este O 
MINCIUNA A DIAVOLULUI, NU EXISTA NICI O CALE DE MIJLOC.  ” 
Apoi Domnul m-a condus spre niste coroane pastrate. “ Aici sunt 

coroanele vietii.” Domnul m-a 
intrebat “ Tu le vezi?” Am 
vazut biserica mea locala, 
credinciosii acelei comunitati, 
cantand si predicand, apoi l-
am intrebat pe Domnul “ De ce numele credinciosilor 
din adunarea mea nu sunt scrise in aceasta carte?” Iar 
El mi-a spus “ Datorita faptelor lor rele.” Dupa aceea 
Domnul mi-a permis sa ma intorc acasa. 
 

ACUM VOI POVESTI DESPRE CEA DE-A DOUA CALATORIE 

     Intr-o zi, eram la o intalnire de rugaciune, eram 
douazeci ca numar. Ca de obicei, am inceput sa Il laudam 
si sa Il preamarim pe Domnul.  
     Dintr-o data am simtit prezenta Domnului.  Era atat de 
puternica, ca si cum ne-am fi aflat in ziua Rusaliilor. Imi 
amintesc ca mama sotului meu, care era bine avansata in 
varsta si foarte devotata in lucrul Domnului, a venit si mi-
a spus “ Bernarda, hai sa lasam galagia la o parte in timpul 
laudei, pentru ca vom face multa galagie. ” Avea dreptate, pentru ca galagia suna precum 
caderea unei cascade. Cand eram pe cale sa ii rog pe frati sa lase galagia la o parte, L-am 
auzit pe Domnul spunandu-mi “ Nu spune nimic. In lume, cand oamenii fac galagie, nimanui 
nu-I pasa, de ce ar trebui deci sa va opriti voi din lauda?” Am continuat apoi sa- L laudam si 
sa-l glorifificam pe Domnul, si am simtit apoi ca ce ceva maret se va intampla. Dintr- data 
mi-am amintit ce mi-a spus Domnul in prima mea calatorie “ Voi veni din nou dupa tine.” 
      Dintr-o data am vazut o lumina mareata inundandu-mi casa. Fratii au vazut deasemenea 
lumina, si au ingenunchiat cu totii inaintea acestui Adevarat si Credincios Dumnezeu. Nu am 
stiut ce sa fac, si am ramas doar nemiscata. Lumina a devenit mai stralucitoare si a luat 
forma unui om. Il aveam inaintea mea pe Domnul Isus, a carui infatisare era frumoasa si 
plina de dragoste. Pe pamant, nu am vazut niciodata atata frumusete pe fata unui om. El a 
venit mai aproape de fiecare frate. In timp ce as fi vrut sa spun fratilor ca Domnul venise 
pentru mine, am inceput sa vorbesc in limbi. (1 Corinteni 14: 39-40)  
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      Domnul a venit aproape de mine. Doar cand m-a privit, sufletul mi-a parasit corpul. 
Eram in aer si vedeam ce se intampla in casa mea. Am vazut oameni sunand la soneria usii 
mele, iar cand sotul meu s-a dus sa raspunda, doi politisti erau la usa. Politia a spus “ Am 
auzit ca o doamna a murit aici, de aceea am venit. ” Sotul meu a raspuns ca nu, aici se 

intalnisera doar ca sa il laude si sa il preamareasca pe Domnul. 
Politistul nu a crezut de fapt, dar nu au putut intra. Ei au spus “ 
Ok, continuati dar sa nu faceti prea multa galagie.” Eram in aer 
cand am vazut toate acestea.  
      Isus m-a luat de maini si m-a dus in Venezuela si in Mexic. 
Eram in aer dar am vazut oameni implicate in magie, fetism si 
vrajitorie. In Mexic am vazut oameni care se adunau pentru a-i 
lauda  pe demoni. Domnul mi-a spus “ Marimea acestui pacat a 
ajuns pana la Tatal Meu. Primul semn pe care il dau ca 
avertizare acestui oras este un cutremur in Mexic,  daca 

