Sfinţenia Necesară
pentru Cer
- de Adelaida De Carrillo
Traducerea, adaptarea şi grafica pentru text
ANDRONACHE Doloris Marian
Traducere şi corectare text
SOHORIANU Mirela

Sora Adelaida De Carrillo din Bolivia a
fost luată în Cer şi în Iad de Domnul Isus
Hristos. I s-a arătat ce fel de sfinţenie este
necesară ca cineva să intre în Împărăţia
lui Dumnezeu, şi ce fel de păcate poate
duce un credincios în iad.
www.DivineRevelations.info/ITALIAN
o. k. o.(alias) Raiul şi iadul sunt atât de REALE [iniţial în
limba spaniolă: Testimonio del Cielo y del infierno de
Adelaida de Carrillo - YouTube]

Această mărturie este încă în FAZĂ DE REVIZUIRE: Vă
rugăm să citiţi lucrarea de mai jos cu rugăciune.
În cazul că vor apărea probleme şi preocupări privind această lucrare, fiecare
persoană să ceară confirmare de la Domnul, dacă ceva este valabil sau nu.
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I^ ETAPĂ :

Totul a început în Biserică în Timpul Slujbei
Ezechiel 36:25-26 spune: “Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa
de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune
în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de
carne.”
Mărturia mea este aceasta. Duminică, în jurul orei 9 pm Biserica
noastră era într-un timp de închinare. Dumnezeu îşi revărsa
binecuvântarea Sa peste noi. Pastorul meu mi-a spus: “Adelaida,
Domnul îmi cere să-ţi fac ungerea”, şi-a pus mult ulei în palme şi
a început să-mi ungă tot corpul meu. El mi-a uns urechile,
picioarele, stomacul şi tot corpul meu. Când şi-a pus mâinile pe
capul meu, am văzut o lumină puternică venind de sus, ce cobora
peste mine. Din acel moment am fost inconştientă şi nu am mai ştiut ce se întâmpla cu
mine.
II^ ETAPĂ :

Drumul Meu Spre Cer
Apoi îngerii au venit şi m-au luat în cer cu ei.
Îngerii au început lupta cu duhurile rele, pentru că drumul
nostru era blocat. Era un văl negru în nori, contaminat de
demoni care încercau să ne oprească. Am văzut o lumină
strălucitoare în Paradis şi un înger foarte frumos cu o sabie de
lumină în mână. Şi-a întins sabia lui şi a început să se lupte
împotriva demonilor, ca să putem trece noi. Îngerul părea a fi
un prinţ, avea o platoşă de aur pe piept, şi îmbrăcămintea îi era foarte frumoasă. Părul
său era din aur, şi faţa lui era ca razele de lumină, era aşa de frumos.
III^ ETAPĂ:

Curăţarea şi Transformarea Sufletului Meu
Am ajuns într-un loc foarte mare, unde se găsea un indicator pe care
scria:”SOCIETATEA LUI DUMNEZEU” Cei doi îngeri care erau cu mine m-au dat
altor trei îngeri diferiţi, care mă aşteptau la intrare. Apoi au început să mă spele. Atunci
eu am spus: “Ce faceţi cu mine? Ce se întâmplă aici? Vă rog ajutaţi-mă!” Îngerii nu au
spus un cuvânt, dar au continuat să spele fiecare parte a corpului meu cu apă foarte
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curată. Au început să-mi spele genunchii, dar
m-am simţit groaznic. Continuam să întreb de
ce mă spală, pentru
că mă durea foarte
tare.
Dintr-odată,
am
putut auzi o voce
dinlăuntrul meu spunându-mi: “Eu vreau ca tu să ştii că Ţiam dat genunchii pentru a deveni o femeie a rugăciunii nu
pentru a merge ca să faci lucruri pe care Mie nu-Mi plac. Aceşti genunchi Eu ţi-am
dat pentru a mijloci pentru Biserica Mea, tu trebuie să ştii.” Nu am fost o femeie a
rugăciunii, rugăciunile mele erau scurte dar Domnul a vrut ca eu să mă rog mai mult.
Îngerul a continuat să spele picioarele mele, pur şi simplu îmi rădea pielea, şi am plâns
înaintea lui Dumnezeu din cauza durerii ce o aveam. Domnul a spus: “Aceste picioare
ţi-au fost date pentru a merge în această lume şi de a predica Evanghelia, pentru a
răspândi Cuvântul Meu şi nu pentru a merge oriunde prin vecini şi de a bârfi, şi de a
face lucruri pe care Eu nu Te-am rugat să le faci” şi de aceea Domnul a zis: “ Eu Ţiam spălat picioarele.”
Dar eu vă spun că durerea mea a fost teribilă, corpul meu, carnea mea, sufletul meu a
simţit o durere atât de mare în acest proces. Domnul mi-a spus: “Acest lucru îţi este
foarte necesar ca să poţi înţelege planurile Mele pentru tine. ”
Apoi am fost dusă într-un alt loc, unde alţi trei îngeri mă aşteptau acolo deoarece acest
loc arăta ca o societate şi acolo erau diferite lucruri cum ar fi maşini.Un alt proces a
început acolo, îngerii acolo au început să cureţe ochii mei cu un fel de lichid asemănător
uleiului, şi am simţit că ochii mei ieşeau din orbite şi le-am spus: “Vă rog să aveţi milă
de mine, ajutaţi-mă, de ce vreţi să-mi faceţi acest lucru?”
Din cauza durerii ce am simţit-o în timpul acestui proces, a fost ca şi cum ar fi răzuit
ochii mei şi ceva de genul unei sardine a fost scoasă din ochii mei, acesta este modul în
care pot să descriu.
Şi după aceasta, Domnul mi-a spus: “Fiica Mea fac acest lucru pentru tine pentru că
vreau să te schimb. Lucrurile pe care le-ai făcut pe pământ nu Mi-au fost plăcute.
Când erai pe pământ, nu-Mi plăcea ceea ce tu făcea-i, căci te uita-i la lucruri
neângăduite de Mine, la tele-nuvele. [Telenovele]”
Domnul a spus: “Acest lucru nu edifică viaţa ta.” “Şi
nu-mi place când copii Mei privesc astfel de lucruri,
căci ei nu mă slăvesc.”
I-am spus Domnului: “Iartă-mă, ai milă de mine.” Şi
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Domnul mi-a spus: “În miez de noapte, tu eşti mereu acolo vizionând filme care nu
mă glorifică, şi multe din aceste filme au pornografie, nu ţi-am dat ochii pentru astfel
de lucruri, ţi-am dat ochii pentru ca să te uiţi numai la lucruri care Mă glorifică şi,
din acest motiv, Eu curăţ ochii tăi. “
Şi îngerii continuau curăţarea ochilor mei în timp ce eu ceream mila Domnului. Mi-au
uns ochii cu ulei, din acel moment au avut un aspect diferit, imaginea mea a fost complet
transformată, ochii mei s-au schimbat. Domnul mi-a spus: “Nu pofti soţii altor femei”,
căci înainte eram pasionată să admir alţi oameni, dar Domnul mi-a spus că acele lucruri
Lui nu-I erau deloc plăcute.
Sunt aici ca să mărturisesc despre viaţa mea, să îţi spun de ceea ce m-am folosit ca să
fiu, eram pe jumătate o Creştină evanghelică, nu am mai făcut lucrurile după Cuvântul
lui Dumnzeu, tot ceea ce am făcut erau făcute doar din dorinţe şi modelele din afară, cu
totul în contrast voinţei lui Dumnezeu. Mărturisesc astăzi în acest mod pentru voi ca să
vă schimbaţi căile voastre, această mărturie este pentru salvarea sufletelor, pentru a-mi
mântui sufletul meu şi sufletul tău, oricine ai fi.
Fraţi şi surori ascula-ţi această mărturie, poftirea este un păcat, uitatul la tele-nuvele
[Telenovele], la filmele lumeşti, toate aceste lucruri nu-I plac lui Dumnezeu, şi acesta este
motivul împărtăşirii mărturiei mele cu voi toţi .
Îngerii au continuat procesul de curăţare, aceştia au adus o
minusculă bară în formă de sticlă, care au băgat-o direct în
urechile mele şi au început răzuirea urechilor mele, am simţit o
durere groaznică, sufletul meu a trecut prin toate aceste dureri.
După cum îngerul a continuat să curăţe urechile mele, un lichid
negru ieşea din urechile mele şi mai târziu, de o altă culoare gri.
Am strigat la Domnul să aibă milă de mine şi să mă ajute, deoarece durerea era
groaznică.
Domnul mi-a zis: “Fiică am curăţat urechile tale pentru că ai fost pasionată de a
asculta lucruri care Mie nu-mi plăceau, asculta-i la zvonuri, ai dedicat urechile
pentru a asculta lucruri care Mie nu Mi-au plăcut. Unii oameni veneau la tine pentru
a bârfi pe pastorul vostru, găseai o mare plăcere ca să-i asculţi, chiar când aceştia
vorbeau de rău despre pastorul tău, ai fost pasionată să asculţi de aceştia. În loc de aţi
apăra pastorul, şi de a mustra pe bârfitori şi de îndrepta căile lor, ai fost la fel ca ei, ai
bârfit dimpreună cu ei.”“Niciodată nu mai asculta bârfe, niciodată, ori de câte ori
cineva vine la tine cu orice formă de bârfă, să nu-i asculţi, scuză-te cu ei şi du-te
departe imediat de aceştia, fără să te faci părtaş cu ei, nu asculta lucrurile care nu te
edifică, niciodată.”
Am spus Domnului:” Doamne, ai milă de mine”, ştiam că într-adevăr am făcut toate
acele lucruri, nimic nu este ascuns de Dumnezeu, nimeni nu poate să se ascundă de
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Dumnezeu, tot ceea ce facem aici, pe pământ, se înregistrează în cer, tot ceea ce facem şi
tot ceea ce spunem sunt toate înregistrate.
Am mai spus: “Doamne iartă-mă, ai milă de mine”, pentru că simţeam durere atât de
mare în urechile mele. Urechile mele au fost unse de acel înger.
Domnul mi-a zis: “De astăzi, aşadar, doar vei asculta lucrurile pe care ţi Le-am
permis, vei face doar lucrurile pe care ţi Le-am spus să le faci, nu vei mai fi Adelaida
de înainte, niciodată, acum eşti o persoană nouă şi vei fi femeia pe care Eu am vrut ca
să fii.”
Şi I-am spus: “Doamne ai milă de mine”.
Am fost apoi dusă într-o altă cameră, acest loc era pentru a-mi curăța gura, limba mea a
fost scoasă din gura mea a fost pusă pe o masă ca o tavă şi îngerul a început să o curăţe;
am continuat să plâng pentru milă ca să-mi ajute Domnul, durerea ce am simţit-o în tot
acest proces a fost oribilă.
Domnul mi-a spus: “Vreau să Te curăţ, vreau să Te curăţ, Domnul Tău îţi vorbeşte”.
Îngerii încă mai frecau limba mea şi un lichid negru curgea din limba mea şi apoi, mai
târziu, un lichid alb. Îngerii foloseau o apă foarte dulce ca să îmi
curăţe limba. Apa era foarte dulce; nimic de aici de pe pământ nu
poate fi comparat cu dulceaţa apei care era folosită pentru
spălarea limbii mele. Apoi limba mi-a fost unsă cu ulei. De
asemenea gura mea a trecut prin acelaşi proces; un lichid negru
curgea din gura mea.
Domnul mi-a spus:”Fiică, fac lucrul acesta pentru ca tu să nu mai bârfeşti, ca să
încetezi să mai faci lucruri care nu Îmi plac, pentru că limba ta a colaborat în multe
lucruri care nu Mă glorifică pe Mine. Ai spus multe minciuni. Încetează să minţi.”
Spunerea minciunilor nu îmi aparţine, mincinoşii nu sunt pe placul Meu, toţi
mincinoşii nu Mă pot vedea vreodată. Nici un mincinos nu va intra în Împărăţia
Cerului.”

