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Năm 1982 tôi bị tai nạn và chết. Khi sự chết đến tôi cảm thấy tất cả đều trở
nên tối tăm. Tôi thấy mình đang đi qua một đường hầm tối và có một cái gì
đó dẫn tôi đi. Khi chúng tôi đang đi trong đường hầm lạnh và tối tôi bắt đầu
nghe thấy tiếng kêu thét khủng khiếp và những tiếng rên rỉ, nỗi khiếp sợ
ngày càng tăng trong tôi. Tôi biết rằng mặc dù cơ thể tôi đã chết nhưng
bằng cách nào đó tôi vẫn sống ở nơi này.
Tôi nhìn thấy những con rắn lớn di chuyển xung quanh và tất cả mọi người khóc lóc thảm
thiết. Chúng tôi nhanh chóng đến một vùng đất mở bằng phẳng rộng lớn trong đó có nhiều phòng
và các vách ngăn chứa nhiều người khác nhau. Tôi bắt đầu khóc với sự kinh hoàng, cầu xin Chúa
thương xót. "Chúa ơi, Xin nhớ đến cuộc sống của con! Hãy thương xót con!" Sự kinh hoàng thắt
chặt linh hồn tôi, và toàn bộ cuộc đời tôi hiện ra trước mắt tôi. Khi chúng tôi tới một cái cửa tôi kêu
lên lần nữa: "Xin hãy thương xót con Chúa ơi; Hãy thương xót con! Con xin cha hãy giúp con!
Giúp con Chúa ơi!!"
Đột nhiên có một sự im lặng và tôi nghe thấy một giọng nói lớn "Hãy dừng lại!" Tiếng nói này làm
rung chuyển cả Địa ngục, và vật đang dẫn tôi đi đã thả tôi ra. "Ta không phải là Chúa của người
ngoại tình, kẻ gian dâm, ta không phải là Chúa của kẻ nói dối. Tại sao ngươi gọi ta là Chúa vì
ta không fải là Chúa của những kẻ kiêu hãnh?" (Luke 6:46)
Tôi cảm thấy như tôi sẽ bị hủy diệt, nhưng giây phút ấy qua đi và giọng của Chúa trở nên nhẹ
nhàng hơn, "Hãy tới đây và Ta sẽ chỉ cho con thấy những điều đang xảy ra tại nơi này, đó là
những điều đang đợi tất cả những người không sẵn sàng theo con đường của Ta và đi theo trí
tưởng tượng của chính họ."
Sau đó chúng tôi tới một nơi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên
một cái ghế bập bênh. Vẫn có những tiếng rên rỉ đáng sợ đến từ khắp nơi.
Đầu tiên người đàn bà trông có vẻ ok nhưng sau đó cơ thể cô ta biến thành
một mụ phù thủy và cô ta hét lên trong đau đớn, bị đốt trong ngọn lửa. Cô ta
đang cầu xin sự thương xót nhưng Chúa nói với tôi "Tiền công của tội lỗi là
sự chết, và những người đã đến nơi này sẽ không bao giờ ra khỏi được
nữa." (Romans 6:23)
Chúa chỉ cho tôi rất nhiều người không vâng lời, nhiều người đã từng là một
phần của Hội Thánh. Họ đang khóc lóc và cầu xin thương xót nhưng không
có sự thương xót. Sự thương xót chỉ được ban cho khi một người vẫn còn
sống trên Đất. Khi con người đã chết thì không thể nhận được sự thương xót
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nữa, như đã nói trong Hê bơ rơ, "Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải
chịu xét đoán” (Hebrews 9:27)
Chúa Jesus cũng chỉ cho tôi một nơi có dầu sôi và có nhiều
người chịu đau đớn bên trong những vạc dầu đó, bị đốt
trong lửa và cố gắng thoát ra nhưng ma quỷ ném họ trở
lại.
Chúng tôi đi mãi tới khi đến một nơi mọi người ở đó đã
từng có lần nghe về lời Chúa nhưng không muốn ăn năn.
