
 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUATU WAHYU ILLAHI TENTANG NERAKA 
              (A Divine Revelation of Hell) 

 
 
 

OLEH 
 
 

Mary Kathryn Baxter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

ISI BUKU 
 
Kata-Kata Pendahuluan                                                   2 
 
Kata-Kata Pengantar dari Penulis                                        3 
 
Kepada Kathryn dari Yesus                                               4 
 
 1 Ke Neraka                                                            5 
 
 2 Kaki Kiri Neraka                                                     9      
  
 3 Kaki Kanan Neraka                                                   17 
 
 4 Lebih Banyak Lubang-lubang                                          24 
 
 5 Terowongan Ketakutan                                                31 
 
 6 Kegiatan di Neraka                                                  34  
 
 7 Perut Neraka                                                        39 
 
 8 Sel-sel di Neraka                                                   41   
 
 9 Kengerian-kengerian Neraka                                          45 
 
10 Hati Neraka                                                         52 
 
11 Kegelapan di Luar                                                   58 
 
12 Tanduk-tanduk                                                       61   
 
13 Tangan Kanan Neraka                                                 65    
 
14 Tangan Kiri Neraka                                                  69   
 
15 Hari-hari nabi Yoel                                                 72 
 
16 Pusat Neraka                                                        74 
 
17 Perang di Langit-langit                                             80  
 
18 Penglihatan-penglihatan yang Terbuka dari Neraka                    84 
 
19 Rahang-rahang Neraka                                                89 
 
20 Surga                                                               96 
 
21 Agama Palsu                                                         99    
 
22 Tanda dari Binatang Akhir Zaman                                    101 
 
23 Kedatangan Kembali dari Kristus                                    103    
 
24 Permohonan Terakhir dari Tuhan                                     105  
 
25 Penglihatan-penglihatan dari Surga                                 106  
 
26 Suatu Nubuat dari Yesus                                            109  
 
Kata-kata Penutup                                                     110 
 
Tentang Penulis                                                       111  
 
Ayat-ayat Alkitab                                                     112    



 
 

2

Kata Pendahuluan 
 
Marcus Bach menyatakan bahwa buku2 kadang2 disebut sebagai 
anak2 dari otak dan memang demikian. Tidak seperti anak2 dari 
daging dan darah seseorang, sanak-saudara yang kreatif ini,  
dilahirkan dari pilihan atau kebetulan, telah ditakdirkan 
untuk mempunyai kehidupan2 mereka sendiri. Pengalaman2 mereka 
di dunia dapat lebih menguntungkan dibandingkan dengan 
anak2 yang lahir secara alami. Semua perasaan manusia adalah 
kepunyaan mereka. Dan tidak ada keraguan bahwa ketakutan yang 
rahasia dari anak2 otak ini adalah bahwa suatu hari mereka akan 
selamanya di taruh di rak2 dan dilupakan. 
 
Tidak seperti buku2 yang lain, saya percaya bahwa Roh Kudus telah 
membawa penulisan  ini ke dalam keberadaan untuk zaman sekarang dan 
selamanya. Pengalaman2 dan pesanan (dari buku ini) adalah  
yang paling penting bagi tubuh Kristus. Saya percaya bahwa  
urapan Tuhan akan tinggal di buku ini dan akan menolong 
se
 
tiap orang yang membaca isi2 dari buku ini. 
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Kata-kata Pengantar dari Penulis 
 
Saya mengakui bahwa tanpa kekuatan rohani dari Tuhan Yesus  
Kristus, buku ini atau buku2 yang lainnya, yang mempunyai 
hubungan dengan kehidupan sesudah kematian itu tidak dapat  
ditulis. Yesus sendiri memegang kunci2 neraka dan telah  
membayar harga itu sehingga kita dapat memasuki surga. 
 
Saya mengetahui bahwa proses penulisan buku ini panjang, 
sendirian dan pengalaman2 yang sangat menuntut. Bahkan, buku 
ini telah menunggu beberapa tahun sebelum dibuka. Wahyu2 dari 
Tuhan itu datang kepadaku di tahun 1976. Saya perlu 8 bulan 
untuk menulisnya ke atas kertas. Penulisan akan naskah itu sendiri 
mencakup suatu periode beberapa tahun dan menuliskan ayat2 
Alkitab dengan perlahan sebagai referensi2 itu memakan  
waktu satu tahun. Mengakhiri penulisan buku itu  mengambil 
bagian yang paling baik dari musim dingin dari tahun 1982 dan  
tahun 1983. Sebagai tambahan, pada suatu jangka waktu selama 30 
malam, Yesus membawaku ke neraka, diikuti dengan 10 malam 
kunjungan2 ke surga. 
 
Saya melihat sekarang bahwa Tuhan telah mempersiapkan saya 
untuk menulis buku ini ketika saya masih seorang anak, saya  
bermimpi tentang Tuhan. Setelah saya dilahirkan kembali, 
saya mempunyai suatu kasih sayang yang kuat untuk orang2 yang  
hilang dan ingin melihat roh2 diselamatkan. 
 
Sesudah Tuhan menampakkan diri kepadaKu di tahun 1976 dan 
memberitahukanku bahwa saya telah dipilih untuk suatu tugas 
yang khusus, Dia berkata, "AnakKu, Saya akan menunjukkan diriKu 
sendiri kepadamu untuk membawa orang2 ke luar dari kegelapan 
ke dalam terang. Karena Tuhan Allah telah memilihmu untuk 
suatu tujuan : untuk menulis dan membuat sebuah laporan tentang 
hal2 yang Saya akan tunjukkan dan beritahukan kepadamu." 
 
"Saya akan membuka rahasia kepadamu tentang kenyataan dari  
neraka, sehingga banyak orang2 akan diselamatkan, banyak 
akan bertobat akan jalan2 mereka yang jahat sebelum semuanya 
terlambat." 
 
"Rohmu akan dibawa ke luar dari tubuhmu, oleh Saya, Tuhan 
Yesus Kristus, dan dikirim ke neraka dan tempat2 yang lain 
yang Saya ingin kamu melihatnya. Saya juga akan menunjukkan 
kepadamu penglihatan2 tentang surga dan tempat2 yang lain dan 
memberikanmu banyak wahyu2. " 
 
 
                                    Mary Kathryn Baxter 
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Kepada Kathryn dari Yesus 
 
 
Untuk tujuan ini kamu dilahirkan, untuk menulis 
dan memberitahukan apa yang telah Saya tunjukkan dan  
beritahukanmu. Karena hal2 ini setia dan benar. Panggilanmu 
adalah untuk memberitahukan dunia ini bahwa neraka itu 
sungguh ada dan bahwa Saya, Yesus, dikirim oleh Tuhan untuk 
me
 
nyelamatkan mereka dari siksaan ini 
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Bab 1 Ke Neraka 
 
Dalam bulan Maret 1976 ketika saya sedang berdoa di rumah, saya 
mendapat kunjungan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berdoa di 
dalam roh untuk beberapa hari ketika secara tiba2 saya merasakan 
kehadiran Tuhan. KuasaNya dan KemuliaanNya memenuhi rumah tersebut. 
Suatu cahaya yang gemilang memenuhi ruangan di mana saya sedang 
berdoa dan saya merasakan suatu perasaan yang indah dan 
menyenangkan. 
 
Cahaya mengalir dalam bentuk gumpalan, berputar dan melipat 
ke dalam gumpalan yang lain dan ke atas dan ke luar dari  
gumpalan yang satu ke gumpalan yang lain. Suatu pemandangan 
yang menakjubkan. Dan Tuhan mulai berbicara dengan saya. 
 
Dia berkata, "Saya adalah Yesus Kristus, Tuhanmu dan saya hendak 
memberikanmu suatu wahyu untuk menyiapkan orang-orang suci untuk 
kedatangan Saya dan untuk  membawa banyak orang kembali ke 
kebenaran. Kuasa kegelapan sungguh nyata dan penghakiman 
Saya itu benar.” 
 
"Anakku, Saya akan membawamu ke dalam neraka dengan Roh Saya dan  
Saya akan memperlihatkan kepadamu banyak hal yang Saya mau dunia 
ini ketahui tentang hal-hal tersebut. Saya akan mengunjungimu 
beberapa kali; Saya akan membawa rohmu keluar dari badanmu dan 
membawamu sungguh-sungguh ke dalam neraka." 
 
"Saya mau kamu menulis sebuah buku dan memberitahukan penglihatan2 
dan semua hal yang Saya perlihatkan kepadamu. Kamu dan Saya akan 
berjalan bersama melalui neraka. Catat semua yang telah terjadi dan 
sedang terjadi dan yang akan terjadi.  Firman Saya adalah benar, 
setia dan dapat dipercaya. Saya adalah Saya (I Am that I Am), dan  
tidak ada yang lain selain Saya." 
 
Saya bertanya, "Tuhan apa yang Engkau kehendaki saya perbuat?" 
Seluruh keberadaan saya ingin berseru kepada Yesus, untuk 
menunjukkan bahwa saya mengenal kehadiranNya. Yang terbaik yang 
dapat saya gambarkan adalah bahwa saya merasakan kasih menyelubungi 
saya. Suatu kasih yang paling indah, damai, penuh sukacita dan 
sangat kuat yang pernah saya rasakan di dalam hidup saya. 
 
Pujian-pujian untuk Tuhan mulai mengalir dari saya. Segera saya 
ingin menyerahkan seluruh hidup saya untuk dipergunakan oleh Tuhan, 
untuk menolong menyelematkan orang dari dosa2 mereka. Saya 
mengetahui, dalam bentuk RohNya, sesungguhnya Yesus anak Allah 
berada di dalam kamar tersebut bersama saya. Saya tidak dapat 
menggambarkan dengan kata2 tentang kehadiranNya. Tetapi saya tahu 
bahwa Dia adalah Tuhan. 
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"AnakKu," Yesus berkata, "Saya akan membawamu dengan Roh Saya ke 
dalam neraka sehingga kamu dapat mencatat kenyataan dari neraka 
tersebut, untuk memberitahukan bahwa neraka itu sungguh nyata, 
dan untuk membawa orang2 yang hilang ke luar dari kegelapan dan ke 
dalam kebenaran dari Injil Yesus Kristus." 
 
Secara cepat, roh saya ke luar dari badan saya. Saya bersama Yesus 
ke luar dari kamar saya dan terbang ke atas langit. Saya mengetahui 
secara nyata apa yang sedang saya alami. Saya melihat suami saya 
dan anak2 sedang tertidur di rumah saya di bawah. 
 
Sepertinya, saya telah meninggal dan badan saya tertinggal di atas  
ranjang sementara roh saya terbang ke atas rumah bersama Yesus. 
Sepertinya, seluruh atap terbuka dan saya dapat melihat keluarga 
saya sedang tidur di ranjang2 mereka. 
 
Saya merasakan sentuhan Yesus ketika Dia berkata, "Jangan takut, 
mereka akan aman." Dia mengetahui pikiran2 saya. 
 
Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menggambarkan apa 
yang saya lihat dan rasakan. Ada beberapa hal yang saya tidak 
mengerti. Tuhan Yesus memberitahukan saya arti dari hal2 tersebut, 
tetapi juga ada beberapa hal yang tidak Dia jelaskan kepada saya. 
 
Saya mengetahui pada waktu itu dan juga sekarang, bahwa hal2 
tersebut sungguh terjadi dan hanya Tuhan bisa menunjukkan hal2 itu. 
Saudara2, percayalah saya, neraka itu sungguh ada. Saya dibawa oleh 
Roh Tuhan beberapa kali ketika saya menyediakan laporan ini. 
 
Segera kita berada di atas langit. Saya menoleh dan melihat Yesus. 
Dia sangat penuh dengan kemuliaan dan kuasa dan suatu kedamaian 
mengalir dari Dia. Dia menyentuh tangan saya dan berkata, "Saya 
mengasihimu. Jangan takut, sebab Saya bersamamu." 
 
Setelah berkata demikian, kita mulai terbang lebih tinggi ke atas 
langit dan saya dapat melihat dunia di bawah. Menonjol ke luar  
dari dunia dan tersebar di banyak tempat, terdapat terobong2 yang 
berputar di sekitar suatu pusat (senter) dan kembali ke tempatnya 
yang semula. Terobong2 ini naik dengan tinggi di atas dunia dan  
kelihatannya seperti slinky (permainan anak2, seperti pegas yang 
elastik) yang bergoyang terus menerus.  Terobong2 tersebut ke luar 
dari seluruh dunia. "Ini apakah?" saya bertanya kepada Tuhan Yesus  
ketika kita mendekati satu terobong tersebut. 
 
"Ini merupakan pintu2 masuk ke neraka," Dia berkata. "Kita akan 
masuk ke dalam neraka melalui salah satu dari terobong2 tersebut." 
 
Segera, kita memasuki salah satu dari terobong tersebut. Di dalam, 
kelihatannya seperti terowongan, berputar terus menerus. Kegelapan 
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yang gulita menyelubungi kita dan tercium bau yang sangat menusuk 
sehingga saya susah bernapas. Sepanjang sisi terowongan tersebut 
terdapat makhluk2 hidup. Mereka berwarna hitam keabuan-abuan, 
bergerak dan mengeluarkan suara ketika kami melalui mereka. Saya 
tahu bahwa mereka itu sangat jahat meskipun saya tidak diberitahu. 
 
Makhluk2 tersebut dapat bergerak tetapi mereka masih menempel 
di dinding2 terowongan. Bau yang sangat busuk datang dari mereka, 
dan mereka berteriak ke arah kita dengan suara yang sangat memekak. 
Saya merasakan suatu kuasa yang jahat dan terlihat bergerak di 
dalam terowongan2 tersebut. 
 
Kadang2 di dalam kegelapan, saya dapat mengenal bentuk mereka. 
Suatu kabut yang kotor menutupi mereka. "Tuhan, apakah mereka itu?" 
Saya bertanya sambil memegang tangan Yesus. 
 
Dia berkata, "Mereka adalah roh2 jahat yang siap dimuntahkan ke 
luar ke dunia bila lucifer (satan) memerintah mereka." 
 
Ketika kita turun ke dalam terowongan tersebut, makhluk2 jahat 
tersebut tertawa dan memanggil kita. Mereka berusaha untuk 
menyentuh saya, tetapi mereka tak berhasil karena kuasa Yesus. 
Udara di dalam terowongan tersebut kotor dan penuh polusi dan hanya 
karena kehadiran Yesus sajalah yang dapat mencegah saya untuk 
berteriak karena ketakutan. 
 
Oh Yah, semua panca-indera saya bekerja, saya dapat mendengar, 
mencium, melihat, merasa dan bahkan mengecap suatu hal yang jahat 
di tempat ini. Jika bisa dikatakan, semua panca-indera saya bahkan 
lebih sensitif, bau dan kekotoran tersebut hampir membuat saya 
sakit. 
 
Teriakan2 memenuhi lingkungan di dalam ketika kita mendekati bagian  
bawah dari terowongan itu. Tangisan yang menyakitkan datang dari 
terowongan bertemu dengan kita. Bermacam bunyian memenuhi daerah 
itu. Saya merasa ketakutan, kematian dan dosa mengelilingi saya. 
 
Suatu bau yang paling menusuk yang pernah saya cium memenuhi udara 
di daerah tersebut. Bau dari daging yang mulai membusuk, dan 
kelihatannya datang dari semua jurusan. Belum pernah di dunia ini 
saya merasakan hal yang begitu mengerikan atau mendengar suara 
tangisan2 yang putus-asa. Segera saya ketahui bahwa suara2 itu 
adalah suara2 dari orang2 mati dan neraka sangat penuh dengan 
ratapan2 dari mereka. 
 
Saya dapat merasakan suatu angin yang jahat dan suatu kekuatan 
pengisap yang lemah di depan kami. Cahaya yang seperti halilintar 
menusuk ke dalam kegelapan dan melemparkan bayangan2 yang berwarna 
abu2 ke atas dinding2 itu. Saya hampir tidak dapat mengenal makhluk 
di depan saya. Saya mundur dengan kekejutan ketika saya menyadari  
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bahwa makhluk tersebut merupakan seekor ular yang besar bergerak di 
depan kami. Ketika saya terus melihat, saya dapat melihat banyak 
ular menggeliat-geliat di mana2. 
 
Yesus berkata kepada saya, "Kita akan segera memasuki kaki kiri 
neraka. Di depan kamu akan melihat suatu kesedihan yang sangat 
besar, dan kengerian yang tidak dapat digambarkan. Tetap 
berjalanlah dekat dengan Saya, dan Saya akan memberikanmu kekuatan 
dan perlindungan ketika kita menelusuri neraka." 
 
"Hal2 yang akan kamu lihat adalah suatu peringatan," Dia berkata, 
"Buku yang akan kamu tulis akan menyelamatkan banyak jiwa2 dari 
neraka. Apa yang kamu lihat adalah kenyataan. Jangan takut, karena 
saya akan beserta denganmu." 
 
