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Á árinu 1982 lenti ég í slysi og dó. Þegar dauðinn kom yfir mig, fann ég hvernig
allt varð myrkt. Ég fann sjálfan mig labba í gegnum dimm göng, og
einhversskonar vera var að taka mig. Þegar við löbbuðum í þessum köldu og
dimmu göngum, byrjaði ég að heyra hræðileg öskur og kvein og ofsalegur ótti óx
inní mér. Ég vissi að þótt að líkaminn minn væri dauður, þá var ég einhvernveginn
lifandi á þessum stað.
Ég sá stóra snáka hreyfast út um allt, og allt fólkið var biðjandi um vatn. Fljótlega komum við að opinni
sléttu, með mörgum klefum og skiptingum, og hver þeirra sitthvort fólkið inni. Ég byrjaði að hrópa í
skelfingu, biðjandi Guð um miskunn. “Drottinn, mundu eftir lífinu mínu! Hafðu miskunn!” Hrein skelfing
greip sál mína, og ég sá allt mitt líf koma fram fyrir augun á mér. Þegar við komum að einhverjum dyrum,
kallaði ég aftur, “Miskunnaðu mér Drottinn; miskunnaðu mér! Ég bið þig að hjálpa mér! Hjálpaðu mér
Drottinn!!”
Allt í einu var hljóð, og ég heyrði háa rödd segja, “Stopp!” Röddin hristi allt helvíti, og verurnar sem voru
að leiða mig með hendinni, slepptu mér. “Ég er ekki Guð hórkarla, ég er ekki Guð saurlífsmanna, ég er
ekki Guð lygara. Afhverju kallar þú mig Drottinn ef þú hrokast upp?” (boast/monta sig/stæra sig) (Lúk
6:46)
Mér leið eins og mér mundi verða tortímt, en með tímanum varð rödd Guðs blíðari, “Komdu og ég mun
sína þér hluti sem eru að gerast á þessum stað sem eru að bíða eftir öllum sem
hafa ekki verið viljugir til að fylgja Mínum vegum og hafa gengið after
ímyndunum þeirra eigins hjarta.”
Við fórum á stað þar sem ég sá konu sitja í ruggustól. Það komu ennþá skelfileg
kvein alls staðar á þessum stað. Fyrst sýndist hún í lagi, en svo breyttist líkaminn
hennar í norn, og hún öskraði í angist og kvöl, brennandi í logum. Hun bað um
miskunn, en Drottinn sagði við mig: “Laun syndarinnar er dauði, og þeir sem fara
á þennan stað munu aldrey komast út aftur.” (Róm 6:23)
Drottinn sýndi mér margt óhlýðið fólk, margir sem voru einu sinni hluti af kristinni
kirkju. Þeir voru hrópandi og biðjandi um miskunn, en það var engin miskunn.
Miskunn er bara hægt að finna á meðan manneskja er ennþá lifandi á jörðinni. Þegar
fólk er þegar dáið, er ekki hægt að fá neina miskunn lengur, eins og það segir, “Og
eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm” (Heb
9:27)
Jesús sýndi mér líka stað með einhversskonar sjóðandi olíu, og það var fólk að kveljast inní henni, brennandi
í logum og reyna að komast út. En djöflar/illir andar/púkar hentu þeim
aftur til baka.
Við löbbuðum þangað til við komum að stað með fólki sem hlustaði einu
sinni á orð Guðs, en vildi aldrey iðrast.
Ég sá jafnvel pastora, trúboða, trúaða og þá sem höfðu verið í verkefni
Guðs. Þeir voru allir þarna af misjöfnum ástæðum. Ég sá einn pastor sem
trúði aldrey á kraft Heilags Anda, tungutalið, lækningar eða skírn í
Heilögum Anda. (Mark 3:29) Hann var biðjandi um miskunn, og bara
eitt enn tækifæri til að segja heiminum að tungutalið sé raunverulegt, að Heilagur Andi sé raunverulegur, og
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að það sé raunverulegt frelsi í fagnaðarerindinu. En það var of seint fyrir hann; hann gæti aldrey komist út,
ekki einu sinni þótt hann væri pastor. Hans tækifæri til að iðrast var bara mögulegt á jörðinni.