Thậm chí tôi nhìn thấy những mục sư, những nhà truyền
giáo và những tín hữu. Họ ở đó vì rất nhiều lý do khác
nhau. Tôi nhìn thấy một mục sư người không bao giờ tin
vào quyền năng của Chúa Thánh Linh, nói tiếng lạ, phép chữa lành hoặc bap têm Thánh Linh. (Mark
3:29) Ông ta cầu xin sự thương xót xin thêm một cơ hội để nói với mọi người rằng việc nói tiếng là
là thật, Thánh Linh là thật và có sự tự do thực trong Phúc Âm. Nhưng đã quá muộn; ông ta không
bao giờ có thể ra khỏi nơi đó mặc dù ông ta đã từng là mục sư. Ông ta chỉ có cơ hội để ăn năn khi
còn ở trên Đất.
Tôi cũng nhìn thấy một nhà truyền đạo ở trong địa ngục. Ông ta ở đó vì ông ta đã yêu cầu tiền để
mở hội truyền giáo ở Châu Phi nhưng ông lại giữ một nửa số tiền cho mình. Giờ đây ông cầu xin sự
thương xót và một cơ hội để trả lại số tiền không phải của mình. Khi ông ta thấy rằng Chúa Jesus
không thể giúp đỡ mình thì ông đã nguyền rủa Chúa Jesus.
Tôi nhìn thấy những người đã có một thời vào nhà thờ để thờ phượng Chúa. Bây giờ họ chỉ khóc
xin thương xót vì tội đã không ăn năn, sau khi họ chết họ đã mất cơ hội ăn năn. Tôi nhìn thấy các
mục sư, những người đã cướp tiền dâng hiến và lạc hiến của hội thánh họ. Họ cũng cầu xin được
xóa bỏ những việc làm xấu của họ nhưng không còn cơ hội nữa.
Những người chết mà không có Chúa Jesus Christ thì xuống Địa ngục, còn những người có Chúa
Jesus Christ được lên Thiên đàng. Nhiều người tin rằng chết chỉ là sự dừng lại của sự tồn
tại. (Annihilationism) Nhưng khi chết cuộc sống thực sự mới bắt đầu, hoặc trong sự Vinh hiển của
Chúa hoặc trong sự kết án và sự xấu hổ đời đời. (Daniel 12:2) Bạn quyết định sự lựa chọn đó ngay lúc
này. Chúng ta cần phải suy niệm một cách cẩn thận về nơi chúng ta sẽ sống đời đời. Bạn muốn
sống đời đời ở Địa ngục hay trong sự Vinh hiển của Chúa? Đó là sự lựa chọn của bạn.
Chúng tôi tiếp tục đi tới một nơi khủng khiếp khác, đó là nơi có ma quỷ đủ các loại, các hình dạng;
Một số chỉ có 1 tay, một mắt và một móng chân. Mặt chúng nửa giống mặt người nhưng phần còn
lại trống rỗng. Tôi hỏi, "Chúa ơi, đây là cái gì vậy?” Chúa nói, "Đây là những ma quỷ của sự hủy
diệt trong ngôi nhà của những người hư mất. Đây là loại quỷ sẽ hủy diệt một cách không ngừng
nghỉ ngày nọ qua ngày kia."
Nỗi đau khổ ở nơi đó thật là kinh khủng; các linh hồn luôn nhớ về những việc họ đã làm khi còn
trên Đất. Cũng giống như trong dụ ngôn về người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca16:19-31), Người giàu có thể
nhớ rằng ông ta có bố và năm anh em. Bạn nhớ tất cả những gì bạn làm trong cuộc đời mình, cả
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điều tốt và điều xấu; bạn nhớ tất cả họ hàng của bạn, và đó là
một phần của sự đau khổ vì bạn thực sự không muốn họ cũng
phải vào Địa ngục.
Ngày nay có rất nhiều người giảng phúc âm cảnh báo mọi
người trên đất hãy ăn năn. Chỉ có một đấng có thể cứu chuộc
bạn đó là Chúa Jesus, người ngồi bên phải Đức Chúa Cha sẵn
sàng để cứu chuộc bạn. "Không có sự cứu rỗi trong một ai khác
cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài
người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.” (Công vụ
4:12) Hãy tin một mình chúa Jesus thôi.

