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Misterul Paradisului 

de   episcop  Earthquake Kelly 

Interviu pe Manifest de Perry Stone jr.                              www.DivineRevelations.info/ROMANIAN 

Perry Stone, jr. la Manifest 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 
Ai pierdut vreodata tu sau cineva pe care cunosti vreun copil, probabil un bebelus sau 

un copil de 8, 9, 10 ani sau un adolescent care a plecat sa fie cu Domnul? Unde sunt 

ei acum? Ce fac? Ce se intampla? Dar despre copiii care au fost avortati? Sufletul si 

duhul unui bebelus, exista? Sau cum unii oameni ne invata, este doar un strop de tesut, pana cand 

devine un copil.  

 Astazi, am un invitat foarte special la Manifest. Facem o serie de experiente despre  viata 

dupa moarte, o serie care implica oameni care personal au experimentat viata dupa moarte, si au 

vazut Paradisul. Ei au pasit afara din trupul fizic pentru a vedea Paradisul. Il am cu mine astazi pe 

episcopul Earthquake Curtis Kelley. A fost numit Earthquake (cutremur) pentru ca era boxer. Daca 

te uiti la acest om poti afirma ca stie box. Sunt bucuros ca este alaturi de mine. Episcope , tu ai 

fost implicat timp de mai multi ani in hranirea saracilor, oameni din interiorul orasului, oameni 

care erau vanzatori de droguri, dependent  de droguri, prostituate, si ai lucrat cu cei mai saraci si 

cei mai nevoiasi.  

 Aveai un fiu care avea 24 de ani, si hraneai oamenii din cartierul Watts, care este cunoscut 

in intreaga lume ca cea mai dificila zona din S. U. A datorita bandelor. Si masina fiului tau a fost 

furata iar el a fost impuscat de doua ori in piept si omorat instantaneu  pe data de 7 decembrie, 

1998. 

Cu durerea in suflet pe care o experimentai, ai mai suferit si un anevrism cerebral, in urma 

caruia nu se credea ca vei supravietui. Asta se petrecea in decembrie 2004. Ai fost dus in spital. Mi-ai 

descries durerea si agonia. Spune-ne despre experienta pe care ai avut-o! Trebuie sa auziti asta! 
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------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Cand am ajuns la spital, m-au dus direct in camera de examinare. Nu stiam ca am un anevrism 

cerebral. Credeam ca este doar o durere de cap. Mi-au dat ceva medicamente, dar nu au functionat si 

ceva mergea prost. Ma fortam sa expir. Simteam ca pieptul imi este zdrobit, ca  si cum as avea un atac 

de inima. Deci nu mai puteam respira  si ma fortam sa expir. Am observant ca doctorul si sotia mea 

incercau sa ma ajute, insa eu am intrat in convulsii.  

In acest timp, tot aerul mi-a iesit din corp. Am inceput sa ma prabusesc si m-am regasit 

copborand in aceasta groapa. Eu sunt un lucrator (in misiune), deci acest lucru nu ar fi trebuit sa mi se 

intample. Intru in acesta groapa, si incep sa zbier si sa strig “ Doamne, cum poate sa mi se intample 

asta? Sunt un om al lui Dumnezeu. Te-am slujit. Am facut tot ce mi-ai zis!” In timp ce coboram puteam 

auzi aceste strigate si vaiete. Ajuns la un anumit punct, m-am oprit. Apoi L-am auzit Dumnezeu 

spunand “ Vreau sa auzi si sa vezi ce se intampla oamenilor care mor in spitale de pe intreg pamantul, 

si nu Ma au pe Mine.” Mor pierduti. Si asta li se intampla. El a spus “ Nu te teme, asta este doar 

pentru ca tu sa te intorci cu avertizare  pentru cei care nu Ma cunosc.” 

Apoi am inceput sa vin inapoi, iar El m-a reintrodus in trupul meu. ii puteam auzi pe doctori 

lucrand pe mine, incercand sa ma faca sa respire. Puteam auzi tot ce ziceau doctorii si asistentele. Am 

continuat sa zic “ Sunt aici! Sunt aici! Sunt viu! Sunt aici!” dar nu puteam sa imi deschid ochii  si nici 

macar sa misc un deget. Incercam sa imi misc un deget, dar nimic. Spuneam “ Sunt viu!” dar ii auzeam 

incepand sa opreasca echipamentul, pentru ca voiau sa renunte.  