Am spus:”Doamne ai milă de mine, ştiu că am făcut toate
aceste lucruri, am spus multe minciuni, dar Te rog să mă ierţi să mă ajuţi.” („Dar, cât
despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii,
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partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua .”Apocalipsa. 21:8)

Am spus

toate aceste lucruri datorită durerii prin care treceam în acel moment.
Domnul a spus:”Fac toate acestea pentru că te iubesc. Dacă continuai în felul în care
erai Te pierde-am. Dacă n-aş fi făcut toate acestea nu te-ai fi schimbat niciodată.
Trebuie să îţi salvez sufletul şi acesta este motivul pentru care fac toate acestea. Te
iubesc, şi pentru că te iubesc nu vreau să te pierd.””Întocmai ca tine sunt mulţi din
oamenii Mei, spunând minciuni, trăind vieţi duble şi par curaţi celorlalţi. Când ţipi la
soţul tău de asemenea este folosită limba ta.” Gura mea a fost curăţată în întregime şi
Domnul m-a poftit să înghit nişte apă, ceea ce am şi făcut.
Limba şi gura mea au fost unse cu un ulei ceresc foarte preţios. Uleiul era foarte special
cu un miros foarte preţios, nu poate fi comparat cu nici un ulei de aici de pe pământ;
limba mea a fost fixată înapoi în gură. Unul dintre îngeri a venit şi mi-a fixat un frâu în
gât.Şi Domnul mi-a spus:”Acesta este modul în care caii sunt ţinuţi în frâu.”
Vă voi spune un lucru: acesta este singurul fel în care putem fi schimbaţi şi transformaţi.
Încetaţi să vorbiţi inutil şi cuvinte murdare şi să luaţi parte la lucruri care nu ne înalţă
sufleteşte. Aceste lucruri nu-i plac lui Dumnezeu. (Frica de Domnul este urârea răului;trufia şi
mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.Proverbe. 8:13)

Încetaţi să vorbiţi de prisos şi cuvinte vulgare. Sunt aşa de mulţi creştini, fraţi, surori,
evanghelişti, misionari, etc. cărora le place să vorbească inutil şi cuvinte murdare. Sunt
aici ca să mărturisesc despre tot ceea ce Domnul mi-a arătat pentru transformarea vieţilor
voastre. Această mărturie este pentru ca voi să vă schimbaţi.
Dragostea Domnului pentru voi şi pentru mine au produs această mărturie.
Limba mea a fost fixata înapoi de către îngeri şi transformată în întregime. Pot să vă
spun că acum nimeni nu mă mai poate provoca: acum pot să fac numai lucruri care sunt
pe placul lui Dumnezeu.
Apoi şi nasul meu a trecut prin acelaşi proces. Un lichid negru
ieşea din nasul meu şi apoi mai târziu unul alb. Nasul meu a fost
uns şi am simţit aşa de multă durere în timpul acestui proces.
Am spus:”Doamne, spune-mi, te rog, lucrurile pe care le-am
făcut cu nările mele, lucruri care nu ţi-au plăcut.”
Domnul mi-a răspuns:”Unii dintre clienţii tăi fumează ţigări iar tu ai inspirat fumul
prin nările tale pentru că odată erai o fumătoare şi încă îţi mai place să stai cu ei în
timp ce ei fumează.” Am spus Domnului:”Ştiu, iartă-mă, ai milă de mine.”
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Domnul mi-a spus:”Tu eşti la fel ca toţi aceia care fumează ţigări şi cu toţi aceia care
beau băuturi alcoolice oridecâte ori stai împreună cu ei respirând mirosul ţigărilor şi
al băuturilor alcoolice. Acesta este motivul pentru care te curăţ, aşa că de azi înainte
oridecâte ori vei vedea pe cineva fumând ţigări sau bând alcool nu te vei mai simţi
bine printre ei ci mai degrabă îţi va fi scârbă.”
Nu există nici o scuză înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te cunoaşte exact cine eşti şi
cine sunt. Binecuvântat să fie Sfântul Nume al Domnului. Amin.
Am continuat să cer milă Domnului şi am fost dusă într-un alt loc. Acolo, îngerii au
început să spele restul corpului meu cu un săpun alb iar din corpul meu ieşea un lichid
gri. Am spus:”Doamne, ajută-mă, te rog, ajută-mă.” Îngerii frecau corpul meu şi primul
rând de piele a fost îndepărtat. Îmi ieşea sânge din piele şi am întrebat pe Domnul:”De ce
îmi faci acestea?” Domnul mi-a spus:”Te curăţ, trebuie să fi curată, tot trupul, sufletul
şi duhul tău. Duhul, sufletul şi trupul trebuie să fie curate.” Săpunul a fost spălat de pe
trupul meu cu o apă preţioasă. Apoi îngerii au uns fiecare parte din trupul meu. Tot
corpul meu era uns.
Domnul mi-a spus:”Nu te întoarce la vechile obiceiuri, fiica mea, acum eşti sfânta
Mea unsă.”
Am spus:”Doamne iartă-mă pentru toate lucrurile pe care obişnuiam să le fac în trecut,
chiar în prezenţa Ta. Iartă-mă, Doamne, pentru oridecâte ori păstorul meu a încercat să
mă corecteze iar eu am luptat cu el şi am spus o mulţime de lucruri pe care n-ar fi
trebuit să i le spun.” Pastorul meu întotdeauna mi-a spus că modul meu, ca şi creştin, de
a mă îmbrăca nu era corect. Am luptat mult cu el. Odată mi-a spus că am minţit iar eu
am fost necăjită. Oridecâte ori cineva se abate de la calea cea bună şi pastorul te
corectează te vei necăji pe păstorul tău. Eu eram mereu împotriva pastorului meu.
Apoi am fost dusă într-un alt loc unde am fost primită de trei îngeri. Îngerii au folosit o
stofă albă pentru a-mi şterge trupul de apă. Pe faţa îngerilor puteam să
văd că le era milă de mine pentru tot ceea ce trebuia să suport dar nu
spuneau nimic, nici măcar un cuvânt. Nu puteam să Îl văd pe Domnul
în aceste locuri, puteam doar să Îi aud vocea.

