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In 1982 am avut un accident in urma caruia am murit. In timp ce moartea ma
impresura, simteam ca totul devine intunecat. M-am regasit umbland printr-un tunel
intunecat, in timp ce un fel de creaturi m-au luat. In timp ce mergeam prin acest tunel
negru si rece, am inceput sa aud tipete oribile si gemete , iar frica intensa crestea
inlauntrul meu. Stiam asta, desi corpul meu era deja mort, eram
cumva viu in acest loc.
Am vazut serpi mari tarandu-se peste tot in jur, si toti
oamenii strigau dupa apa. Curand am ajuns in fata unui platou
care avea mai multe camere si diviziuni, fiecare dintre acestea
continand diferite persoane. Am inceput sa plang terorizat,
implorandu-l pe Dumnezeu sa-mi acorde mila. “ Duane amintesteti viata mea! Ai mila!” Teroare clara imi apasa sufletul, si intreaga viata mi se derula
inaintea ochilor. In timp ce ne-am apropiat de un fel de usa, am strigat din nou “ Ai mila
de mine ,Doamne! Ai mila de mine! Te implor sa ma ajuti! Ajuta-ma Doamne!”
Dintr-o data in jurul meu s-a facut liniste, si am auzit o voce puternica spunand “
Stop!” Vocea a zguduit intreg Iadul, iar creaturile care ma prinsesera m-au eliberat. “ Eu
nu sunt Dumnezeul adulterilor, Eu nu sunt Dumnezeul
preacurvarilor, Eu nu sunt Dumnezeul mincinosilor. De ce ma
numesti Doamne, daca eu nu sunt Dumnezeul celor care sunt
mandri. ”
Ma simteam ca si cum ar fi urmat sa fiu distrus, dar
momentele au trecut si vocea lui Dumnezeu a mai coborat. “ Vino si
iti voi arata lucrurile ce se petrec in acest loc si care ii asteapta pe
cei care nu vor sa urmeze calea mea si care si-au urmat imaginatia
si propriile inimi.”
Apoi ne-am indreptat spre un loc unde am vazut o femeie
stand pe un balansuar. Acolo inca mai erau acele gamete
inspaimantatoare. La inceput ea parea OK, dar apoi trupul ei s-a
transformat intr-o vrajitoare, iar ea tipa in agonie, arzand in flacari.
Ea a implorat mila, insa Domnul mi-a spus “ Portile pacatului
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inseamna moarte, iar cei care ajung aici nu vor mai putea iesi niciodata.”
Domnul mi-a aratat multe persoane neascultatoare, multi care fusesera
candva membri ai Bisericii Crestine. Mila poate fi capatata numai atata vreme cat
persoana este inca pe Pamant. Dupa ce aceasta moare, mila nu mai poate fi capatata,
asa cum este scris “Si dupa cum oamenilor le este randuit sa moara o singura data,
apoi vine judecata. ”( Evrei 9: 27)
Isus mi-a aratat deasemenea un
loc care era plin de un fel de ulei fiert, iar
inauntru se aflau oameni care sufereau,
arzand in flacari si incercand sa iasa afara.
Insa demonii ii aruncau inapoi inauntru.
Am mers pana am ajuns intr-un
loc in care se aflau oameni care auzisera
Cuvantul lui Dumnezeu, dar care nu au vrut
niciodata sa se pocaiasca.
Am vazut chiar si pastori,
evanghelisti, credinciosi si misionari. Am
vazut un pastor care nu a crezut niciodata
in puterea Duhului Sfant, vorbitul in limbi
sau botezul Duhului Sfant. Implora mila, si doar o ultima sansa de a spune oamenilor ca
vorbitul in limbi este real, ca Duhul Sfant este real, si ca exista o adevarata libertate prin
Scriptura. Dar era prea tarziu pentru el, nu mai putea iesi de acolo niciodata, desi era
pastor. Singura lui sansa de a se pocai a fost pe pamant.
Am vazut deasemenea un misionar in Iad. Era acolo doar datorita faptului ca a
cerut bani pentru a incepe o misiune in Africa, dar a pastrat pentru sine un sfert din
suma banilor. Acum implora mila si inca o ultima sansa pentru a returna banii ce nu-i
apartineau. Cand a vazut ca Isus nu-l putea ajuta, L-a blestemat.
Am vazut oameni care altadata se aflau in biserica slavindu-L pe Dumnezeu.
Acum isi cereau iertare pentru pacatele de care nu se pocaisera, insa si-au pierdut
aceasta sansa odata ce au murit.