Akhirnya, Tuhan Yesus dan saya berada di bagian yang paling bawah 
dari terowongan itu. Kami memasuki neraka. Saya akan berusaha 
dengan sebaik kemampuan saya untuk menggambarkan apa yang saya 
lihat dan saya akan memberitahukan hal2 tersebut sesuai dengan 
urutan yang Tuhan berikan pada saya. 
 
Di depan kita, sejauh mata saya dapat melihat, berterbangan benda2 
di mana2.  Suara2 rintihan dan tangisan2 yang menyedihkan memenuhi 
lingkungan tersebut. Di depan, saya dapat melihat suatu cahaya yang 
redup dan kami berjalan menuju ke cahaya tersebut. Jalanan tersebut 
sangat kering dan berdebu. Kami segera berada di depan pintu masuk 
ke dalam suatu terowongan yang kecil dan gelap. 
 
Beberapa hal saya tak dapat tulis di atas kertas, karena hal2 
tersebut sangat mengerikan untuk digambarkan. Kengerian di neraka 
dapat dirasakan dan saya tahu jika saya tidak bersama Yesus, saya 
tak dapat keluar dari neraka. Ketika saya menulis buku ini, ada 
beberapa hal yang saya lihat tak dapat saya mengerti, tetapi Tuhan 
tahu segala hal dan Dia menolong saya untuk mengerti kebanyakan  
dari hal yang saya lihat. 
 
Saya akan memperingatkanmu - jangan ke tempat tersebut. Tempat 
tersebut merupakan suatu tempat siksaan yang mengerikan, 
penderitaan yang sangat menyakitkan, dan penyesalan yang kekal.  
Roh kamu akan tetap hidup. Roh itu kekal. Roh kamu merupakan 
hakekat kamu yang sejati dan sesungguhnya, dan roh kamu akan pergi 
ke salah satu tempat, neraka atau surga. 
 
Untuk orang2 yang berpikir bahwa neraka itu terletak di dunia ini - 
anda sungguh tepat - demikianlah sesungguhnya. Neraka terletak di 
tengah2 dunia ini dan di sana terdapat banyak roh2 yang disiksa 
baik pada pagi hari maupun malam hari. Tidak ada pesta di neraka. 
Tidak ada kasih. Tidak ada iba. Tidak ada isirahat/ketenangan. 
Neraka merupakan satu tempat penyesalan melebihi apa yang dapat 
kamu pikirkan/percaya. 
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Bab 2 Kaki Kiri Neraka 
 
Suatu bau yang menusuk memenuhi daerah tersebut. Yesus berkata 
kepada saya, "Di kaki kiri neraka terdapat banyak lubang (atau 
sumur). Terowongan ini bercabang ke tempat yang lain di neraka, 
tetapi kita akan tinggal beberapa saat di kaki kiri dari neraka 
dulu." 
 
Hal2 yang akan kamu lihat selalu akan bersama denganmu. Dunia harus 
tahu kenyataan tentang neraka. Banyak orang2 berdosa dan bahkan 
beberapa dari orang2Ku tidak percaya bahwa neraka itu ada. Kamu 
telah Saya pilih untuk memberitahukan kebenaran ini kepada mereka. 
Segala sesuatu yang akan Saya perlihatkan kepadamu tentang neraka 
dan hal2 yang lain yang akan Saya perlihatkan kepadamu adalah nyata 
(benar)." 
  
Yesus menampakkan diriNya kepada saya dalam bentuk suatu cahaya 
yang sangat terang, lebih terang dari matahari. Suatu bentuk 
manusia terdapat di tengah cahaya tersebut. Kadang2 saya melihat 
Yesus dalam bentuk seorang manusia, tetapi kadang2 Dia nampak dalam 
bentuk Roh. 
 
Dia berkata lagi, "Anak, ketika Saya berfirman, Allah Bapa telah  
berfirman. Allah Bapa dan Saya adalah satu. Ingat untuk mengasihi 
melebihi segala sesuatu dan untuk saling mengampuni.  
Sekarang marilah, ikutilah Saya." 
 
Ketika kita berjalan, roh2 jahat melarikan diri dari hadirat Tuhan, 
"Oh Tuhan, Oh Tuhan," saya berteriak, "Apa yang akan terjadi 
sesudah ini?" 
 
Seperti yang telah saya utarakan sebelumnya, bahwa semua panca-
indera saya bekerja di neraka. Semua makhluk hidup di neraka 
mempunyai semua panca-indera mereka. Sekarang panca-indera saya 
berfungsi dengan sepenuhnya. Kengerian terdapat di setiap sisi dan  
bahaya2 yang tak dapat dieskpresikan/diungkapkan terdapat di mana2.  
Setiap langkah yang saya ambil lebih mengerikan dari langkah2 
sebelumnya. 
 
Di daerah tersebut terdapat pintu2 masuk sebesar jendela2 kecil, 
terbuka dan tertutup dengan cepat di puncak dari terowongan itu. 
Lengkingan-lengkingan memenuhi atmosfir tersebut ketika makhluk2 
jahat terbang melalui kami, ke atas dan keluar dari pintu2 masuk 
neraka. Segera kami tiba di akhir terowongan itu. Saya bergemetaran 
dengan ketakutan karena bahaya dan kengerian di sekeliling kita. 
 
Saya sangat bersyukur untuk perlindungan Tuhan Yesus. Saya 
berterima kasih kepada Allah karena kekuasaanNya yang dahsyat untuk 
melindungi kita, bahkan di lubang2 neraka. Selama berada dalam 
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naungan perlindungan tersebut, saya terus berpikir, bukan 
kehendakku, Bapa, tetapi kehendakMu yang dilakukan. 
 
Saya melihat badan saya. Untuk pertama kalinya saya perhatikan 
bahwa saya di dalam bentuk roh, dan bentuk saya seperti bentuk 
badan saya. Saya berpikir apa yang akan terjadi sesudah ini. 
 
Yesus dan saya melangkah dari terowongan itu ke atas suatu jalanan 
yang di sampingnya terdapat rumput2 kering. Terdapat banyak lubang2 
yang berapi di mana2, sejauh mata saya dapat melihat. Lubang2 itu 
berbentuk seperti mangkuk dengan bentangan sepanjang 1.22 meter (4 
feet)dan sedalam 0.91 meter (3 feet). Yesus berkata, "Di kaki kiri 
neraka terdapat banyak lubang2 sedemikian rupa. Mari, Saya akan 
menunjukkan beberapa dari lubang2 ini kepadamu."  
 
Saya berdiri di samping Yesus di atas jalanan tersebut dan melihat 
ke dalam salah satu lubang2 tersebut. Belerang tertanam di sisi 
dari lubang itu dan bernyala kemerahan seperti batubara dari api. 
Di tengah lubang tersebut terdapat satu roh orang mati yang berdosa 
dan pergi ke neraka. Api, bergerak mulai dari dasar lubang tersebut, 
merambat ke atas dan menutupi roh yang berdosa tersebut dengan api 
yang menyala-nyala. Sesaat kemudian api tersebut meredup, kemudian 
dengan suara yang menerjang api tersebut membakar kembali roh yang 
sedang disiksa di dalam lubang tersebut. 
 
Saya melihat roh yang berdosa tersebut di kurung di dalam suatu 
bentuk  tulang rangka di dalam lubang itu. "Tuhanku," saya 
berteriak melihat hal itu, "Tidak bisakah Engkau membiarkan mereka 
ke luar?" Suatu pemandangan yang sangat mengerikan! Saya berpikir, 
bisa saja saya mempunyai nasib seperti roh itu. Saya berkata,  
"Tuhan, betapa sedihnya melihat dan mengetahui bahwa terdapat satu 
roh yang hidup di sini." 
 
Saya mendengar suatu teriakan dari tengah lubang yang pertama. Saya 
melihat satu roh di dalam bentuk tulang rangka, menangis, "Yesus, 
ampunilah saya!" 
 
"Oh Tuhan!" saya berkata. Itu suara dari seorang wanita. Saya 
melihat dia dan ingin menarik dia ke luar dari api tersebut. Hati 
saya sangat sedih melihat keadaannya. 
 
Tulang rangka wanita tersebut, dengan kabut yang berwarna keabu-
abuan di dalam tulang rangka itu, berbicara dengan Yesus. Dengan 
sangat terkejut, saya mendengarkan wanita itu. Daging yang membusuk 
yang tercabik-cabik bergantung pada tulang2nya dan ketika terbakar, 
potongan2 daging itu jatuh ke dasar lubang tersebut. Di bagian mana 
dulu terdapat bola matanya, kini hanya merupakan lekuk2 yang kosong. 
Dia tidak mempunyai rambut. Api menjalar dari kakinya dalam bentuk 
api2 yang kecil dan kemudian menjadi lebih besar, menjalar ke atas 
tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhya. 
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Wanita itu kelihatannya selalu dalam keadaan terbakar, meskipun 
api2 itu meredup seperti batubara. Dari dalam wanita tersebut 
terdengar tangisan dan rintihan2 yang penuh dengan keputus-asaan,  
"Tuhan, Tuhan, saya mau keluar dari sini!" 
 
Wanita itu berusaha terus-menerus untuk memegang Yesus. Saya 
melihat Yesus dan di wajah Yesus terlihat kesedihan yang amat dalam. 
Yesus berkata, "AnakKu, kamu berada di sini bersamaKu untuk 
memberitahukan kepada dunia bahwa dosa hanya menghasilkan kematian, 
bahwa neraka itu sungguh ada." 
 
Saya melihat wanita itu lagi, dan cacing2 merangkak keluar dari 
tulang2 kerangkanya. Cacing2 tersebut tidak terbakar oleh api. 
Yesus berkata, "dia tahu dan merasakan cacing2 tersebut di dalam 
kerangkanya." 
 
"Tuhan, ampunilah dia!" Saya berteriak ketika api mencapai 
puncaknya dan proses pembakaran yang mengerikan tersebut mulai lagi. 
Teriakan yang dahsyat dan tangisan yang sangat menyakitkan 
mengguncang bentuk dari roh wanita itu. Dia telah tak terselamatkan. 
Tidak ada jalan ke luar. "Yesus, mengapa dia di sini?" saya 
berkata dengan suara yang sangat kecil karena saya sangat ketakutan. 
 
Yesus berkata, "Mari." 
 
Jalanan di mana kita berada adalah suatu jalanan yang berliku-liku, 
berliku masuk dan keluar dari lubang2 yang berapi itu, sejauh mata 
saya dapat melihat. Tangisan2 dari roh2 yang mati bercampur dengan 
rintihan2 dan teriakan2 yang mengerikan, datang ke telinga saya 
dari segala penjuru. Tidak ada waktu yang tenang di neraka. Bau 
dari kematian dan daging yang membusuk memenuhi udara di sana. 
 
Kami mendatangi lubang berikutnya. Di dalam lubang ini, dengan 
ukuran yang sama dengan lubang2 yang lain, terdapat satu bentuk 
kerangka. Suatu suara lelaki menangis dari lubang itu, "Tuhan, 
ampunilah saya!" Hanya ketika mereka berbicara, saya dapat 
membedakan apakah mereka itu seorang wanita atau seorang lelaki. 
 
Tangisan yang sangat menyayatkan keluar dari lelaki ini. "Saya 
sangat menyesal, Yesus. Maafkan saya. Keluarkan saya dari sini. 
Saya telah berada di tempat penyiksaan ini bertahun-tahun. Saya 
mohon, biarkan saya keluar!" Tangisan yang sangat menyayatkan 
mengguncang bentuknya ketika dia memohon," Yesus biarkan saya 
keluar!" Saya menoleh ke arah Yesus dan melihat Dia juga menangis. 
 
"Tuhan, Yesus," lelaki itu berteriak dari lubang berapi itu,  
"Belum cukupkah penderitaanku bagi dosa2ku? Penyiksaan ini telah 
berlangsung 40 tahun sejak kematianku." Yesus berkata, "Tertulis di 
Alkitab, 'Bahwa orang2 benar akan hidup karena iman!' Semua 
pengejek dan orang2 yang tidak percaya mempunyai bagian di neraka. 
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Kamu tidak mau percaya akan kebenaran. Berkali-kali, orang2Ku  
dikirim ke kamu untuk menunjukkan kamu jalan kebenaran, tetapi 
kamu tidak mau mendengarkan mereka. Kamu menertawakan mereka dan 
menolak Injil tersebut. Meskipun Saya mati di atas kayu salib 
untukmu, kamu mengejek Saya dan tidak mau bertobat dari dosa2mu. 
Bapa Saya telah memberikan banyak kesempatan kepadamu untuk 
diselamatkan. Sayang, hanya saja jika kamu mau mendengarkan!" Yesus 
menangis. 
 
"Saya tahu, Tuhan, saya tahu!" lelaki itu menangis. "Tetapi saya 
sekarang bertobat."  
 
"Sudah terlambat sekarang," Yesus berkata, "Penghakiman telah 
ditentukan." 
  
Lelaki itu menyambung, "Tuhan, beberapa teman saya datang ke sini, 
karena mereka tidak akan mau bertobat. Tolonglah, Tuhan, biarkan 
saya pergi kepada mereka untuk memberitahukan bahwa mereka harus 
bertobat atas dosa2 mereka selama mereka masih di dunia. Saya tidak 
mau mereka datang ke sini."  
 
Yesus berkata, "Mereka mempunyai pengkhotbah2, pengajar2, dan 
penatua2 - semua orang2 tersebut memberitakan Injil. Mereka akan 
memberitakan kepada teman2mu. Teman2mu juga mempunyai keuntungan2 
dari komunikasi yang moderen dan sarana2 yang lain untuk belajar 
atau mengenal Saya. Saya mengirim pekerja2 kepada mereka supaya 
mereka dapat percaya dan diselamatkan. Jika mereka tidak akan 
percaya ketika mereka mendengarkan Injil, mereka juga tak  
akan dapat diyakinkan meskipun ada seorang bangkit dari kematian." 
 
Setelah mendengar kata2 Yesus, lelaki itu mulai menjadi sangat 
marah dan mulai mengutuk. Kata2 yang jahat dan penuh penghujatan 
keluar dari lelaki itu. Saya melihat dengan kengerian ketika api2 
itu mulai menjalar ke atas dan daging yang telah membusuk dari 
lelaki itu mulai terbakar dan jatuh. Di dalam kerangka yang mati 
dari seorang lelaki, saya melihat rohnya. Rohnya kelihatan seperti 
suatu kabut yang kotor berwarna keabuan, dan memenuhi seluruh 
kerangkanya. 
 
Saya menoleh ke Yesus dan menangis, "Tuhan, sangat mengerikan!" 
 
Yesus berkata, "Neraka itu sungguh ada; penghakiman itu sungguh ada. 
Saya mencintai mereka, anakKu. Ini hanya permulaan dari hal2 yang 
sangat menakutkan yang harus Saya tunjukkan kepadamu. Masih banyak 
yang akan kamu lihat." 
 
"Beritahukan kepada dunia untuk Saya bahwa neraka itu sungguh ada,  
para lelaki dan para wanita harus bertobat akan dosa2 mereka. Mari, 
ikutlah Saya. Kita harus meneruskan." 
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Di dalam lubang berikutnya terdapat sebentuk wanita yang 
kelihatannya sekitar umur 80 tahun. Saya tak dapat memberitahukan 
bagaimana saya dapat tahu akan umurnya, tetapi saya tahu begitu 
saja. Kulitnya dikupas dari kerangkanya terus-menerus oleh api dan 
hanya tertinggal kerangkanya dengan rohnya yang bewarna keabuan di 
dalam. Saya melihat ketika api membakar dia. Segera hanya terlihat 
kerangka dan cacing2 merangkak di dalamnya, cacing2 tersebut tidak 
terbakar oleh api.  
 
"Tuhan, ini sangat mengerikan!", saya menangis, "saya tidak tahu 
jika saya masih bisa melanjutkan, sebab ini sangat mengerikan di 
luar kepercayaan." Sejauh mata saya dapat melihat, roh2 terbakar di 
dalam lubang2 api tersebut. 
 
"AnakKu, inilah sebabnya mengapa kamu berada di sini," Yesus 
menjawab. "Kamu harus tahu dan memberitahukan kebenaran tentang 
neraka. Surga itu sungguh ada! Neraka it sungguh ada! Mari, kita 
harus meneruskan." 
 
Saya melihat ke belakang ke arah wanita itu. Tangisannya sangat 
menyayat. Ketika saya melihat dia, dia mendekatkan kedua tangannya 
yang tinggal tulang seperti dalam keadaan berdoa. Saya tak tertahan 
lagi untuk menangis. Saya berada dalam bentuk roh dan saya menangis. 
Saya tahu bahwa orang2 di neraka juga merasakan hal2 ini. 
 
Yesus mengetahui pikiran2 saya. "Ya anakKu," Dia berkata, "mereka 
juga merasakan. Ketika orang2 datang di sini, mereka mempunyai 
perasaan dan pikiran2 yang sama ketika mereka masih berada di dunia. 
Mereka ingat akan keluarga2 dan teman2 mereka dan semua kesempatan2 
yang mereka miliki untuk bertobat tetapi mereka menolak untuk 
bertobat. Hanya saja jika mereka percaya akan Injil dan bertobat 
sebelum terlambat." 
 