Ég sá líka trúboða í helvíti. Hann var þarna af því að hann bað um pening til að opna verkefni í Afríku, en
hann hélt helmingnum af peningnum fyrir sjálfan sig. Núna biður hann um miskunn og annað tækifæri til að
skila peningnum sem var ekki hans. Þegar hann sá að Jesús gat ekki hjálpað honum, þá bölvaði hann Jesú.
Ég sá fólk sem var einu sinni inni í kirkju að lofa Guð. Núna eru þau bara að biðja um miskunn fyrir syndir
sem þau hafa ekki iðrast fyrir, þau misstu þeirra tækifæri til að iðrast eftir að þau dóu. Ég sá pastora þarna
sem rændu tíundum og fórnum frá kirkjunum þeirra. Þeir báðu líka um að taka til baka/afturkalla öll þeirra
vondu verk, en það var ekkert annað tækifæri.
Þeir sem deyja án Jesú Krists fara til helvítis, og þeir sem deyja með Jesú Kristi fara til himnaríkis. Margt
fólk vill trúa því að deyja sé bara að hætta að vera til. (Gereyðing) en eftir dauðann, þá byrjar líf þitt, annað
hvort í dýrð Guðs eða í eilífri fordæmingu og skömm. Dan 12:2 Þú ert að ákveða það val núna. Við verðum
að hugleiða vandlega hvar við viljum eyða eilífðinni. Viltu eyða eilífðinni í helvíti eða í dýrð Guðs? Þitt er
valið.
Við héldum áfram að labba á annan hræðilegan stað þar sem voru
djöflar(demons) af öllum týpum, lögun og mótum; sumir höfðu bara
eina hendi, einn eitt auga og einn fót með hóf. Andlitin þeirra voru
eins og hálf mannsandlit, en restin var bara tómp. Ég spurði,
“Drottinn hvað er þetta?” Og hann sagði, “Þessir eru andar
eyðileggingarinnar, á heimilum allra þeirra sem eru
glataðir/týndir. Þeir eru illu andarnir sem munu eyðileggja og
eyðileggja án þess að hvílast, dag eftir dag.”
Kvalirnar á þessum stað voru hryllilegar; sálirnar muna alltaf þá hluti
sem þeir gerðu meðan þær voru á jörðinni. Alveg eins og í
dæmisögunni um ríka mannin og Lazarus. (Lúk 16:19-31) Ríki maðurinn gat munað að hann átti föður og
fimm bræður. Þú manst alla hluti sem þú gerðir í lífnu þínu, gott eða slæmt; þú manst eftir öllum ættingjum
þínum, og þetta er hluti af kvölunum, af því að þú vilt í örvæntingu ekki að þau fari til helvítis líka.
Í dag er margt fólk sem boðar fagnaðarerindið, vara þá á jörðinni vð til að iðrast. Sá eini sem getur frelsað
þig er Jesús, sá sem er við hægri hönd föðurins, tilbúinn að bjarga þér. “Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum.
Og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss.” (Post 4:12) Treystu á Jesú
einan.

Börn í helvíti
Ég varð vitni að konu með tvö börn sem voru að öskra á mömmu sína: „Afhverju? Afhverju tókstu okkur
ekki í sunnudagaskóla? Afhverju leyfðir þú okkur ekki að fara í kirkju?“ Þeir bölvuðu henni af því að hún
leyfði þeim aldrey að heyra fagnaðarerindið.
Jafnvel í dag, finn ég ennþá sársaukann og skelfinguna í sálinni minni þegar ég man að það eru jafnvel ung
börn í helvíti. Ég sá sum á milli 12 og 14 ára gömul. Þau sá líka eftir mörgu sem þau gerðu á meðan þau
voru á jörðinni. Margir kristnir hunsa það og segja að börn geti ekki glatast, af því að þau eru svo ung. En ég
segi þér, ef að barn getur greint á milli góðs og ills, og þau eru ekki að ganga í vegum Drottins, þá geta þau
líka endað í þessum kvalarstað. (Orðskv 22:6)
Og biblían segir „Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu, og bókum var lokið upp.
Og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir, eftir því sem ritað var í
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bókunum, samkvæmt verkum þeirra.“ (Opinb 20:12)Allar persónur sem geta skilið á milli góðs og ills munu
þurfa að standa frammi fyrir Drottni; ekkert er falið fyrir augum Drottins.