Cei care mor fara Isus Hristos ajung in Iad, dar cei care mor alaturi de El
mostenesc Cerurile. Multe persoane cred ca a muri inseamna a-ti fi oprita existenta.
Insa dupa moarte, viata ta incepe, fie in gloria lui Dumezeu, fie in condamnarea si
rusinea fara sfarsit. Tu faci acesta decizie chiar acum. Trebuie sa meditezi adanc la
locul unde iti vei petrece eternitatea. Vrei sa-ti petreci eternitatea in iad sau in gloria lui
Dumnezeu? Este alegerea ta.
Am continuat sa mergem pana am ajuns intr-un
alt loc oribil, in care se aflau demoni de toate marimile,
tipurile si formele, unii care aveau un singur brat, un
singur ochi si un singur picior. Fata lor era cat jumatate
din fata umana, iar restul era pur si simplu gol. Am
intrebat “ Doamne ce e asta?” Iar El mi-a spus “ Acestia
sunt demoni de distrugere, din casele tuturor celor
pierduti. Acestia sunt demoni care vor distruge si vor
distruge fara odihna, zi dupa zi.”
Tortura din acel loc este teribila, sufletele isi amintesc mereu faptele pe care leau facut pe pamant, bune sau rele. Iti tii
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minte toate rudele, si aceasta este parte a torturii, deoarece tu iti doresti cu disperare
ca nici ele sa nu ajunga in acest loc.
In prezent sunt multi pastori care predica Evanghelia si care ii avertizeaza pe cei
de pe pamant sa nu ajunga in Iad. Singurul care te poate salva este Isus, care sta la
dreapta Tatalui, pregatit sa te salveze. “ In nimeni altul nu este mantuire, caci nu este
sub cer nici un alt nume dat oamenilor, in care trebuie sa fim mantuiti.” ( Fapte 4:12)
Increde-te doar in Isus.

Copii in Iad
Marturisesc despre o femeie care avea doi copii, care urlau la mama lor “ De ce? De ce
nu ne-ai dus la Scoala Duminicala duminica? De ce nu ne-ai permis sa mergem la
biserica?” Ei o blestemau pentru ca ea nu le-a permis niciodata sa auda Evanghelia.
Chiar si astazi simt durere si tristete in sufletul meu cand imi amintesc ca acolo in Iad
sunt chiar si copii tineri. Am vazut unii cu varstele cuprinse intre 12 si 14 ani. Si ei
regretau multe din lucrurile pe care le-au facut pe pamant. Unii crestini ignorant spun
ca acesti copii nu pot fi pierduti niciodata, pentru ca ei sunt atat de tineri. Dar va spun,
daca un copil poate distinge intre bine si rau, si nu umbla pe caile Domnului, vor ajunge
deasemenea in acest loc de tortura.
In Biblie este scris: “ Si i-am vazut pe morti, mici si mari, stand in picioare inaintea
tronului lui Dumnezeu si au fost deschise cartile. A fost deschisa si o alta carte, care
este Cartea Vietii. Iar mortii au fost judecati dupa faptele lor, dupa cele ce erau scrise in
carti.”Toate persoanele care pot distinge intre bine si rau vor trebui sa stea inaintea
Domnului. Nimic nu este ascuns de ochii Domnului.
Am continuat sa mergem pana am ajuns intr-un
loc similar unui stadion . Acolo erau demoni care radeau
de toate sufletele. Ii batjocoreau si ii torturau pe cei care
erau facuti dupa chipul lui Dumnezeu.
Demonii sfasiau bucati din aceste persoane, facandu-le
astfel sa le caute. Demonii obtineau o placere sadica
infiltrand durerea. Asa cum este scris “ Hotul nu vine
decat sa fure, sa injunghie si sa distruga.” ( Ioan 10-10)
Oamenii din acel loc insetau disperati dupa apa, insa
acolo nu este apa deloc. Ei regreta pana si ziua in care au fost nascuti. Dar cele mai rele
regrete sunt ale celor care odata l-au cunoscut pe Isus, dar s-au indepartat de El. Daca
te-ai indepartat de Isus, daca nu mai umbli pe caile Sale, astazi este timpul sa te intorci.
Nu fi rusinat de ceea ce prietenii tai sau oricine altcineva ar putea spune.
