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V roce 1982 jsem měl nehodu při níž jsem zemřel. Ve chvíli, kdy jsem
zemřel, jsem cítil, že se všechno stalo temné. Zjistil jsem, že jdu
tmavým tunelem a vedla mně nějaká bytost. Během toho co jsme šli
tímto chladným a tmavým tunelem, začal jsem slyšet hrůzný vřískot a
sténání a uvnitř mně rostl intenzivní strach. Věděl jsem, že ikdyž moje
tělo bylo již mrtvé, byl jsem na tom místě stále nějakým způsobem
živý.
Viděl jsem velké hady, kteří se plazili všude kolem a všichni lidé volali o vodu. Brzy jsme
dorazili na otevřené prostranství, které mělo mnoho komor a sekcí, každá v sobě pojímala
rozdílné lidi. Začal jsem hrůzou křičet a žebral jsem Boha o milost. "Pane vzpomeň si na můj
život! Smiluj se!" Naprostý děs svíral moji duši a můj celý život mi probíhal před očima. Když
jsme dorazili k nějaké bráně křičel jsem znovu: "Smiluj se nade mnou můj Pane, smiluj se nade
mnou! Prosím Tě pomoz mi! Pomoz mi Pane!!"
Znenadání vše ztichlo a slyšel jsem hlasitý hlas říci "Stop!" Hlas šokoval celé peklo a bytost,
která mně táhla za ruku mně pustila. "Nejsem Bůh cizoložníků, Nejsem Bůh smilníků,
Nejsem Bůh lhářů. Proč mně nazýváš Pánem, jestliže nejsem Bůh toho čím se honosíš?"
(Luk 6:46)

Cítil jsem, jako bych měl být zničen, ale po chvíli, přišel vlídnější Boží
hlas. "Pojď a ukážu ti věci, které se dějí na tomto místě, které čekají
na všechny, kteří nejsou ochotní následovat moji cestu a chodí
podle žádosti (představivosti) svých srdcí."
Pak jsme přišli na místo, kde jsem viděl ženu sedící na houpacím křesle.
Kolem dokola se stále ozýval děsivý nářek. Nejdříve vypadala ok, ale
pak se její tělo proměnilo v čarodějnici a ona vřeštěla v agonii hořící v
plamenech. Žadonila o milost, ale Pán mi řekl "Odplata hříchu je smrt,
a ti, kteří přichází na toto místo odtud nikdy neodejdou." (Řím 6:23)
Pán mi ukázal mnoho neposlušných lidí; mnohé, kteří kdysi patřili ke
křesťanské církvi. Křičeli a žadonili o milost, ale smilování nepřišlo.
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Milost může člověk nalézt pokud žije na zemi. Jakmile lidé zemřou, nemohou nikdy více
dosáhnout milosti, jak je psáno, "člověk musí jednou umřít a potom přijde soud” (Žid 9:27)
Ježíš mi ukázal místo s nějakým druhem vařícího
oleje, ve kterém byli lidé trápeni. tento olej hořel
a lidé se snažili uniknout ven, ale démoni je
házeli zpět dovnitř.
Šli jse až jsme došli na místo s lidmi, kteří kdysi
poslouchali Boží Slovo, ale nikdy nechtěli činit
pokání.
Dokonce jsem viděl pastory, evangelisty, věřící a
misionáře. Byli tam všichni z různých důvodů .
Viděl jsem pastora, který nikdy nevěřil v moc
Ducha Svatého, mluvení v jazycích, uzdravování,
nebo v křest v Duchu Svatém. (Mark 3:29) Žadonil o milost a ještě jednu šanci říci světu, že
muvení v jazycích je reálné, že Duch Svatý je reálný a že je opravdový pokoj v Evangeliu. Ale
bylo pro něj příliš pozdě, nemohl se vrátit, dokonce i když byl pastor. Jeho šance na pokání
byla možná jen na zemi.
Také jsem v pekle viděl misionáře. Byl tu, protože žádal o peníze, aby začal misii v Africe, ale
polovinu peněz si nechal pro sebe. Nyní prosil o milost a druhou šanci vrátit peníze, které
nebyli jeho. Když viděl, že mu Ježíš nemůže pomoci, proklínal Ježíše.
Viděl jsem lidi, kteří kdysi v církvi chválili Boha. Nyní jen křičeli o milost, kvůli hříchům z kterých
nečinili pokání – ztratili šanci k pokání po tom co zemřeli. Viděl jsem pastory, kteří kradli
desátky a dary ze svých církví. Žadonili, aby mohli vrátit zpět všechny své špatné činy, ale
nebyla už jiná šance.
Ti kteří zemřou bez Ježíše jdou do pekla a ti kteří zemřou s Ježíšem Kristem jdou do nebe.
Mnoho lidí věří, že po smrti se zastaví existence. (Annihilationism) Ale smrtí jejich reálný život
začíná, buď v Boží slávě, nebo ve věčném odsouzení a hanbě. (Daniel 12:2) Svoje rozhodnutí
děláš právě teď. Musíme všichni opatrně meditovat nad tím, kde strávíme věčnost. Chceš
strávit věčnost v pekle, nebo v Boží slávě? Je to tvůj výběr.
Šli jsme dál na jiné hrozné místo, kde byli démoni všech
druhů, vzhledů a tvarů; Někteří měli jen jednu ruku, jedno oko
a jednu nohu zakončenou kopytem. Jejich tváře byli z
polovičky lidské, ale zbytek byl prázdný. Zeptal jsem se
“Pane co to je? ” A on řekl "To jsou démoni destrukce v
domácnostech, v životech všech, kteří jsou ztraceni. To
je démon, který ničí a ničí bez odpočinku den za dnem."
Trápení na tom místě je tak hrozné; duše si stále připomínají
věci, které dělali během života na zemi. Stejně jako v
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podobenství o bohatém muži a Lazarovi. (Luk 16:19-31) Bohatý muž si mohl vzpomenout, že
měl otce a 5 bratrů. Pamatuješ si na všechny věci, které jsi dělal na zemi, dobré, nebo špatné;
pamatuješ si na všechny svoje příbuzné, a to je součást trápení, protože zoufale nechceš, aby
také přišli do pekla.
Dnes je mnoho lidí, kteří káží evangelium, varují žijící lidi a vedou je k pokání. Jediný, kdo tě
může spasit je Ježíš, který je po pravé ruce OTCE, připraven tě zachránit. "Není v žádném
jiném spasení a není dáno lidem jiné jméno, skrze, které bychom mohli spaseni býti.” ( Sk 4:12)
Důvěřuj jen Ježíši.