Saya melihat ke wanita itu lagi dan kali ini saya melihat dia hanya  
mempunyai satu kaki, dan kelihatannya ada lubang2 bekas bor di 
tulang pinggulnya. "Apakah ini, Yesus?" saya bertanya. 
 
Dia berkata, "Anak, ketika dia berada di dunia, dia menderita 
kanker dan merasakan kesakitan yang besar. Operasi dilakukan untuk 
menyelamatkan hidupnya. Dia menjadi penuh kemarahan selama beberapa 
tahun. Banyak orang2 Saya datang untuk berdoa baginya dan 
memberitahukan bahwa Saya dapat menyembuhkan dia. Dia berkata, 
'Tuhan melakukan hal ini kepada saya,' dan dia tidak mau bertobat 
dan percaya akan Injil. Dia bahkan pernah tahu tentang Saya, 
tetapi lama-kelamaan Dia mulai membenci saya." 
 
"Dia berkata bahwa dia tidak memerlukan Tuhan dan tidak mau Saya  
menyembuhkan dia. Tetapi Saya memohon dia, tetap ingin menolong dia, 
ingin menyembuhkan dan memberkati dia. Dia membelakangi Saya dan 
mengutuk Saya. Dia berkata dia tidak mau Saya. Roh Saya memohon dia. 
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Bahkan setelah dia meninggalkan Saya, Saya tetap berusaha menarik 
dia dengan Roh Saya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Akhirnya 
dia meninggal dan datang ke sini." 
 
Wanita tua itu berteriak kepada Yesus, "Tuhan Yesus, ampunilah saya 
sekarang. Saya sangat menyesal karena saya tidak bertobat 
ketika saya masih berada di dunia." Dengan tangisan yang sangat 
menyayat dia berteriak kepada Yesus, "Hanya saja jika saya telah 
bertobat sebelum terlambat! Tuhan, tolong keluarkan saya dari sini. 
Saya akan melayani Engkau. Saya akan menjadi seorang yang baik. 
Bukankah, sudah cukup penderitaan saya? Mengapa saya menunggu 
sampai semuanya terlambat? Oh, mengapa saya menunggu sampai RohMu 
berhenti berjuang untuk menyelamatkan saya?" 
 
Yesus berkata kepada wanita itu, "Kamu mempunyai banyak kesempatan 
atas kesempatan untuk bertobat dan melayani Saya." Kesedihan 
tertulis di seluruh wajah Yesus ketika kita berjalan pergi. 
 
Ketika saya melihat wanita tua itu menangis, saya bertanya, "Tuhan, 
apalagi yang akan saya lihat?"  
 
Saya dapat merasakan kengerian di sekeliling. Kesedihan, ratapan2 
dari kesengsaraan dan suatu lingkungan kematian terdapat di mana-
mana. Yesus dan saya berjalan dengan perasaan sedih dan kasihan ke 
lubang berikutnya. Hanya dengan kekuatanNya saja saya masih dapat 
meneruskan. Dari suatu tempat yang sangat jauh saya masih dapat 
mendengar teriakan2 penyesalan dan permohonan untuk pengampunan 
dari wanita tua itu. Hanya saja jika ada sesuatu yang dapat saya 
lakukan untuk menolong dia, saya berpikir. Orang2 berdosa, jangan 
menunggu sampai Roh Tuhan berhenti berjuang untukmu atau bergumul 
denganmu. 
 
Di lubang berikutnya terdapat seorang wanita yang berlutut, 
sepertinya sedang mencari sesuatu.  Kerangkanya penuh dengan 
lubang2. Tulang2nya kelihatan, dan bajunya yang robek sedang 
terbakar. Kepalanya botak, dan hanya terdapat lubang2 di tempat di 
mana dulunya matanya dan hidungnya terletak. Suatu api yang kecil 
sedang membakar kaki2nya di tempat dia berlutut dan dia mencakar 
sisi dari lubang belerang tersebut. Api membakar tangan2nya dan 
daging yang mati terus menerus jatuh ketika dia sedang menggali. 
 
Ratapan yang sangat dashyat mengguncang dia. "Oh Tuhan, Oh Tuhan," 
dia menangis, "saya mau keluar." Ketika kita melihat, dia akhirnya 
berhasil mencampai ke atas dari lubang itu dengan kaki2nya. Saya 
berpikir dia akan dapat keluar, ketika suatu setan dengan sayap2 
yang besar datang dari atas dan tergantung turun dari sampingnya 
lari ke arah dia. Setan itu berwarna coklat kehitaman dan mempunyai 
rambut2 di seluruh tubuhnya yang besar. Mata dari setan itu 
terletak amat dalam di kepalanya dan dia mempunyai ukuran tubuh 
seperti beruang yang sangat besar. Setan itu lari ke wanita itu 
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dan mendorong wanita itu dengan keras ke dalam lubang itu dan ke 
dalam api. Saya melihat dengan kengerian ketika wanita itu jatuh. 
Saya merasa sangat kasihan terhadap dia. Saya mau mengangkat dia 
dengan tangan saya dan memegang dia, memohon kepada Tuhan untuk 
menyembuhkan dia dan mengeluarkan dia dari sana. 
 
Yesus tahu akan pikiran2ku dan berkata, "Anakku, penghakiman telah 
ditentukan. Tuhan telah berfirman. Ketika dia masih seorang anak, 
Saya memanggil dan memanggil dia untuk bertobat dan melayaniKu. 
Ketika dia berumur 16 tahun, Saya mengunjunginya dan berkata, 'Saya 
mengasihimu. Berikan hidupmu kepadaKu dan mari ikutlah Saya, sebab 
saya telah memanggilmu untuk suatu tujuan yang khusus.' Saya 
memanggil dia selama hidupnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. 
Dia berkata, 'Suatu saat saya akan melayanimu. Saya tidak punya 
waktu untukMu sekarang. Tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Saya 
sekarang mempunyai hidup yang senang. Tidak punya waktu, tidak 
punya waktu untuk melayaniMu, Yesus. Besok saya baru mau.' Besok 
tidak pernah datang, sebab dia menunggu terlalu lama." 
 
Wanita itu menangis kepada Yesus, "rohku betul2 disiksa. Tidak ada 
jalan keluar. Saya tahu saya ingin akan dunia itu sebagai gantiMu, 
Tuhan. Saya ingin kekayaan, kepopuleran dan keuntungan, tetapi saya 
mengerti bahwa saya tak dapat membawa hal2 itu dengan saya di 
kematian. Oh Tuhan, neraka itu mengerikan. Saya tidak mempunyai 
waktu istirahat siang atau malam. Saya selalu menderita kesakitan 
dan kesiksaan. Tolonglah saya, Tuhan," dia menangis. 
 
Wanita itu melihat ke atas Yesus dengan penuh kerinduan dan berkata,  
"TuhanKu yang tercinta, hanya saja jika saya telah mendengarkan 
Engkau! Saya akan menyesali hal itu selama-lamanya. Saya telah 
berencana untuk melayani Engkau suatu hari kelak - ketika saya 
sudah siap. Saya berpikir Engkau akan selalu berada di sana untuk 
saya. Tetapi betapa salahnya saya ini! Saya merupakan seorang 
wanita yang paling dicari-cari pada saat hidupku karena 
kecantikanku. Saya tahu Tuhan memanggilku untuk bertobat.  
Selama hidupku Dia menarikku dengan tali2 kasih, dan saya pikir  
saya dapat menggunakan Tuhan seperti saya menggunakan orang2 lain.  
Dia akan selalu berada di sana. Oh yah, saya menggunakan Tuhan!  
Dia berusaha dengan susah payah untuk menarikku untuk melayani Dia, 
sementara pada waktu itu saya berpikir saya tidak memerlukan Tuhan. 
Oh, betapa salahnya saya ini! Sebab lucifer (satan) 
mulai menggunakan saya dan saya mulai melayani lucifer (satan) 
makin lama makin sering. Akhirnya saya mencintai dia melebihi Tuhan. 
Saya senang berdosa dan tidak mau berbalik kepada Tuhan." 
 
"Lucifer(satan) menggunakan kecantikanku dan hartaku dan semua 
pikiran2 saya terarah kepada pikiran betapa banyaknya kekuasaan dia 
akan berikan kepada saya. Bahkan pada waktu itu, Tuhan tetap 
menarik saya. Tetapi saya berpikir, saya masih mempunyai hari esok 
atau hari berikutnya. Kemudian suatu hari ketika saya sedang 
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mengendarai mobil, sopir saya menabrak sebuah rumah dan saya 
terbunuh. Tuhan, biarkan saya keluar." Ketika dia sedang berbicara 
tulang tangannya terulur untuk menyentuh Tuhan sementara api2 terus 
membakar dia. 
 
Yesus berkata, "Penghakiman telah ditentukan." 
 
Air mata-air mata berjatuhan di pipi2Nya (Yesus) ketika kita 
berpindah ke lubang berikutnya. Saya menangis di dalam tentang 
kengerian dari neraka. "Tuhanku yang tercinta," saya menangis, 
"siksaan itu sungguh nyata. Ketika suatu roh datang ke sini, tidak 
ada pengharapan, tidak ada hidup, tidak ada kasih. Neraka itu 
sungguh nyata." Tidak ada jalan keluar, saya berpikir. Wanita itu 
harus dibakar di dalam api2 itu selamanya. 
 
"Waktu sudah hampir habis," Yesus berkata. "Besok, kita akan 
kembali." 
 
Saudara2, jika kamu hidup di dalam dosa, mohon segera bertobat. 
Jika kamu telah dilahirkan kembali dan telah berbalik dari Tuhan 
(menjauhi Tuhan), bertobatlah dan kembalilah kepadaNya sekarang 
juga. Hiduplah dengan suci dan berdirilah di kebenaran. Sadarlah 
sebelum semuanya terlambat dan kamu dapat hidup selamanya bersama 
Tuhan di surga. 
 
Yesus berkata lagi, "Neraka mempunyai sebuah badan (seperti badan  
manusia) berbaring dengan punggungnya di tengah-tengah (pusat) 
dunia. Neraka itu dibentuk seperti tubuh manusia - sangat besar dan 
dengan banyak kamar2 siksaan." 
 
"Ingat untuk memberitahukan orang2 di dunia bahwa neraka itu 
sungguh ada. Berjuta-juta roh2 yang hilang berada di sini, dan 
masih banyak yang datang setiap hari. Pada hari penghakiman yang 
besar, kematian dan neraka akan dicampakkan ke dalam danau yang 
berapi; itu adalah kematian yang kedua." 
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Bab 3 Kaki Kanan Neraka 
 
Saya belum dapat tidur dan makan sejak saya berada di neraka pada 
malam sebelumnya. Setiap hari saya mengalami lagi pengalaman2 di 
neraka itu. Ketika saya menutupi mata saya, semua yang dapat saya 
lihat hanya neraka. Telinga saya tidak dapat tertutup untuk 
mendengarkan tangisan2 dari orang2 yang dikutuk. Seperti suatu 
acara televisi, saya mengalami lagi hal2 yang saya lihat di neraka 
terus menerus. Setiap malam saya berada di neraka dan setiap hari 
saya berusaha untuk mencari kata2 yang tepat untuk memberitahukan 
hal yang mengerikan ini ke seluruh dunia. 
 
Yesus menampakkan diri kepada saya kembali dan berkata, "Malam ini, 
kita akan ke kaki kanan neraka, anakKu. Jangan takut, sebab Saya 
mengasihimu dan Saya berserta denganmu." 
 
Wajah dari Tuhan sangat sedih, dan mataNya penuh dengan kelembutan 
yang besar dan kasih yang mendalam. Meskipun mereka yang di neraka 
itu hilang selamanya, saya tahu Dia tetap mencintai mereka dan 
tetap akan mengasihi mereka selamanya. 
 
"AnakKu," Dia berkata, "Tuhan, Bapa kita, memberikan setiap orang 
suatu kebebasan sehingga kita dapat memilih apakah kita akan 
melayani Dia atau lucifer. Patut kamu ketahui bahwa Tuhan tidak 
menciptakan neraka untuk orang2Nya (manusia ciptaan Tuhan). Lucifer 
menipu banyak orang untuk mengikuti dia, tetapi neraka dibuat untuk 
lucifer dan malaikat2nya. Bukan keinginanKu, maupun keinginan dari 
BapaKu, bahwa seorangpun akan binasa." Air mata - air mata kasih 
sayang mengalir turun ke pipi Yesus. 
 
Dia mulai berbicara lagi, "Ingat akan Firman2Ku di saat2 akan 
datang ketika Saya memperlihatkan neraka kepadamu : 'Saya mempunyai 
segala kekuasaan di surga dan di dunia.' Sekarang, ada saat2 di 
mana kelihatan sepertinya Saya telah meninggalkan kamu, tetapi Saya 
belum. Juga, ada saat2 dimana kita akan terlihat oleh kekuatan 
kegelapan dan roh2 yang hilang, sementara juga ada saat2 di mana 
kita tidak akan terlihat oleh mereka. Ke mana saja kita pergi, 
damai sejahtera besertamu dan jangan takut untuk mengikutiKu." 
 
Kita pergi bersama. Saya mengikutiNya dengan dekat dari belakang 
sambil menangis. Karena sudah berhari-hari saya menangis dan saya 
tidak bisa menyangkal keberadaan neraka di depan saya. Kebanyakan 
saya menangis di dalam (hati). Roh saya sangat sedih. 
 
Kita tiba di kaki kanan neraka. Melihat ke depan, kita berada 
di suatu jalanan yang kering dan terbakar. Teriakan2 memenuhi 
udara2 yang kotor itu dan bau dari kematian tercium di mana2. Bau 
tersebut kadang2 sangat menusuk sehingga membuatku sakit sampai ke 
perut saya. Di mana2 terdapat kegelapan kecuali dari cahaya yang 
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keluar dari Kristus dan lubang2 yang terbakar yang mengisi daerah 
tersebut sejauh mata saya dapat melihat. 
 
Segera seluruh, bermacam-macam setan2 melalui kita. Anak2 setan 
menggeram ke arah kita ketika mereka melewati. Setan2 dari segala 
ukuran dan bentuk berbicara kepada satu sama lainnya. Di depan kita, 
terlihat suatu setan yang besar sedang memberikan perintah kepada 
setan2 yang kecil. Kita berhenti untuk mendengarkan dan Yesus 
berkata, "Juga ada suatu tentara yang tidak kelihatan dari kekuatan 
kegelapan yang tidak dapat kita lihat di sini - setan2 seperti roh2 
jahat dari penyakit2." 
 
"Pergi!" setan yang besar itu berseru kepada anak2 setan kecil dan 
setan2. "Lakukan banyak kejahatan. Pecah belahkan rumah-tangga2 dan 
rusakkan keluarga2. Goda kristen2 yang lemah dan ngajar yang salah 
dan pimpin yang salah sebanyak mungkin yang dapat kamu lakukan. 
Kamu akan mendapat pahalamu ketika kamu pulang." 
 
"Ingat, kamu harus hati2 terhadap orang2 yang telah betul2 menerima 
Yesus sebagai Juruselamat mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk 
mengusirmu keluar. Pergi sekarang juga ke seluruh dunia. Saya telah 
mempunyai banyak (setan2) yang telah berada di sana dan tetap masih 
banyak (setan2) yang lain yang akan dikirim. Ingat, kita adalah 
hamba2 dari pangeran kegelapan dan dari kekuasaan2 di udara." 
 
Setelah mendengarkan itu, roh2 jahat itu mulai terbang ke atas dan 
ke luar dari neraka. Pintu2 di atas dari kaki kanan neraka terbuka 
dan tertutup dengan sangat cepat untuk membiarkan mereka keluar. 
Juga, ada yang naik dan ke luar dari terowongan dari mana kita 
turun. 
 
Saya akan berusaha untuk menggambarkan bentuk2 dari roh2 jahat ini. 
Setan yang berbicara itu sangat besar, seperti ukuran seekor 
beruang dewasa, berwarna kecoklatan dengan kepala seperti kelelawar 
dan mata2nya terletak sangat dalam dari wajahnya yang penuh dengan 
rambut. Tangan2nya yang berambut bergantungan di sisi2nya, dan 
taring2 keluar dari wajahnya yang berambut. 
 
Yang lain kecil seperti monyet dengan tangan yang sangat panjang 
dan rambut di seluruh badannya. Mukanya sangat kecil dan mempunyai 
hidung yang mancung. Saya tak dapat melihat sebuah matapun di 
seluruh tubunya. 
 