Aminteste-ti ce a spus Isus in legatura cu cei care se rusineaza de El : “ Caci de oricine
se va rusina de Mine si de cuvintele Mele se va rusina si Fiul Omului de el cand va veni
in gloria Sa si a Tatalui si a sfintilor ingeri.”( Luca 9-26)
Este timpul ca tu sa alergi in prezenta Domnului, si sa cauti salvarea. Nu cauta o
biserica care sa te faca doar sa te simti bine, ci cauta o biserica in care Duhul Domnului
sa te miste si sa iti ierte toate pacatele. Este timpul pentru o pocainta adanca, este
timpul sa strigi dupa Isus si sa alergi la El. Daca ai pacate pe care inca nu le-ai oprit,
sufletul tau este in PERICOL, pentru ca Biblia spune ca Isus va veni ca un hot in noapte (
1 Tesaloniceni 5:2). Esti pregatit sau nu?
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Am continuat sa privim cum demonii ii torturau pe
oameni. L-am vazut pe unul dintre ei furand ochii unei
persoan si ascunzandu-i, iar acum aceea persoana trebuia
sa se taraie in durere pentru a-i gasi. Demonii se bucurau
de cruzimea lor. La unii le furau mainile sau picioarele. Insa
celor care odata l-au cunoscut pe Isus, dar au murit in
propriile pacate, le erau aplicate pedepse mult mai rele.
Aveau o dubla condamnare. Cei care nu au auzit niciodata
de Dumnezeu erau deasemenea in tortura, insa este mai multa tortura pentru cei care lau cunoscut odata pe Isus , dar au dat inapoi.
Cat am fost acolo, am simtit o teroare de nedescris in sufletul meu, panica curata.
Simteam atata mila pentru sufletele care strigau dupa mila. Isus a spus “ Iti voi arata
cat de multe lucruri le mai asteapta pe aceste suflete pierdute.”
Ne-am indreptat spre un alt loc in care erau o multime de celule aprinse. Inauntrul
celulelor erau suflete, insa din ele nu mai ramasesera decat oase negre. Insa ele inca
mai puteau simti durere, si tipau dupa mila din partea lui Isus in timp ce noi treceam pe
acolo.

Drumul spre Iad
Domnul mi-a spus “ Priveste spre acest drum larg.” Am vazut un drum pe care umblau
multi credinciosi, multi dintre ei carand chiar si o Biblie. I-am vazut pe multi rugandu-se
iar pe altii cantand cantari de lauda.
Am vazut cum calea cea stramta a Domnului se
ramifica spre dreapta, insa crestinii continuau sa se
indrepte spre Iad. Isus a explicat “ Ei au o viata dubla,
ei traiesc doua vieti : una in casa mea de rugaciune, si
alta in propriile lor case.” Am spus “ Dar Doamne,
oamenii acestia slavesc numele Tau….” Isus a
raspuns “ Da, si chiar si atunci cand plang, striga, si
imi spun lucruri dragute despre Mine sau Mie, dar
inimile lor sunt pline de curvie, pline de rau, pline de minciuni, pline de inselatorie, pline
de ura, pline de amaraciune, pline de ganduri rele. ” Apoi am inteles ceea ce este scris
in Scriptura: “ Nu oricine Imi zice “ Doamne, Doamne!” va intra in Imparatia Cerurilor, ci
cel ce face voia Tatalui Meu care este in ceruri.” ( Matei 7: 21)
Multi crestini au ura sau amaraciune in inimi fata de fratii lor, deci multi dintre acestia
parasesc biserica din cauza acelui frate. Dar pastorul cand intreaba biserica “ Cati
dintre voi il iubiti pe Isus?” ei spun “ Amin” , insa Biblia ne spune ca cei care isi urasc
fratii sunt precum criminalii, si nici un criminal nu intra in Imparatia lui Dumnezeu. Este
scris “ oricine se manie pe fratele sau fara motiv va fi pasibil de condamnare, si oricine
va zice fratelui sau “ Prostule” va fi pasibil de pedeapsa Sinedriului, iar oricine-I va zice “
Nebunule”, va fi pasibil de focul Iadului.” Acesti frati vor regret aceste lucruri foarte mult
dupa intoarcerea Domnului.
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Biblia ne spune: “ Sa nu urasti pe fratele tau in inima ta, sa mustri pe aproapele tau, dar
sa nu te incarci cu un pacat din pricina lui. Sa nu te razbuni, si sa nu tii necaz pe copiii
poporului tau. Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. Eu sunt Domnul.” Este atat
de trist cand acei care il cunosc pe Domnul nu ajung in Rai. Trebuie sa meditezi serios si
sa-ti pui intrebarea “ Sunt cu adevarat pentru Domnul? Fac eu voia lui Dumnezeu? Este
viata mea placuta lui Dumnezeu?” Inca mai este timp sa te intorci la Dumnezeu si sa
scapi de Iad.
