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Bill Wiese – mies n�kee Haadeksen (helvetti) ja olioita siell�

Bill Wiese - Mies näkee Haadeksen... Kyseessä ei ole tarina! Hän näkee matelijan kaltaisia olioita siellä.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KYdB8Qi24bw

[Videon tekijä]: Tapaamme Bill Wiesen, joka oli 23 minuuttia helvetissä. Hänellä oli kehosta 
irtaantumiskokemus ja hän meni maan sisään ja näki kirjaimellisesti matelijoita [reptile like creatures] 
Haadeksessa. Vaikkakin ne olivat toisessa, matalammassa, värähtelyulottuvuudessa, joka on päällekkäin 
omamme kanssa. Hän viittaa tilanteeseen kehosta irtaantumiskokemuksena tai "näkynä"...

[Videon tekijä]: Tämä muistuttaa hyvin paljon siitä, mitä näin omassa OOBE-kokemuksessani, kun olin 17
vuotias. Tässä on linkki omaan kokemukseeni: https://www.youtube.com/watch?v=S_VlALF_LXs 

Haluatko pelastua? Ohessa on linkki verkkosivulle, joka auttaa sinua siinä: 
http://www.xtremerealitycheck.com/getsaved.html

Tarvitsetko vapautusta nyt? (Voimakkaita rukouksia):
https://www.youtube.com/watch?v=Fe6wRXZYxVk
https://www.youtube.com/watch?v=a6dGDdGFuc0
https://www.youtube.com/watch?v=qhjHbuvZJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=uUExdt0LLII

Heräsin kello kolme yöllä hakeakseni lasillisen vettä. Yhtäkkiä tunsin vetoa pois kehostani. Minut vedettiin
pois kehostani. Ja tunsin kuinka laskeuduin ilmassa ja päädyin todelliseen vankiselliin helvetissä. Rumat 
kiviseinät, kalterit, haiseva, likainen vankiselli - niin kuin luola. Tämä oli kehosta irtaantumiskokemus ja 
näky. Minulla ei ole ollut vastaavaa aikaisemmin. Kyseessä oli siis vankiselli. Siellä sisällä oli demonisia 
olioita. -Millaisia ne olivat. Ulkonäöltä ne muistuttivat matelijoita. Kuhmuja ja suomuja kaikkialla 
kehossa. Nämä kaksi edessäni ollutta olivat 12-13 jalkaa pitkiä (3,7-4,0 metriä). Niistä on kerrottu 
Kirjoituksissakin. -Muistuttivatko ne mitään sellaiselta, jonka olet joskus nähnyt kuvassa? Kyllä. On 
olemassa kuvia niistä, jotka ovat hyvin tarkkoja. Yksi niistä on tohtori Kenneth Hagenin todistus, jonka 
John Osteenin kirkko näytti. Kyseessä oli demoni, jonka tohtori Kenneth Hagen näki. 

-Mitä ne tekivät sinulle vai tekivätkö ne mitään? Ensinnäkin he pilkkasivat ja kirosivat Jumalaa 
äärimmäisen vihan vallassa. He olivat epämuodostuneita, kieroja ja irvokkaita olioita. Sitten he kohdistivat
vihansa minuun. Minä ihmettelin, miksi ja mitä minä olen tehnyt heille. Yksi niistä nosti minut ylös ja 
heitti minut seinään. Valtavalla voimalla. Lyyhistyin sellin lattialle. Tunsin kuinka luitani meni poikki. 
Toinen demoni otti kiinni rintakehästäni ja repi sen auki. Sinulla on keho helvetissäkin. Se kyllä kestää 
kokemansa tuskan. Heillä ei ole lainkaan armoa. Heidän vihansa Jumalaa ja ihmistä kohtaan on 
äärimmäistä. -Ei lainkaan armoa? Ei lainkaan. 
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-Kun olit sellissä noiden olioiden kanssa, oliko siellä muita? Tuolla hetkellä olin yksin. Siellä oli vain 
minä ja oliot. He aloittivat pahoinpitelyn ja minä tunsin kivun. Ymmärsin, että suurin osa kivusta oli 
estetty. Herra selitti matkalla pois sieltä, että Hän oli sallinut minun kokevan jonkin verran kipua, jotta 
pystyn kertomaan tarinani ihmisille vakuuttavasti. Kyse ei ole kielikuvasta (metafora) tai vertauskuvasta 
(allegoria). Kyseessä ei ole mielentila. Se on todellista, kirjaimellista kipua, jota koet helvetissä. 