Dar am auzit vocea lui Dumnezeu spunand “ Deschide ochii!” Cand mi-am deschis ochii, acolo 

era o doctorita care mi-a spus “ Bun venit inapoi, credeam ca te-am pierdut!” De acolo m-au dus intr-

o camera in care au pus tuburi pe mine, cu o grija intensiva. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Spune-ne ce s-a intamplat cateva zile mai tarziu in camera ta! 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Eram in camera mea, laudandu-L pe Domnul, dar eram intr-o mare durere. Au fost nevoiti sa 

imi infasoare de cap doua bucati de gheata. Tensiunea mea era mult prea ridicata. Erau nevoiti sa ma 

verifice din sfert in sfert de ora sa vada daca nu am murit. Ma verificau in functie de ceas.  

O asistenta a intrat, iar eu i-am spus “ Poti sa dai pe un canal crestin dragut. Nu vreau sa vad o 

emisiune cu politisti in care toti se impusca!” Deci ea a incercat sa gaseasca un canal dar nu a reusit. 

Deci i-am spus “ Doar inchide usa si opreste lumina!” 

Dupa ce a parasit camera si a inchis usa, am vazut acest lucru mare, frumos si aurit intrand in 

camera. Ma uitam fix la el. Acesta s-a asezat  la picioarele patului. 
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Eram legat jos, deci chiar nu ma puteam misca. Am spus “ Acel lucru era atat de frumos. Ce 

era?” Apoi, ca miscarea unui deget, m-a ridicat de pe pat.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Crezi ca sufletul tau iti parasise trupul, cum vorbeste Pavel in 2 Corinteni? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Da, mi-am parasit locuinta (trupul). Ma uitam jos spre trupul meu, dar nu l-am recunoscut, deci 

am spus “ Omule, tipul ala arata nasol, nu o sa reuseasca!” Ma uitam de fapt la mine. O secunda mai 

tarziu, am fost luat alaturi de aceasta fiinta mare si aurita in aceasta gradina frumoasa. Am vazut 

copaci care erau atat de mari, incat cel putin zece oameni care se tineau de mana ar fi reusit sa il 

inconjoare. Am vazut firele de iarba, fiecare fir avand cate un diamant, o bijuterie si un smarald in 

interiorul firului. Era atat de aranjat, mai bine decat intr-un teren de golf. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Ai pasit pe ea? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Eu am intaltimea de aproximativ 6 picioare si 5 inch, iar ingerul avea aproximativ 7 metri. 

Ingerul mi-a spus “ Du-te, umbla!” Credeam ca iarba cu smaralde va atinge picioarele mele si ma voi 

taia. Dar ingerul mi-a spus “ Nu, umbla!” In timp ce paseam, am simtit-o moale ca bumbacul. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Uimitor! Spuneai ca ai vazut de asemenea raul vietii… 

 ------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Da, in timp ce mergeam am vazut un rau. Raul parea ca danseaza pe muzica. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Puteai auzi muzica? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Da, puteam auzi muzica! 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Deci raul curgea odata cu muzica. Cum arata? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 
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Arata ca format din diamante lichide, diamante topite, ca niste culori de curcubeu diferite. 

Eram atat de incantat. Am vrut sa pun putin  in buzunarul meu. Am vrut sa beau putin, voiam sa inot. 

In trupul fizic  nu pot inota, dar acolo simteam ca inot. Eram atat de incantat sa vad asta incat ziceam 

“ Toata lumea trebuie sa vada asta!” 

Puteam vedea ca raul iesea dintr-o cladire reala si frumoasa. Puteam auzi de asemenea ingeri 

cantand. Apoi m-am uitat pe cealalta parte a raului si l-am vazut pe fiul meu.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Cel care fusese omorat, arata la fel? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Arata chiar bine. Deci am strigat, “ Hei, Scott!” El a spus “ Tata, tata!” “ Tu esti?” am intrebat. El a 

raspuns “ Da tata, locul acesta este mai frumos decat mi-ai spus tu sau mama vreodata.” Am spus “ 

Scott, pot veni pe cealalta parte la  tine?” El mi-a spus “ Nu, tata, nu poti chiar acum, tu trebuie sa te 

intorci.” Am spus “ Nu, unde este barca? Trebuie sa fie o barca pe aici!” 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Deci chiar vroiai sa ajungi pe partea raului unde era si el? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 Da, doar vroiam sa-l imbratisez. In 1998 fusese ultima data cand il vazusem. Trecusera 6 ani si 

chiar vroiam sa-l imbratisez. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Deci trecusera 6 ani. Arata la fel, dar tu zici ca arata minunat. Iar el te stia pe nume, stia ca esti 

tata. Ti-a spus ceva? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 Da, el mi-a spus “ Tata, iti amintesti cand mi-ai facut acea promisiune?” 