Unora nu le pasa unde vor ajunge, ei vor doar sa se bucure de viata. Dar va spun,
petrecand timp cu Isus inseamna a te bucura de viata. Petrecand timp in casa
Domnului si nu intr-un bar, aceea este viata. Noi trebuie sa continuam sa ne rugam
pentru cei care sunt inca pe calea spre pierzare.
In Iad am vazut multe persoane care pe pamant
credeau ca au Duhul Sfant, dar acum implorau doar mila si
inca o sansa. Sufletul meu era atat de indurerat pentru ele.
Am vazut o persoana care se prefacea ca citeste Cuvantul lui
Dumezeu, si care predica din Ioan 3:16. Ea zicea “ Fiindca
atat de mult a iubit Dumnezu lumea incat a dat pe singurul
Sau fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara ci sa aiba
viata vesnica.” Isus a spus ca aceasta era acolo pentru ca “ nu isi ierta sotul, niciodata
nu a reusit sa isi ierte sotul.” Aceasta femeie a slujit unei biserici evanghelice timp de
35 de ani, dar acum in Iad implora inca o sansa pentru a-si ierta sotul.
Biblia ne avertizeaza “ Cauta de te impaca de grab cu parasul tau, cata vreme esti
cu el pe drum, ca nu cumva parasul sa te dea pe mana
judecatorului, judecatorul sa te dea pe mana judecatorului,
judecatorul sa te dea pe mana temnicerului, si sa fii
aruncat in temnita.”( Mate 5 :25) si “ Ferice de cei milosi,
pentru ca ei vor capata mila.” (Matei 5:7)
Daca plangi in prezenta Domnului, tu esti inca sub gratie si
mila. Insa daca tu simti ca nu mai poti plange, nu te mai poti ruga, daca ti-ai sfarsit viata
de rugaciune, esti intr-un pericol imens.
Iertarea este ceva special, dar acea femeie nu a iertat niciodata. Dupa 35 de ani de
lucru greu pentru Dumnezeu, a pierdut totul la sfarsit.
Mediteaza la asta si asigura-te ca ai iertat pe toata lumea. Cum vrei sa-ti petreci
eternitatea?
Fratele meu imi spunea adesea “ In ziua in care voi muri, voi ajunge in Iad si ii voi lasa
pe demoni sa ma tortureze.” Din fericire s-a pocait de aceasta falsa gandire, pentru ca
judecata lui Dumnezeu l -a castigat in cele din urma. In timp ce eu va transmit acest
mesaj, el este la pat, bolnav de AIDS. El l-a implorat pe Dumnezeu inca pentru o alta
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sansa, iar in final si-a predat inima lui Isus. Nu mai gandeste astfel, si nu isi mai doreste
sa ajunga in acel loc de tortura. Din fericire el s-a intors la Dumnezeu. A primit de
asemenea vestea buna ca nu mai are mult de trait. Majoritatea oamenilor nu stiu cand
vor muri.
Isus si cu mine am continuat sa mergem pana am ajuns deasupra
unor oameni care se numeau pe ei insusi “ crestini evanghelici”. Isus a
explicat de ce acesti oameni sunt in Iad. In cartierul in care locuiau, era
un betiv care a devenit crestin. Intr-o zi sotia lui s-a imbolnavit. El a
inceput sa bata din usa in usa cautand ajutor ca cineva sa o duca la
spital. Cand a ajuns in fata crestinului i-a spus “ Sotia mea este foarte
bolnava. Am nevoie sa imi imprumuti niste bani sa o pot duce la spital. ”
Insa crestinul i-a spus “ Asta zici tu! Nu! Noi nu avem bani aici!” Cand a mers la casa
unui alt crestin, si acesta l-a refuzat. In final sotia lui a murit.
Unul dintre crestini a spus “ Cu siguranta i-am dat betivului aceluia o lectie, vroia acei
bani doar pentru a se imbata, dar nu m-a prostit! Nu i-am dat nici macar un penny!”
Acum, in Iad sunt in foc si tortura, si isi regret adanc rautatea.
Acesti oameni erau legati cu franghii, in timp ce ardeau. Pielea le cadea de pe corp iar
tortura aceasta nu avea sfarsit. Acum isi aminteau tot raul pe care l-au facut.

Un crestin mandru
Va rog ascultati-ma cu atentie. Si eu eram un crestin evanghelic.
Ma rugam pentru bolnavi si Dumnezeu i-a vindecat, m-am rugat pentru
schiopi si Dumnezeu i-a ridicat. Am scos demoni si am vorbit in limbi,
insa aveam un duh de glorie zadarnica, care m-a facut sa-l privesc
spiritual pe pastorul meu mai prejos decat pe mine.