-Miten on liekkimeren laita? Oliko siellä palava tuli? Kyllä. Minut otettiin sellistäni ja vietiin ulos. 
Siellä oli raivoava tulinen kuoppa. Kyseessä ei ollut liekkimeri, josta puhutaan Ilmestyskirjassa 20:13-15. 
Vaan kyseessä on tämän hetken helvetti - Shiol. Tämä valtava kuoppa oli maassa, josta nousi liekit 
korkealle avoimeen luolaan. Ja jälleen kerran, kyseessä ei ollut kielikuva tai vertauskuva, ne olivat 
todellisia, kirjaimellisia, liekkejä. Pat, tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin ihmisiä. Tuossa kuopassa oli 
kirjaimellisesti ihmisiä, jotka paloivat. Kun näet ihmisen liekeissä, se on kaikkein kammottavin näky. He 
palavat ja huutavat. Heidän huutonsa oli niin kovaäänistä - miljoonia ihmisiä. He huusivat niin kovaa kuin 
pystyivät. 

-Mitä ne sanoivat? Eivät mitään. He vain huutavat tuskissaan. He eivät voi sanoa mitään - he vain 
huutavat. Ei ole keskustelua. Siellä ei ole yhteyttä toisiin ihmisiin. Ihmiset pidetään erillään toisistaan - 
eristyksissä. Ja demonitkin piinaavat ihmisiä. Siellä ei ole keskustelua. Siellä haisee niin iljettävälle ja 
mädälle. Ne ovat äärimmäisen kuvottavia hajuja. Ja siellä joutuu todellisuudessa hengittämään rikkiä, joka 
palaa. Se on siis myrkyllistä. Minä ihmettelin, miten he olivat elossa hengittäen tätä myrkyllistä, 
kuvottavaa ilmaa, mutta he siis pysyivät hengissä. Ilmaa ei myöskään ole riittävästi hengittämiseen. Joten 
joudut taistelemaan saadaksesi edes hiukan happea. 

-Entäpä, miten on veden laita? Siellä ei ole pisaraakaan vettä. Olin erittäin janoinen ja pisarakin olisi 
ollut arvokas kuten rikkaan miehen tarinassa Luukkaan evankeliumissa kappaleessa 16. Mutta et koskaan 
saa sitä pisaraa. Rikas mies yhä odottaa vesipisaraansa. -Nuo ihmiset, luulisi, että he lakkaavat 
olemasta. Mutta he eivät ilmeisesti kuole? Se keho, joka sinulla on helvetissä, elät siinä ikuisesti. Koska 
meidät on tehty ikuisiksi olioiksi. -Kyllä. Jumalan kuvaksi. Joten sielumme on ikuinen. Se ei kuole. Kuten 
palava pensas, joka jatkoi palamistaan. Se ei palanut loppuun. Vastaavaa tapahtuu helvetissä, kun olet 
kehossasi siellä. Se kykenee sietämään sen piinan. Ja sinä kyllä haluat kuolla. Minä halusin kuolla, mutta 
se ei ole mahdollista. 

-Tuo on kaikkein kauheinta, kun sitä ajattelee. Jos ajattelemme, ettei sille ole loppua näkyvissä. Sille 
ei ole loppua.

Se oli pahin kohta. Ymmärsin, etten koskaan pääse sieltä pois. En koskaan. Ja kun tiedät, että vietät 
ikuisuuden siinä paikassa ilman toivoa. Jesaja 30:18 sanoo, että ne jotka menevät kuoppaan eivät voi 
toivoa totuutta. Sinulla ei ole toivoa Jeesuksesta, koska se on liian myöhäistä heidän kohdallaan. Päätökset 
ovat lopullisia. Ja se on todellakin pahin kohta, kun tiedät, ettet koskaan pääse sieltä pois. 
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-Tämä todella koskettaa ihmisten sydämiä. Toivon, että ihmiset kuuntelevat sinun todistustasi ja 
ymmärtävät, mistä on kyse. Koska ei ole mitään niin kauheaa, kuin että sinulle ei ole toivoa, ei 
tulevaisuutta eikä mitään muuta kuin jatkuva kipu ja tuska ikuisesti. 