Við löbbuðum áfram þangað til við komum að stað sem var líkt og
íþróttavöllur. Þar voru púkar hlægjandi að glötuðum sálum. Þeir voru
að hæðast að þeim, og kveljandi þá sem voru skapaðir í mynd Guðs.
Illu andarnir mundu rífa líkamsparta af fólkinu og fela þá, og láta
fólkið leita af þeim. Djöflarnir fengu sadista ánægju við það að valda
sársauka. Eins og það er ritað “Þjófurinn kemur ekki nema til að stela
slátra og eyða...” (Jóh 10:10)
Fólkið þarna þyrstir í örvæntingu í vatn, en það er ekkert. Þau sjá eftir
meira að segja deginum sem þau fæddust. En versta tilfinningin er fyrir þá sem þekktu Jesú, en gengu síðan
burt frá Honum. Ef þú hefur gengið burt frá Jesú, ef þú fylgir ekki lengur Hans vegum, í dag er dagurinn til
að koma aftur! Ekki skammast þín fyrir það sem vinir þínir eða hver annar gæti sagt.
Mundu hvað Jesús sagði um þá sem skammast sín fyrir Hann. En þann sem blygðast sín fyrir mig og mín
orð, mun Mannsonurinn blygðast sín fyrir, er hann kemur í dýrð sinni og föðurins og heilagra engla. (Lúk
9:26)
Það er tími fyrir þig að hlaupa í nærveru Guðs; og leita eftir hjálpræði. Ekki leita eftir kirkju sem lætur þér
líða vel; leitaðu að kirkju þar sem Andi Drottins hreifist og iðrastu fyrir allar þínar syndir! Það er kominn
tími fyrir djúpa iðrun; tíma til að gráta út til Drottins og hlaupa til Jesú. Ef þú hefur syndir sem þú hefur ekki
stoppað, þá er sál þín í HÆTTU, af því að biblían segir að Jesús muni koma sem þjófur að nóttu, (1 Þess.
5:2) Ertu tilbúinn eða ekki?

Við héldum áfram að horfa á djöflana pynta fólkið. Ég sá einn rífa augað
úr einni manneskju, og fela það, og persónan þurfti að draga sjálfa sig í
kvöl til að finna það. Djöflarnir fengu ánægju út úr grimmdinni sinni.
Fyrir suma, rifu þeir af hönd eða fót. En fyrir þá sem þekkt einu sinni
Drottinn, en dóu í syndunum sínum, þeirra refsing var miklu verri. (Heb
10:26-27) Þeir sem þekktu aldrey Guð voru líka í kvölum, en það eru
meiri þjáningar fyrir þá sem þekktu Jesú og urðu síðan fráfallnir. (2 Pét.
2:20-21)
Þegar ég var þarna, fann ég ósegjanlega skelfingu í sálinni minni, hreina hræðslu. Ég hafði svo mikla samúð
með öllum sálunum sem voru að biðja um miskunn. Jesús sagði, “Ég mun sýna þér hvernig margir hlutir
eru ennþá að bíða glataðra sálna.”
Við komum á annan stað sem hafði mismunandi brennandi klefa. Inni í klefunum
voru sálir, en allt sem var eftir af þeim var bara sviðin grá bein. En þau gátu ennþá
fundið sársauka, og þau hrópuðu á miskunn frá Jesú þegar Hann labbaði fram hjá. Ég
fann út að þetta fólk var einu sinni í kirkjum; sumir prédikuðu jafnvel orð Guðs á
lífsleiðinni, sumir hentu út illum öndum og töluðu í tungum á jörðinni. En núna voru
þessir kristnir hér, af því að einn daginn ákváðu þeir að snúa frá vegum Guðs.
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Vegurinn til helvítis
Drottinn sagði, “Sjáðu þessa víðu götu.” Ég sá götu þar sem fjöldi
trúaðra gekk, og þeir voru jafnvel með biblíu. Ég sá suma biðja og
aðrir voru að syngja lof.