Multi dintre noi stam in fata altarului lui Dumnezeu plini de mandrie si glorie desarta.
Multi canta cantari de lauda, fiind plini de mandrie. Multi dintre slujitorii lui Dumnezeu
care predica Cuvantul si sunt folositi de Dumnezeu, ajung la concluzia ca sunt cei mai
important.
Am continuat sa mergem pana am ajuns in dreptul unor
fel de camere de asteptare. Am vazut demoni care strigau
demoni, iar acestia se prezentau inaintea lor. Doua dintre
acestia aveau forma a doua femei frumoase. Slujba lor era sa
distruga pastorii si sa ii conduca in pacat. Cei care slujesc
Domnului trebuie sa fie atenti la capcanele diavolului. Satan
vrea sa iti distruga viata si poate folosi acele personae care iti
sunt apropiate, cei care nu merg aproape de Isus. Ei pot fi
instrumente ale lui Satan.
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Satan are de asemenea demoni deghizati in oameni. Ei merg in biserici in
cautare de domnisoare tinere sau chiar femei maritate, pentru a le conduce in pacat, sa
le distruga casatoriile si vietile.
In iad am vazut de asemenea un om care blestema Duhul
Sfant. ( Luca 12: 10). El se afla acolo implorand mila, si strigand in
durere. Avea viermi pe toata fata si trupul. El incerca sa ii
indeparteze, dar acestia reveneau de fiecare data. ( Marcu 9: 44)
Durerea sa era de nesuportat.
Acest om era ingrijorat in privinta destinatiei in acest loc a
membrilor familiei sale. Daca iti iubesti familia cu adevarat, predicale Cuvantul lui Dumnezeu, ca astfel ei sa poata scapa de iad. ( Fapte 16: 31).
Biblia spune “ nu va temeti de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci
temeti-va mai degraba de Cel ce poate sa piarda si sufletul si trupul in ghena.” ( Matei
10: 28)
Crestinii trebuie sa isi aminteasca ca desi pot ascunde adevarul de pastori,
diaconi, batrani si adunare, NU se pot ascunde de prezenta Domnului. Dupa cum este
scris “ Unde ma voi duce departe de Duhul Tau, si unde voi fugi departe de fata Ta?
Daca ma voi sui in cer, Tu esti acolo; daca ma voi culca in locuinta mortilor, iata- Te si
acolo; daca voi lua aripile zorilor, si ma voi duce sa locuiesc la marginea mari, si acolo
mana Ta ma va calauzi si dreapta Ta ma va apuca.” ( Psalmul 139: 7-10)
Mintindu-L pe Dumnezeu

S-ar putea sa sune nebunesc, dar multi crestini sfarsesc in iad din
cauza minciunii. Adesea crestinii doar mint nonsalant in biserica si nu
au nimic impotriva acesteia. Pastorii ii pot adresa o intrebare, iar
membrul sa ii minta pur si simplu. Dar trebuie sa ne amintim ca o
simpla minciuna a fost cauza pentru care Dumnezeu i-a ucis pe Anania
si Safira in Biserica. ( Fapte 5: 3- 10) .
Multi crestini se afla in iad doar pentru ca l-au mintit pe pastor. Ei nu realizau ca il
mint pe Dumnezeu. Iar Biblia ne avertizeaza ca nici un betiv, nici un adulter, nici un
preacurvar, nici un MINCINOS nu va mosteni Imparatia lui Dumnezeu. ( Apocalipsa 21:
8, 1 Corinteni 6: 9- 10).
Trebuie sa stii ca doar pentru faptul ca pretinzi ca esti crestin, poti fi inca necurat
in fata lui Dumnezeu, daca continui sa pacatuiesti. Eu eram personal folosit de
Dumnezeu, insa inca mai aveam slava desarta in inima mea. ( Matei 7: 21- 23) Inca mai
este timp sa te pocaiesti si sa iti reinoiesti inima si mintea.
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Daca esti doar un crestin caldut, razvratit sau unul care traieste o viata
duplicitara, pleaca-ti capul chiar acum inaintea lui Dumnezeu, si implora iertare si fii
dispus sa iti schimbi faptele. Daca nu il cunosti pe Isus, roaga-te acum, cere-I iertare,
cheama-L in inima ta, accepta- L ca salvator.

Nu mai irosi timpul!
Nu fi un crestin care va sfarsi in iad!

Traducerea si adaptarea LIVADARU OTNI -IEDIDA
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