Children in Hell
Tôi thấy một người phụ nữ với hai đứa con, hai đứa trẻ này đang hét lên với mẹ của chúng: "Tại
sao? Tại sao mẹ không cho chúng con đến trường Chúa Nhật?Tại sao mẹ không cho chúng con đến
hội thánh?" Chúng nguyền rủa bà ta vì bà khhông cho phép chúng nghe phúc âm.
Thậm chí đến hôm nay tôi vẫn có cảm giác đau và kinh hãi khi nhớ rằng thậm chí trẻ em cũng ở
dưới Địa ngục. Tôi nhìn thấy một số đứa khoảng 12 đến 14 tuổi. Chúng hối tiếc về rất nhiều điều
chúng đã làm khi còn trên đất. Nhiều Tín hữu Tin lành không biết gì đã nói rằng trẻ em không bao
giờ phải đến nơi đó vì chúng là những đứa trẻ. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng nếu một đứa trẻ
đã biết phân biệt điều xấu và điều tốt nhưng không đi theo con đường của Chúa thì chúng cũng có
thể phải đến nơi đau khổ đó. (Châm Ngôn 22:6)
Kinh thánh viết "Tôi cũng thấy những người chết đứng trước ngai cả lớn và nhỏ, và các sách đều
mở ra. Có một quyển sách khác mở ra nhan đề là sách sự sống. Các người chết bị phán xét theo
việc làm của họ như đã ghi trong các sổ sách.” (Khải huyền 20:12) Tất cả những người có thể hiểu
điều thiện và điều ác sẽ phải đứng trước mặt Chúa; không gì có thể giấu được con mắt của Chúa.
Chúng tôi đi tiếp đến khi tới một nơi giống sân vận động. Ở đó có những ma quỷ đang cười vào
những linh hồn hư mất. Chúng chế nhạo họ và hành hạ những người đã được tạo ra theo hình ảnh
của Chúa.
Ma quỷ cũng xé xác những người này và giấu đi khiến họ phải đi
tìm. Ma quỷ thích niềm vui tàn bạo bằng cách gây đau đớn cho
những người bị đến nơi đó. Như đã viết "Kẻ trộm chỉ đến để
cướp giết và hủy diệt…” (John 10:10)
Những người ở đó khát nước kinh khủng nhưng không có giọt
nước nào cả. Họ hối tiếc về ngày họ được sinh ra. Nhưng cảm
giác tồi tệ nhất là của những người đã biết đến Chúa Jesus nhưng
sau đó quay lưng lại với Ngài. Nếu anh chị em đã quay lưng lại
với Chúa Jesus, nếu anh chị em không còn theo con đường của Ngài nữa thì hôm nay là ngày để
anh chị em quay lại! Đừng xấu hổ về những gì bạn bè của anh chị em hoặc bất cứ ai có thể sẽ nói.
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Xin hãy nhớ về những gì Chúa Jesus đã nói về những người xấu hổ vì Ngài. Vì nếu ai hổ thẹn về Ta
và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài,
của Cha và của các thiên sứ thánh. (Luke 9:26)
Đây là thời điểm cho anh chị em chạy đến với sự hiện diện của Chúa và tìm kiếm sự cứu rỗi. Đừng
tìm kiếm một hội thánh làm cho anh chị em cảm thấy dễ chịu; hãy tìm một hội thánh nơi Chúa
Thánh Linh vận hành và ăn năn mọi tội lỗi của mình! Đây là thời điểm để ăn năn một cách sâu sắc;
thời điểm để khóc với Chúa và chạy đến với Chúa Jesus. Nếu anh chị em còn tội lỗi và không
dừng lại thì linh hồn anh chị em đang gặp NGUY HIỂM vì Kinh Thánh nói rằng Chúa Jesus sẽ đến
như kẻ trộm trong đêm, (1 Thess. 5:2) Anh chị em đã sẵn sàng chưa?