Yang lain mempunyai kepala yang besar, telinga yang besar dan ekor 
yang panjang, sementara yang lain sebesar kuda dan mempunyai kulit 
yang licin. Melihat  setan2 dan roh2 jahat ini dan bau yang busuk 
keluar dari mereka membuatku sakit sampai diperut saya (seperti 
mual). Di mana2 saya lihat, terdapat setan2 dan iblis2. Setan2 yang 
paling besar, saya tahu dari Tuhan, menerima perintah2nya langsung 
dari lucifer sendiri. 
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Yesus dan saya berjalan turun ke jalanan tersebut sampai kita tiba 
di suatu lubang yang lain. Tangisan2 kesakitan, suara2 yang penuh 
dengan penyesalan yang tak terlupakan, terdengar di mana2. Tuhanku, 
apalagi yang akan kita jumpai? Saya berpikir. 
 
Kita berjalan langsung melalui beberapa roh2 jahat yang tak dapat 
melihat kita dan kita berhenti di suatu lubang yang berapi dan 
berbelerang. Di dalam lubang ini terdapat seorang lelaki yang 
mempunyai bentuk yang besar.  Saya mendengarkan, dia sedang 
memberitakan injil. Saya melihat ke Yesus dengan kekejutan untuk 
suatu jawaban, sebab Dia selalu tahu akan pikiran2ku. Dia berkata, 
"Ketika lelaki itu hidup di dunia, dia adalah seorang pengkhotbah 
Injil. Ada suatu saat di hidupnya dia berbicara kebenaran dan 
melayaniKu." 
 
Saya berpikir mengapa lelaki ini berada di neraka. Tingginya 
sekitar 183cm (6 feet) dan kerangkanya berwarna keabuan yang kotor 
seperti batu nisan. Beberapa bagian dari bajunya masih tergantung 
di dia. Saya menjadi heran mengapa api2 tersebut belum membakar 
habis sisa2 dari pakaian yang sobek itu. Daging yang terbakar masih 
tergantung di dia dan tengkoraknya kelihatannya berada di dalam api. 
Suatu bau yang busuk datang dari dia. 
 
Saya melihat lelaki itu membentangkan tangannya sepertinya memegang 
sebuah buku dan mulai membaca ayat2 dari buku itu yang kelihatannya 
ada. Kembali saya mengingat Yesus telah berkata, "Kamu mempunyai 
semua panca-indera kamu di neraka, dan panca-indera tersebut lebih  
sensitif di sini." 
 
Lelaki itu membaca dari satu ayat ke ayat yang lain dan saya 
berpikir itu sungguh baik. Yesus berkata kepada lelaki itu dengan 
kasih yang dalam di suaraNya, "Damai sejahtera, tenanglah." Segera, 
lelaki itu berhenti berkata dan menoleh dengan pelan untuk melihat 
Yesus. 
 
Saya melihat roh lelaki itu di dalam tulang kerangka ini. 
Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekarang saya akan memberitakan 
kebenaran kepada seluruh orang. Sekarang, Tuhan saya siap untuk 
pergi dan memberitahukan kepada yang lain tentang tempat ini. Saya 
tahu ketika saya berada di dunia, saya tidak percaya akan adanya 
neraka, atau tidak percaya akan kedatanganMu kembali. Saya hanya 
berkhotbah tentang apa yang mereka ingin dengar dan saya telah 
memkompromi (memutar-balikkan) kebenaran ketika saya berkhotbah 
kepada orang2 di gereja saya."  
 
"Saya tahu saya tidak suka akan orang2 yang berlainan ras dan warna 
kulit dari saya dan saya menyebabkan banyak orang jatuh, menjauhiMu. 
Saya membuat peraturan2 saya sendiri tentang surga dan apa yang 
benar dan apa yang salah. Saya tahu saya telah menyesatkan banyak 
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orang, dan menyebabkan banyak orang tersandung akan FirmanMu yang 
kudus, dan saya mengambil uang dari orang2 miskin. Tetapi Tuhan, 
biarkan saya keluar dan saya akan melakukan hal2 yang benar. Saya 
tidak akan mengambil uang dari gereja itu lagi. Saya telah bertobat. 
Saya akan mencintai seluruh orang dari setiap ras dan warna." 
 
Yesus berkata, "Kamu tidak hanya memutar-balikkan dan mengajarkan 
arti yang salah tentang Firman Allah yang kudus, tetapi juga kamu 
berbohong tentang tidak mengetahui kebenaran. Kesenangan2 dari 
hidup lebih penting bagimu dibandingkan kebenaran. Saya sendiri 
telah mengujungimu dan berusaha membuatmu berbalik, tetapi kamu 
tidak mau mendengarkanKu. Kamu berbuat sesuka hatimu dan kejahatan 
merupakan tuhanmu. Kamu tahu akan kebenaran, tetapi kamu tidak mau 
bertobat atau berbalik kepadaKu. Saya selalu di sana. Saya 
menunggumu. Saya ingin supaya kamu bertobat, tetapi kamu tidak. 
Dan sekarang penghakiman telah ditentukan." 
 
Perasaan belas kasihan terlihat pada wajah Yesus. Saya tahu jika 
saja lelaki itu telah mendengarkan panggilan dari Juruselamat, dia 
sekarang tidak akan berada di sini. Saudara2, mohon dengarkan 
(dengan seksama). 
 
Yesus kembali berkata kepada lelaki tersebut yang berbalik dari 
Tuhan, "Kamu seharusnya memberitakan kebenaran dan dengan demikian 
kamu bisa membimbing banyak orang kembali ke kebenaran dengan 
Firman Tuhan, yang berkata bahwa semua orang2 yang tidak percaya 
akan mempunyai bagian di dalam danau yang terbakar dengan api dan 
belerang." 
 
"Kamu tahu akan jalan dari salib. Kamu tahu akan jalan kebenaran. 
Kamu tahu bagaimana memberitakan kebenaran. Tetapi lucifer (satan) 
mengisi hatimu dengan tipuan2 dan kamu berdosa. Kamu seharusnya 
bertobat dengan hati yang tulus/ikhlas atau bertobat sepenuhnya, 
bukan dengan setengah. FirmanKu adalah kebenaran. FirmanKu tidak 
berbohong. Dan sekarang sudah terlambat, sudah terlambat." Setelah 
mendengarkan demikian, lelaki itu menunjukkan tangan kepalannya ke 
arah Yesus dan mulai menghujat Yesus. 
 
Dengan kesedihan, Yesus dan saya berjalan ke lubang berikutnya. 
Pengkhotbah yang berbalik dari Tuhan itu tetap menghujat dan marah 
terhadap Yesus. Ketika kita berjalan melewati lubang2 api itu, 
banyak tangan2 dari roh2 yang hilang berusaha menyentuh Yesus dan 
dengan suara2 yang memohon, mereka memanggil Dia dengan belas 
kasihan. Tangan2 mereka yang tinggal tulang berwarna hitam - 
keabuan karena api - tidak ada daging yang hidup atau darah, tidak 
ada organ2 dalam, hanya kematian. Saya menangis di dalam (hati), Oh 
dunia bertobatlah. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan datang di 
sini. Berhenti sebelum semuanya itu terlambat. 
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Kita berhenti di lubang yang lain. Saya merasakan belas kasihan 
untuk semua roh2 itu dan kesedihan yang dalam membuatku secara 
fisik menjadi lemah dan saya tidak tahan untuk berdiri. Tangisan2 
yang mendalam mengguncangkanku, "Yesus, saya sangat menderita di 
dalam," saya berkata. 
 
Dari lubang itu terdengar suara seorang wanita berbicara dengan 
Yesus. Dia berdiri di tengah api2 dan api2 itu menutupi seluruh 
badannya. Tulang2nya sangat penuh dengan cacing2 dan daging2 yang 
mati. Sementara api2 menjalar ke atas ke sekeliling dia, dia 
mengangkat tangannya ke arah Yesus sambil menangis, "Biarkan saya 
keluar dari sini.  Saya akan memberikan hati saya kepadaMu sekarang 
juga Yesus. Saya akan memberitahukan orang2 tentang pengampunanMu. 
Saya akan menjadi saksi bagiMu. Saya mohon, biarkan saya ke luar." 
 
Yesus berkata, "FirmanKu adalah kebenaran, dan Firmanku telah  
menyatakan semua orang harus bertobat dan berbalik dari dosa2 
mereka dan meminta Saya untuk datang ke dalam hidup mereka jika 
mereka ingin melarikan diri dari tempat ini. Melalui darah Saya ada 
pengampunan akan dosa2. Saya adalah setia dan adil dan akan 
mengampuni semua orang yang datang kepadaKu. Saya tidak akan 
membuang mereka keluar." 
 
Dia berbalik dan melihat wanita itu dan berkata, "Hanya saja jika 
kamu telah mendengarkan Saya dan datang kepadaKu dan bertobat, Saya 
akan mengampunimu." 
 
Wanita itu bertanya, "Tuhan, apakah tidak ada jalan keluar dari 
sini?" 
 
Yesus berbicara dengan lembut. "Wanita," Dia berkata, "kamu telah 
diberikan banyak kesempatan2 untuk bertobat, tetapi kamu 
mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Dan kamu tahu akan 
FirmanKu yang berkata bahwa semua orang2 yang berzinah (pelacur2) 
akan mempunyai bagian di danau api." 
 
Yesus menoleh ke saya dan berkata, "Wanita ini berzinah dengan 
banyak lelaki dan dia menyebabkan banyak keluarga menjadi pecah-
belah. Meskipun demikian, Saya tetap mengasihi dia. Saya datang 
kepadanya bukan dengan celaan2 tetapi dengan keselamatan.  Saya 
mengirim banyak hamba2 Saya kepadaNya supaya dia bertobat akan cara 
hidupnya yang jahat, tetapi dia tidak mau. Ketika dia masih seorang 
wanita muda, Saya memanggil dia, tetapi dia tetap melakukan 
kejahatan. Dia melakukan banyak hal2 yang salah, tetapi Saya akan 
mengampuninya jika saja dia datang ke hadapanKu. Lucifer (satan) 
masuk ke dalamnya, dan dia menjadi semakin getir (penuh kemarahan) 
dan tidak mau mengampuni orang2 lain." 
 
"Dia pergi ke gereja hanya untuk mencari lelaki. Ketika dia 
menemukan lelaki2, dia menggoda mereka. Hanya saja jika dia 
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berbalik kepadaKu, semua dosa2nya akan dicuci dengan darahKu. 
Sebagian dari dia ingin melayaniKu, tetapi kamu tidak dapat 
melayani Tuhan dan lucifer (satan) dalam waktu bersamaan. Setiap 
orang harus memilih siapakah yang akan mereka layani." 
 
"Tuhan," saya menangis, "berikan saya kekuatan untuk meneruskan." 
Saya tergoncang dari kepala ke kaki saya karena kengerian dari 
neraka. 
 
Yesus berkata, "Damai sejahtera, tenanglah." 
 
"Tolonglah saya, Tuhan," saya berteriak, "lucifer (satan) tidak mau 
kita mengetahui akan kebenaran tentang neraka. Meskipun dengan 
imaginasi yang bagaimanapun, saya tidak pernah menyangka neraka 
seperti begini. Yesus yang tercinta, kapan ini akan berakhir?" 
 
"AnakKu," Yesus menjawab, "Hanya Bapa saja yang tahu kapan ini 
semua akan berakhir." Kemudian Dia berkata lagi, "Damai sejahtera, 
tenanglah." Kekuatan yang besar datang kepadaku. 
 
Yesus dan saya berjalan melalui lubang2 itu. Saya ingin menarik 
setiap orang yang saya lalui dari api dan membawa mereka ke kaki 
Yesus. Saya menangis dengan sedih di dalam. Saya sendiri berpikir, 
saya tidak mau anak2ku datang ke sini.  
 
Akhirnya, Yesus menoleh padaku dan berkata dengan tenang, "AnakKu, 
kita akan kembali ke rumahmu sekarang. Besok malam kita akan 
kembali ke bagian neraka ini lagi." 
 
Kembali di rumah saya, saya menangis terus-menerus. Pada pagi hari 
saya mengalami lagi neraka dan kengerian dari orang2 yang berada di 
neraka. Saya memberitahukan kepada setiap orang yang saya temui 
pada hari itu tentang neraka. Saya memberitahukan kepada mereka 
bahwa kesakitan/penderitaan di neraka itu di luar kemampuan kita 
untuk percaya. 
 
Kepada saudara2 yang membaca buku ini, saya berseru dan memohon, 
supaya saudara2 bertobat akan dosa2mu. Berserulah kepada Yesus dan 
mohonlah Dia untuk menyelamatkanmu. Berserulah kepadaNya hari ini 
juga. Jangan tunggu sampai besok. Besok mungkin tidak akan datang. 
Waktu dengan cepat akan berlalu. Berlututlah dan biarkan dirimu 
dicuci dari dosa2mu. Lakukanlah hal2 yang baik terhadap orang lain. 
Untuk Yesus, berbuat baiklah terhadap orang lain dan saling 
ampunilah. 
 
Jika kamu sedang marah terhadap seseorang, ampunilah dia. Tidak ada  
kemarahan yang cukup berharga untuk menyebabkan kita pergi ke 
neraka. Jadilah orang2 yang penuh pengampunan seperti Kritus 
mengampuni dosa2 kita. Yesus dapat menjaga kita jika kita mempunyai 
suatu hati yang penuh dengan 
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pertobatan dan Dia akan mencuci kita dari dosa2 kita dengan 
darahNya. Kasihilah anak-anakmu dan kasihilah tetanggamu seperti 
kamu mengasihi dirimu sendiri. 
 
Tuhan dari gereja2 berfirman, "Bertobatlah dan terimalah 
keselamatan!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Bab 4 Lebih Banyak Lubang-lubang 
 
Malam berikutnya Yesus dan saya pergi ke kaki kanan neraka. 
Saya melihat seperti di hari2 yang lalu akan kasih Yesus terhadap 
roh2 yang hilang di neraka. Dan saya merasa kasihNya terhadap saya 
dan terhadap setiap orang di dunia. 
 
"Anak," Dia berkata kepadaku, "bukanlah keinginan dari Bapa bahwa 
seorangpun akan binasa. Lucifer (satan) menipu banyak orang, dan 
mereka mengikuti dia. Tetapi Tuhan itu penuh pengampunan. Dia 
adalah Tuhan yang pengasih. Jika saja orang2 itu telah datang 
kepada Bapa dan bertobat, Dia akan telah mengampuni mereka." 
Kelembutan yang mendalam menutupi wajah Yesus ketika Dia berbicara. 
 
Kembali kita berjalan di antara lubang2 berapi itu dan melalui 
banyak orang2 di dalam siksaan seperti yang saya gambarkan di depan. 
Tuhanku, Tuhanku, sangat mengerikan! Saya pikir. Kita terus 
berjalan melalui banyak roh2 yang terbakar di neraka. 
 
Sepanjang jalan itu terulur tangan2 yang terbakar ke arah Yesus. Di 
mana dulunya terdapat daging sekarang hanya tertinggal tulang2 – 
gumpalan keabuan yang terbakar dan daging2 yang membusuk terpecah-
pecah. Di dalam setiap bentuk dari kerangka mereka terdapat suatu 
kabut yang berwarna keabuan kotor - roh yang terperangkap di dalam 
kerangka yang kering selamanya. Saya dapat mengetahui dari 
tangisan2 mereka bahwa mereka merasakan api2 itu, cacing2 itu, 
penderitaan itu dan keputus-asaan. Dan tangisan2 mereka menyentuh 
jiwa saya dengan kesedihan yang sangat dalam, saya tidak mampu 
menjelaskan hal itu. Hanya saja jika mereka mendengarkan, saya 
berpikir, mereka tidak akan berada di sini. 
 
Saya mengetahui bahwa orang2 yang hilang di neraka mempunyai semua 
panca-indera mereka. Mereka masih ingat akan semua hal yang pernah 
diberitahukan kepada mereka. Mereka tahu tidak ada jalan ke luar 
dari api2 itu dan mereka hilang selamanya. Meskipun, tidak 
berharapan, mereka tetap berharap ketika mereka berseru kepada 
Yesus untuk pengampunan. 
 
Kita berhenti di lubang berikutnya. Lubang itu persis seperti yang 
lain. Di dalamnya terdapat seorang wanita, saya ketahui hal itu 
melalui suaranya. Dia berseru kepada Yesus untuk dibebaskan dari 
api2 itu. 
 
Yesus melihat wanita itu dengan kasih dan berkata, "Ketika kamu 
masih di dunia, Saya memanggilmu untuk datang kepadaKu. Saya 
memohonmu untuk membersihkan hatimu di hadapanKu sebelum semuanya 
itu terlambat. Saya mengunjungimu banyak kali pada tengah malam 
untuk memberitahukanmu akan kasihKu. Saya membujukmu, mengasihimu 
dan menarikmu kembali kepadaKu dengan RohKu." 
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" 'Ya, Tuhan,' kamu berkata, 'saya akan mengikutiMu,' dengan 
bibirmu, kamu berkata bahwa kamu mengasihiKu, tetapi hatimu tidak 
demikian. Saya mengetahui di mana hatimu berada. Saya sering 
mengirim wakil2 Saya kepadamu untuk memberitahukanmu untuk bertobat 
akan dosa2mu dan kembali kepadaKu, tetapi kamu tidak mendengarkan. 
Saya ingin menggunakanmu untuk melayani orang2 lain, untuk menolong 
orang2 lain mendapatkanKu. Tetapi kamu ingin dunia itu dan bukan 
Saya. Saya telah memanggilmu, tetapi kamu tidak mau mendengarkanKu  
maupun bertobat akan dosa2mu." 
 