Se on kauhistuttavin asia. Ihmisen mielikuvitus ei pysty käsittelemään asiaa - helvetin kauhuja. Ihmisen 
mieli ei kykene menemään siihen paikkaan. Mikä tahansa siellä olevista asioista tappaisi ihmisen 
normaalisti. Ja pimeys. Minä kykenin näkemään vain hieman liekkien läpi, mutta pimeys imee kaiken 
liekeistä tulevan valon. Siellä on niin pimeää. Pimeyden voi todella tuntea siellä. Exodus 10:21 puhuu juuri
tästä asiasta - pimeydestä, jonka voit todellisuudessa tuntea. Se ei ole liioittelua. Koska siellä on niin paljon
pahuutta ja kieroutta. Siellä ei ole lainkaan rakkautta. Ymmärrät, ettei kukaan pelasta sinua sieltä koskaan. 
Siellä ei ole enkeleitä suojelemassa sinua. Et voi puhua kenenkään kanssa. Etkä pääse sieltä pois. 

-Eikö siellä voi keskustella? Eikö ole yhteyttä? Ei. Sieltä ei pääse pois. -Ihmiset ajattelevat, että heillä 
on ystäviä helvetissä ja tietävät, miten heillä menee. Ei, se ei toimi sillä tavalla. Olet yksin. -Ihminen 
on yksin ikuisesti? Ikuisesti. Siksi ihmisten täytyy tietää, miten tärkeä tämän päätöksen tekeminen on. 
Sen, että meillä on elämä täällä. Me palvelemme rakastavaa Jumalaa eikä hän tahdo kenenkään joutuvan 
siihen paikkaan. Se paikka oli tehty paholaista ja hänen enkeleitään varten. Ei ihmistä varten. Mutta 
ihminenkin menee sinne, koska Jumala rakastaa ihmistä niin paljon, että antoi hänelle vapaan tahdon...

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sid: Haluan tietää enemmän, mitä koit, näit ja tunsit helvetissä. 

Bill: Siellä on demoneita, jotka repivät kehoni auki. Lihakseni roikkuivat kuin revitty lippu kehossani. 
Sinulla on siis keho helvetissä. Yksi niistä heitti minut seinään ja tunsin, kuinka luuni menivät poikki. 
Minä tunsin kivun. Heillä on äärimmäinen viha...

Sid: Huusitko sinä, kun sinut heitettiin seinään?

Bill: Kyllä. Olen hyvin rauhallinen nyt, mutta en ollut rauhallinen siellä. 

Sid: Huusivatko toiset ihmiset, kun olit siellä?

Bill: Huudot ovat niin kovia, ettei sitä voi kestää. Se on lähes kuurouttavaa kuunnella miljoonien ihmisten 
huutavan tuskissaan. Eikä sitä pääse pakoon. Helvetissä ei ole rauhaa eikä hiljaisuutta. Sinun on kestettävä 
sitä ikuisesti. Kuten sanoin näillä demoneilla on äärimmäinen viha sinua ja Jumalaa kohtaan. He vihaavat 
Jumalaa ja sinua - Hänen luomustaan. Eikä siellä ole keinoa, jolla suojelisit itseäsi. Kehossasi ei ole 
voimaa. Kaikki fyysinen voima on poissa. Sinun on siedettävä kuvottavaa, ällöttävää, hajua. Se on niin 
iljettävää ja kuvottavaa. Paljon pahempaa kuin mikään avonainen viemäri. Siellä haisee palava rikki. Rikki
on todellisuudessa myrkyllistä hengitettäväksi ja sinä vain ihmettelet, kuinka voin olla elossa hengittäen 
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myrkyllistä ilmaa. Ja kuitenkin sinä elät siellä. Eikä siellä ole riittävästi ilmaa hengitykseen. Aivan kuten 
tarvitsemme ilmaa maan päällä, tarvitsemme ilmaa siellä. Siellä ei ole tarpeeksi ilmaa. Siellä on taisteltava 
saadakseen pienen henkäyksen ilmaa. Joudut hengittämään näin helvetissä [Bill näyttää kuinka pieniä 
henkäyksiä ne ovat - kuin kalat kuivalla maalla]. Saat siellä vain tuon verran ilmaa keuhkoihisi. Sinusta 
tuntuu, kun ajattelet sitä, että kuolen hapen puutteeseen.