locuitorii acestei tari nu se pocaiesc si nu se intorc la Mine.” Cand m-am intors pe pamant 
am plecat la Mexic si am raspandit mesajul. Oamenii nu m-au ascultat si recent a fost un 
cutremur teribil in Mexic.  
      Cand eram inca in aer, Domnul mi-a spus ca mainile Tatalui s-au intins impotriva 
locuitorilor pamantului. Am vazut marea cu valuri 
gigantice, asemanatoare unui monstru. Am vazut 
deasemenea uragane pe pamant. L-am intrebat pe 
Domnul “ Doamne, ce se va intampla cu crestinii cand 
toate acestea se vor intampla?” El a raspuns “ Du-te si 
spune-le ca, celor ce imi sunt credinciosi,ca  nici un fir de 
par nu le va fi atins.” Dupa aceea Domnul m-a adus intr-un 
alt loc, am vazut locuri unde pamantul era despicat. 
Domnul mi-a spus “ Multe popare vor fi sterse.” Am 
parasit acel loc, si apoi am plecat intr-un altul, unde apele 
erau in miscare. Am fost prin apele acestea printr-un tunel, si am ajuns in adancurile 
pamantului. Am vazut usi marete. Nu erau asemanatoare celor pe care le-am vazut in prima 
calatorie. Pe aceste usi erau lanturi mari. Domnul a mers spre acele usi, si dupa  ce a 
indepartat lanturile, m-a condus prin tunel.  
     Frati  si surori, am vazut mii de oameni, cu capetele plecate si hainele rupte. Erau 
inlantuiti, cu lanuturi mari al caror zgomot te surzea. Apoi am spus “ Doamne, ce inseamna 
asta?” El mi-a raspuns “ Toti acesti barbati  si femei sunt in drumul lor spre iad.” Printre totii 
aceia care erau in drumul lor spre iad, l-am vazut si pe fratele mai mic al sotului meu, 
Adolfo. El era un om dificil, care se casatorea si divorta cand avea chef, si obisnuia sa il 
blesteme pe Dumnezeu. Am inceput sa  il rog pe Dumnezeu sa ma lase sa ma intorc pe 
pamant sa il avertizez pe Adolfo ca merge in iad, dar Domnul nu mi-a raspuns. Din nou i-am 
vazut pe Adolfo si pe sotia sa mergand printr-un tunel. Se aflau la marginea iadului. L-am 
rugat din nou pe Domnul sa ma lase sa ma intorc pe pamant si sa spun oamenilor ce am 
vazut. Domnul si-a ridicat mana si a zis “ Du-te si spune-le ca timpul s-a apropiat. ” El a spus 
din nou “ Mii si mii de oameni vor merge in iad, timpul lui Adolfo s-a sfarsit, va muri.” 
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     Cand am revenit pe pamant, cumnatul meu, Adolfo nu a vrut sa isi schimbe modul de 
viata. Intr-o zi, a venit grabit de la munca si a spus sotiei sale “ Nu mai pot lucra, ceva imi 
spune ca am sa mor.” Sotia lui i-a raspuns “ Pentru ca esti beat, ca de obicei, spui asta.” 
Amandoi s-au bagat in pat. Peste cateva minute mai tarziu, ea a avut o viziune. In aceasta 
viziune l-a vazut pe sotul ei si pe ea intr-un tunel, imbracati in haine murdare si mergand in 
iad. L-a auzit pe Domnul spunandu-i “ Timpul pentru voi s-a scurs.” 
     Cand eram inca in aer Domnul mi-a spus “ Stii  de ce te-am adus aici pentru a doua oara? 
Vroiam sa iti arat ca pe parcursul primei tale vizite, numarul celor pierduti era mai mic de 
cat este acum.” 
     Dintr-o data, Isus si cu mine am parasit primul cer si am intrat in al doilea. Cand am ajuns 
la al treilea cer, am vazut ingeri zbuciumandu-se dintr-o parte in alta. Apoi l-am intrebat pe 
Domnul “ De ce sunt acesti ingeri in miscare?” Isus a raspuns “ Este adevarat ca ingerii mei 
sunt in miscare in acest loc, dar iti voi arata deasemenea cum pamantul este in miscare. Fii 
atenta pentru ca multi demoni au invadat pamantul. Diavolul este furios pe crestini pentru 
ca lui i-a mai ramas putina vreme.” 
      Domnul mi-a permis sa-i vad pe acei demoni cu o 
furie teribila, si mi-a spus “ Acesti demoni pe care ii 
vezi sunt demoni de adulter. Ei vor ataca mii de 
slujitori de-ai mei iar acestia vor cadea in pacat. Stii  
de ce diavolul reuseste sa ii faca pe multi dintre 
slujitorii mei sa cada? Deoarece slujitorii mei nu imi 
dau toata gloria. Imi fura gloria si devin mandri. Pe 
deasupra, sotiile lor traiesc intr-o mare dezordine 

spirituala. Nu si-au construit casele cu intelepciune.” (1 Timotei 
2:11-14) 
      Am vazut mii de ingeri pe care nu ii puteam numara, multi 
dintre ei erau pregatiti de lupta. Apoi Isus mi-a spus “ Acum trimit 
aceste mii de ingeri pe pamant pentru a-mi proteja poporul.  In 
aceste zile de pe urma, voi dupla protectia care va deveni dubla. 
Satan isi va dubla deasemena atacurile, dar sa nu uitati ca 
Dumnezeu este glorios si maret. Daca va atasati de El nimic nu vi se 
va intampla.” 
     Domnul m-a adus apoi spre un alt loc. Acolo am vazut o masa 
imensa, rotunda, cu scaune de aur. Pe fiecare scaun, un nume era 