Wanita itu berkata kepada Yesus, "Engkau ingat Tuhan, bagaimana 
saya ke gereja dan saya adalah seorang wanita yang baik. Saya masuk 
gereja. Saya menjadi seorang anggota dari gerejaMu. Saya tahu akan 
panggilanMu atas hidupku. Saya tahu saya harus turut meskipun 
seluruh dari hidupku harus saya persembahkan dan saya lakukan." 
 
Yesus berkata, "Wanita, kamu masih penuh dengan tipuan2 dan dosa. 
Saya memanggilmu tetapi kamu tidak mau mendengarkanKu! Benar, kamu 
merupakan seorang anggota dari sebuah gereja, tetapi menjadi 
anggota tidak akan membuatmu naik ke surga. Dosa2mu banyak dan kamu 
tidak bertobat. Kamu menyebabkan banyak orang tersandung akan 
FirmanKu. Kamu tidak mau mengampuni orang lain ketika mereka 
menyakitkanmu. Kamu berpura-pura mengasihi dan melayaniKu ketika 
kamu bersama orang2 Kristen, tetapi ketika kamu tidak bersama 
dengan orang2 Kristen, kamu berbohong, menipu dan mencuri. Kamu 
mendengarkan roh2 penggoda dan menikmati hidupmu yang bercabang dua. 
Kamu tahu akan jalan yang lurus dan sempit." 
 
"Dan," Yesus berkata, "lidahmu juga bercabang dua. Kamu 
membicarakan tentang saudara2mu di dalam Kristus. Kamu menghakimi 
mereka dan berpikir bahwa kamu lebih suci dari mereka, sementara di 
dalam hatimu terdapat dosa2 yang besar. Hal ini Saya ketahui, kamu 
tidak mau mendengarkan Roh Saya yang lemah-lembut dan penuh belas-
kasihan. Kamu menghakimi penampilan seseorang, tanpa memperhatikan 
fakta2 bahwa mereka adalah anak2 yang beriman. Kamu sangat keras 
(terhadap mereka)." 
 
"Ya, kamu berkata bahwa kamu mengasihiKu dengan bibirmu, tetapi 
hatimu menjauhiKu. Kamu tahu akan jalan2 dari Tuhan dan kamu 
mengerti. Kamu bermain dengan Tuhan dan Tuhan mengetahui segalanya. 
Jika saja kamu telah melayani Tuhan dengan tulus, kamu tidak akan 
berada di sini hari ini juga. Kamu tidak bisa melayani lucifer 
(satan) dan Tuhan pada waktu yang bersamaan." 
 
Yesus menoleh ke arahku dan berkata, "Banyak orang di hari2 akhir 
akan meninggalkan imannya, dan mendengarkan roh2 yang menipu dan 
akan melayani dosa. Keluarlah dari mereka, dan pisahkan dirimu dari 
mereka. Jangan berjalan dengan cara hidup mereka." Ketika kita 
mulai berjalan menjauhi lubang itu, wanita itu mulai mengutuk dan 
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menyumpahi Yesus. Dia berteriak dan menangis dengan kemarahan yang 
besar. Kita tetap berjalan. Badan saya sangat lemah. 
 
Di lubang berikutnya, terdapat kerangka yang lain. Saya mencium bau 
kematian bahkan sebelum kita tiba di lubang itu. Kerangka ini 
kelihatannya seperti yang lain. 
 
Saya berpikir apa yang telah roh ini lakukan yang menyebabkan dia 
hilang dan tidak mempunyai harapan, dengan tak mempunyai masa depan 
kecuali selamanya berada di tempat yang ngeri ini. Neraka itu untuk 
selamanya, saya menangis juga. 
 
Saya mendengarkan ketika seorang wanita berkata kepada Yesus dari 
api2 di lubang itu. Dia mengutip ayat Alkitab. "Tuhanku, mengapa 
dia di sini?" saya bertanya. 
 
"Dengarlah," Yesus berkata. 
 
Wanita itu berkata, "Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 
Tidak ada seorangpun datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Yesus 
adalah terang dunia. Datanglah ke Yesus, dan Dia akan  
menyelamatkanmu." 
 
Ketika wanita itu berbicara, banyak orang2 hilang di sekelilingnya 
mendengarkannya. Beberapa orang menyumpahinya dan mengutuk dia. 
Beberapa menyuruh wanita itu untuk berhenti. Masih ada juga yang 
berkata, "apakah betul2 masih ada harapan?" atau "Yesus, tolonglah 
kita." Teriakan2 yang keras dan penuh kesedihan memenuhi daerah itu. 
 
Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya tidak mengerti 
mengapa wanita itu memberitakan Injil di sini. 
 
Tuhan mengetahui akan pikiran2ku. Dia berkata, "Anak, saya 
memanggil wanita ini ketika dia berumur 30 untuk memberitakan 
Firmanku dan menjadi seorang saksi dari Injil. Saya memanggil orang 
berbeda untuk tujuan2 yang berbeda dari tubuhKu (gereja Kristus). 
Tetapi jika lelaki atau wanita, anak lelaki atau anak wanita tidak 
mau Roh Saya, Saya akan pergi."  
 
"Ya, dia menjawab panggilanKu selama bertahun-tahun, dan dia 
bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. Dia belajar tentang 
suaraKu dan dia melakukan banyak hal2 yang baik untukKu. Dia 
belajar akan FirmanKu. Dia selalu berdoa dan dia mendapatkan 
jawaban bagi banyak doa2nya. Dia mengajarkan banyak orang tentang 
jalan kekudusan. Dia setia di rumahnya." 
 
"Tahun2 berlalu sampai suatu hari ketika dia mengetahui bahwa 
suaminya berselingkuh (menyeleweng) dengan seorang wanita yang lain. 
Dan meskipun suaminya telah meminta maaf, dia menjadi marah dan 
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dia tidak mau mengampuni suaminya dan tidak mau berusaha 
menyelamatkan perkawinannya. Memang betul, suaminya yang bersalah 
dan suaminya telah melakukan suatu dosa yang besar." 
 
"Tetapi wanita ini mengetahui Firmanku. Dia tahu untuk mengampuni 
dan dia tahu bahwa dengan setiap pencobaan terdapat suatu jalan 
keluar. Suaminya meminta wanita ini untuk mengampuninya. Dia tidak 
mau. Sebagai gantinya, kemarahan mulai berakar. Kemarahan mulai 
bertumbuh di dalam wanita ini. Dia tidak mau menyerahkan kemarahan 
itu kepadaKu. Setiap hari dia menjadi semakin pemarah dan berkata 
di dalam hatinya, saya di sini melayani Tuhan dengan segala 
kemampuan saya dan suami saya melakukan perzinahan dengan seorang 
wanita yang lain! ' Apakah Engkau pikir hal ini benar? ' dia 
berkata kepadaKu." 
 
"Saya berkata, 'tidak, hal ini tidak benar. Tetapi dia telah datang 
kepadamu dan bertobat dan berkata dia tidak akan  pernah lagi 
melakukan hal itu.' " 
 
"Saya berkata kepadanya, 'anak, periksalah hatimu sendiri dan 
lihatlah kamu menyebabkan hal ini terhadap dirimu sendiri.' " 
 
" 'Bukan saya, Tuhan,' dia berkata, 'saya adalah yang suci dan 
dialah yang berdosa.' Dia tidak mau mendengarkan Saya. " 
 
"Waktu berlalu dan dia mulai tidak berdoa kepadaKu atau membaca 
Alkitab. Dia menjadi pemarah bukan hanya terhadap suaminya tetapi 
juga terhadap orang2 di sekelilingnya. Dia mengutip ayat2 Alkitab, 
tetapi dia tidak mau mengampuni suaminya." 
 
"Dia tidak mau mendengarkan Saya. Hatinya mulai menjadi semakin 
marah dan dosa besar mulai memasuki hatinya. Niat untuk membunuh 
mulai tumbuh di hatinya di mana dulu terdapat kasih. Dan suatu hari, 
di dalam kemarahannya, dia membunuh suaminya dan wanita yang 
berselingkuh dengan suaminya. Lucifer (satan) kemudian menguasai 
dia sepenuhnya dan dia membunuh dirinya sendiri." 
 
Saya melihat roh wanita itu yang telah berbalik dari Kristus dan 
rohnya  dikutuk selamanya ke dalam api2 dan penyiksaan2. Saya 
mendengarkan dia menjawab Yesus, "Saya akan mengampuni sekarang, 
Tuhan," dia berkata,  "biarkan saya keluar. Saya akan menurutiMu 
sekarang. Lihatlah, Tuhan saya sedang memberitakan akan FirmanMu 
sekarang. Di dalam sejam lagi setan2 akan datang untuk menyiksa 
saya lebih hebat lagi. Berjam-jam mereka akan menyiksaku. Karena 
saya berkhotbah akan FirmanMu di masa lalu, siksaan2 saya lebih  
sengsara. Tolonglah Tuhan, saya mohon padaMu, biarkan saya keluar." 
 
Saya menangis dengan wanita itu yang di dalam lubang dan memohon 
Tuhan untuk menjagaku supaya saya tidak menyimpan segala kemarahan 
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di hati. "Jangan biarkan saya memasukkan kebencian ke dalam hatiku, 
Tuhan Yesus," saya berkata. 
 
"Mari, kita lanjutkan," Yesus berkata. 
 
Di lubang berikutnya terdapat suatu roh dari seorang lelaki 
terbungkus di dalam kerangkanya, berseru kepada Tuhan. "Tuhan," dia 
berseru," tolonglah saya untuk mengerti mengapa saya berada di 
sini." 
 
Yesus berkata, "Damai sejahtera, tenanglah. Kamu mengerti mengapa 
kamu berada di sini." 
 
"Biarkan saya keluar dan saya akan berbuat baik," lelaki itu 
memohon. 
 
Tuhan berkata kepadanya, "Bahkan di dalam nerakapun kamu tetap 
berbohong." 
 
Yesus menoleh ke arahku dan berkata, "Lelaki ini berumur 23 tahun 
ketika dia datang ke sini. Dia tidak mau mendengarkan Injilku. Dia 
telah  mendengarkan FirmanKu sering kali dan juga sering berada di 
rumahKu. Saya menarik dia dengan RohKu untuk diselamatkan, tetapi 
dia ingin dunia itu dan nafsu2 dari dunia. Dia suka minum dan tidak 
mau mendengarkan panggilanKu. Dia dibesarkan di gereja, tetapi dia 
tidak mau menyerahkan dirinya kepadaKu. Suatu hari dia berkata 
kepadaKu, 'saya akan memberikan hidupku kepadaMu pada suatu hari, 
Yesus.' Tetapi hari itu tidak pernah datang. Suatu malam sesudah 
keluar dari suatu pesta, dia mengalami kecelakaan mobil dan 
terbunuh. Lucifer (satan) menipu dia sampai hari terakhir." 
 
"Dia dibunuh pada saat itu juga. Dia tidak mau mendengarkan 
panggilanKu. Orang2 lain juga dibunuh pada kecelakaan tersebut. 
Kerjaan2 dari lucifer (satan) hanya untuk membunuh, mencuri dan 
menghancurkan. Hanya saja jika lelaki muda ini mau mendengarkan! 
Bukanlah keinginan dari Bapa bahwa seorangpun akan binasa. Lucifer 
(satan) mau roh orang ini dan dia menghancurkannya melalui 
kesembarangan hidup, dosa dan mabuk2 yang keras. Banyak rumah 
tangga dan hidup yang dihancurkan setiap tahun karena minuman2 
keras (alkohol)." 
 
Jika saja orang2 dapat melihat bahwa nafsu2 dan keinginan2 duniawi 
ini bersifat sementara saja! Jika kamu datang ke Tuhan Yesus, Dia 
akan membebaskan kamu dari kemabukan. Panggillah Yesus dan Dia akan 
mendengarkanmu dan menolongmu. Dia akan menjadi temanmu. Ingat, Dia 
mengasihimu dan Dia juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa2mu. 
 
Kristen2 yang sudah menikah, Yesus memperingatkan supaya kalian 
tidak berzinah. Dan menginginkan seorang yang lain dari lawan jenis, 
meskipun kalian tidak melakukan perzinahan secara langsung, tetapi 
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kalian sudah melakukan perzinahan di hatimu. 
 
Anak2 muda, jauhkan dirimu dari obat2 dan dosa2 seks. Jika kamu 
telah berdosa, Tuhan akan mengampunimu. Panggillah Dia ketika kamu 
masih mempunyai waktu. Carilah  Kristen2 dewasa dan tanyalah jika 
kamu bisa membicarakan masalahmu dengan mereka. Kamu akan 
berbahagia bahwa kamu mempergunakan waktu kamu selama masih di 
dunia ini sebelum semuanya terlambat. 
 
Lucifer (satan) datang sebagai seorang malaikat terang untuk menipu 
dunia ini. Tidak heranlah bila dosa2 duniawi ini sangat menggiurkan 
bagi anak muda tersebut, meskipun dia mengetahui akan Firman Tuhan 
yang kudus. Sekali lagi pesta yang terakhir, dia pikir, Yesus akan 
mengerti. Tetapi kematian tidak mempunyai belas-kasihan. Dia 
menunggu terlalu lama. 
 
Saya melihat roh lelaki itu dan dia mengingatkanku akan anak2 saya. 
"Oh Tuhan, biarkanlah mereka melayaniMu!" Saya tahu banyak dari 
kalian yang membaca buku ini mempunyai banyak orang yang kalian 
kasihi, mungkin anak2, yang tidak ingin kalian lihat ke neraka. 
Beritahukan kepada mereka untuk bertobat atas dosa2 mereka dan 
Tuhan akan mengampuni mereka dan membuat mereka suci.  
 
Tangisan2 dari lelaki itu terdengar di dalamku selama berhari-hari. 
Saya tidak akan pernah lupakan akan tangisan2 penyesalannya. Saya 
ingat akan daging yang tergantung dan terbakar di api2 itu. Saya 
tidak dapat lupakan akan daging2 yang membusuk, bau2 kematian, 
lubang2 di mana dulu terdapat mata-mata dari orang2 tersebut, roh2 
yang berwarna keabuan dan cacing2 yang merangkak melalui tulang2. 
Bentuk dari lelaki muda itu mengangkat tangan2nya ke arah Yesus 
memohon ketika kita berjalan menjauhi dan mendekati lubang 
berikutnya. 
 
"Tuhanku," saya berdoa, "berikan saya kekuatan untuk meneruskan." 
 
Saya mendengar teriakan keputus-asaan dari suara seorang wanita. 
Tangisan2 dari orang2 mati terdengar di mana2. 
 
Segera kita mendatangi lubang di mana wanita itu berada. Dia 
memohon Yesus dengan seluruh rohnya untuk membawanya ke luar dari 
sana. "Tuhan," dia berkata, "Bukankah sudah cukup lama saya berada 
di tempat ini? Penyiksaan saya melebihi apa yang dapat saya tahan. 
Tolonglah Tuhan, biarkan saya keluar!" ratapan2 mengguncang seluruh 
badannya, terdengar penderitaan yang sangat mendalam dari suaranya.  
Saya tahu dia menderita dengan sangat dashyat. 
 
Saya berkata, "Yesus, tidak ada sesuatukah yang dapat Engkau 
perbuat?" 
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Kemudian Yesus berkata kepada wanita itu. "Ketika kamu masih berada 
di dunia," Dia berkata, "Saya memanggil dan memanggil kamu untuk 
datang kepadaKu. Saya memohonmu untuk membersihkan hatimu terhadap 
Saya, untuk mengampuni yang lain, untuk melakukan hal2 yang benar, 
untuk tidak mendekati dosa2. Saya bahkan mengunjungimu pada tengah 
malam dan menarikmu dengan RohKu sering kali. Dengan bibirmu kamu 
berkata kamu mengasihiKu tetapi hatimu menjauhiKu. Tidak tahukan 
kamu bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat kamu sembunyikan dari 
Tuhan? Kamu dapat membohongi orang2 lain tetapi kamu tidak dapat 
membohongiKu. Saya tetap mengirim orang2 untuk memberitahukanmu 
untuk bertobat tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu tidak mau 
mendengarkan, tidak mau melihat dan di dalam kemarahan kamu 
mengusir mereka pergi. Saya menempatkan kamu di mana kamu dapat 
mendengarkan FirmanKu. Tetapi kamu tidak mau memberikan hatimu 
kepadaKu." 
 
"Kamu tidak merasa menyesal  maupun merasa malu akan apa yang kamu 
perbuat. Kamu mengeraskan hatimu dan menolakKu. Sekarang kamu 
hilang dan selamanya takkan berubah. Kamu seharusnya 
mendengarkanKu." 
 