Chúng tôi tiếp tục chứng kiến cảnh ma quỷ hành hạ con người. Tôi
nhìn thấy một con quỷ móc mắt của một người và giấu đi, người đó
lê lết một cách đau đớn để tìm mắt của mình. Bọn quỷ vui thích với
trò chơi tàn ác của chúng. Với một số người thì chúng xé cánh tay,
cẳng chân của họ. Nhưng với những người đã từng biết đến Chúa
nhưng chết trong tội lỗi thì hình phạt càng khủng khiếp hơn. Họ bị
kết án gấp đôi. (Hebrews 10:26-27) Những người chưa biết đến Chúa
cũng bị hành hạ nhưng những người đã biết Chúa Jesus nhưng sau lại
quay lưng với Chúa sẽ bị đau đớn hơn. (2 Pet. 2:21)
Khi tôi ở đó tôi cảm thấy sự khủng bố không thể nói lên lời trong tâm hồn tôi, thực sự hoảng
loạn. Tôi thấy xót xa cho tất cả những linh hồn đang kêu khóc xin sự thương xót. Chúa Jesus nói,
"Ta sẽ cho con thấy còn bao nhiêu điều nữa đang chờ đợi những linh hồn hư mất."
Chúng tôi đi qua một nơi khác có rất nhiều xà lim khác nhau đang cháy.
Trong những xà lim đó là những linh hồn nhưng tất cả những gì còn lại của họ
chỉ là những mẩu xương cháy xám. Nhưng họ vẫn cảm nhận được sự đau đớn,
khi nhìn thấy Chúa Jesus đi qua họ kêu gào xin sự thương xót. Tôi thấy rằng
những người đó đã từng ở trong các hội thánh; thậm chí một số người trong số
họ khi còn trên đất đã từng giảng lời Chúa, đuổi quỷ và nói tiếng lạ. Nhưng
những người Tin lành này đang ở dưới này vì một ngày nọ họ quyết định quay
lưng lại với Chúa.

Con đường dẫn xuống Địa ngục
Chuá nói, "Hãy nhìn con đường lớn này." Tôi nhìn thấy một đường
phố nơi vô số các tín hữu đang đi, và thậm chí họ còn mang theo
Kinh Thánh, một số người cầu nguyện và những người khác hát
ngợi khen.
Tôi thấy con đường hẹp của Chúa ngay bên phải nhưng các tín hữu
tiếp tục đi thẳng xuống địa ngục. Chúa Jesus giải thích, "Họ có cuộc sống hai mặt; họ đang sống
hai cuộc sống: Một trong nhà cầu nguyện của Ta và một trong ngôi nhà riêng của họ." Tôi nói,
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"Nhưng Chúa ơi, những người này đang ca ngợi Danh Ngài!" Chúa Jesus trả lời, "Đúng vậy, và
thậm chí khi họ khóc, la hét, và nói những điều tốt đẹp về Ta hoặc nói với ta, lòng họ đầy rẫy sự
ngoại tình, đầy sự ác độc, dối trá, lừa dối, thù hận, đầy rẫy rễ của sự cay đắng và những ý tưởng
xấu xa." Sau đó tôi đã hiểu những gì viết trong Kinh Thánh “Không phải hễ ai nói với Ta: 'Lạy
Chúa, Lạy Chúa,' đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của
Cha Ta ở trên trời.” (Matt. 7:21)
Nhiều tín hữu có mối hận thù hoặc cay đắng trong lòng với các anh chị em họ và có thể thậm chí bỏ
đi nhóm vì người anh em đó. Nhưng khi mục sư hỏi hội thánh, “Có bao nhiêu người trong số anh
chị em yêu mến Chúa?” Họ nói "Amen!" Nhưng Kinh Thánh nói rằng ai ghét anh em mình thì cũng
giống như giết người và không có kẻ giết người nào có thể vào được Vương quốc Thiên đàng ‘Ai
giận anh em mình, người ấy đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn, người ấy đáng
bị đưa ra tòa. Nhưng ai mắng anh em mình là điên khùng người ấy đáng bị ném vào lửa hỏa
ngục’. (Matt 5:22) Những người anh em này sẽ rất ân hận khi Chúa tái lâm.