Sid: Hyvä on. Hän oli helvetissä. Vaikka hän oli uskova, se suljettiin pois hänen mielestään, siis ajatus 
siitä, että hän on uskova. Ja, kertoisitko siitä hetkestä, kun sinut pelastettiin.

Bill: Tarkastelin palavia ihmisiä, jotka olivat sellaisessa valtavassa raivoavassa tulessa, maassa olevassa 
kuopassa. Joka puolella ympärilläni oli demoneita. Seisoin matoesiintymän vieressä. Ne olivat matoja - 
iljettäviä. Yhtäkkiä minut vedettiin tunneliin. Siihen ilmestyi sellainen kirkas valo. Tiesin välittömästi, 
kuka se oli. Sanoin: "Jeesus." Hän sanoi: "Minä olen." Kun hän sanoi, minä olen, tuuperruin hänen 
jalkojensa edessä. Hän kosketti minua. Ja kun heräsi, Sid, en nähnyt hänen kasvojaan. Näin vain miehen 
ääriviivan seisomassa siinä pyhässä, kirkkaassa, valossa. En halunnut kysyä häneltä mitään, mutta 
ajatuksia alkoi tulemaan mieleeni. Hän halusi minun jakavan ihmisille tämän asian, mitä sanassa sanotaan. 
Koska tämä ei ole viesti tuomiosta. Tämä on yksinkertainen viesti - varoitusviesti. Joten olemme täällä 
jakamassa tietoa ihmisille, jotta he voivat tehdä hyvin perustellun päätöksen. 

Sid: Hyvä on. Mitä hän sanoi seuraavaksi?

Bill: Hän sanoi... Hän vastasi muutamaan kysymykseen, joita minulla oli mielessäni. Eräs niistä oli, miksi, 
Herra, en tuntenut sinua. Hän vastasi, että halusi minun kokevan toivottomuuden, jota he tuntevat 
helvetissä. Sen tunteen, ettet pääse pois sieltä koskaan. Se on ikuista. Sid, se on ikuista. He eivät pääse 
eroon siitä piinasta. 

Sid: Sanoit, että sen kokeminen, Jumalasta erossa oleminen, ensimmäistä kertaa elämässään, millaista se 
oli?

Bill: Sid, Jaakob 1:17 sanoo, että jokainen hyvä lahja tulee ylhäältä. No, helvetti, se on paikka, joka on 
tehty sitä varten, ettei sillä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Joten Hän on poistanut ominaisuutensa 
helvetistä. Siksi helvetti on niin kammottava. Koska Hänen ominaisuutensa ovat poissa sieltä. Kaikki hyvä,
mistä nautimme elämässämme, tulee Häneltä. Joten jos et halua olla missään tekemisissä Jumalan kanssa, 
on olemassa paikka, joka on valmisteltu sellaisia ihmisiä varten. Helvetillä ei ole mitään tekemistä Jumalan
kanssa. Siksi siellä on niin kammottavaa. Siellä ei ole ystävyyden kokemusta. Siellä ei ole yhteyttä toisiin 
ihmisiin. Siellä ei ole unta. Siellä ei ole lepoa. Siellä ei ole voimakkuuden kokemusta. Siellä ei ole 
miellyttäviä tuoksuja. Koska Jumala on vetäytynyt pois sieltä. 

Sid: Oliko siellä todellinen tulinen kuoppa?
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Bill: Se on kirjaimellinen. Kirjaimellinen tuli. Todellisia liekkejä. Siksi Jeesus varoitti helvetistä 46:ssa 
jakeessa. Hän puhui 18:ssa jakeessa helvetin tulesta. -Sinä näit ihmisiä palavassa kuopassa. Näin 
ihmisten palaneen lihan. Se roikkui heidän luissaan. Se on eräs kauhistuttavimpia asioita. He huutavat 
tuskassaan. He palavat. Ja kuumuus. Tunsin kuumuuden. Juuri siksi haluan varoittaa ihmisiä. Se paikka on 
todellinen. Jos ihmiset näkisivät sen viiden sekunnin ajan, he muuttuisivat. 
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