Alţi trei îngeri m-au primit într-un alt loc. Aceşti îngeri m-au îmbrăcat
cu o bluză albă şi o fustă albă, o fustă foarte lungă astfel încât picioarele îmi erau
complet acoperite.
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IV^ ETAPĂ:

Am Văzut Alţi Sfinţi În Cer
Am fost dusă în alt loc şi s-a deschis o uşă. Am văzut o lumină
puternică strălucind prin acea uşă şi am spus Domnului:”Mi-e frică.”
Ştiam că Dumnezeu mă pregătea pentru că vroia ca eu să fiu salvată.
Dragostea vrea ca nimeni să nu piară. Am spus:”Doamne ai milă de
mine.” Sufletul meu îşi amintea foarte bine de toate lucrurile pe care le-am lăsat în urmă
pe pământ, de copiii mei. Am spus Domnului: ”În mâinile Tale încredinţez familia mea.”
În acel loc am putut să văd lucruri ca oraşe şi multe persoane mă aşteptau acolo. Îmi
făceau din mâini, vroiau ca şi eu să merg în locul în care erau ei.
Domnul mi-a spus:”Sfânta Mea, a venit clipa, a venit ora, a venit timpul ca să vezi tot
ce te aşteaptă aici.” Multe persoane mă aşteptau şi L-am întrebat pe Domnul: ”Ce se
petrece aici?”
Domnul mi-a spus: ”Este timpul ca tu să mergi şi să predici tuturor oamenilor. Este
timpul ca tu să mergi şi să predici tuturor naţiunilor, a sosit clipa. Tot ce ţi-am spus,
mergi şi spune Bisericii Mele pentru că îmi voi restaura Biserica, voi însănătoşi Casa
Mea. Cuvântul Meu va fi dus întregii lumi, dar mai întâi Bisericii Mele.”
V^ ETAPĂ:

Călătoria Mea În Iad Şi Toate Lucrurile
Pe Care Le-Am Văzut În Iad
Îngerii m-au luat de acolo şi mergeam în jos. Am întrebat pe
îngeri:”Unde mă duceţi?” Eram aşa de speriată şi deodată
pământul s-a deschis. Am întrebat: ”Unde mă duceţi? Ce mi
se întâmplă?”Am intrat direct în pământ. Era îngrozitor,
peste tot era întuneric şi nu puteam să înţeleg unde mă
duceau îngerii.
Am ajuns într-un loc unde am putut să văd o lumină foarte
strălucitoare. Era o uşă sub pământ, uşa era foarte îngrozitoare. Nu există nimic aici pe
pământ pentru a descrie cât de îngrozitoare era acea uşă.
Domnul mi-a spus:”Aceasta este poarta iadului.”
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M-am gândit că poate am fost condamnată pentru iad pentru
tot ce am făcut în trecut. Acolo era un Om care mă aştepta.
Domnul nostru Isus Hristos este minunat, Domnul nostru Isus
Hristos şi-a întins mâna spre mine, aşteptându-mă la uşa
iadului. Avea o cheie cu El, a deschis uşa iadului cu cheia şi
am văzut multe animale îngrozitoare ieşind din iad.
Am spus Domnului:”Ce mi se întâmplă? Te rog, Doamne, ai
milă de mine.”
Domnul mi-a spus:”Îţi voi arăta iadul, tot ce este în iad, ca să
te înspăimânţi şi ca astfel şi alte persoane prin tine să înţeleagă că există iadul.”Am
spus: ”Doamne, nu, nu vreau să merg acolo.”Domnul a spus:”Fiică, vino cu Mine.
Vino!”
Când am ajuns acolo, nişte demoni au încercat să pună mâna pe mine. Am
spus:”Doamne, nu pot să văd asta, te rog.” Am încercat să îmi acopăr faţa cu mâinile dar
totuşi totul îmi era vizibil. Acolo vezi totul, auzi totul şi simţi totul, la fel ca toate
celelalte suflete din iad. Domnul a intrat împreună cu mine. Demonii au încercat să pună
mâna pe mine dar Domnul nu le-a permis.
Mergeam cu Domnul. Am văzut cum sufletele din iad sufereau.

Primul Grup De Suflete Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Homosexualii Şi Lezbienele
Domnul m-a dus într-un loc unde oamenii erau Creştini, ei au slujit
Domnului când erau pe pământ dar în acelaşi timp făceau lucruri care
nu erau pe placul lui Dumnezeu. Ei au murit iar acum erau acolo în iad.
Domnul mi-a arătat un pastor care a batjocorit Cuvântul lui Dumnezeu.
Acesl pastor era homosexual, el nu era un copil al lui Dumnezeu pentru
că copiii lui Dumnezeu nu fac astfel de lucruri. În acelaşi moment am văzut cum
demonii îl chinuiau pe pastorul care batjocorise Cuvântul Domnului. Demonii l-au pus
pe un tub şi tubul îl tot învârtea. Suferea multe chinuri; el abuzase de copii mici; abuzase
de prietenul său.
Poate când asculţi această mărturie este ceea ce practici şi tu. Iadul este real şi există o
pedeapsă care aşteaptă pe toţi aceia care nu ascultă de Cuvântul Domnului. Dumnezeu
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te-a creat bărbat şi Dumnezeu a creat pe femeie. Eu am văzut cum acest om era chinuit
în iad. Sufletul lui exploda şi resturile lui se refăceau înapoi pentru aceleaşi chinuri.
Domnul i-a spus:”Fiule, ai avut pe pământ atâtea şanse să te pocăieşti şi să îţi îndrepţi
căile.” Domnul i-a arătat un ecran şi pe acel ecran se putea vedea că în timp ce era pe
pământ o persoană mai în vârstă îi spusese să nu mai urmeze calea greşită, spunându-i să
asculte de Cuvântul Domnului.
Toate cuvintele pe care Domnul i le-a spus în diferite moduri i-au fost arătate pe acel
ecran. El a refuzat să se pocăiască şi să îşi îndrepte
căile şi într-o zi a avut un accident şi a murit iar acum
este în iad. El pretindea că este un pastor dar nu era
adevărat.Domnul I-a întors spatele iar omul a început
să hulească. Nu există dragoste în iad, nu este absolut
nimic în iad, tot ceea ce poţi să găseşti în iad este
durere, regret, o durere îngrozitoare căreia nimeni nu-i
poate rezista.
În timp ce eram acolo simţeam ca şi cum aş muri şi am spus Domnului: ”Vreau să mor.”
Domnul mi-a spus: ”Fiica mea, eşti moartă, experimentezi ceea ce sufletele suferă în
iad, fiica mea.”Am spus: ”Doamne, nu mai rezist, sufletul îmi arde, căldura este
îngrozitoare. Doamne, nu mai pot.”

Al Doilea Grup De Suflete Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Prostituatele
Domnul m-a dus în alt loc şi am văzut cum demonii chinuiau sufletul unei femei în iad.
Această femeie a fost o prostituată când era pe pământ. Odată a fost salvată; Domnul a
scos-o din prostituţie dar a căzut înapoi şi a fost mai rea decât înainte. Ea a fost ucisă aici
pe pământ şi acum este în iad.
Vedeam cum demonii o torturau în iad. În loc să se căsătorească şi să facă sex doar cu
soţul ei ea a decis să facă altfel. Dumnezeu urăşte toate aceste fapte, acestea sunt
dezgustătoare pentru prezenţa lui Dumnezeu. Femeia era dezbrăcată, a fost întinsă şi
demonii o torturau. Am spus:”Doamne ai milă de ea.” Domnul a spus: ”Nu fiică, a avut
multe ocazii să se pocăiască în timp ce era pe pământ.” Domnul i-a arătat un ecran pe
care se putea vedea cum diferişi evanghelişti au mers la ea să îi spună să îşi predea viaţa
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lui Isus, dar ea niciodată nu a ascultat de vocea lui
Dumnezeu, iar acum este în iad.
Acest mesaj este pentru toate femeile care se vând
pentru bani şi se prostituează. Poate chiar tu faci
aceasta ca meserie ca să procuri de mâncare copiilor
tăi, poate nu ai soţ. Dumnezeu îţi spune astăzi să te
întorci la El. Dumnezeu se va îngriji de tine şi de
familia ta. Femeilor prostituate le spun: pocăiţi-vă azi şi întoarceţi-vă la Dumnezeu prin
această mărturie. Dumnezeu a făcut această mărturie pentru salvarea sufletului tău astfel
încât să nu mergi în acel loc de chin.
Al Treilea Grup De Suflete Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Mincinoşii Şi Bârfitorii
Domnul m-a dus în alt loc în iad unde erau mincinoşii şi bârfitorii. Am văzut cum erau
chinuiţi în iad, este foarte dur. Este foarte greu să vorbeşti despre iad. Bârfa te poate face
să îţi pierzi mântuirea, vorbirea despre vecinul tău poate duce la pierderea mântuirii;
vorbirea despre pastorul tău te poate face să îţi pierzi salvarea. Pocăieşte-te azi prin
această mărturie şi întoarce-te la Dumnezeu iar Dumnezeu se va întoarce la tine, spune
Domnul.
Am întrebat:”Doamne, acesta este rezultatul bârfei?” Domnul a spus: ”Da, doar pentru
bârfă.” Am întrebat:”Doamne, dar ei nu şi-au cerut iertare când au păcătuit împotriva
Ta?” Domnul a spus:”Nu, aceşti oameni nu şi-au cerut iertare iar acum plătesc pentru
păcatele lor.”
Din acest motiv trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu în fiecare zi pentru că nimeni nu
ştie când el sau ea va muri. Nu ieşi din prezenţa lui Dumnezeu căci bârfa te poate face să
îţi pierzi mântuirea.
Al Patrulea Grup De Suflete Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Idolatrii
Chinul de acolo era îngrozitor. Tuturor femeilor care slujiţi Mariei Lionsa, ştiţi cine este
ea? Ea este o prinţesă, un demon. Domnul mi-a arătat cine este Maria Lionsa, ea este un
demon. Multe vrăjitoare se închinau până la pământ înaintea ei în iad iar demonii le
chinuiau în mod îngrozitor. Flăcările din iad nu se sting niciodată. Flăcările ard zi şi
noapte, flăcările în iad ard mereu.
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Vă rog să observaţi aceasta: închinătorii la idoli nu pot să
vadă faţa Domnului. Dumnezeu vrea să îţi schimbe viaţa,
Dumnezeu vrea ca tu să încetezi să te mai închini şi să
adori imagini. Dumnezeu vrea ca tu să Îl adori pe El.
Există un singur Dumnezeu şi în afară de El nu este altul.
(Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte

gelos, este un Dumnezeu gelos.Exodul 34:14)

Sufletele de acolo erau obligate să i se închine ei chiar
dacă ei nu vor să o
idolatrizeze;
sunt
chinuiţi foarte serios,
sunt obligaţi să fumeze
ţigări în iad în timp ce trebuie să i se închine.
Satan este un mincinos, Satan a venit să ucidă şi să
distrugă, dar trebuie să vă spun un lucru: Isus Hristos a
venit să îşi dea viaţa şi încă din plin. (Hoţul nu vine decât
să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă
viaţă, şi s-o aibă din belşug.Ioan 10:10)

Dumnezeu cel
Atotputernic vă cheamă azi prin această mărturie. Cât
aş vrea ca voi să înţelegeţi acest mesaj şi planurile lui
Dumnezeu pentru voi. Iadul este real.
Am fost în iad pentru 16 ore ca să pot înţelege scopul
acestui mesaj, ca să pot propăvădui, ca să pot să
răspândesc mesajul salvării cu toată pasiunea, tuturor.
Am văzut-o pe Barbara în iad, am văzut-o pe Shango.
Voi cei care vă închinaţi şi o adoraţi pe Barbara, daţi-o
afară din casa voastră, ea este o principalitate, este
demonul care stă în spatele prostituţiei, mi-a spus
Domnul.
Barbara nu are dragoste, este plină de distrugere, există multe cămine fără pace. Ea este
demonul aflat în spatele acestor cămine. Tu, deasemenea, poţi să te întrebi ce se întâmplă
în viaţa ta şi poate chiar ai imaginea ei în casa ta. Cât aş vrea să înţelegeţi mesajul acesta
şi planul lui Dumnezeu pentru voi. Ea obliga persoanele să i se închine în iad. Sufletele
din iad ard pe vecie, este îngrozitor. Chinul de acolo este numai flăcări.
Am întrebat pe Domnul: ”Nu le-ai dat acestor oameni ocazia să îşi îndrepte căile?”
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Domnul a spus: ”Da, am trimis sfinţii Mei la ei.”
Chiar acolo în iad ecranul este pus pentru ca ei să vadă.
Sufletele din iad nu au nici o scuză de adus în faţa
Domnului. Domnul le arată toate ocaziile pe care le-au avut
în timp ce erau pe pământ.
Dacă nu te pocăieşti şi nu îţi îndrepţi căile astăzi vei fi
surprins de moarte şi în cele din urmă vei sfârşi în iad.

AL CINCILEA GRUP DE SUFLETE PE CARE L-AM
VĂZUT ÎN IAD: ALCOOLICII
Domnul m-a dus în alt loc; era ca un club mare. Am auzit
sufletele de acolo ţipând, plângând după milă şi ajutor. Am
întrebat: ”Ce se petrece aici?”
Domnul a spus: ”Du acest mesaj tuturor acelora care beau
băuturi alcoolice, tuturor acelora care beau alcool zi şi noapte, tuturor acelora care
beau şi nu-i ajută la nimic, tuturor acelora care folosesc chiar şi banii copiilor lor
pentru băuturi alcoolice. Du acest mesaj acelor femei care beau alcool, pentru ca ele
să îşi îndrepte căile prin acest mesaj.”
Am văzut acolo în iad o masă pusă în faţa lor ca să bea, erau obligaţi să bea împotriva
propriei voinţei. Erau toţi în flăcări. Ceea ce beau în iad era acid şi am văzut cum
sufletele lor explodau. Am spus: ”Doamne, nu, nu mai rezist. Te rog Doamne.”
Este un om în iad căruia Domnul i-a trimis o femeie evanghelistă în barul unde el bea în
timp ce el mai era încă pe pământ. Această femeie i-a spus să îşi predea viaţa Domnului
nostru Isus Hristos, pentru că ea simţea că va muri curând. Acest om a insultat-o pe
această femeie evanghelistă. A numit-o nebună, în acelaşi mod în care multe alte
persoane de pe întreg pământul spun creştinilor. În aceiaşi zi acest om a ieşit beat din
bar, a avut un accident iar acum este în iad.
Era obligat să bea în iad; a încercat să scape de chinuri dar demonii nu îl lăsau. El este
chinuit în iad pentru totdeauna.

Fumătorii De Ţigări
Fumătării de ţigări au propriul compartiment în iad. Toţi aceia care fumează marihuana
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au propriul departament în iad unde sunt chinuiţi
pentru totdeauna.

Închinătorii Şi Adoratorii De
Imagini
Poate te numeşti creştin sau orice altceva dar încă
onorezi şi adori sau te închini la imagini. Trebuie
să te pocăieşti astăzi şi să îţi predai viaţa lui Isus
Hristos. În iad sunt bărbaţi şi femei. Poţi fi foarte
bogat aici pe pământ dar vei merge în iad dacă nu
îţi predai viaţa lui Isus Hristos. Banii tăi nu pot să
îţi cumpere mântuirea. Mântuirea ta a fost
cumpărată de Domnul nostru Isus Hristos. Amin.
[Nota editorului: Puncte de discuţie #1]

Un alt om era obligat să bea şi l-am întrebat pe
Domnul cine era. Domnul a spus: ”Acel om a fost
un sfânt al Meu, M-a părăsit şi a mers pe căile
lui şi în cele din urmă a murit în păcat.”
Tot ce Domnul a spus despre acel om era arătat pe
ecran: mesajul, ziua şi timpul în care Domnul i-a
trimis mesajul. Acel om este acum în iad datorită
neascultării sale.S-ar putea să spui că aceasta nu
este adevărat, dar eu sunt aici să îţi spun că
Domnul nostru Isus Hristos există.
Al Şaselea Grup De Suflete Pe Care L-Am
Văzut În Iad:

Femei Ale Lui Dumnezeu
(Predicatoare)
Acestea sunt femei care au slujit lui Dumnezeu în
timp ce erau pe pământ, dar care nu au vrut să se
schimbe şi să accepte doctrina lui Dumnezeu ci au
preferat să Îi slujească lui Dumnezeu în felul lor.
Chinul pe care l-am văzut în acest loc era mai rău decât ce văzusem până atunci.
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Am simţit un aşa de mare regret pentru aceste femei ale lui Dumnezeu din iad pentru că
ele au slujit lui Dumnezeu în timp ce erau pe pământ.
Domnul mi-a spus: ”Mereu le-am vorbit, am încercat să le corectez prin unii din sfinții
Mei dar nu au vrut să înţeleagă consecinţele.”
Domnul mi-a arătat una dintre aceste femei; ea stătea pe un scaun iar scaunul era plin de
flăcări de foc şi deodată un demon a venit şi i-a turnat un lichid pe cap.

DOMNUL NOSTRU ISUS HRISTOS PLÂNGEA, DOMNUL NOSTRU
PLÂNGEA.