Eu eram boxer, si el putea sa ma loveasca doar foarte greu. Eram bun si i-as fi replicat de 

fiecare data. Niciodata nu reusea sa ma prinda. Ne boxam in bucatarie iar el s-a oprit si mi-a dat cea 

mai mare imbratisare. Asta a fost in ziua inainte de a muri. Mi-a spus “ Tata, vreau sa imi faci o 

promisiune.” Ma tinea atat  de strans incat abia mai puteam respira. Am spus “ Ce s-a intamplat? Este 

ceva neinregula la munca cu ceva?” El a spus “ Nu, tata. Vreau sa imi faci o promisiune ca nu te vei 

opri niciodata, tu si mama nu va veti opri niciodat din a predica eliberarea, ca nu va veti opri niciodata 

din a-i ajuta pe dependentii de droguri si pe membrii bandelor. Daca nu imi faci aceasta promisiune, 
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te voi face sa pierzi!” Am spus “ Ok, ok, ok fiule!” El mi-a dat drumul iar eu am spus “ oh, omule, esti 

ok?” El a spus “ Sunt ok.” 

In urmatoarea zi m-am dus sa predic trezirea in Nevada. Am primit cel mai rau telefon pe care il 

poti primi vreodata, in care sotia mea mi-a spus ca fiului meu i s-a furat masina, iar el a fost impuscat 

in piept de doua ori. Sa il vad in Paradis era tare. El mi-a spus “ Trebuie sa continui sa o faci. Nu poti 

veni inca aici pentru ca nu ai terminat, trebuie sa termini. Mi-ai dat cuvantul ca o sa termini! Trebuie 

sa te intorci si sa termini!” 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Ai vazut si pe altcineva? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Da, am vazut pe cativa dintre lucratorii pe care ii cunosteam, oameni care murisera, oameni la 

care ma dusesem pentru intalniri de rugaciune. Ei erau de asemenea pe cealalta parte. Si ei spuneau “ 

Nu poti veni, trebuie sa te intorci!” 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Credeai ca daca vei trece raul de cealalta parte nu te vei mai intoarce? Era asta perceptia 

ta? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 Asta credeam, de aceea incercam din rasputeri sa trec de cealalta parte. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Ai vazut copii, spune-ne despre copii! Asta chiar m-a miscat! 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 In timp ce eram dus afara de acea fiinta frumoasa si aurita, m-am uitat pe cealalta parte iar 

acolo erau copii alergand. Se jucau si aveau un timp fain. Am vrut sa merg sa ma alatur lor si sa ma 

joc; aveau un timp atat de fain. In timp ce stateam acolo am auzit vocea lui Dumnezeu spunand “ 

Tu esti unul dintre acesti copii.” Ma gandeam “ Uraa!” Acolo erau trei grupe diferite de copii, ca si 

copiii de aici. Dumnezeu mi-a spus ca unul dintre aceste grupe era format din copiii acre au murit 

in razboi, accidente, cancer. De toate culorile (natiunile) pe care vi le puteti imagina. Mai era un 

grup de copii care se jucau, iar Dumnezeu mi-a spus despre ei “ Grupul acesta este format din 

copiii avortati, care au fost trimisi inapoi la mine.” Si L-am auzit incepand sa planga, i-am putut 

auzi vocea chimbandu-se de la atata durere. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 
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 El a trimis acesti copii oamenilor, iar ei i-au trimis inapoi Lui 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Dar acolo mai era un grup de copii jucandu-se. El mi-a spus ca acesti copii erau cei care 

fusesera trimisi asa- zisilor “ oamenilor din biserica” care umbla pe caile lumii, si care in secret 

facusera avort, trimitandu-I inapoi. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Vai mie! Deci El grupase acesti copii in functie de situatia in care se aflau. Mi-ai spus ca 

Dumnezeu te-a trimis sa dai bisericii doua avertizari. Vreau sa fiti atenti la ceea ce are de spus 

omul acesta pentru ca el a fost in prezenta Domnului propriu-zis. Nu doar in prezenta ungerii Sale, 

ci in prezenta Sa. Spune-ne care sunt cele doua avertizari pe care ti le-a dat Domnul! 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