Kinh Thánh dạy chúng ta, Đừng ghét anh em con trong lòng. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì
cớ họ mà phải mắc lỗi. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng
hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình. Ta là Chúa. (Leviticus 19:17-18) Thật là buồn khi ai đó
hầu việc Chúa mà lại không được lên Thiên Đàng. Anh chị em cần phải suy ngẫm điều này một
cách nghiêm túc và hỏi “Tôi đã sẵn sàng cho Chúa chưa?Tôi có thực sự làm theo ý muốn của Chúa
không? Cuộc sống của tôi có làm hài lòng Chúa không?” Vẫn còn thời gian để bạn dâng tấm lòng
cho Chúa và thoát khỏi Địa ngục.
Một số người không quan tâm về việc họ sẽ đi đâu, họ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này. Nhưng
tôi nói với bạn, dành thời gian với Chúa Jesus chứ không phải với phụ nữ mới thực sự là hưởng thụ
cuộc sống. Dành thời gian trong nhà của Chúa chứ không phải ở một quán ba mới là cuộc sống.
Chúng ta cần cầu xin Chúa thương xót những người vẫn đang bước trên con đường dẫn đến sự chết
và tội lỗi.
Ở Địa ngục chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người đã nghĩ rằng họ sống
thánh thiện trên Đất nhưng giờ đây họ chỉ cầu xin sự thương xót và một
cơ hội nữa. Hồn tôi đau đớn vì họ. Chúng tôi nhìn thấy một người phụ
nữ đang hành động như thể đang đọc Lời Chúa và giảng Giăng 3:16. Bà
ta nói: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một
của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự
sống đời đời.” Chúa Jesus nói bà ta ở đó "Vì bà ta không thể tha thứ
cho chồng của bà; bà đã không cố gắng để tha thứ cho chồng mình."
(Matt 6:14-15) Người phụ nữ này đã chăn chiên ở một hội thánh truyền giáo trong 35 năm, nhưng giờ
đây bà ở dưới Địa ngục, bà đang năn nỉ xin một cơ hội nữa để tha thứ cho chồng mình.
Kinh thánh cảnh báo chúng ta, Hãy sớm thỏa thuận với người kiện cáo mình ngay khi còn trên
đường đi với họ, kẻo đối phương nộp con trước tòa, quan tòa trao cho người dưới quyền tống giam
con. (Matt. 5:25) và Phước cho người đầy lòng thương, vì sẽ được thương xót. (Matt. 5:7)
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Nếu anh chị em là một người khóc trong sự hiện diện của Chúa, anh chị em vẫn được ân sủng và
thương xót. Nhưng nếue anh chị em cảm thấy không thể khóc được hoặc không cầu nguyện được
nữa, nếu anh chị em dừng lại đời sống cầu nguyện thì anh chị em đang ở trong sự nguy hiểm lớn.
Tha thứ là một cái gì đó rất đặc biệt và người phụ nữ đó đã không bao giờ tha thứ. Sau 35 năm hầu
việc Chúa một cách tận tụy cuối cùng bà đã bị hư mất. Hãy suy ngẫm điều này và đảm bảo rằng
anh chị em tha thứ cho tất cả mọi người. Bạn muốn có cuộc sống đời đời như thế nào?
Anh tôi thường bảo tôi: "Vào ngày anh chết, anh sẽ xuống địa ngục và
để quỷ sứ tra tấn anh” Nhưng cảm ơn Chúa anh ấy đã sám hối niềm tin
điên rồ này vì sự phán xét của Chúa đã động chạm anh. Khi ghi thông
điệp này anh ấy đang phải nằm bệt vì bệnh AIDS. Anh ấy đã cầu xin
Chúa cho anh ấy một cơ hội và cuối cùng tấm lòng anh đã quay về với
Chúa Jesus. Anh ấy không nghĩ như vậy nữa, anh ấy không muốn đến
nơi có sự tra tấn. Cảm ơn Chúa, anh của tôi đã tiếp nhận Chúa Jesus làm
cứu Chúa của mình. Anh trai tôi rất may mắn; anh ấy biết rằng mình không còn nhiều thời gian
nữa. Nhưng hầu hết mọi người không biết khi nào mình sẽ chết.