Am întrebat: ”Doamne, de ce plângi?”
Domnul mi-a spus: ”Sufăr foarte mult pentru sufletele care
sunt în iad. Ea era sfânta Mea, am corectat-o ca să nu
iubească lumea şi nici lucrurile din lume.” (Nu iubiţi lumea, nici
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în

o corecta ca să înceteze să îşi mai
vopsească părul. ”Ei îi era ruşine de părul gri pe care i L-am
dat. Ea încerca să se prezinte într-o altă formă.”
el.1 Ioan 2:15) Domnul

Părul meu era negru şi eu îl vroiam negru spre albastru. Domnul mi-a spus: ”Să nu te
ruşinezi de ceea ce Eu ţi-am dat.” Demonii continuau s-o chinuie iar ea a strigat la
Domnul după ajutor. Domnul i-a spus că era prea târziu şi atunci ea a început să
hulească.
Noi nu putem trăi în prefăcătorie: într-o zi cu toţii vom avea părul gri.
În timp ce demonii turnau lichidul pe capul ei, gâtul ei cădea într-o parte, părul ei cădea
iar ea îşi întindea mâinile încercând să caute ajutor.
Am spus Domnului: ”Nu mai suport.”
Am încercat să îmi acopăr faţa pentru că şi eu îmi vopseam părul dar nu am putut să îmi
acopăr faţa. Domnul mi-a spus: ”Să nu te ruşinezi cu ceea ce Eu ţi-am dat.”
Ea avea părul foarte lung, era o femeie foarte frumoasă şi vroia să fie şi mai frumoasă
decât era, dar făcea o mare greşeală. Dacă Domnul ne-a dat păr gri, trebuie să acceptăm
pentru că este de la Domnul; aceasta trebuie să se împlinească în viaţa noastră.
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Am spus: ”Doamne, nu am ştiut că vopsitul părului este un păcat.” Am spus: ”Doamne
ajut-o, ai milă de ea.”
Domnul trimisese un pastor la această femeie când ea mai era încă pe pământ; ea era o
evanghelistă cât a fost pe pământ. Această femeie predica şi învăţa. Ca unele care, când
predică, încearcă să se prezinte mai întâi pe ele însăşi ca să fie bine primite de către
adunare în modul în care sunt astfel încât să poată predica şi învăţa ceea ce vor ele.
Această femeie nu a vrut niciodată să înţeleagă scopul lui Dumnezeu, în cele din urmă ea
a murit şi acum este în iad. Aceasta era o femeie care a slujit Domnului.

Deşertăciunea Fardurilor
Domnul a spus:”Fiică, îţi voi arăta femei care au machiaj pe feţele lor.”
Am spus: ”Doamne, şi eu folosesc machiaj, îmi aplic pudră pe faţăca să arăt mai
frumoasă, să acopăr petele întunecate de pe faţă.”
Domnul a spus: ”Acele lucruri nu îmi plac. Mie îmi place numai aspectul natural al
sfinţilor Mei. O femeie trebuie să Îmi placă Mie şi soţului ei, aşa că nu are nevoie de
machiaj ca să fie frumoasă pentru altcineva.” [ Nota editorului: Puncte de discuţie #1, #2]
În acel moment am văzut o femeie care ţinea o oglindă în mâinile sale şi demonii o
obligau să îşi deseneze faţa. Ea aplica un lichid pe faţa ei şi carnea îi cădea de pe faţă.
Poate asculţi acest mesaj şi consideri că machiajul nu este un păcat. Îţi spun aceasta
acum: când Dumnezeu vorbeşte, noi toţi trebuie să ne supunem. Acea femeie nu s-a
supus în timp ce era pe acest pământ, folosea machiaj aici pe pământ iar acum este în
iad. Ea este în iad acum, fiind obligată să îşi deseneze faţa zi şi noapte.
Am văzut alte femei care folosiseră machiaj pe pământ.
Domnul a spus: ”Acele lucruri nu sunt pe placul Meu. Îţi aminteşti când am spus că
cel care iubeşte lumea este duşmanul lui Dumnezeu.”
Noi trebuie să ascultăm de acel verset din Biblie: 1 Ioan 2:15 „Nu iubiţi lumea, nici
lucrurile din lume. Dacă cineva iubeşte lumea dragostea Tatălui nu este în el.”
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Noi toţi vom fi judecaţi după acest cuvânt. Toate felurile de machiaj pe care le foloseşti
aici pe pământ le vei folosi şi în iad. Eu foloseam strugurel
pentru a-mi face buzele să strălucească ca să atrag atenţia
celorlalţi.
Am spus:”Doamne, iartă-mă pentru că eram vinovată de
acestea.”
Domnul a spus: ”Fac aceasta pentru dragostea pe care o
am pentru sufletul tău, pentru a-ţi face frică de gravitatea lor, pentru ca tu să înţelegi
gravitatea consecinţelor în aşa fel ca tu să poţi să spui celorlalţi să înceteze să mai
folosească machiaj.”
Femeia era în flăcări în timp ce era obligată de demoni să continue să îşi machieze faţa,
iar faţa şi buzele îi cădeau.
Femei ale lui Dumnezeu, femei ale lui Dumnezeu, nu vă uitaşi la vecini, uitaţi-vă la
propria viaţă astăzi şi întreabă pe Domnul, spune-I: ”Doamne, care sunt lucrurile pe
care le fac şi care nu Îţi plac?”, întreabă pe Domnul iar El îţi va răspunde. Dumnezeu
dă răspunsuri.

Al Şaptelea Grup De Suflete Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Femei Care Folosesc Bijuterii
Domnul mi-a spus: ”Acum vreau să îţi arăt unde sunt femeile
care folosesc bijuterii.”
[ Nota editorului: Cititorul a prezentat puncte de discuţie #1] (Vreau, de asemenea,

ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu
împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,1
Timotei 2:9)

Şi am văzut o femeie care era obligată de demoni să poarte cercei
la urechi. Un şarpe foarte mare a venit la ea în timp ce îşi punea cerceii la urechi şi
şarpele s-a înfăşurat în jurul gâtului ei. Domnul este cu totul împotriva femeilor care
folosesc bijuterii. Am spus: ”Doamne, dar aceasta este o bijuterie obişnuită.”
Domnul a spus: ”Fiica Mea, acele lucruri nu îmi sunt pe plac.”
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Al Optulea Grup De Persoane Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Familiari Şi Prieteni
Domnul m-a dus într-un loc unde am văzut o femeie care plângea, ţipând în iad. Am
întrebat: ”Doamne, cine este această femeie?” Şi Domnul mi-a spus: ”Îţi voi arăta cine
este.” Era o femeie pe care o cunoscusem cu mult timp în urmă, când îmi predasem viaţa
Domnului. Niciodată nu i-am vestit mesajul mântuirii acelei femei.
Domnul mi-a spus: ”Ea este în iad din cauza ta. Am vrut să îi salvez sufletul prin tine
dar tu nu ai mers niciodată să îi spui despre Mine.” Am spus: ”Doamne, ai milă de
mine.”
Femeia cerea milă Domnului şi eu am spus: ”Doamne, ai milă de ea.” Această femeie
era genul de femeie care s-a dedat la băuturi alcoolice în timp ce era pe pământ. Domnul
i-a arătat pe ecran toate ocaziile pe care le-a avut pe pământ să îşi predea viaţa
Domnului, dar ea a refuzat. În ziua în care am simţit să îi vorbesc acestei femei, nu i-am
predicat pentru că mi-a spus că mă va ucide dacă voi vorbi cu ea despre Domnul. Mi-era
frică şi nu am putut să îi predic. Ea este în iad acum. Numele ei este Augustina. Ea
suferă în iad acum.
Al Nouălea Grup De Persoane Pe Care L-Am Văzut În Iad:

Consumatorii De Droguri
Am văzut un om care era obligat să se drogheze în iad. I s-a dat ceva ca o ţigară plină de
flăcări ca să fumeze şi am spus: ”Doamne, cine este acest om?” iar Domnul mi-a spus:
”Vino şi vezi cine este.”
M-am apropiat de el ca să văd cine era şi am fost surprinsă să-l văd pe fratele meu Esau
în iad. Am simţit aşa de mult regret să văd cum fratele meu suferea în iad. Am
spus:”Doamne,ai milă de fratele meu.”
Şi-a întins mâinile pline de flăcări cerând milă de la Domnul.
Domnul a spus fratelui meu: ”Fiule, îţi aminteşti când
Mi-ai dat viaţa ta în timp ce erai la închisoare şi Mi-ai
cerut să te scot din închisoare ca să Îmi slujeşti toată
viaţa?”
Fratele meu a spus.”Doamne, ştiu, îmi amintesc, dar te rog
să mă ierţi. Dă-mi şansa să ies din locul acesta.” Domnul
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i-a arătat un ecran şi am putut să vedem când el era în
închisoare, cu mulţi ani în urmă. Domnul i-a arătat ziua şi
toate promisiunile pe care el le-a făcut că va sluji
Domnului.
Domnul l-a scos din închisoare aşa că el putea să Îl
slujească dar în timp ce era afară a refuzat să îşi
îndeplinească promisiunea de a-I sluji Domnului şi doi ani
mai târziu a fost asasinat chiar în braţele mamei mele.
Fratele meu a murit într-un mod foarte îngrozitor datorită
neascultării sale.Acesta este fratele meu despre care vă
vorbesc. Propriul meu frate în iad, este îngrozitor. Nu am vrut să spun aceasta publicului
dar Domnul a zis că trebuie s-o spun. Am plâns şi mai mult când am văzut pe fratele
meu în iad.
Când fratele meu şi-a întins mâinele, el a spus: „Doamne te rog trimite acest mesaj
pentru familia mea, astfel ca ei să nu vină în Iad,” şi Domnul mi-a zis: „Adu-ţi aminte
de povestirea bogatului şi a lui Lazăr, atunci când omul bogat solicită ca Lazăr să fie
trimis înapoi pe pământ pentru a spune familiei sale că există Iad.”( „Era un om bogat care
**

se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.La uşa lui,
zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa
bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în
sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a
ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: „Părinte Avraame, fieţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci
grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai
luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă
toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de
acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui
meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam
a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va
duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci,
nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” Luca 16:19-31)