Setelah mendengarkan kata2 Yesus, wanita itu mulai melihat Yesus 
dan mulai menyumpahi dan mengutuk Tuhan. Saya merasakan kehadiran 
roh2 jahat dan saya tahu bahwa mereka itulah yang sedang mengutuk 
dan menyumpahi. Betapa menyedihkan jika kita kehilangan hidup kita 
selamanya di neraka! Tolaklah lucifer (satan) itu ketika kamu masih 
dapat dan dia akan melarikan diri darimu. 
 
Yesus berkata, "Dunia ini dan segala yang berada di dalamnya akan 
berlalu, tetapi Firman2Ku tak akan berlalu." 
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Bab 5 Terowongan Ketakutan 
 
Saya berusaha untuk mengingat kembali akan khotbah tentang neraka 
yang pernah saya dengar. Tetapi tidak pernah saya mendengarkan 
tentang hal2 yang mengerikan seperti yang Tuhan perlihatkan 
kepadaku. Neraka itu lebih mengerikan berjuta-juta kali melebihi 
apa yang dapat seseorang pikirkan dan bayangkan. Menyakitkan sekali 
bagi saya ketika saya mengetahui bahwa roh2 yang tersiksa di neraka 
pada saat ini akan berada di sana selamanya. Tidak ada jalan ke 
luar. 
 
Saya memutuskan bahwa saya akan melakukan dengan kekuatan saya 
segala sesuatu untuk menyelamatkan orang2 dari kengerian2 ini. Saya 
memberitakan Injil kepada setiap orang yang saya jumpa, karena 
neraka itu suatu tempat yang sangat menakutkan, dan ini merupakan 
laporan yang benar. Apakah kamu sadar apa yang saya ucapkan? Jika 
orang2 berdosa tidak bertobat dan percaya akan Injil, mereka sudah 
pasti akan ke sana. 
 
Percayalah akan Tuhan Yesus Kristus dan panggillah Dia untuk 
menyelamatkanmu dari dosamu. Baca Pasal 3 dan 14 dari kitab Yohanes 
di Perjanjian Baru. Dan baca buku ini dari bagian pertama sampai 
bagian terakhir sehingga kamu bisa mengerti akan neraka dan apa 
yang akan terjadi di akhir zaman. Ketika kamu sedang membaca, 
berdoalah supaya Yesus akan datang di hatimu dan mencuci dosa2mu 
sebelum terlambat. 
 
Yesus dan saya berjalan menelusuri neraka. Jalanan tersebut 
terbakar, kering terpecah dan tanahnya tandus. Saya melihat ke 
bawah, terlihat barisan2 dari lubang2 itu sejauh mata saya dapat 
melihat. Saya sangat lelah.  Hatiku, rohku hancur setelah melihat 
dan mendengarkan apa yang telah terjadi tetapi saya tahu masih 
banyak yang akan saya ketahui segera. 
 
"Yesus, berikan saya kekuatan untuk meneruskan," saya berseru. 
 
Saya mengikuti Yesus dengan dekat dari belakang. Saya dipenuhi 
dengan kesedihan dari semua hal2 yang mengerikan yang telah saya 
lihat. Di dalam saya terdapat keraguan, jika dunia akan percaya 
kepadaku. Saya melihat ke kiri dan ke kanan dan ke belakang - 
terdapat banyak lubang2 api itu sejauh saya dapat melihat. Saya 
dikelilingi oleh api, asap2 dan roh2 yang terbakar. Saya menangis 
dengan ketakutan.  Kengerian dan kenyataan dari apa yang telah saya 
lihat menjadi terlalu berat bagi saya untuk dipikul. 
 
"Oh dunia, bertobatlah," saya berteriak. Ratapan2 yang dalam 
mengguncang roh saya ketika saya berjalan bersama Yesus. Saya pikir 
apa lagi yang akan saya lihat. Saya berpikir apa yang sedang 
dilakukan keluarga dan teman2 saya pada saat itu. 
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Oh, betapa cintanya saya terhadap mereka. Saya juga ingat betapa 
saya berdosa sebelum saya berbalik kepada Yesus, dan saya bersyukur 
kepada Tuhan bahwa saya telah kembali sebelum terlambat. 
 
Yesus berkata, "Segera kita akan memasuki suatu terowongan yang 
akan membawa kita ke perut neraka. Neraka itu berbentuk seperti 
tubuh manusia yang berbaring di pusat dunia. Badan itu berbaring 
pada punggungnya dengan kedua tangan dan kakinya terulur keluar. 
Seperti Saya mempunyai suatu tubuh  yang terdiri dari orang2 yang 
percaya, demikian jugalah neraka mempunyai suatu tubuh yang terdiri 
dari dosa dan kematian. Seperti tubuh Kristus yang dibangun setiap 
hari, demikian juga tubuh neraka dibangun setiap hari." 
 
Ketika menuju ke terowongan itu, kita berjalan melalui lubang2 yang 
terbakar dengan teriakan2 dan ratapan2 dari orang2 yang terkutuk 
terdengar di telinga2 saya. Banyak yang memanggil Yesus ketika kita 
lewat. Ada juga yang berusaha memanjat ke luar dari lubang2 api itu 
untuk menyentuhNya, tetapi mereka tak dapat. Sudah terlambat, sudah 
terlambat, hati saya menangis. 
 
Kesedihan selalu nampak di wajah Yesus ketika kita berjalan. Saya 
ingat ketika saya melihat ke lubang2 api itu dan berpikir tentang 
sering kali keluarga saya mengadakan pemanggangan  di halaman 
belakang rumah saya dan bagaimana rupa dari batu bara yang panas 
dan kemerahan itu ketika batu bara itu telah dibakar berjam-jam. 
Seperti demikianlah pemandangan yang saya lihat di sini di neraka. 
 
Saya sangat bersyukur ketika kita memasuki terowongan tersebut. 
Saya berpikir, terowongan itu tidak mungkin sengeri lubang2 itu. 
Tetapi betapa salahnya saya ini! 
 
Segera ketika kita berada di dalam, saya mulai melihat beberapa 
ekor ular2 yang besar, tikus2 yang besar dan banyak roh2 jahat 
melarikan diri dari hadirat Tuhan. Ular2 itu mendesis ke arah kita 
dan tikus2 itu menjerit. Masih banyak suara2 yang jahat. Ular2 dan 
bayangan2 hitam berada di sekeliling kita. Hanya Yesuslah yang 
menjadi cahaya di terowongan itu. Saya mengikuti Dia sedekat 
mungkin. 
 
Anak2 setan dan setan2 berada di mana2 di dalam gua ini dan mereka 
berjalan ke atas dan ke luar dari terowongan ini. Saya ketahui 
sesudahnya, bahwa roh2 jahat itu keluar ke atas dunia untuk 
melakukan perintah2 lucifer (satan). 
 
Merasakan ketakutanku akan tempat yang kotor, hitam dan lembab ini, 
Yesus berkata, "Jangan takut; kita akan segera  mencapai akhir 
dari terowongan ini. Saya harus memperlihatkan kepadamu hal2 ini. 
Mari, ikutlah Saya." 
 
Ular2 raksasa menggeliat melewati kita, beberapa ular2 itu sebesar  
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1.21m (4 feet) diameternya dan 7.62m (25 feet) panjangnya. Bau2 
yang padat dan kotor memenuhi udara di daerah itu dan roh2 jahat 
terdapat di mana2.  
 
Yesus berkata, "Kita segera akan memasuki perut neraka. Bagian 
perut neraka itu setinggi 27.35km (17 miles) dan diameternya 4.8km 
(3 miles) seperti lingkaran." Yesus memberikan saya ukuran2 yang 
akurat dari bagian itu. 
 
Saya akan berusaha dengan kemampuan saya yang semaksimal mungkin 
untuk menggambarkan dan memberitahukan apa yang saya lihat dan 
dengar. Saya akan melakukan itu untuk kemuliaan Allah Bapa, 
kemuliaan Allah Anak dan kemuliaan Allah Roh Kudus. Semoga kehendak 
Tuhanlah yang jadi. 
 
Saya tahu bahwa Yesus menunjukkan semua hal2 ini supaya saya dapat 
memberitahukan kepada orang2 di dunia ini baik lelaki maupun wanita 
untuk menghindari neraka dengan apapun yang harus mereka lakukan. 
Saudara2  yang terkasih, jika kamu sedang membaca buku ini dan 
tidak mengenal Yesus, berhentilah sekarang juga untuk sejenak,  
bertobatlah akan dosa2mu dan mohonlah Yesus untuk menjadi 
juruselamatmu. 
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Bab 6 Kegiatan di Neraka 
 
Di depan kita saya dapat melihat suatu cahaya kuning yang redup. 
Yesus dan saya telah keluar dari terowongan ketakutan tersebut dan 
sekarang terlihat suatu tebing yang kotor melihat ke bawah ke perut 
neraka. Sejauh saya dapat melihat, terdapat banyak kegiatan2 yang 
berlangsung di perut neraka itu. 
 
Kita berhenti dan Yesus berkata, "Saya akan membawamu mengelilingi 
perut neraka ini dan Saya memperlihatkan banyak hal kepadamu. Mari, 
ikutlah Saya." Kita berdua meneruskan perjalanan. 
 
Yesus berkata, "Di depan akan terlihat banyak kengerian2. Mereka 
bukanlah khayalan dari imaginasi seseorang - tetapi mereka itu 
sungguh nyata. Jangan lupa untuk memberitahukan kepada para pembaca 
bahwa kekuasaan setan itu sungguh nyata. Beritahukan mereka bahwa 
lucifer (satan) itu sungguh ada, dan kekuasaan kegelapan itu 
sungguh ada. Tetapi beritahu mereka jangan putus asa, sebab jika 
orang2Ku yang memanggil namaKu bersedia merendahkan diri mereka dan 
berdoa dan berpaling dari kejahatan2 mereka, Saya akan mendengarkan 
dari surga dan menyembuhkan tanah2 mereka dan tubuh2 mereka. 
Seperti surga itu sungguh ada - demikian juga, neraka itu sungguh 
ada." 
 
Tuhan mau kamu tahu akan neraka dan Dia mau menyelamatkanmu dari 
tempat itu. Tuhan mau kamu tahu bahwa ada suatu jalan keluar. Jalan 
itu adalah Yesus Kristus, Juruselamat bagi rohmu. Ingat, hanya 
orang2 yang namanya tertulis di buku kehidupan dari Domba Allah 
akan diselamatkan. 
 
Kita tiba di kegiatan pertama di perut neraka itu. Tempat itu 
terletak di sebelah kanan dari tempat kita masuk dan ke atas suatu 
bukit yang kecil di salah satu sudut gelap dari neraka. 
 
Saya ingat akan kata2 Tuhan ketika Dia berkata kepadaku, 
"Kelihatannya ada saat2 di mana Saya telah meninggalkanmu sendiri 
tetapi Saya tidak akan. Ingat Saya mempunyai segala kekuasaan di 
surga dan di dunia. Ada saat2 di mana roh2 jahat dan roh2 yang 
hilang tidak akan melihat kita atau mengetahui bahwa kita berada di 
sini. Jangan takut. Apa yang akan kamu lihat segera adalah nyata. 
Hal2 ini sekarang sedang terjadi dan akan terus berlangsung sampai 
kematian dan neraka dicampakkan ke dalam danau api." 
 
Pembaca, usahakan dengan seyakin-yakinnya bahwa nama kamu tercantum 
di buku kehidupan dari Domba Allah. 
 
Di depan kita, saya dapat mendengarkan suara2 dan teriakan2 dari 
satu roh yang disiksa. Kita berjalan ke atas bukit itu dan 
memandang ke bawah. Suatu cahaya menerangi daerah itu, sehingga 
saya dapat melihat dengan jelas. Teriakan2 yang tak dapat kamu 
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percaya mungkin terjadi, memenuhi daerah itu. Teriakan2 itu dari 
seorang lelaki. 
 
"Dengarkan Saya," Yesus berkata, "Apa yang akan segera kamu lihat 
dan dengar sungguh terjadi. Perhatikanlah wahai orang2 yang 
memberitakan Injil, sebab kata2 ini adalah setia dan kebenaran. 
Sadarlah pemberita2 Injil, pengkhotbah2 dan pengajar2 dari FirmanKu, 
semua orang2 yang dipanggil untuk memberitakan Injil dari Tuhan 
Yesus Kristus. Jika kamu berdosa, bertobatlah atau kamu akan binasa 
juga."    
 
Kita berjalan ke atas di dalam jarak 4.57m (15 feet) dari kegiatan 
ini. Saya melihat bentuk2 yang kerdil yang berwarna kehitaman 
berbaris mengelilingi suatu benda yang berbentuk kotak. Setelah 
melihat dari dekat, saya melihat bahwa kotak itu adalah suatu peti 
mati dan bentuk2 yang berbaris itu adalah setan2. Benda itu sungguh 
merupakan suatu peti mati dan terlihat 12 setan2 mengelilingi peti 
itu. Sambil berbaris, mengeluarkan suara bunyi2 dan gelak-tawa. 
Setiap setan2 itu memegang suatu tombak yang tajam di tangannya, 
tombak2 itu ditusukkan terus menerus ke dalam peti itu melalui 
lubang2 yang terdapat di bagian luar peti itu. 
 
Terasa suatu ketakutan yang sangat besar di udara itu dan saya 
bergemetaran melihat hal tersebut di depan saya. 
 
Yesus mengetahui pikiran2 saya, sebab Dia berkata, "Anak, banyak 
roh2 yang disiksa di sini dan terdapat bermacam-macam siksaan  
untuk roh2 ini. Terdapat hukuman2 yang lebih besar bagi orang2 yang 
pernah memberitakan  Injil dan berbalik kembali ke dosa atau bagi 
mereka yang tidak mau menuruti panggilan Tuhan untuk hidup mereka." 
 
Saya mendengarkan suatu teriakan yang sangat menyayat sehingga 
teriakan itu mengisi hati saya dengan perasaan putus-asa. "Tidak 
ada harapan, tidak ada harapan!" dia memanggil. Teriakan yang tidak 
berpengharapan keluar dari dalam peti itu. Suatu teriakan 
penyesalan yang tak berakhir. 
 
"Oh betapa mengerikan!" saya berkata. 
 
"Datanglah!" Yesus berkata, "mari kita mendekatinya." Dengan kata 
itu, Dia berjalan ke atas ke peti mati itu dan melihat ke dalam. 
Saya mengikuti dan juga melihat ke dalam peti itu. Kelihatannya 
roh2 jahat itu tidak dapat melihat kita. 
 
Suatu kabut yang keabuan mengisi peti itu. Itu adalah roh dari 
seorang lelaki. Ketika saya melihat, setan2 itu menusukkan tombak2 
mereka ke dalam roh lelaki itu di dalam peti mati. 
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Saya tidak akan pernah dapat melupakan penderitaan dari roh ini. 
Saya berseru kepada Yesus, "Biarkan dia ke luar, Tuhan; biarkan dia 
ke luar." 
 
Siksaan dari roh itu sangat mengerikan untuk dilihat. Hanya saja 
jika dia dapat mendapatkan kebebasan. Saya menarik tangan Yesus dan 
memohon untuk membiarkan lelaki itu untuk ke luar dari peti itu. 
 
Yesus berkata, "AnakKu, damai sejahtera, tenanglah." 
 
Ketika Yesus berkata, lelaki itu melihat kita. Dia berkata, "Tuhan, 
Tuhan biarkan saya keluar. Ampunilah saya." Saya melihat ke bawah 
dan melihat gumpalan2 darah. Di depan saya terdapat suatu roh. Di 
dalam roh itu terlihat suatu jantung manusia dan darah memancar 
keluar dari jantung itu. Tusukkan dari tombak2 itu sesungguhnya 
menusuk jantungnya. 
 
"Saya akan melayaniMu sekarang Tuhan." Dia memohon, "Biarkanlah 
saya ke luar." Saya tahu lelaki ini merasakan setiap tombak yang 
menusuk jantungnya. 
 
"Pagi dan malam, dia disiksa," Tuhan berkata. "Dia ditaruh di sini 
oleh lucifer (satan) dan lucifer itulah yang menyiksanya."  
 
Lelaki itu berteriak, "Tuhan, sekarang saya akan memberitakan Injil 
yang benar. Saya akan memberitahukan tentang dosa dan neraka. 
Tetapi tolonglah biarkan saya ke luar dari sini." 
 