Chúa Jesus và tôi tiếp tục đi đến khi chúng tôi gặp một nhóm người tự gọi mình là "Những nhà
truyền giáo Tin lành". Chúa Jesus giải thích tại sao những người này lại ở Địa ngục. Ở khu phụ cận
nơi họ sống có một người say rượu đã trở thành một Cơ Đốc Nhânn (CĐN). Một hôm vợ của anh ta
ốm nặng. Anh ta bắt đầu đi gõ cửa từng nhà tìm sự giúp đỡ đưa vợ anh ta tới bệnh viện. Khi anh ta
tới nhà của một CĐN anh nói với họ "Vợ tôi ốm rất nặng. Hãy cho tôi vay một ít tiền để đưa cô ấy
đến bệnh viện." Nhưng tín hữu này bảo anh ta "Đó là những gì anh nói ư! Không! Chúng tôi không
có tiền ở đây!" Khi anh ta đến nhà một CĐN khác họ cũng từ chối giúp đỡ anh. Cuối cùng vợ của
người đàn ông đã chết.
Một trong các CĐN đã nói "Tôi tin rằng đã dạy cho kẻ say rượu đó một bài học,
Hắn ta chỉ muốn tiền để uống nhưng anh ta đã không đánh lừa được tôi! Tôi
không cho anh ta một xu nào cả!” Giờ đây ở Địa ngục, trong lửa và bị giày vò, họ
ân hận vô cùng vì những điều ác mà họ đã làm. (Matt 23:31-46)
Những người đàn ông này bị trói bằng dây thừng và đốt cháy. Da của họ rơi khỏi
cơ thể họ và sự tra tấn không bao giờ kết thúc. Họ nhớ tất cả những điều ác họ đã
làm.

Một Cơ Đốc Nhân kiêu ngạo
Xin hãy lắng nghe tôi nói. Tôi cũng là một CĐN truyền giáo. Tôi cầu nguyện cho
người ốm và Chúa chữa lành cho họ, tôi cầu nguyện cho kẻ què và Chúa đã làm
cho họ đứng dậy. Tôi đuổi quỷ và nói tiếng lạ, nhưng tôi có một tinh thần hư vinh,
điều đó khiến tôi thấy mục sư của tôi có đời sống thuộc linh nhỏ hơn tôi.
Tôi thấy rất nhiều phép lạ trong chức vụ mình hơn của mục sư của tôi. Tôi bắt đầu
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nghĩ rằng đó là do tôi, rằng tôi đã làm phép lạ. Trong sự kiêu hãnh của tôi, tôi thấy mình là một siêu
tài năng, một người đặc biệt. Tôi không hiểu rằng đó là lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống
của tôi. Khi tôi xuống Địa ngục Chúa phán với tôi "Ta không phải là Chúa của những kẻ kiêu
ngạo."
Nhiều người trong số chúng ta đứng trước bàn thờ Chúa đầy kiêu hãnh và hư vinh. Nhiều người hát
ngợi khen Chúa, bắt đầu đầy dẫy sự kiêu hãnh. Nhiều tôi tớ Chúa giảng lời Ngài và được Chúa sử
dụng một cách mạnh mẽ, bắt đầu nghĩ rằng họ quá quan trọng. Nhiều người có ân tứ giải cứu cũng
đầy dẫy sự kiêu hãnh. Tôi muốn nói với anh chị em rằng Chúa nhìn thấy tất cả và biết tấm lòng của
anh chị em.
Nếu anh chị em là người hư vinh, tự hào hay kiêu ngạo trong lòng, nếu anh chị em nhìn anh chị em
mình hoặc mục sư với thái độ khinh thị, xin hãy ăn năn tội của mình ngay! Bị làm nhục trước loài
người còn tốt hơn là bị làm nhục trước sự hiện diện của Chúa. Tôi ước gì anh chị em có thể thấy
nơi này như tôi đã thấy. Tôi ước gì anh chị em có thể nghe được tiếng kêu khóc của sự đọa đày,
cảm nhận được sự khủng khiếp mà tôi cảm nhận và thấy được sự phán xét cuối cùng, khi đó anh
chị em sẽ hiểu.