NU VĂ PUTEŢI IMAGINA CUM DOMNUL NOSTRU PLÂNGE PENTRU
SUFLETELE DIN IAD, MI-A SPUS DOMNUL
Domnul mi-a arătat o femeie care era pastoriţă în timp ce era pe pământ. Şedea pe un
scaun plin de flăcări. O perucă a fost pusă pe capul ei în iad şi o alta deasupra. Domnul
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mi-a spus:”Ea a fost una din sfintele Mele timp în
urmă, ea era o păstoriţă. Era o minunată femeie a lui
Dumnezeu. Am folosit-o în mod minunat dar nu a
ascultat de cuvântul Meu.”
Am spus:”Doamne, ai milă de ea.” Şi-a întins mâinile
spre Domnul căutând ajutor. Ştiu că povestea acestei
femei va produce o prăbuşire emoţională. Era o femeie
care a slujit Domnului, învăţa că ea are totul, s-a abătut
de la doctrinele lui Dumnezeu, a schimbat pe Dumnezeu pentru lucrurile lumii, făcea
lucruri care nu erau pe placul lui Dumnezeu, spunea mereu vorbe fără rost. Domnul i-a
arătat pe un ecran tot ce a făcut în timp ce era pe pământ. Domnul a întrebat-o:”Fiică, îţi
aminteşti când Ţi-am adus Cuvântul prin sfânta mea Elma?”
Sora mea Elma a vorbit cu această femeie când era pe pământ iar ea a insultat-o pe sora
mea, a refuzat să asculte şi Domnul a spus:”Aceasta a fost şansa ta ca să îţi îndrepţi
căile şi să te întorci la Mine, dar ai refuzat iar aceasta este pedeapsa ta. Poţi să îţi
aminteşti când fata ta te-a îmbrăţişat şi ţi-a zis”mamă, vino înapoi!” dar tu nu ai
ascultat.” Domnul i-a întors spatele iar femeia a început să hulească.
Domnul nostru Isus Hristos s-a întors cu spatele la ea şi a plâns cu amar.
Am întrebat:”Doamne, de ce plângi?”
Domnul a spus:”Nu îţi poţi imagina ce simt eu când văd sufletele care sunt aici de pe
pământ.”

Am Văzut Tronul Lui satan În Iad
Domnul mi-a spus:”Îţi voi arăta ceva, fiica Mea, ceva ce nu am mai arătat la nimeni
înainte. Vreau ca tu să vezi aceasta ca să înţelegi că satan
este un mincinos, satan este un imitator.” Am
spus:”Doamne, te rog, scoate-mă din acest loc, nu mai
rezist.”
Domnul mi-a arătat un tron în iad; am văzut tronul lui satan
în iad. Satan imită pe Dumnezeul Atotputernic în iad, l-am
văzut stând pe tronul lui. Satan este foarte îngrozitor; el
pretinde că are o ierarhie. Am putut să văd îngerii săi
împrejurul lui dar toţi erau demoni. El purta o haină albă
plină de pete şi foarte murdară. Am văzut douăzeci şi patru
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de bătrâni închinându-se lui satan în iad, ei puneau la pământ coroanele şi i se închinau.
Am putut să văd că toţi erau demoni. Tronul lui satan imită lucrurile din cer, totul arăta
aşa de îngrozitor. Am întrebat:”Doamne, ce este aceasta?”
În acelaşi moment, satan a chemat pe unul din demonii săi şi i-a spus să meargă şi să
aducă o anumită persoană în iad. Demonii fac orice diavolul le cere să facă. Întotdeauna
satan îşi trimite demonii pe pământ pentru a distruge.

Cartea Iadului
Domnul a spus:”Vreau ca tu să şti că satan este un imitator; vreau ca tu să şti că satan
este real, satan vrea să distrugă lumea.” Chiar atunci am văzut un demon sub forma
unui înger satanic, cu unghii foarte lungi, ţinând o carte în mâna sa. Acest demon scria în
carte numele oamenilor care vor merge în iad. Am
întrebat:”Doamne, de ce fac ei aceasta?”
Domnul a spus:”Mergi şi spune lumii că
oamenii care nu-L au pe Isus Hristos în
vieţile lor, satan le-a scris toate numele lor în
cartea iadului. Priveşte, acest demon a fost
trimis pe autostradă să provoace accidente.
Se petrec multe accidente în diferite locuri;
satan şi demonii lui sunt responsabili pentru
aceste lucruri.” Am spus:”Doamne, aceasta este îngrozitor.”
Domnul a spus:”Este necesar ca tu să vezi toate aceste lucruri ca să fi în stare să
explici lumii ce este iadul cu adevărat, pentru ca lumea să ştie şi să creadă că iadul
există.”

Am Fost Chinuită De Nişte Demoni În Iad
Apoi Domnul mă ducea în alt loc iar eu am spus:”Scoate-mă din acest loc, acest loc este
îngrozitor, te rog.” Domnul mă ţinea de mână în timp ce noi încă mai mergeam şi
deodată a venit un demon foarte îngrozitor, un demon foarte mare cu unghii lungi.
Demonul m-a apucat de păr şi a zburat cu mine. În acel moment nu puteam să Îl văd pe
Domnul, Domnul a dispărut şi m-a lăsat singură.Demonul m-a târât în alt loc şi alţi
demoni au venit şi au făcut tot felul de nenorociri cu mine.
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O voce spunea în mintea mea:”Îţi vei petrece veşnicia aici în iad şi vei fi chinuită, şi vei
simţi toate durerile şi regretele care sunt aici în iad.” Am spus:”Doamne, nu suport
asta, nu suport asta.”

Un demon al sexului
(oral)

Şi un alt demon a venit la mine cu o gură foarte lungă, s-a căţărat pe mine; am încercat
să îl îndepărtez dar nu am putut. A băgat cu forţa gura lui în gura mea şi puteam să simt
saliva lui în toată gura mea. Am ţipat:”Doamne, de ce îngădui ca acest lucru să mi se
întâmple?”
Domnul a spus:”Este necesar, este necesar ca tu să vorbeşti cu oamenii pe pământ
despre faptul că iadul chiar există, ca să înţeleagă rezultatul.” Domnul a zis:”EU
SUNT UN DUMNEZEU SFÂNT. Sunt atâţia oameni în Biserică, făcând tot felul de
acte imorale cu gurile lor.” Am întrebat:”Doamne, cum pot să spun toate aceste
lucruri?” Domnul mi-a spus:”Spune tot ce ţi-am arătat.”
Domnul mi-a arătat un ecran şi am putut să văd o mulţime de imoralităţi, există mulţi
oameni în Biserică astăzi care comit tot felul de păcate ascunse. Am întrebat:”Doamne,
ce este aceasta?” Domnul a spus:”Spunele să se schimbe, spunele că EU SUNT UN
DUMNEZEU SFÂNT. Spunele că gurile sunt pentru a mă glorifica şi nu pentru
imoralitate.”
Am spus:”Doamne, ia acest demon de pe trupul meu, pentru că demonul sugea tot
corpul meu, saliva lui era foarte neagră peste tot corpul meu. Era îngrozitor, mirosul
iadului este oribil, mai rău decât putrefacţia unui câine mort. Mirosul este peste puterea
descrierii mele.” Am spus:”Doamne, ajută-mă, nu mai rezist.”
Domnul mi-a spus:”Fiică, linişteşte-te, este necesar ca tu să treci prin toate aceste
lucruri.” Am întrebat:”Doamne, de ce m-ai părăsit?”