Yesus berkata, "Lelaki ini adalah seorang pengkhotbah dari Firman 
Tuhan. Ada beberapa saat yang lalu dia melayaniKu dengan seluruh 
hatinya dan  membimbing banyak orang ke keselamatan. Bahkan 
beberapa orang yang bertobat karena khotbah lelaki ini masih 
melayani Saya sampai sekarang. Setelah beberapa tahun berlalu, 
nafsu dari daging dan tipuan2 dari kekayaan membuat dia tersesat. 
Dia membiarkan Lucifer (satan) menguasainya. Dia mempunyai gereja 
yang besar, sebuah mobil yang bagus dan penghasilan yang besar. 
Dia mulai mencuri dari persembahan2 di gereja. Dia mulai 
mengajarkan dusta2. Dia memberitakan kebanyakan setengah dusta dan 
setengah kebenaran. Dia tidak mau membiarkan Saya membetulkan 
dirinya. Saya mengirim hamba2 Saya kepadanya untuk memberitahukan 
dia untuk bertobat dan memberitakan kebenaran, tetapi dia mencintai 
kesenangan2 dari hidup ini melebihi hidup dari Tuhan. Dia tahu 
untuk tidak mengajar atau memberitakan  doktrin2 yang lain 
kecuali hanya kebenaran yang diwahyukan di dalam Alkitab. Tetapi 
sebelum dia meninggal dia mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus 
adalah suatu kebohongan dan orang2 yang menyatakan mereka mempunyai 
Roh Kudus adalah orang2 munafik. Dia berkata kamu bisa menjadi 
seorang pemabuk dan tetap ke surga, bahkan tanpa pertobatan." 
 
"Dia berkata Tuhan tidak akan mengirim seorangpun ke neraka - 
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bahwa Tuhan terlalu pengasih untuk melakukan hal itu. Dia 
menyebabkan banyak orang jatuh dari anugerah Tuhan. Dia bahkan 
berkata dia tidak memerlukan Saya, sebab dia sendiri seperti suatu 
allah. Dia malahan melakukan hal2 yang terlalu jauh seperti  
menyelenggarakan seminar2 untuk mengajarkan doktrin yang palsu ini. 
Dia menginjak Firman Saya di bawah kakinya. Meskipun demikian, Saya 
tetap mengasihi dia." 
 
"AnakKu, lebih baik bagi seorang tidak pernah mengenalKu daripada 
bagi seorang yang mengenalKu dan berpaling dari melayaniKu," kata 
Tuhan. 
 
"Hanya saja jika dia telah mendengarkanMu, Tuhan!" saya berseru. 
"Hanya saja jika dia telah memperhatikan keadaan rohnya sendiri dan 
juga dari roh2 orang lain." 
 
"Dia tidak mendengarkan Saya. Ketika Saya memanggil dia tidak mau 
mendengar. Dia mencintai hidup yang gampang. Saya memanggil dan 
memanggil dia untuk bertobat, tetapi dia tidak mau kembali kepadaKu.  
Suatu hari dia terbunuh dan segera datang ke sini. Sekarang lucifer 
(satan) menyiksa dia karena dia pernah memberitakan FirmanKu dan 
menyelamatkan jiwa2 bagi kerajaanKu. Ini adalah siksaannya." 
 
Saya melihat setan2 itu sementara mereka terus-menerus berbaris 
mengelilingi dan mengelilingi peti itu. Jantung dari lelaki itu 
masih berdenyut dan darah yang betul2 ke luar dari jantungnya. Saya 
tidak akan pernah melupakan tangisan2 dari kesakitan dan dari 
penyesalan. 
 
Yesus melihat lelaki yang di peti itu dengan penuh belas-kasihan 
dan berkata, "Darah dari banyak orang2 yang hilang berada di 
tangan2 lelaki ini. Banyak dari mereka berada di sini di dalam 
siksaan pada saat ini." Dengan hati yang penuh kesedihan Yesus dan 
saya meneruskan perjalanan. 
 
Ketika kita meninggalkan peti itu, saya melihat suatu regu baru 
dari setan2 yang datang ke peti itu. Mereka setinggi 0.91m (3 feet) 
berpakaian kehitaman, dengan penutup kepala di atas wajah mereka. 
Mereka bergantian menyiksa roh lelaki itu. 
 
Saya berpikir bahwa betapa kesombongan, di dalam kita semua,  
dapat menyebabkan kita kadang2 tidak mau mengaku kesalahan2 dan 
memohon  pengampunan. Kita menolak untuk bertobat dan merendahkan 
diri kita dan kita hidup sepertinya kita sendiri yang benar. Tetapi 
dengarkanlah, wahai roh2, neraka itu sungguh ada. Harap supaya kamu 
tidak pernah ke tempat itu. 
 
Kemudian Yesus menunjukkan kepadaku suatu jam yang besar, 
terbentang ke seluruh dunia. Dan saya mendengar jam itu berbunyi. 
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Jarum tangan yang menunjukkan jam sudah dekat posisi angka 12 dan 
jarum tangan yang menunjukkan menit berlari mengelilingi sampai 
jarum itu berhenti tiga menit sebelum angka 12. Dengan sembunyi 
(cara rahasia), jarum menit itu bergerak mendekati angka 12. Ketika 
jarum itu bergerak, bunyi dari denyutan jam itu menjadi semakin 
keras dan keras sampai bunyi itu memenuhi seluruh dunia. 
 
Tuhan berfirman seperti terompet dan suaraNya seperti bunyi dari 
banyak suara. "Dengar dan dengarlah apa yang Roh katakan kepada 
gereja2," Dia berkata. "Siaplah, sebab pada suatu waktu yang tidak 
kamu pikirkan, Saya akan kembali. Saya mendengar jam itu memukul. 
Sekarang sudah jam 12 tepat. Mempelai Lelaki telah datang untuk 
isteriNya." 
 
Apakah kamu siap untuk kedatangan Kristus kembali, temanku? Atau 
akankah kamu seperti orang2 yang berkata, "Jangan hari ini, Tuhan?" 
Maukah kamu memanggilNya dan diselamatkan? Maukah kamu memberikan 
hatimu kepadaNya hari ini juga? Ingat, Yesus dapat dan akan 
menyelamatkanmu dari segala kejahatan jika kamu memanggil Dia pada 
hari ini juga dan bertobat. Berdoalah untuk keluargamu dan orang2 
yang kamu cintai sehingga mereka akan datang ke Kristus sebelum 
semuanya terlambat. 
 
Dengar sementara Yesus berkata, "Saya akan melindungimu dari 
kejahatan. Saya akan menjagamu di setiap langkah2mu. Saya akan 
menyelamatkanmu. Saya akan menyelamatkan orang2 yang kamu cintai. 
Panggillah kepadaKu hari ini juga dan hidup (terimalah kehidupan 
yang kekal)." 
 
Dengan air mata yang berlinang-linang, saya berdoa supaya semua 
orang yang membaca buku ini akan menyadari kebenaran sebelum 
semuanya menjadi terlambat. Neraka itu akan ada selamanya. Saya 
sedang berusaha dengan kemampuan saya semaksimal mungkin untuk 
menggambarkan semua yang saya lihat dan dengar. Saya tahu hal2 ini 
benar2 terjadi. Sementara kamu membaca sisa dari buku ini, saya 
berdoa supaya kamu bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai 
Juruselamat pribadimu.  
 
Saya mendengar Tuhan berkata, "Sudah saatnya kita pergi. Besok kita 
akan kembali lagi." 
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Bab 7 Perut Neraka 
 
Malam berikutnya Yesus dan saya kembali ke neraka. Kita memasuki ke 
dalam suatu daerah yang luas dan terbuka. Sejauh saya dapat 
memandang, terlihat kegiatan2 kejahatan yang sedang berlangsung. 
Banyak sekali kegiatan2 ini terjadi di sekeliling kita. pada jarak 
sekitar 3m (10 feet) dari tempat kita berdiri, saya melihat suatu 
kegiatan yang aneh - aneh karena banyak roh2 jahat dan setan2 masuk 
dan keluar dengan terburu-buru dari daerah yang aneh itu. 
 
Pemandangan itu seperti yang dapat dilihat dari suatu film horror 
(yang menakutkan). Sejauh saya dapat melihat, terdapat roh2 yang 
disiksa dan lucifer (satan) dan malaikat2nya sedang melakukan 
perkerjaan2 mereka. Dari daerah yang setengah gelap itu terdengar 
teriakan2 yang penuh kesakitan dan keputus-asaan.  
 
Yesus berkata, "Anak, lucifer (satan) itu adalah penipu di dunia 
dan penyiksa roh2 di neraka. Banyak dari kekuasaan2 setan yang 
berada di sini, juga kadang2 naik ke atas dunia untuk melukai,  
menyiksa dan menipu. Saya akan memperlihatkan kamu hal2 yang belum 
pernah terlihat secara terperinci seperti ini. Beberapa hal yang 
akan kamu lihat sedang terjadi sekarang, sementara yang lain akan 
terjadi di masa depan." 
 
Kembali saya melihat ke depan. Tanah tersebut berwarna coklat yang 
agak terang, tanpa kehidupan atau apapun yang berwarna hijau. 
Segala sesuatu mati atau sedang mati. Beberapa tempat itu dingin 
dan lembab, sementara yang lain itu panas dan kering. Dan selalu 
tercium bau yang busuk dari daging yang terbakar dan membusuk 
dicampur dengan bau2 dari sampah2, sampah2 yang basi dan jamuran. 
 
"Lucifer (satan) menggunakan banyak tipuan2 dan perangkap2 untuk 
menipu orang2 milik Tuhan," Yesus berkata. "Selama perjalanan kita 
ke neraka, Saya akan menunjukkan kepadamu banyak tipuan2 yang licik 
dan penuh muslihat dari lucifer (satan)." 
 
Kita baru saja berjalan beberapa yard ketika saya melihat suatu 
benda yang hitam yang mengancam di depan kita. Kelihatannya, benda 
itu bergerak turun dan naik, menyusut dan mengembang lagi. Dan 
setiap kali benda itu bergerak, benda itu mengeluarkan bau yang 
sangat menusuk - suatu bau yang bahkan lebih dashyat dari bau2 yang 
biasanya tercium di udara yang memenuhi neraka. 
 
Saya akan berusaha untuk menjelaskan benda yang saya lihat dengan 
semampu mungkin. Sementara benda hitam yang besar dan tergantung 
itu terus-menerus menyusut dan mengembang dan menghembuskan bau2 
yang menusuk, saya melihat bahwa sesuatu seperti tanduk2, berwarna 
hitam, keluar dari benda itu dan menuju ke atas ke dunia. Saya 
menyadari benda itu adalah suatu hati hitam yang besar dan terlihat 
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banyak pintu2 masuk ke dalamnya. Suatu firasat yang mengerikan 
menimpaku. 
 
Yesus mengetahui akan pikiran2ku dan berkata, "Jangan takut. Ini 
adalah hati dari neraka. Kita akan kembali untuk menjelajahinya, 
tetapi sekarang kita akan ke bagian dari sel neraka." 
 
Bagian sel dari neraka terlihat di dalam suatu lingkaran di perut 
neraka. Sel2 itu setinggi 27.35km (17 miles). Saya melihat ke depan, 
dan saya melihat terdapat suatu parit yang berwarna coklat dan 
besar di antara sel2 itu dan perut dari neraka. Kelihatannya parit 
itu sedalam 1.83m (6 feet) dan saya berpikir bagaimana saya harus 
menyeberang parit itu. Sebentar saja sesudah saya berpikir demikian, 
kita sudah berada di atas sebuah tebing. Tebing itu berfungsi 
sebagai suatu jalan yang mengelilingi sel2 itu dan juga merupakan 
suatu tempat dari mana seseorang dapat melihat ke seluruh pusat 
dari neraka itu. 
 
Yesus berkata, "Hal2 ini adalah setia dan benar. Pada suatu hari, 
kematian dan neraka akan tercampak ke dalam danau api. Sebelum 
waktu itu tiba, ini adalah tempat penampungan neraka. Sel2 ini akan 
tetap berada di sini, terisi dengan roh2 yang berdosa, tersiksa dan 
menderita." 
 
"Saya memberikan hidupKu supaya kamu tidak usah datang ke tempat 
ini. Saya tahu kengerian2 ini sungguh nyata, tetapi pengampunan 
dari Bapa Saya juga sungguh nyata. Jika kamu memohon pada Dia, Dia 
akan mengampuni kamu. Panggillah Dia di dalam namaKu sekarang." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Bab 8 Sel-sel di Neraka 
 
Yesus dan saya berdiri di suatu tebing pada barisan pertama dari 
sel2. Tebing itu selebar 1.22m (4 feet). Saya melihat ke depan dan 
sejauh mata saya dapat melihat, terdapat tebing2 yang lain di dalam 
suatu lingkaran yang besar, mengelilingi sesuatu yang sepertinya 
suatu lubang yang sangat besar. Di samping dari tebing itu, atau 
jalanan, terdapat sel2 yang tertanam ke dalam tanah. Seperti sel2 
penjara, sel2 ini semuanya terletak di dalam suatu barisan, dan 
hanya terpisah dengan jarak 0.61m (2 feet) dari sel yang satu ke 
sel yang lain. 
 
Yesus berkata, "Bagian sel ini setinggi 27.35km (17 miles), mulai 
dari dasar neraka. Di sini, di dalam sel2 ini terdapat banyak roh2 
yang bermain dengan ilmu sihir atau hal2 yang gaib. Beberapa adalah 
penyihir2, perantara2 bagi orang mati, orang2 yang menjual obat2 
racun, penyembah berhala atau orang jahat yang bermain dengan roh2. 
Roh2 di dalam sel2 ini merupakan orang2 yang mengerjakan hal2 yang 
paling dibenci oleh Tuhan - banyak dari mereka telah berada di sini 
selama beratusan tahun. Mereka tidak mau bertobat, khususnya orang2 
yang menipu orang2 lain dan membuat mereka berpaling dari Tuhan. 
Roh2 ini telah melakukan kejahatan2 yang sangat besar terhadap 
Tuhan dan orang2 milik Tuhan. Kejahatan dan dosa merupakan apa yang 
mereka cintai dan apa yang mereka paling senangi." 
 
Sambil berjalan mengikuti Tuhan melalui jalanan tersebut, saya 
melihat ke bawah ke daerah pusat dari neraka itu, di mana terdapat 
suatu kegiatan yang paling besar. Suatu cahaya yang redup selalu 
menerangi daerah pusat itu dan saya dapat mengenal gerakan2 dari 
banyak bentuk2. Sejauh mata saya dapat melihat, di depan kita 
terdapat sel2. 
 
Saya sendiri berpikir siksaan di sel2 ini sudah pasti tidak  
lebih mengerikan dari siksaan di lubang2 api itu. Sekeliling kita, 
saya mendengar tangisan2, keluhan2 dan teriakan2 dari orang2 yang 
terkutuk di dalam sel2 ini. Saya mulai merasakan sangat sakit. 
Kesedihan yang besar memenuhi hati saya. 
 
Yesus berkata, "Saya tidak membiarkan kamu mendengarkan teriakan2 
itu sampai sekarang, anak. Tetapi sekarang, Saya akan menunjukkan 
kepadamu bagaimana lucifer (satan) itu datang  untuk mencuri, 
membunuh dan menghancurkan. Di sini di neraka terdapat bermacam-
macam siksaan untuk bermacam-macam roh. Lucifer (satan) mengatur 
siksaan ini sampai pada hari penghakiman, sampai pada waktu di mana 
kematian dan neraka akan dicampakkan ke dalam danau api. Juga, 
kadang2 suatu danau api akan melalui neraka." 
 
Ketika kita berjalan sepanjang tebing itu, suara2 mulai terdengar 
makin keras. Teriakan2 yang sangat menyayat datang dari dalam sel2 
ini. Ketika saya berjalan di dekat Yesus, Dia berhenti di depan sel 
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ketiga. Suatu cahaya yang terang menerangi bagian dalam dari sel 
ini. Di dalam sel terlihat seorang nenek tua yang duduk di sebuah 
kursi goyang, sedang bergoyang dan menangis sepertinya hatinya akan 
pecah. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya terkejut melihat wanita 
itu merupakan seorang yang nyata dengan sebuah badan. 
 
Di dalam sel itu tidak terdapat barang apapun juga kecuali wanita 
itu di dalam kursi goyang itu. Dinding2 dari sel itu dibangun dari 
tanah liat yang agak terang dan pasir, bercampur dengan tanah. 
Pintu depan itu terbentang sepanjang dinding depan dari sel itu. 
Pintu itu terbuat dari besi hitam dengan batang2 besi dan sebuah 
kunci di atasnya. Karena jarak dari satu batang besi itu ke batang 
yang lain lebar, Yesus dan saya dapat melihat keseluruhan dari 
bagian dalam sel itu. 
 
Wanita tua itu berwarna keabuan - dagingnya berwarna keabuan-
merahan. Dia terus bergoyang ke belakang dan ke depan. Ketika dia 
bergoyang-goyang, air mata mengalir turun ke pipi2nya. Saya tahu 
dari eskpresinya yang penuh kesengsaraan bahwa dia sedang mengalami 
kesakitan yang amat dalam dan sedang menderita dari siksaan yang 
tak terlihat. Saya berpikir apakah yang telah dia lakukan sehingga 
dia di penjara di sini. 
 