Chúng tôi tiếp tục đi đến khi tới một nơi như là phòng đợi. Tôi nhìn thấy
một con quỷ đang la hét và những con quỷ khác trình diện trước nó. Hai
trong số các quỷ trong hình dạng những người phụ nữ đẹp. Việc của chúng
là phá hại các mục sư, dẫn họ vào tội lỗi. Những người hầu việc Chúa cần
phải cẩn thận trước những cái bẫy của satan. satan muốn phá hoại cuộc
sống của anh chị em và nó có thể sử dụng những người gần gũi với anh
chị em, những người không muốn gần Chúa Jesus. Họ có thể là những
công cụ của satan.
satan cũng có các quỷ được cải trang thành người nam. Chúng đến các hội thánh và tìm kiếm
những phụ nữ trẻ và thậm chí cả những phụ nữ có gia đình, dẫn họ vào tội lỗi, phá huỷ hôn nhân và
cuộc sống của họ.
Ở Địa ngục, tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông đã báng bổ Chúa Thánh
Linh. (Luke 12:10) Ông ta ở đó và cầu xin sự thương xót và la hét trong đau
đớn. Có rất nhiều sâu bọ trên khắp mặt và cơ thể ông ta. Ông ta cố gắng gỡ
chúng ra nhưng có rất nhiều con khác đến. (Mark 9:44) Sự đau đớn của ông ta
thực không thể chịu đựng nổi.
Người đàn ông này lo lắng về việc các thành viên trong gia đình ông ta sẽ
đến nơi đó. Nếu anh chị em thực sự yêu gia đình của mình, hãy giảng Lời
Chúa cho họ để họ có thể thoát khỏi địa ngục. (Acts 16:31)
Kinh Thánh viết Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ ĐẤng có thể hủy
diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. (Matt. 10:28)
CĐN cần nhớ rằng mặc dù họ có thể che giấu sự thật với các mục sư, thầy tế lễ, người già và các
thánh, họ KHÔNG THỂ che giấu trước Chúa. Như đã viết, Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ
trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên Trời, Chúa ở tại đó; Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa
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cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa
cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Psalms 139:7-10)

Nói dối Chúa
Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng rất nhiều CĐN đã phải xuống Địa ngục vì nói
dối. CĐN thường thờ ơ ở trong Hội thánh và không nghĩ gì đến nó cả. Mục sư có
thể hỏi họ một câu hỏi và một thành viên nói dối với họ. Nhưng chúng ta cần phải
nhớ rằng một câu nói dối đơn giản đã khiến Chúa giết chết Ananias và Saphira khi
ở trước Hội thánh. (Acts 5:3-10)
Nhiều CĐN đang ở Địa ngục vì họ nói dối mục sư. Họ không nhận ra rằng họ đang
nói dối Chúa. Và Kinh Thánh cảnh báo chúng ta, những kẻ say sưa, hèn nhát, vô tín, gian dâm, phù
thủy, thờ thần tượng và tất cả những người giả dối sẽ không được hưởng Vương quốc của Chúa.
(Rev. 21:8) (1 Cor. 6:9-10)

Anh chị em cần biết rằng vì chúng ta xưng là CĐN, anh chị
em vẫn có thể bị ô uế trước mặt Chúa nếu anh chị em vẫn
phạm tội. Tôi được Chúa sử dụng nhưng vẫn có sự hư vinh
trong tấm lòng tôi. (Matt 7:21-23) Vẫn còn thời gian để ăn
năn và làm mới tấm lòng và tâm trí mình.
Nếu anh chị em là một CĐN hâm hẩm, sa ngã hoặc
sống một cuộc sống hai mặt, ngay bây giờ hãy cúi đầu
trước Chúa, cầu xin Ngài tha thứ và sẵn sàng quay lưng
khỏi tội lỗi. Nếu bạn chưa biết Chúa Jesus, hãy cầu nguyện, cầu xin Ngài tha thứ, mời Ngài vào
lòng bạn, tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của bạn.

Đừng lãng phí thời gian thêm nữa!
Và đừng là một Cơ Đốc Nhân kết thúc nơi Địa ngục!
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