Vanitatea Dansului
Un alt demon a venit, m-a dus în alt loc unde am văzut alte suflete dansând. Am
întrebat:”Doamne, ce mai urmează să fac acum?” Am fost pusă să dansez în flăcări, erau
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unele lucruri acolo care mă obligau să dansez. Am întrebat:”Doamne, de ce mi se
întâmplă aceasta?”
Domnul mi-a spus:”Pentru că eşti o dansatoare, dansezi
la sunetul fiecărei muzici creştine şi a altei muzici care
îţi place.Toate acele lucruri nu sunt pe placul Meu.”Am
spus:”Doamne, iartă-mă, nu o voi mai face din nou.”
Domnul a spus:„Întocmai ca tine, sunt mulţi oameni aşa
în poporul Meu, dansând ca oamenii din lume, îşi mişcă
talia ca oamenii lumeşti. Aceste lucruri nu-mi plac.” [Să
se înţeleagă diferenţa: dansul senzual şi nu dansul de laudă, “David juca din răsputeri înaintea
Domnului şi era încins cu efodul de in subţire.” 2 Sam. 6:14]

Am spus: „Doamne, iartă-mă, ai milă de mine.” Pentru că sufletul meu ardea, eram în
flăcări. Pot să vă spun cât de îngrozitor este să fi în iad pentru că sufletul meu a fost
acolo. Nu vă spun minciuni, vă spun adevărul, iadul este real, am fost acolo.
Demonii m-au scos din acel loc şi m-au dus în alt loc. Erau mulţi
viermi în acel loc, viermii intrau în diferite părţi ale corpului meu
prin urechile şi ochii mei. Am spus:”Doamne, te rog să ai milă de
mine, voi face tot ce mi-ai cerut să fac, dar, te rog, scoate-mă de
aici.”
Domnul a spus:”Aceasta este foarte necesar, aşa fiecare poate
să înţeleagă că iadul este real. Mulţi oameni spun că nu există iad; tu mergi şi spunele că iadul există.”
Am fost scoasă din locul unde eram chinuită de viermi. Domnul mi-a spus:”Este foarte
necesar ca tu să spui toate aceste lucruri pe care le-ai văzut ca sufletele să fie salvate.
Fac toate acestea pentru dragostea pe care o am pentru omenire. Te-aş fi pierdut dacă
nu te-aş fi adus aici.Multe suflete vor fi salvate prin această mărturie.” Am
spus:”Doamne, te rog, scoate-mă din iad, nu pot să fiu aici.”
Am trecut prin multe chinuri în iad, cu flăcări peste tot corpul meu. Deodată o lumină
puternică a înaintat şi Domnul mi-a apărut. Am alergat către Domnul şi L-am îmbrăţişat.
Am întrebat:”Doamne, de ce m-ai lăsat singură? De ce m-ai părăsit? De ce?”
Domnul mi-a spus:”Da, fiica Mea. Fiică, era necesar ca tu să simţi durerile pe care le
suferă sufletele aici în iad, aşa încât să poţi să explici restului lumii.”
Apoi Domnul m-a luat de acolo; Domnul mi-a arătat alte lucruri, pe care nu vi le pot
spune acum. Dumnezeu îmi va spune când să spun celelalte lucruri pe care le-am văzut.
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Acum vă voi spune doar despre lucrurile pe care Domnul mi-a cerut să le spun.
A Doua Călătorie în Cer.

Totul Este Pregătit În Cer
Domnul a spus:”Îţi voi arăta unde am spus ucenicilor că merg să le pregătesc un loc,
ca acolo unde sunt Eu să fie şi ei; aşa poţi să spui oricui că aceste lucruri sunt reale.”
Domnul m-a dus direct în Rai, unde am văzut o poartă foarte
mare deschisă. Am spus:”Doamne, iadul este îngrozitor, dar
acest loc, Raiul, este minunat.” Domnul mi-a spus:”Fiică, îţi
voi arăta Cerul.”
Şi am văzut un loc ca un Oraş
mare în Cer; da, numesc acel loc
un Oraş mare pentru că este exact ceea ce am văzut.
Domnul m-a dus pe o stradă în Cer, strada din Cer este
făcută din aur. Cu adevărat este făcută din aur. [„Cele
douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era
dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla

Am văzut flori frumoase de-a
lungul străzilor din Rai. Flori foarte frumoase, nu există aici
pe pământ flori care să descrie florile din Rai.
străvezie ”.Apocalipsa. 21:21]

Domnul m-a dus într-un loc şi mi-a zis:”Îţi voi arăta un râu; Te voi aşeza acolo.” Erau
nişte pietre în râu; râul este ca sticla. Pietrele din râu străluceau, erau şi peşti în râu iar
Domnul a scos un peşte din râu pe palmele Sale şi peştele era fericit, jucându-se pe
palmele Domnului.
Am spus Domnului:”Doamne te rog pune peştele înapoi în râu, peştele va muri.”
Domnul a spus:”Nimeni nu moare aici, moartea nu există aici, acest loc este plin de
viaţă, totul aici este viaţă.”
Am spus:”Doamne, sunt aşa de mulţi oameni care sunt chinuiţi. De ce nu le-ai dat
posibilitatea să îşi îndrepte căile şi să vină aici în cer.” Domnul a spus:”Ei sunt acolo
în iad ca urmare a neascultării lor.”
Domnul m-a luat ca pe un copil din acel loc de la râu în alt loc. Acel râu este un râu
foarte frumos. Totul în Rai ne aşteaptă, totul este frumos.
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Apoi am făcut o cerere Domnului, L-am întrebat:”Unde sunt
sufletele pe care le-ai mântuit? Unde sunt în Rai?” Domnul a
spus:”Ţi le voi arăta.”Domnul m-a dus într-un loc şi mi-a arătat
una din surorile mele în Hristos, care a murit; numele ei este
Aurora
Esperanza.
Domnul mi-a arătat o altă
soră; ea era fata unei surori
de-a mele, sora Grace.
Arăta aşa de tânără şi
frumoasă. Domnul a spus:”Acestea sunt sfintele
Mele.”
Era aşa de multă pace în Rai; Sfinţii din Rai sunt
întocmai ca îngerii. Am văzut sfinţi tineri în Rai, hainele lor erau diferite. Locul pe care
mi l-a arătat Domnul este plin de flori frumoase, un loc foarte frumos cu un miros foarte
dulce.
Eram în Rai, am văzut Raiul, am atins cerul.
Domnul mi-a spus:”Acum îţi voi arăta unde sunt haine
sfinţilor Mei.” Am întrebat pe Domnul:”Îmi vei arăta haina
mea?” Domnul a spus:”Îţi voi arăta hainele sfinţilor Mei.”
Domnul mi-a arătat nişte haine, haine albe împodobite cu aur.
Hainele au curele din aur şi toate au numele lor scrise pe ele.
De asemenea, Domnul mi-a arătat alte haine. Aceste haine
sunt pentru unele persoane care încă mai sunt în lume şi nu au primit încă pe Domnul
nostru Isus Hristos. Domnul mi-a spus:”Acestea sunt hainele sfinţilor Mei iar acestea
sunt hainele unor persoane care încă mai sunt în lume şi
încă nu M-au primit.”
Am spus:”Doamne, vreau să văd coroanele, vreau ca Tu
să îmi arăţi coroana păstoriţei mele şi coroana mea.
Doamne, vreau să văd propria mea coroană.” Domnul mia spus:”Ţi le voi arăta.” Domnul mi-a arătat coroanele,
nişte coroane foarte frumoase. Vă voi vorbi despre coroana
păstoriţei mele. Am cerut Domnului să îmi arate coroana ei
pentru că vroiam să îi duc veşti bune păstoriţei mele.
Domnul mi-a arătat coroana mea; coroana mea era fără
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pietre preţioase. Nu era ca celelalte coroane care m-au impresionat aşa de mult, cum era
coroana Pastoriţei mele. Am întrebat pe Domnul:”De ce este coroana mea fără pietre
preţioase?” Domnul a spus:”Nu poţi să înţelegi tot prin ce a trecut ea ca să aibă o
astfel de coroană plină cu pietre preţioase pe ea.”
Un înger era însărcinat să pună coroanele şi, de asemenea, punea pietre preţioase pe
coroane, când oamenii se pocăiau şi veneau la Isus Hristos. Când câştigi suflete pentru
Împărăţia Cerului îngerul va pune o piatră preţioasă pe coroana ta. Când ajuţi pe cei
mai puţin privilegiaţi îngerul va mai adăuga o piatră preţioasă la coroana ta. Când
ajuţi pe văduvă îngerul va mai adăuga o piatră preţioasă pe coroana ta. Când ajuţi pe
săraci şi pe cei fără adăpost îngerul va mai adăuga mai multe pietre preţioase la
coroana ta.
Domnul îmi vorbea despre păstoriţa mea. El a spus că ea a suferit mult de dragul
Împărăţiei lui Dumnezeu, că păstoriţa mea a trecut prin multe ca să aibă o astfel de
coroană. Ea are aşa de multă pasiune pentru suflete.
Domnul a spus:”Spune-i să ţină strâns ceea ce are ca nici o altă persoană să nu îi ia
coroana.” [“Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa”.Apocalipsa. 3:11]
Am spus păstoriţei mele tot ceea ce îmi spusese Domnul. Apoi Domnul mi-a arătat
coroanele tuturor sfinţilor Săi.
El mi-a arătat coroanele persoanelor care mai trebuie încă să îşi predea viaţa Lui şi care
încă mai sunt în lume.