In una dintre aceste avertizari, El mi-a spus “ Spene-le oamenilor Mei sa se pocaiasca!” El a 

spus “ Ei nu Ma iau in serios!” In cealalta avertizare, el mi-a spus ca sunt multi oameni care au 

ceva impotriva Mea, ca si cum Eu as fi pacatuit. El a spus ca sunt oameni in Biserica care inca nu 

M-au iertat, pentru ca nu le-am dat lucrurile pe care le vroiau cand le vroiau. Sau pentru ca nu le-

am binecuvantat lucrarea atat de repede ca altele. Sau pentru ca cineva pentru care se rugasera 

murise. Sau pentru ca poarta ranchiuna in inima lor impotriva Mea. Pana cand nu Ma vor uita, nu 

ii pot binecuvanta sa inainteze. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Acum cativa ani am predicat mesajul numit “ Dumnezeul iertator”, si cand mi-ai impartasit 

acest aspect m-am infiorat complet. Pentru ca ceea ce spunea Dumnezeu era, Oamenii se roaga 

iar Eu nu le dau ceea ce vor, cand le vor si cum le vor. Iar ei se enerveaza pe Mine. Iar Dumnezeu 

ti-a spus “ Eu nu pacatuiesc!” Ei Ma invinuiesc de parca Eu as fi pacatuit. El spunea ca oamenii 

trebuie sa se elibereze, pentru a reusi. Vor trebui sa il ierte pe Dumnezeu si sa se elibereze si sa 

spuna “ Doamne, imi pare rau pentru ceea ce am gandit despre Tine!” 

Cea de-a doua avertizare este foarte miscatoare, privitoare la lucrare. Aceasta avertizare i-a 

fost data in Paradis, nu la rugaciune. El a iesit din trup in spital dupa ce a suferit un anevrism 

cerebral. Duhul si sufletul s-au indreptat catre Cer, el murise. El credea ca murise, si-a vazut fiul 

care fusese omorat de membrii unor bande, l-a auzit pe Dumnezeu spunand asta. Spune-ne! 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 A spus ca exista lucratori care traiesc asa cum vor, carora le-a trimis avertizari dupa 

avertizari, sa se pocaiasca de pacatele lor. Ei au sotie si multe iubite. El a spus ca i-a avertizat de 
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multe ori sa se pocaiasca. Ei urmaresc numai bani si lucruri, in loc sa imi caute Fata. Am trimis 

avertizari dupa avertizari. Au refuzat se pocaiasca. Din vreme ce au refuzat sa se pocaiasca dupa 

avertizari  si  avertizari, multi din ei vor muri la amvon, locurile in care se exprima ei si nu pe Mine.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Acum, pentru ca te-ai intors ai vazut ceva ce indeplineste conditiile acestea? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 Da, am vazut cateva personae pe care le cunosc si care indeplinesc aceasta conditie. Ei nu 

traiau asa cum ar fi trebuit, au vieti foarte ipocrite, un stil de viata foarte rau, si inca proclamandu-

se vestitori ai Evangheliei. Au murit in scaunul lor. Doi dintre ei aveau 39 de ani.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Adevarat! Ei bine, asta inseamna ca nu toti cei ce mor la amvon dupa ce au predicat au fost 

omorati de Dumnezeu! Ci Dumnezeu le-a dat avertizare dupa avertizare sa se pocaiasca. Un alt 

lucru pe care mi l-ai spus a fost o avertizare pentru America privitoare la un atac terrorist in cazul 

in care nu se vor pocai. 

De fapt, ceea ce nu stii  Earthquake, este ca am primit un telefon. Am aflat ca in Australia 

este un om care este considerat un adevarat profet. Dumnezeu I s-a aratat si i-a zis ca daca ROE 

vs. WADE nu este returnat in America si daca ei nu incep sa ii protejeze pe cei pe care Eu ii trimit 

la ei, bebelusii, o judecata severa -severa va veni asupra Statelor Unite, la punctul in care nu vor fi 

capabili sa o recunoasca nici in viitor. Spune-mi mai multe despre ceea ce ai vazut! 