Děti v pekle
Viděl jsem ženu se dvěma dětmi, které řvali na svoji matku: "Proč? Proč jsi nás nevodila do
nedělní (křesťanské) školy? Proč jsi nám nedovolila chodit do církve?" Prolkínali jí protože jim
nikdy nedovolila slyšet evangelium.
Dokonce dnes cítím bolest a hrůzu ve své duši, když si vzpomenu, že jsou dokonce I malé děti
v pekle. Viděl jsem některé kolem 12-14 lety. Litovali mnoha věcí, které dělali během života na
zemi. Mnozí křesťané ignorantně říkají, že děti nemohou být v pekle, protože jsou přece tak
mladé. Ale já vám říkám – jestliže může dítě rozlišit mezi tím co je dobré a zlé a nekráčí po
cestě Pánově, může skončit na místě soužení. (Př. 22:6)
V Bibli je psáno "Viděl jsem mrtvé malé I velké stát před trůnem a knihy byly otevřeny. Jiná
kniha byla otevřena, kniha života. Mrtví byli souzeni podle toho co dělali tak jak bylo napsáno v
knihách.” (Zj. 20:12) Každá osoba, která může rozeznat mezi
dobrým a zlým bude stát před Pánem; není nic skrytého před
očima Pána.
Pokračovali jsme v chůzi až jsme přišli k místu podobnou
stadiónu. Byli tam démoni smějící se straceným duším.
Posmívali se jim a trápili ty, kteří byli stvořeni k Božímu
obrazu.
Démoni trhali kusy z lidí a schovávali je, aby je lidé hledali.
Démoni měli sadistické potěšení při způsobování bolesti. Jak je psáno"Zloděj nepřichází než
aby kradl zabíjel a ničil...” (Jan 10:10)
Lidé tam zoufale žíznili po vodě, ale není tam. Oni litují dne kdy se narodili. Ale horší pocity
mají ti co znali Ježíše, ale potom od Něj odešli. Jestli jsi odešel od Ježíše, jestli už nechodíš po
Jeho cestách, DNES je den jít zpět! Nestyď se před přáteli, nebo před někým jiným co by mohl
říct (dívej se jen na Ježíše a ne kolem sebe).
Vzpomeň si co říká Ježíš o těch, kteří se za něj stydí. Jestli se někdo stydí za mně a za moje
slova, Syn člověka se za něj bude stydět, když přijde ve své slávě a slávě Otce a svatých
andělů. (Luk 9:26)
Je čas aby jsi běžel do Boží přítomnosti; a hledal záchranu. Nehledal církev, kde se budeš cítit
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dobře; hledal církev, kde se Duch Pána pohybuje a činil pokání ze všech svých hříchů! Je čas
pro hluboké pokání; čas křičet k Pánu a běžet k Ježíši. Jestliže máš hříchy, které jsi nezastavil,
tvoje duše je v NEBEZPEČÍ, protože Bible říká, že Ježíš přijde jako zloděj v noci, (1 Tes. 5:2) Jsi
připraven nebo ne?
Dívali jsme se jak démoni mučí lidi. Viděl jsem jednoho jak vyloupl
člověku oči a schoval je a ta osoba se plazila v bolestech, aby je
našla. Démoni měli potěšení ze své krutosti. Někomu utrhli ruce a
nohy. Ale ti co kdysi znali Pána, ale zemřeli ve svých hříších, tak
jejich utrpení bylo mnohem horší. Měli dvojté odsouzení. (Žid 10:2627) Ti kteří nikdy neznali Pána byli mučeni, ale je mnohem větší
utrpení pro ty co znali Ježíše a potom odešli. (2 Pet. 2:21)
Na tom místě jsem cítil nevyjádřitelnou hrůzu v mé duši, ryzí zděšení. Litoval jsem všech duší,
které křičeli o smilování. Ježíš řekl, "Ukáži ti kolik věcí čeká na ztracené duše."
Procházeli jsme jiným místem, kde bylo mnoho různých hořících cel.
Uvnitř těchto cel byli duše, ale všechno co po nich zůstalo, byly
zuhelnatělé šedé kostry. Ale oni mohli stále cítit bolest a řvali k Ježíši o
milost když procházel kolem. Zjistil jsem, že tito lidé byli kdysi v církvích;
někteří dokonce kázali Boží Slovo během svého života na zemi, někteří
vyháněli démony a mluvili jinými jazyky během života na zemi. Ale nyní
byli tito křesťané tady dole, protože se jednoho dne rozhodli odejít od
Božích cest.