Ég sá þröngan veg Guðs kvíslast úr til hægri, en þeir kristnu he´ldu
áfram að labba beint til helvítis. Jesús útskýrði, “Þeir hafa tvöfalt
líf; þeir eru að lifa tveimur lífum: einu í Mínu bænahúsi, og
öðru í þeirra eigin húsum.” Ég sagði, “En Drottinn, þetta fólk er
að lofa Þitt Nafn!” Jesús svaraði, “Já, og jafnvel þegar þau gráta,
hrópa, og segja fallega hluti um Mig eða til Mín, þá er hjartað
þeirra fullt af hórdómi, fullt af illu, fullt af lygum, fullt af blekkingum, fullt af hatri, fullt af rótum af
biturleika, fullt af vondum hugsunum.” Þá, skildi ég hvað var skrifað í ritningunni “Ekki mun hver sá sem
segir við mig: Drottinn, Drottinn, ganga inn í himnaríki heldur sá einn er gerir vilja föður míns sem er á
himnum.” (Matt 7:21)
Margir kristnir hafa einhvað hatur eða biturleika í hjartanu þeirra gagnvart bræðrum þeirra; og sleppa jafnvel
að mæta í kirkju út af þessum bróður. En þegar pastorinn spyr kirkjuna, “Hversu mörg ykkar elskið
Drottinn?” Þá segja þau “Amen!” En biblían segir að þeir sem hata bræður sína eru eins og morðingjar, og
enginn morðingi getur komist inní konungsríki himinsins. Það er ritað, “En ég segi yður: Hver sem reiðist
bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og
hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis.”(Matt 5:22) Þessir bræður munu sjá innilega eftir því þegar
Drottinn kemur aftur.
Biblían segir okkur, “Þú skalt eigi ganga um sem rógberi meðal fólks þíns og eigi krefjast blóðs náunga
þíns. Ég er Drottinn. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarðlega skalt þú ávíta náunga þinn, að
þú eigi bakir þér synd hans vegna. Eigi skalt þú hefnisamur vera né langrækinn við samlanda þína, en þú
skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ég er Drottinn.” (Lev 19:16-18) Það er svo sorglegt þegar þeir
sem þjóna Drottni, komast ekki inn til himna. Þú þarft alvarlega að hugleiða þetta og spurja, “Er ég tilbúinn
fyrir Drottinn? Er ég í alvörunni að gera Guðs vilja? Er líf mitt þóknanlegt Guði?” Þú hefur enn tíma til að
snúa hjarta þínu til Guðs og sleppa frá helvíti.
Sumu fólki er sama hvert þau eru að fara, þau vilja bara njóta þessa lífs. En ég segi þér, verja tíma með Jesú,
ekki einhverri konu er að njóta lífsins. Verja tíma í húsi Drottins, ekki á bar, það er líf. Við þurfum að biðja
Guð um miskunn fyrir þá sem eru ennþá að ganga á vegi dauðans og
syndarinnar.
Í hevíti sá ég marga sem héldu að þeir væru að lifa heilagt á meðan þeir
voru á jörðinni, en núna voru þau bara biðjandi um miskunn og annað
tækifæri. Sál mín verkjar svo mikið fyrir þeim. Við sáum konu sem lét eins
og hún væri að lesa Orð Guðs, og prédikaði um Jóhannes 3:16. Hún sagði:
“Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn eina einkason, til að hver
sem trúir á hann muni ekki glatast heldur hafa eilíft líf.” Jesús sagði að hún
væri þarna “Af því að hún gat aldrey fyrirgefið eiginmanninum sínum;
henni tóks aldrey að fyrirgefa manninum sínum.” (Matt 6:14-15) Þessi
kona hafði verið hirðir yfir evangelískri kirkju í 35 ár, en núna í helvíti,
biður hún um eitt enn tækifæri til að fyrirgefa eiginmanninum sínum.
Biblían varar okkur við, Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn,
meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki
dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í
fangelsi. (Matt 5:25) og Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun
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miskunnað verða. (Matt 5:7)
Ef þú ert einhver sem grætur ennþá í nærveru Drottins, þá ertu ennþá undir náð og miskunn. En ef þér finnst
þú ekki getað grátið meira, eða beðið lengur, ef þú hefur stoppað bænalífið þitt, þá ertu í mikilli hættu.