 ------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

El spunea ca distrugerea se apropie de tara (SUA). El mi-a aratat un val mare care se 

pregatea sa loveasca. Asta a fost in decembrie 2004, inainte de Katrina. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Dumnezeu  ti-a aratat aceste lucruri inainte de a se intampla. 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 El mi-a aratat ca teroristii se afla deja in tara.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Spui ca i-ai vazut, chiar daca nu le-ai putut vedea fetele, ca  erau patru barbati si o femeie 

care lucrau intr-o celula de dormit. Este un atac major. Vorbim despre ceva atat de major incat 

oamenii nici nu vor putea intelege. Este un atac super major. 

file:///C:/Users/otni/AppData/Local/abortion/abortion.htm
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 Saptamana trecuta, la emisiune, fratele Carter si fratele Tommy Bates vorbeau despre 

experienta sotiei fratelui Carter, care a fost moarta pentru 21 minute si si-a vazut fiul de 40 de ani, 

decedat in urma unui accident. Fusese lovit de un camion.  

 Episcopul Kelley, care a suferit un anevrism cerebral, in spital vede o nava care vine si il ia 

instantaneu in prezenta Domnului.  

 Acum ascultatorii ar putea intreba “ Despre ce este vorba?” In 2 Corinteni 12 este scris ca 

Pavel a fost dus pana la al treilea cer, a fost dus in Paradis. A vazut lucruri pe care omului ii este 

interzis sa le rosteasca. Pavel spunea ca a vazut atatea, incat daca s-ar fi intors pentru a ne spune 

nu l-am fi crezut.  

 1 Corinteni 2: 9 “ Lucruri, pe care ochiul nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit, si la inima 

omului nu s-au suit, asa sunt lucrurile pe care le-a pregatit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 

 Dar Dumnezeu a descoperit acestea prin Duhul Sfant, prin Cuvantul lui Dumnezeu care este 

fundatia noastra si prin aceste perspective ale oamenilor care au avut aceste experiente. 

 Stiti ca este un doctor in Chattanooga, Tennessee numit Dr. Maurice S. Rawlings. El a scris 

cateva carti privitoare la Viata dupa Moarte. El a lucrat cu oamenii acre au vazut Iadul dar si 

oameni care au iesit din trupurile lor si au vazut Raiul. Cand au inceput sa i se intample aceste 

lucruri, el nu era credincios. Sunt doctori care nu vorbesc despre asta des.  

 Ei au vorbit oamenilor care au iesit din trupurile lor in salile chirurgice, au iesit din trupurile 

lor in urma unui accident.  

 Biblia spune ca noi suntem trup, suflet si duh. Stiu ca exista oameni care cred in asa numitul 

“ soul sleep”. Ei cred ca sufletul si duhul stau in trup. Stiu alte persoane care cred ca exista un loc 

de purgatoriu, unde o persoana trece printr-un anumit loc, este curatata, apoi iese afara.  

 Dumnezeu m-a ajutat sa fac o succesiune privitoare la toate aceste intrebari pe care le au 

oamenii despre Paradis. 

 Dar episcope, vazand si fiind acolo, ti-ai schimbat punctul de vedere privitor la viata sau 

viitor? 

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

 Oh, da! Dumnezeu mi-a spus sa zic poporului Sau sa ia aceste lucruri in serios. Nu iau 

suficient in serios aceste lucruri, fiind indiferenti.  

  Eu imi voi face o cercetare zilnica, ca sa fiu sigur ca sunt in regula. Nu va duceti prea mult la 

stanga ci stati cu Domnul. Ajunge! pe maini si pe genunchi! Strigati catre Domnul! Mergeti 

http://www.divinerevelations.info/nde
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inaintea Domnului si spuneti-I “ Doamne, vreau sa ma folosesti, pentru ca stiu ce e acolo.” Si 

trebuie sa avertizez sufletele inainte de a fi prea tarziu. Si asta fac. 

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

 Este o carte numita “Heaven Golden Vessel” (Vesela aurita a Cerului)- este o marturie. Este 

un miracol pentru tine sa stai aici pentru ca am auzit intreaga poveste a anevrismului. Chiar si 

doctorii ti-au spus ca daca te vei incrunta vei muri.  

------------------ Episcopul Earthquake Kelley ------------------- 

Sotia mea si-a pus mana pe capul meu si mi-a spus “ Nu te incrunta, daca te vei incrunta vei 

muri!” Credeau ca voi muri chiar acolo.  

--------------------- Host Perry Stone, Jr. ----------------------- 

Faci ceva bun pentru un om decedat. Am un prieten care mi-a spus “ Trebuie sa ii vorbesti 

acestui om!” Cand te-am intalnit in California, am devenit imediat martor al marturiei tale.  

Stiu ca sunt oamenii care nu cred asta, ei cred ca aceste experiente nu pot fi reale. 

Episcope, a fost o placere  sa te avem printre noi.  
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