CESTA DO PEKLA
Pán řekl, "Podívej na tuto širokou cestu." Viděl jsem cestu po
které šli zástupy věřících a dokonce si nesli Bible. Někteří se
modlili a jiní zpívali chvály.
Viděl jsem jak úzká cesta Boží odbočovala v pravo, ale křesťané
poktačovali v chůzi přímo do pekla. Ježíš vysvětlil, "Oni mají
dvojí život; oni žijí dva životy: jeden v mém domě modlitby a druhý ve svých vlastních
domech." Řekl jsem, "Pane tito lidé chválí Tvé Jméno!" Ježíš odpověděl, "Ano, a dokonce I
když volají a vykřikují a říkají pěkné věci o mně, nebo mně jejich srdce jsou plná
cizoložství, plná zlého, plná lží, plná podvodů, plná nenávisti, plná kořenů hořkosti, plná
zlých myšlenek." Pak jsem porozumněl tomu co bylo napsáno v písmech: “Ne každý kdo mi
říká Pane Pane vejde do Božího Království, ale jen ten kdo činí vůli mého Otce který je v
Nebesích.” (Mat. 7:21)
Mnozí křesťané mají nějakou tvrdost, nebo hořkost ve svých srdcích vůči svým bratrům a
můžou dokonce vynechávat církev kvůli bratrům. Ale když se v církvi pastor zeptá, “Kolik z vás
miluje Pána?” Oni řeknou "Amen!" Ale Bible říká, že ti kteří nenávidí své bratry jsou jako vrazi a
žádný vrah nevejde do království Nebeského. Je psáno, každý, kdo se hněvá na svého bratra
bez příčiny musí trpět soud. Každý, kdo by řekl bratru “Rácha,' bude stát před radou. A každý
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kdo by řekl blázne musí trpět pekelný oheň. (Mat 5:22) Tito bratři toho budou hluboce litovat,
když se Pán vrátí.
Bible nám říká, Nebudeš nenáviděti bratra svého v srdci svém; svobodně potresceš bližního
svého a nesneseš na něm hříchu. Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš [hněvu] proti synům lidu
svého, ale milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin.. (Leviticus 19:1718) Je to tak smutné, když se ti, kteří slouží Pánu nedostanou do Nebe. Musíš o tom vážně
přemýšlet a ptát se “Jsem připraven na Pána? Opravdu dělám Boží vůli? Je můj život
potěšením pro Boha?” Stále máš časobrátit svoje srdce k Bohu a uniknout peklu.
Někteří lidé se nestarají o to kam jdou, pouze si chtějí užít života. Ale já vám říkám, strávit čas
s Ježíšem, ne s nějakou ženou je užívání si života. Strávit čas v Pánově domě, ne v baru – to
je život. Musíme prosit Boha o milost pro ty, co jdou stále po cestě smrti a hříchu.
V pekle jsem viděl mnohé co si na zemi mysleli, že žijí svatě, ale
pak prosili o milost a druhou šanci. Moji duši toužebně bolelo je
vidět bez šance. Viděl jsem ženu jako by si četla Boží Slovo a
kázala o Janu 3,16. řekla: "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna, aby každý kdo v něho věří nezahynul,
ale měl život věčný.” Ježíš řekl: Je tady, protože nemohla
odpustit svému manželovi; ona nezvládla odpustit svému muži." (Mat 6:14-15) Tato žena
byla farářka v evangelické církvi 35 let, ale nyní je v pekle a prosí o jednu další šanci odpustit
svému muži.
Bible nás varuje, vejdi v dobrou vůli rychle s protivníkem svým, dokud jsi s ním na cestě,aby tě
snad nedal protivník tvůj soudci a soudce dal by tě služebníku a byl bys uvržen do žaláře. (Mat.
5:25) a Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství. (Mat. 5:7)
Jestliže jsi někdo, kdo volá v přítomnosti Páně, jsi stále pod milostí. Ale jestli si myslíš, že už
nemůžeš volat, nebo se modlit, jestliže jsi zastavil svůj modlitební život, jsi ve velkém
nebezpečí.
Odpuštění je něco zvláštního a ta žena nikdy neodpustila. Po 35 letech tvrdé práce pro Boha,
to všechno ztratila na konci. Přemýšlejte o tom a ujistěte se, že jste vše odpustili. Jak chcete
strávit věčnost?
Můj bratr mi často říkal: "V den kdy zemřu půjdu do pekla a démoni mně
budou trápit” Ale díky Bohu se obrátil od této bláznivé víry, protože ho
přistihl soud Boží. Během natáčení tohoto příběhu leží nemocný na
AIDS. Prosil Boha o šanci a nakonec obrátil svoje srdce k Ježíši.
Nepřemýšlí jak dřív a nechce jít na místo trápení. Mnohé díky, že můj
bratr přijal Ježíše jako svého spasitele. Můj bratr udělal dobře; věděl, že
už mu nezbývá mnoho času. Ale většina lidí neví kdy zemřou.
Ježíš a já jsme pokračovali v chůzi, až jsme přišli ke skupině lidí kteří se nazývali "evangelikální
křesťané". Ježíš mi vysvětloval proč byli tito muži v pekle. V sousedství kde oni žili byl opilec,
který se stal křesťanem. Jednoho dne jeho žena vážně onemocněla. Začal chodit od dveří ke
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dveřím – hledal někoho aby ji zavezl do nemocnice. Když přišel ke křesťanům, tak jim řekl –
moje žena je velmi nemocná – potřebuji půjčit nějaké peníze, abych ji odvezl do nemocnice."
Ale křesťané mu řekli, "To je to co říkáš! Ne! Nemáme tady peníze!" Když šel k jiným, také mu
odmítli pomoc. Nakonec žena toho muže zemřela.
Jeden z křesťanů řekl, "Dal jsem tomu opilci lekci, určitě chtěl ty peníze, aby
se opil, ale nenapálil mně, nedal jsem mu jedinou peny!” Nyní jsou v pekle v
ohni a mučeni a hluboce litují všeho zlého. (Mat 23:31-46)
Tito muži byli svázáni provazy a hořeli. Jejich kůže padala z jejich těl a nebyl
konec jejich soužení. Vzpomínali si na všechno zlé co kdy dělali.