Fyrirgefning er einhvað sérstakt, og þessi kona fyrirgaf aldrey. Eftir 35 ár af harðri vinnu fyrir Guð, missti
hún það allt á endanum. Hugleiddu þetta, og vertu viss um að þú fyrirgefir öllum. Hvernig vilt þú eyða
eilífðinni?
Bróðir minn sagði oft við mig: “Daginn sem ég dey, mun ég fara til helvítis og leyfa púkunum að pína mig”
En þökk sé Guði, hann hefur iðrast af þessari heimskulegri trú, bara af því að dómur Guðs náði til hans.
Meðan þessi skilaboð eru skráð, er hann eins og er, sjúkur með AIDS. Hann hefur beðið Guð um tækifæri,
og hann helfur loksins snúið hjartanu sínu til Jesú. Hann hugsar ekki lengur eins og áður, og vill ekki fara á
þennan kvalarstað. Þökk sé Guði, bróðir minn hefur tekið við Jesú sem sínum frelsara. Bróðir minn var
heppinn; hann vissi að hann ætti ekki mikinn tíma eftir. En flest fólk veit ekki hvenar það mun deyja.
Jesús og ég löbbuðum áfram þangað til við komum að hóp fólks sem kallaði sig
“Evangelískir kristnir”. Jesús úskýrði afhverju þessir menn voru í Helvíti. Í hverfinu
þeirra sem þeir lifðu, var drykkjumaður sem varð kristinn. Einn dag varð konan hans
mjög sjúk. Hann byrjaði að fara á dyr eftir dyr að leita að hjálp til að koma henni á
spítala. Þegar hann kom að húsi hjákristnum, sagði hann þeim, “Konan mín er mjög veik.
Ég þarf lánaðann einhvern pening hjá ykkur til að fara með hana á sjúkrahús.” En þeir
kristnu sögðu honum, ”Það er það sem þú segir! Nei! Við höfum engann pening hérna!”
Þegar hann fór í annað kristið hús neituðu þeir líka að hjálpa honum. Það endaði með því
að kona mannsins dó.
Einn af þessum kristnum sagði, “Ég kenndi þessum drykkjumanni sannarlega lexíu, hann vildi bara
peninginn til að verða fullur, en hann blekkti mig ekki! Ég gaf honum ekki einn einasta penny!”
(penny=1/100 úr pundi) Núna í helvíti, eru þeir í eldi og kvaldir, og sjá djúplega eftir sinni illsku. (Matt
23:31-36)
Þessir menn voru bundnir með reipum, og brennandi. Skinnið á þeim féll af líkama þeirra, og það var enginn
endir á kvölunum þeirra. Þeir mundu allt það illa sem þeir höfðu gert.

Stoltur kristinn
Gerðu það vinsamlegast hlustaðu á mig vandlega. Ég var líka stoltur Evangelískur
kristinn. Ég bað fyrir sjúkum og Guð læknaði þá, ég bað fyrir lömuðum og Guð reisti þá
upp. Ég kastaði út djöflum og talaði í nýjum tungum, en ég hafði hroka-anda
(spirit/demon of vainglory), sem lét mig sjá pastorinn minn andlega minni en mig.
Ég sá mörg kraftaverk í minni þjónustu/starfi(ministry) meira en hjá pastornum mínum.
Ég í mínum hroka, hélt að ég væri ofur-hæfileikaríkur, einhver sérstakur. Ég skildi ekki
að það var miskunn Guðs sem var í lífi mínu. Þegar ég fór til helvítis, sagði Guð mér, “Ég er ekki Guð fólks
með hroka.”
Mörg okkar standa frammi fyrir altari Guðs full af stolti og hroka (hégómadýrð, in vain=til einskis). Margir,
sem syngja lofgjörð til Guðs, byrja að verða fullir af stolti. Margir af þjónum Guðs sem predika orðið, og eru
notaðir máttuglega af Guði, byrja að halda að þeir séu einum of mikilvægir? Margt fólk sem vinnur í að
leysa fólk verður líka fullt af stolti? Mig langar að segja þér að Guð sér allt, og þekkir hjartað í þér.