scris, si o roba de panza subtire era pusa acolo deasemenea. In fata fiecarui scaun era o 
cupa mare de aur. Isus mi-a spus sa merg si sa ma uit ce este in cupe. Erau pline de vin, gata 
sa fie servit. Isus mi-a spus “ Stii  de ce este vinul gata sa fie servit? Du-te si spune oamenilor 
ca eu sunt la usa, vin curand.”  
      Domnul mi-a dat o roba de panza subtire si o coroana.  Purtam roba si coroana, si 
Domnul m-a adus intr-un alt loc unde puteam vedea obiecte ca intr-o oglinda. El mi-a spus “ 
Nu exista nici pata, nici cute pe roba ta, nu-i asa? Nimeni nu va intra aici, sau va lua parte la 
aceasta masa pana nu va avea haina astfel. Cativa dintre cei care fac parte din poporul meu 
si-au murdarit hainele. Altii si le-au mototolit, iar altii le-au indepartat si au uitat de ele. 
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Spune poporului meu ca a venit vremea sa isi spele hainele, sa le calce si sa si le ia inapoi. 
Crestinii ar trebui sa il roage pe Duhul Sfant sa ii ajute sa si le mentina in starea perfecta, 
deoarece Regele isi va sarbatori curand  Cina Casatoriei in imparatia Tatalui Sau. ”  
     Proveneam dintr-o familie divortata si am crescut cu tatal meu. Mama mea era o femeie 
foarte religioasa. Cat despre tatal meu, el nu credea in nimic. Am o sora care se afla intr-un 
legamant catolic, dar stiu ca Isus o va scoate curand din acesta iar ea va predica Evanghelia 
cu mine. Ma rog destul de mult pentru ea. Cand ma gandeam la viata mamei in acea mistica 
religie, in timpul primei mele calatori in Paradis, am strigat catre Domnul si i-am zis “ 
Doamne, mama mea este pierduta, desi i-am predicat Evanghelia ea nu vrea sa asculte. Pe  
zI ce trece ea este tot mai agatata de acea religie pagana .” Domnul mi-a raspuns “ Iti voi 
salva mama, dar o voi lua acasa imediat dupaceea, caci altfel va cadea din nou in pacat si va 
merge in iad. Din acest motiv, imediat dupa  ce este convertita, va muri cu putin timp mai 
tarziu, si va veni aici, in Paradis.”  
     Cand m-am intors pe pamant m-am rugat, am strigat, am oftat, reamintindu-I Domnului 
de promisiunea pe care mi-a facut-o, insa o vedeam pe mama mea mult mai implicata in 
idolatria religiei ei. Intr-o zi Dumnezeu l-a folosit pe fiul meu pentru a o converti pe mama 
mea. Chiar dupa trei zile de la convertirea ei, a murit, Slavit sa fie Domnul! 
     In timpul celei de-a doua calatorie in Paradis, Domnul mi-a spus “ Priveste! Ceea ce gura 
Mea a vorbit, mainile mele au implinit.” Mi-am vazut mama in acel frumos Paradis, era 
printre alte femei. Apoi Domnul m-a condus spre o zona din Paradis. Acolo am vazut mii de 

copii imbracati in alb, care il laudau si il glorificau pe Dumnezeu.  
Isus mi-a spus “ Acestia sunt copiii avortati de parinti si doctorii 
criminali. Copiii care a fost omorati inca de cand erau in 
pantecele mamei lor, si care sunt gasiti in pubele si rauri, sunt 
aici in Rai.” 
      Dragi frati si surori, contrariu a ceea ce ganditi, pentru 
Dumnezeu un fat este o fiinta umana inca din conceptie, inca 
din prima zi de sarcina.  
     Isus mi-a spus din nou “ Bernarda, lucreaza pentru ca Eu sunt 

puternic. Mesajul trebuie publicat in intreaga lume. Este un mesaj pentru pastorii crestini, si 
pentru toti mostenitorii pamantului, incluzandu-te si pe tine. Fie ca Cel ce este sfant sa 
continue sa fie sfant.”  
     In acel moment portile cerurilor erau deschise. Era o frumoasa scara. Dumnezeu a 
chemat mii de ingeri care au si venit, apoi Domnul m-a acompaniat pana acasa.  
      Cand am ajuns acasa, l-am vazut pe sotul meu si pe fratii crestini care asteptau ca 
sufletul meu sa se intoarca. Am privit spre corpul fizic care ramasese pe pamant, si i-am 
spus Domnului ca eu nu mai vreau acest corp in continuare. Domnul mi-a spus “ Nu te poti 
intoarce in ceruri cu Mine pentru ca inca nu ti-a venit ceasul. Trebuie sa spui mai intai 
oamenilor ce ai vazut pentru ca ei sa se pregateasca.” Cu o voce puternica, El mi-a spus “ 
Intra si primeste viata, Eu sunt invierea si viata, cel ce crede in Mine, chiar daca va muri va 
avea viata.” (Ioan 11: 25-26) 
 
      
                                        Traducerea si adaptarea LIVADARU OTNI-IEDIDA 