Am Văzut Tronul Lui Dumnezeu În Cer
Domnul a spus:”Fiică, îţi voi arăta ceva.” De la o oarecare distanţă am văzut un tron
foarte mare, un tron foarte preţios. Domnul a spus:”Acesta este tronul Tatălui Meu.”
Domnul şedea acolo; strălucirea tronului nu îmi permitea să văd prea mult dincolo. Am
văzut nişte bătrâni punându-şi jos coroanele şi proşternându-se ca să I se închine
Domnului. Ei nu încetează să I se închine în Rai. Am văzut mulţi îngeri stând împrejurul
tronului lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei vorbeşte despre acest loc. Raiul este real. Eu
am văzut Raiul pentru că am fost acolo. Am văzut mulţi îngeri în Rai şi oridecâte ori
îngerii văd pe Domnul, îşi dau jos coroanele, se închină până la pământ şi Îl adoră pe
Domnul. Eram plină de bucurie văzând aceste lucruri.
Domnul a spus:”Fiică, spune lumii că Raiul este real. Spune-le, fiica mea.” Am
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întrebat:”Doamne, crezi că mă vor crede?” Domnul a spus:”DA.” Vorbeam cu Domnul
ca şi cum aş vorbi cu cu fratele meu sau cu
păstoriţa mea. Domnul a spus:”Fiică,
TOATĂ GLORIA ÎMI APARŢINE,
TOATĂ GLORIA ESTE A MEA.” În acea
clipă am înţeles că Domnul nu Îşi împarte
gloria cu nimeni. [“Eu sunt Domnul, acesta este
Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici
cinstea Mea, idolilor.”Isaia 42:8]

Îngerii cântau, închinându-se Domnului în
acelaşi timp. Ei nu încetează să I se închine.
Am văzut cum Biserica ”Pastorilor buni” I se închină iar sora mea Yasmine îi conducea.
Domnul a spus:”Spune corului Bisericii ”Păstorilor buni” să Mi se închine Mie şi să
înceteze să facă lucruri care nu Îmi sunt pe plac. Spune-le că oridecâte ori ei Mă
laudă, îngerii în cer Mi se închină împreună cu ei.”
Acest mesaj este pentru toţi închinătorii: Domnul vrea ca voi să vă închinaţi Lui şi mai
mult. ”Spune-le să Mi se închine.” a spus Domnul.
Îngerii cântau la diferite instrumente, lăudându-L pe Domnul.
Dumnezeul Nostru Este Un Tată Sfânt. Amin
Îngerii sunt foarte frumoşi. Când Îl lăudau pe Domnul am văzut atâta pace în ei.
Închinarea venea din inima lor.
Domnul m-a dus în alt loc. Am văzut şapte îngeri ţinând şapte trâmbiţe iar lângă ei erau
alţi şapte îngeri cu potire în mâinile lor. Îngerii erau
foarte înalţi şi uriaşi, purtau haine foarte albe,
hainele erau aşa de albe încât albul acesta este peste
puterile mele de a-l descrie.
Am întrebat:”Doamne, cine sunt aceşti îngeri?”
Domnul a spus:”Aceşti îngeri aşteaptă să fie
trimişi pe pământ ca să distrugă pământul.” [„Şi
una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte
potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în

Îngerii au deja în mâini
lor trâmbiţele, aşteaptă numai ca Domnul să le
poruncească să sune din trâmbiţe. Am
vecii vecilor”.Apocalipsa. 15:7]
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întrebat:”Doamne, de ce sunt aşa de înalţi?” Domnul a spus:”Pentru că sunt prinţi.”
Intenţionam să pun alte întrebări.
Domnul mi-a spus:”Nu fi prea curioasă, nu pune prea multe întrebări. Spune numai
lucrurile pe care ţi le-am arătat, lucrurile pe care ţi le-am cerut să le spui. Spune-le că
există doar un singur Rai şi că nu este altul; spune-le că Eu sunt real pentru că multe
persoane nu vorbesc prea multe despre mine. Spune-le că Dumnezeu este acolo sus şi
că îi aşteaptă.”
Domnul a spus:”Acum îţi voi arăta ce se petrece printre oamenii Mei.” Domnul mi-a
arătat un loc, acel loc era acoperit cu un văl. Domnul a spus:”Vezi ce se petrece în
Biserica Mea. În Biserica Mea sunt multe lucruri care nu Îmi plac. Eu voi înfăţişa
înaintea Tatălui un popor Sfânt. Biserica Mea nu este gata. Mergi şi le spune să se
pregătească, pentru că trâmbiţa stă gata să sune.”
Am Văzut Masa Cu Cina Domnului Este Deja Pregărită
Domnul a spus:”Acum îţi voi arăta unde Sfinţii vor cina cu Mine.” Domnul mi-a arătat
o masă pentru cină foarte mare, acoperită cu o pânză albă, pahare din aur, cu scaune de
jur împrejur iar locurile aveau scrise pe ele
numele Sfinţilor. Nu am putut să înţeleg
numele. Am cerut Domnului să îmi arate
propriul meu loc.
Domnul mi-a arătat locul meu şi a
spus:”Spune
Bisericii
Mele
să
se
pregătească, spune poporului Meu că masa
este pregătită.” Am spus:”Doamne, ce
frumos.”Am vrut să mă aşez pe unul din scaune. Domnul a spus:”Nu te aşeza, nu este
încă momentul.”
Apoi am văzut îngerii mergând încoace şi încolo iar unul dintre ei a venit şi a vorbit
direct la urechea Domnului. Am întrebat pe Domnul:”Ce a spus?”
Domnul a spus:”Nu fi curioasă.” Îngerul s-a întors din nou şi a vorbit la urechea
Domnului nostru. Domnul a spus:”Fiică, este timpul, este timpul ca să te întorci înapoi.
Spune Bisericii Mele să se pregătească. Spune-le despre tot ce ţi-am arătat.” Am
spus:”Nuuuu, nu vreau să mă întorc înapoi.” Domnul a spus:”Ba da, trebuie să mergi
să le spui tot ce ai văzut. Spune-le că masa este deja servită, pregătită aşteptându-vă pe
voi. Trebuie să vă pregătiţi.” În timp ce mergeam Domnul a spus:”Biserica Mea este
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aşa: unii sunt făţarnici, unii sunt ipocriţi, unii nu sunt gata, unii nu Mă adoră, unii
fac lucrurile în casa Mea doar pentru că sunt obligaţi să o facă, unii vor să fie văzuţi
şi lăudaţi de păstorii lor.” Domnul A Început Să Plângă!

Copii Nesupuşi,

Răspunzând La Telefon În Biserici
Domnul mi-a arătat o Biserică. Am văzut un
predicator care predica la altar şi deodată i-a
sunat telefonul. Acest predicator s-a oprit din
predicat, a ieşit afară ca să răspundă la
telefon. Domnul a spus:”Poţi să vezi cum
ignoră prezenţa Mea? Vezi cum ignoră
prezenţa Mea? Când un om predică, el
predică din Cuvântul Meu. Ei preferă să
răspundă la telefon decât să asculte de Mine. Vorbeşte, vorbeşte păstorilor să uite
propriile lor doctrine. Pot să te urască dacă vor, dar mulţi oameni vor înţelege scopul
pentru care te-am adus aici şi mulţi oameni se vor pocăi.”
Vouă, pastorilor: poate că oamenii vă vor urâ când veţi decide să faceţi voia lui
Dumnezeu. Nu este important dacă ei vă urăsc, uitaţi învăţăturile voastre, urmaţi
învăţăturile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Nu încercaţi să plăceţi nimănui, nu faceţi
compromisuri.
Domnul a spus:”Voi uni Biserica Mea. Eu am doar o singură Biserică; Nu am mai
multe Biserici pe pământ, ci numai o Biserică; Aceasta este Biserica pe care o voi lua
la cer; aceasta este Biserica pe care o voi prezenta Tatălui Meu.” [Mai am şi alte oi, care nu
sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un
Păstor. Ioan 10:16]

Noi, Biserica Evanghelică suntem Biserica lui Dumnezeu, toţi aceia care ne-am predat
lui Isus Hristos. Aceia care nu mai păcătuiesc, aceia care au uitat căile vechi pentru a
face voia lui Dumnezeu, aceia care sunt născuţi din nou. Acestea sunt persoanele care
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vor vedea faţa Domnului. Mărturia mea se încheie aici. V-am spus tot ce mi-a cerut
Domnul să vă spun, spre slava lui Dumnezeu. Toată gloria, toată gloria este a Domnului.
Sunt aici prin mila Domnului, doar prin mila Domnului vă spun lucrurile pe care
Domnul mi-a cerut să vi le spun. Acest mesaj va pătrunde la inima voastră şi va schimba
viaţa voastră astfel încât să vă puteţi pocăi.
Întrebaţi pe Domnul:”Doamne, în ce domeniu greşesc?” Domnul vă va răspunde. Vreau
să vă spun că Isus Hristos vă iubeşte, Isus Hristos vă iubeşte, El vrea să schimbe şi să
transforme viaţa ta. Isus Hristos nu vrea ca tu să mergi în iad ci mai degrabă vrea să
mergi în Rai. Raiul este real şi iadul este real. Pocăiţi-vă acum şi daţi-I viaţa lui Isus
Hristos. Poţi avea mântuirea doar în Isus Hristos. Isus Hristos bate la uşa inimii tale prin
acest mesaj. Căutaţi pe Domnul din toată inima iar El va face lucruri mari cu voi.
Domnul a spus:”Toate aceste lucruri pe care ţi le-am arătat au fost profeţite în Cartea
Ezechiel, în Cartea Daniel şi în Cartea Apocalipsa. Toate aceste revelaţii sunt în
Biblie.”
Mă rog ca această mărturie să vă transforme viaţa spre slava lui Dumnezeu.
Amin
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE PE TOŢI
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