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Ef þú hefur hroka, stolt, eða dramb í hjatranu þínu, ef þú sérð bróðir þinn eða pastor með
fyrirlitningu/lítilsvirðingu, vinsamlegast iðrastu af syndunum þínum fljótt! Það er miklu betra að vera
auðmýktur fyrir mönnum, heldur en að verða niðurlægður í nærveru Drottins. Ég vildi að þú gætir séð
þennan stað, eins og ég gerði. Ég vildi að þú gætir heyrt óp þeirra fordæmdu, fundið skelfinguna sem ég
fann, og séð þeirra lokadóm, þá mundiru skilja.
Við héldum áfram að labba þangað til við komum að einhversskonar
biðstofu. Við sáum illan anda öskrandi, og aðrir djöflar komu fram fyrir
hann. Tveir þeirra voru í formi fallegrar konu. Þeirra starf var að eyðileggja
verk Guðs, og leiða þjóna Guðs í synd. Þeir sem þjóna Drottni, verða að vera
varkárir um gildrur satans. satan vill eyðileggja líf þitt, og hann getur notað
fólk sem er nálægt þér, þá sem ganga ekki nálægt Jesú. Þeir geta verið
verkfæri satans.
satan hefur líka illa anda sem eru dulbúnir sem menn. Theyr fara inní kirkjur
og leita að ungum dömum og jafnvel giftum konum, til að leiða þær í synd,
eyðileggja hjónabönd og líf.

Í helvíti, sá ég líka mann sem lastmælti gegn Heilögum Anda. (Lúk 12:10) Hann
var þarna biðjandi um miskunn, hrópandi í sársauka. Það voru ormar út um allt
andlitið á honum og líkamanum. Hann reyndi að fjarlægja þá, en það komu alltaf
fleirri. (Mark 9:44) Kvalirnar hans voru óbærilegar.
Þessi maður hafði áhyggjur af því að fjölskyldumeðlimir hans fari þangað. Ef þú
elskar fjölskylduna þína sannarlega, prédikaðu Orð Guðs til þeirra, svo að þau megi
komast undan helvíti. (Post 16:31)
Biblían segir Hræðist ekki þá, sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann, sem
megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. (Matt 10:28)
Kristnir þurfa að muna það að jafnvel þótt þeir geti falið sannleikann fyrir pastorunum, djáknunum,
öldungunum og söfnuðunum, þá geta þeir EKKI falið fyrir nærveru Drottins. Eins og er skrifað, Hvert get ég
farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stigi upp í himininn, þá ertu þar, þótt ég gjörði
undirheima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðans og settist við hið ysta
haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. (Sálm 139:7-11)

Að ljúga að Guði
Þetta getur hljómað klikkað, en margir kristnir enda í helvíti fyrir að ljúga. Kristnir ljúga
oft bara kæruleysislega í kirkju, og hugsa ekkert um það. Pastorinn getur spurt þau
spurningu, og meðlimur lýgur bara að þeim. En við verðum að muna að einföld lygi er
það sem fékk Guð til að drepa Ananías og Saffíru í kikrju. (Post 5:3-10)
Margir kristnir eru í helvíti einfaldlega fyrir að ljúga að pastornum. Þeir gerðu sér ekki
gerin fyrir því að þeir voru að ljúga að Guði. Og biblían varar okkur við, engir
drykkjumenn, engir hórkarlar, engir saurlífsmenn, engir LYGARAR munu erfa
Konungsríki Guðs. (Opinb 21:8) (1 Kor. 6:9-10)
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Þú verður að vita það að þótt þú segist vera kristinn, þá getur þú samt verið óhreinn frammi fyrir Guði, ef þú
heldur áfram að syndga. Ég var persónulega notaður af Guði, en hafði ennþá hroka í hjartanu mínu. (Matt
7:21-23) Það er ennþá tími til að iðrast og endurnýja hjartað þitt og hugann þinn.
Ef þú ert hálfvolgur kristinn, fallinn frá Guði, eða lifandi tvöföldu lífi, beygðu höfuðið þitt einmitt núna
frammi fyrir Guði, og biddu um fyrirgefningu, vertu viljugur að snúa frá illum verkum. Ef þú þekkir ekki
Jesú, biddu núna, og biddu Hann um fyrirgefningu, bjóddu/biddu hann að koma inn í hjartað þitt, meðtaktu
hann sem þinn frelsara.

Ekki sóa neinum meiri tíma!
Og ekki vera kristinn sem endar í Helvíti!
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