Pyšní křesťané
Prosím pozorně mně poslouchejte. Byl jsem evangelikální křesťan. Modlil jsem
se za nemocné a Bůh je uzdravoval, modlil jsem se za chromé a Bůh je
napřimoval. Vyháněl jsem démony a mluvil v nových jazycích, ale měl jsem
ducha vychloubání, který mi ukazoval mého pastora duchovně menšího než
mně. Viděl jsem mnoho zázraků v mé službě, více než u mého pastora. Ale
začal jsem si myslet, že jsem to já, že já sám dělám zázraky. V mé zpupnosti
jsem si myslel, že jsem byl superobdarovaný, někdo speciální. Neporozumněl
jsem tomu, že to byla milost Boží v mém životě. Když jsem se dostal do pekla Bůh mi řekl:
"Nejsem Bůh vychloubačů."
Mnozí z nás stojí před Božím oltářem plní pychy a chlouby. Mnozí, kteří zpívají chvály Bohu,
začínají být plní pýchy. Mnoho služebníků kážících slovo a používající Boží moc, si začnou
myslet, že jsou moc důležití. Mnoho lidí ,kteří slouží v osvobození začíná naplňovat pýcha.
Chci vám říci, že Bůh vidí všechno a zná vaše srdce.
Jestliže se vychloubáte, jste pyšní, nebo arogantní ve svých srdcích, jestliže opovrhujete svými
bratry nebo pastorem, prosím rychle čiňte pokání! Je mnohem lepší být ponížený před
člověkem, než být ponížený v přítomnosti Páně. Přeji vám vidět toto
místo, tak jak jsem já viděl. Přeji vám slyšet nářek ztracených cítit
hrůzu, kterou jsem já cítil a vidět jejich konečné odsouzení, aby jste
porozumněli.
Pokračovali jme v chůzi, až jsme došli do nějaké čekárny. Viděli jsme
démona jak křičel a jiné démony jak se před ním předváděli. Dva z nich
byli v podobě nádherné ženy. Jejich práce byla
zničit služby a uvádět služebníky do hříchu. Ti,
kteří slouží Pánu musí být opatrní na satanovy pasti. satan chce zničit
váš život a on může použít ty lidi, kteří jsou blízko vás, ty, kteří nekráčí
blízko s Ježíšem. Ti můžou být satanovy nástroje.
Satan má démony, kteří jsou přestrojení za člověka. Chodí do církví a
hledají mladé slečny a dokonce vdané ženy a vedou je do hříchu, za
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účelem zničení manželství a životů.
V pekle jsem viděl člověka, který se rouhal Duchu Svatému. (Luk 12:10) prosil o milost a křičel v
bolestech. V celém jeho obličeji a těle byli červi. Snažil se je vytahat, ale mnohem více jich
přišlo. (Mar 9:44) Jeho bolest byla nesnesitelná.
Tento muž měl starosti o svoji rodinu, aby nepřišla na stejné místo. Jestliže opravdu milujete
svoji rodinu, kažte jim Boží Slovo, aby mohli uniknout peklu. (Sk 16:31)
Bible říká A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se

raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni. (Mat 10:28)
Křesťané si musí uvědomit, že sice moho skrýt pravdu před pastorem, diakony, staršími a
kongregací, nemohou však nic ukrýt přítomností Páně, jak je psáno, Kam bych zašel od

ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl? Jestliže bych vstoupil na nebe,
tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi. Vzal-li bych křídla záře jitřní,
abych bydlil při nejdalším moři: I tam by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne
popadla. ( Žalm 139:7-10)

Lhaní Bohu
Mže to znít bláznivě, ale mnoho křesťanů skončí v pekle kvůli lhaní. Křesťané
často prostě a nenuceně lžou v církvi bez uvažování. Pastor se jich může
zeptat otázku a oni mu v klidu zalžou. Ale musíme si vzpomenout, že
jednoduchá lež podnítila Boha k tomu, aby zabil Ananiáše a Zafiru v církvi. (Sk
5:3-10)

Mnoho křesťanů je v pekle, protože lhali pastorovi. Neuvědomili si, že v
podstatě lžou Bohu. A Bible nás varuje, ani OPILCI, ani CIZOLOŽNÍCI,ani
SMILNÍCI, ani LHÁŘI NEZDĚDÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ. (Zjev. 21:8) (1 Kor. 6:9-10)
Musíš vědět, že pokud jen vyznáváš, že jsi křesťan,
můžeš být stále nečistý před Bohem, pokud
pokračuješ v hříchu. Mně osobně Bůh ukázal, že je
stále zpupnost v mém srdci. (Mat 7:21-23) Stále je čas
činit pokání a obnovit své srdce a mysl.
Jestliže jsi vlažný křesťan, upadávající, nebo žijící
dvojí život, skloň svoji hlavu právě teď před Bohem a
žádej o odpuštění, buď ochotný odvrátit se od zlých
činů. Jestliže neznáš Ježíše modli se právě nyní a pros Ho o odpuštění, popros Ho ať vejde do
tvého srdce, přijmi Ho jako svého spasitele.

Neplýtvej už víc časem!

7