Secara tiba2, di depan mata saya, wanita itu mulai mengganti 
bentuknya - pertama mulai dari seorang tua, lelaki tua, kemudian ke 
seorang wanita mudah, ke wanita yang berusia setengah abad, dan 
kembali ke wanita tua itu yang saya lihat semula. Dengan kekejutan, 
saya melihat dia mengalami perubahan2 ini dari satu bentuk ke 
bentuk yang lain.     
 
Ketika wanita itu melihat Yesus, dia menangis, "Tuhan, ampunilah 
saya. Biarkanlah saya keluar dari tempat siksaan ini." Dia 
mencondongkan badannya ke depan dari kursinya dan ingin menyentuh 
Yesus, tetapi Dia tidak dapat mencapai Yesus. Perubahan atas 
badannya masih terus terjadi. Bahkan bajunyapun berganti, sehingga 
dia berpakaian seperti seorang lelaki, kemudian berpakaian seperti 
seorang wanita muda, berpakaian seperti wanita yang berumur 
setengah abad, kemudian berpakaian seperti seorang wanita tua. 
Semua perubahan ini kelihatannya hanya berlangsung selama beberapa 
menit.  
 
Saya bertanya ke Yesus, "Mengapa, Tuhan?" 
 
Kembali wanita tua itu berteriak, "Oh Tuhan, biarkan saya keluar 
dari sini sebelum mereka kembali." Dia sekarang berdiri di depan 
sel itu, mencekam batang2 besi itu dengan kepal2 tangan yang kuat. 
Dia berkata, "Saya tahu bahwa kasihMu itu sungguh ada. Saya tahu 
kasihMu itu sungguh benar. Biarkan saya keluar!" Kemudian, 
sementara wanita tua itu memekik dengan menyayat, 
saya melihat sesuatu mulai merobek dagingnya dari badannya. 
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"Dia bukan seperti apa yang dia terlihat." Yesus berkata. 
 
Wanita itu duduk kembali di kursi goyang dan mulai bergoyang lagi. 
Tetapi sekarang hanya sesuatu kerangka duduk di kursi goyang itu – 
kerangka dengan suatu kabut yang kotor di dalam. Di mana semula 
terdapat suatu badan yang berpakaian sekarang hanya ada tulang2 
yang menghitam dan terbakar dan lubang2 yang kosong untuk mata. Roh 
wanita itu mengeluh dan berteriak ke Yesus dengan penyesalan. 
Tetapi teriakan2 sudah terlambat. 
 
"Ketika masih di dunia," Yesus berkata, "wanita ini adalah seorang 
tukang sihir dan seorang penyembah lucifer (satan). Tidak hanya dia 
melakukan sihir2, tetapi dia juga mengajarkan sihir2 kepada orang2 
lain. Sejak dia masih seorang anak, keluarganya telah melakukan 
ilmu2 hitam. Mereka mencintai kegelapan daripada terang." 
 
"Banyak kali," Yesus berkata, "Saya memanggil dia untuk bertobat. 
Dia menertawakanKu dan berkata, 'saya senang melayani lucifer 
(satan). Saya akan tetap melayani dia.' Dia menolak kebenaran dan 
tidak mau bertobat atas kejahatannya. Dia menyesatkan banyak orang 
untuk menjauhi Tuhan, beberapa di antara mereka berada di neraka 
bersama dia pada saat ini juga. Hanya saja jika dia telah bertobat, 
Saya akan menyelamatkan dia dan banyak anggota2 keluarganya, tetapi 
dia tidak mau mendengarkan." 
 
"Lucifer (satan) telah menipu wanita ini untuk percaya bahwa dia 
akan menerima suatu kerajaan untuk dirinya sendiri sebagai 
pahalanya atas pelayanannya terhadap lucifer. Lucifer berkata 
kepada wanita itu bahwa wanita itu tidak akan pernah mati, tetapi 
dia akan mempunyai suatu kehidupan yang kekal bersama lucifer. Pada 
saat dia meninggalkan dunia, dia memuja lucifer dan dia datang ke 
sini dan bertanya kepada lucifer akan kerajaannya. Lucifer (satan), 
bapa dari segala tipuan, tertawa di depan muka wanita itu 
dan berkata, 'Apakah kamu pikir saya akan membagi kerajaanku 
denganmu?  Inilah kerajaanmu.' Dan lucifer mengunci dia di dalam 
sel ini dan menyiksa dia pada pagi maupun malam hari." 
 
"Di dunia, wanita ini mengajarkan banyak tukang2 sihir baik tukang 
sihir yang putih maupun tukang sihir yang hitam, untuk melakukan 
sihir2. Salah satu dari sihirnya adalah bagaimana mengganti bentuk 
dari seorang wanita muda, ke wanita yang berumur setengah abad, ke 
wanita yang tua - bahkan ke seorang lelaki tua. Pada waktu2 itu, 
perubahan2 itu merupakan suatu hal yang menyenangkan dan juga untuk 
menakut-nakuti tukang2 sihir yang lebih rendah dengan ilmu2nya itu. 
Tetapi sekarang dia menderita kesakitan dari neraka, dan dagingnya 
terobek dengan setiap perubahan. Sekarang dia tidak mampu menguasai 
perubahan2 itu, dan dia terus-menerus berubah dari bentuk yang 
lain ke bentuk yang lain, tetapi bentuknya yang asli adalah kabut 
itu di dalam kerangkanya. Lucifer menggunakan dia untuk maksud2 
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kejahatannya dan mengejek dan menertawakan wanita itu. Sering kali 
dia dibawa kembali ke depan lucifer untuk disiksa bagi kesenangan 
lucifer itu sendiri." 
 
"Saya memanggil wanita itu berkali-kali, dan Saya dapat 
menyelamatkan dia. Tetapi wanita itu tidak ingin akan Saya. 
Sekarang dia meminta dan memohon pengampunan, tetapi itu semuanya 
telah terlambat. Sekarang dia hilang tanpa harapan." 
 
Saya melihat wanita ini yang hilang selamanya di dalam kesengsaraan 
dan kesakitan, dan meskipun dia adalah seorang wanita yang jahat, 
hatiku hancur dengan penuh belas-kasihan. "Tuhan, sangat 
mengerikan!" saya berkata dengan linangan2 air mata. 
 
Dan kemudian, sepertinya saya dan Yesus tidak berada di sana, suatu 
setan yang kotor kecoklatan dengan sayap yang rusak, sebesar dan 
sebentuk seekor beruang yang besar, datang ke depan sel wanita itu 
dan membukanya dengan sebuah kunci. Setan itu membuat suara yang 
keras sepertinya ingin menakuti wanita itu. Wanita itu berteriak 
dengan penuh kesengsaraan, ketika setan itu menyerang dia dan 
menarik dia keluar dari sel itu. 
 
Yesus berkata, "Sering kali setan ini menyiksa dia." Saya melihat 
wanita itu ditarik keluar dari sel itu dan dibawa pergi.   
 
"Tuhanku," saya bertanya, "apakah ada sesuatu yang dapat kita 
lakukan?" Saya merasa iba terhadap dia. 
 
"Sudah terlambat!" Yesus menjawab. "Sudah terlambat." 
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Bab 9 Kengerian-kengerian Neraka 
 
Saya mengerti mengapa orang2 di sel2 ini, di bagian perut neraka 
itu mempunyai siksaan yang berbeda dari orang2 di bagian2 lain dari 
neraka. Juga ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Saya hanya 
mendengarkan Yesus dan menulis suatu laporan dari semuanya yang 
saya dengar dan lihat untuk kemuliaan Tuhan.   
 
Sejauh mata saya dapat melihat, sel2 ini kelihatannya berada di 
suatu lingkaran yang tak terbatas. Terdapat satu roh di dalam 
setiap sel. Rintihan2, ratapan2, keluhan2 dan kerangan2 datang dari 
sel2 itu ketika kita berjalan melewati sel2 itu. 
 
Kita belum berjalan jauh ketika Yesus berhenti di depan sel yang 
lain. Ketika kita  melihat ke dalam, suatu cahaya menerangi sel itu 
(Yesus membuat cahaya itu). Saya berdiri dan melihat ke roh itu 
yang saya tahu sedang di dalam siksaan yang berat! Ia merupakan 
seorang wanita, dan dia berwarna biru-keabuan. Dagingnya telah mati 
dan bagian2 yang telah membusuk sedang berjatuhan dari tulang2nya. 
Tulang2nya semuanya terbakar sampai berwarna hitam dan dia masih 
mempunyai potongan2 dan sobekan2 dari kain tua. Cacing2 merangkak 
keluar dari daging dan tulang2nya. Suatu bau yang kotor memenuhi 
sel itu. 
 
Seperti wanita yang sebelumnya, dia juga duduk di atas sebuah kursi 
goyang. Dia memegangi suatu boneka tua. Dan ketika dia bergoyang, 
dia menangis dan merangkul boneka tua itu ke dadanya. Tangisan2 
yang sangat mendalam mengguncang badannya dan ratapan2 ke luar dari 
sel itu. 
 
Yesus berkata kepadaku, "Dia juga adalah seorang hamba lucifer. Dia  
menjual rohnya kepada lucifer, dan semasih dia hidup, dia melakukan 
segala macam kejahatan. Ilmu sihir itu sungguh ada," kata Yesus.  
"Wanita ini mengajarkan dan mempraktekkan ilmu sihir dan membawa 
banyak orang ke jalan dosa. Mereka yang merupakan guru2 dari ilmu 
sihir menerima perhatian yang khusus dan suatu kuasa yang besar 
dari lucifer daripada mereka yang hanya melakukan ilmu sihir itu. 
Wanita itu merupakan seorang peramal, seorang yang berkomunikasi 
dengan roh2 dan seorang perantara bagi tuannya (lucifer)." 
 
"Wanita itu mendapatkan banyak perhatian dari lucifer untuk semua 
kejahatan yang dia lakukan. Dia tahu bagaimana menggunakan kuasa2 
kegelapan untuk dirinya sendiri dan untuk lucifer. Dia pergi ke 
upacara2 penyembahan lucifer dan memuja lucifer. Dia merupakan 
seorang wanita sangat berkuasa bagi lucifer." 
 
Saya berpikir berapa banyak roh2 yang telah dia sesatkan untuk 
lucifer. Saya melihat ke kerangka yang mempunyai roh di dalamnya, 
menangis di depan boneka tua itu - hanya suatu kain yang kotor. 
Kesedihan memenuhi hatiku, dan air mata memenuhi mata-mataku. 
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Dia memegang boneka tua itu dengan ketat sepertinya boneka itu 
dapat menolongnya atau mungkin dia dapat menolong boneka itu. Bau 
dari kematian memenuhi daerah itu.  
 
Kemudian saya melihat dia mulai berubah seperti wanita yang pertama. 
Dia pertama menjadi seorang wanita tua dari tahun 1930an dan 
kemudian menjadi seorang wanita muda dari zaman sekarang. Berkali-
kali, dia melakukan perubahan2 itu yang menakjubkan di depan mata 
saya. 
 
"Wanita ini," Yesus berkata, "serupa dengan seorang pengkhotbah 
bagi lucifer. Seperti Injil yang sejati diberitakan kepada kita 
oleh seorang pendeta, demikian juga lucifer mempunyai pendeta2 
palsunya. Wanita itu mempunyai kekuasaan kesetanan/kegelapan yang 
paling kuat, untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu, dia 
diharuskan untuk menjual rohnya. Karunia2 yang jahat dari lucifer 
seperti sisi yang terbalik dari suatu mata koin terhadap karunia2 
roh yang Yesus berikan kepada pengikut2nya. Karunia jahat ini 
merupakan kekuasaan dari kegelapan." 
 
"Pekerja2 dari lucifer ini bekerja di okult, toko2 sihir, sebagai  
pembaca telapak tangan, dan di banyak macam jalan. Seorang 
perantara dari lucifer adalah seorang pekerja kegelapan yang kuat. 
Orang2 ini sama sekali ditipu dan percaya sepenuhnya kepada lucifer. 
Beberapa pekerja2 dari kegelapan bahkan tidak dapat secara langsung 
berbicara kepada lucifer kalau perantara mereka tidak mewakili 
mereka. Mereka mempersembahkan manusia dan binatang kepada 
lucifer." 
 
"Banyak orang2 memberikan roh2 mereka kepada lucifer. Mereka 
memilih untuk melayani lucifer daripada melayaniKu. Pilihan mereka 
adalah kematian kalau mereka tidak bertobat atas dosa2 mereka dan 
memanggil Saya. Saya setia dan Saya akan menyelamatkan mereka dari 
dosa2 mereka. Banyak juga yang menjual roh2nya kepada lucifer 
dengan pikiran bahwa mereka akan hidup selamanya. Tetapi mereka 
meninggal dengan kematian yang mengerikan."  
 
"Lucifer (satan) masih berpikir bahwa dia dapat menjatuhkan Tuhan 
dan menghancurkan rencana Tuhan, tetapi dia telah dikalahkan di 
atas kayu salib. Saya mengambil kunci2 itu dari Lucifer, dan Saya 
telah mempunyai segala kuasa di surga dan di neraka." 
 
"Setelah wanita ini meninggal dunia, dia langsung datang ke neraka. 
Setan2 membawa dia ke hadapan lucifer, di dalam kemarahannya wanita  
itu bertanya mengapa setan2 itu mempunyai kuasa atas dirinya, sebab 
ketika di dunia dia berpikir bahwa dia mempunyai kuasa atas setan2 
itu. Di dunia, setan2 itu melakukan apa yang wanita itu perintahkan. 
Wanita itu juga bertanya kepada lucifer untuk kerajaannya yang 
telah lucifer janjikan." 
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"Lucifer terus menerus menipu dia bahkan setelah dia meninggalkan 
dunia. Lucifer berkata bahwa dia akan menghidupkan wanita itu dan 
menggunakan dia untuk mencapai tujuan2 dari lucifer lagi. Dengan 
tipuan, wanita itu telah mendapatkan banyak roh2 untuk lucifer, 
sehingga dusta dari lucifer itu kedengarannya masuk akal oleh 
wanita itu." 
 
"Tetapi akhirnya, lucifer menertawakan dan menghina dia. Lucifer 
berkata, 'saya telah menipumu dan menggunakan kamu selama tahun2 
(hidupmu) itu. Saya tidak akan memberikan kerajaanku kepadamu.' " 
 
Lucifer menggoyangkan tangan2nya ke arah wanita itu dan 
kelihatannya daging wanita itu terobek dari tulang2nya. Dia 
berteriak di dalam kesakitan sementara sebuah buku hitam yang besar 
dibawa ke lucifer. Dia membuka buku itu dan menelusuri halaman2 
dari buku itu dengan jarinya sampai lucifer menemukan nama dari 
wanita itu. 
 
"Oh ya," lucifer berkata, "kamu betul2 melayaniku dengan baik di 
dunia. Kamu membawa kepadaku lebih dari 500 roh2." Dia berbohong 
dan berkata kepada wanita itu, "Penghukumanmu tidak akan seberat 
dari yang lainnya." 
 
Suatu gelak-tawa kejahatan yang bising keluar. Lucifer berdiri dan 
menunjukkan sebuah jari ke wanita itu dan suatu angin yang besar 
muncul dan memenuhi tempat itu. Suatu suara halilintar yang memekik 
keluar dari lucifer. 
  
"Ha-Ha," kata lucifer, "ambillah kerajaanmu jika kamu mampu." 
Kemudian suatu kekuatan yang tak terlihat membanting wanita itu ke 
lantai. 
 
"Kamu akan melayaniku di sini juga," Lucifer tertawa sementara 
wanita itu berusaha untuk berdiri. Wanita itu berteriak di dalam 
kesakitan ketika dagingnya terus-menerus dirobek dari tulang2nya 
oleh setan2. 
 
Wanita itu ditarik ke dalam sangkar ini. Dia ingat akan janji2 
lucifer. Lucifer berkata kepadanya bahwa wanita itu akan mempunyai 
semua kekuasaan. Lucifer berkata kepadanya bahwa wanita itu tidak 
akan mati. Lucifer berkata kepadanya bahwa dia (lucifer) mempunyai 
kekuasaan atas hidup dan kematian, dan wanita itu percaya pada 
lucifer. Wanita itu diberitahu bahwa lucifer dapat menghentikan 
segala sesuatu yang dapat membunuh wanita itu. Lucifer 
memberitahukan dia akan banyak dusta2 dan menjanjikan dia akan 
banyak hal2. 
 
Yesus berkata, "Saya datang untuk menyelamatkan semua manusia. Saya 
mau agar semua yang hilang bertobat dan memanggil akan namaKu. 
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Bukanlah kehendakKu bahwa seorangpun akan binasa, tetapi 
mendapatkan hidup kekekalan. Sedih sekali untuk berkata, bahwa 
kebanyakan orang tidak mau bertobat dari dosa2 mereka sebelum 
mereka meninggal dan mereka akan pergi ke neraka. Tetapi jalan ke 
surga itu sama bagi setiap orang. Kamu harus dilahirkan kembali 
untuk memasuki kerajaan Tuhan. Kamu harus datang ke Bapa di dalam 
namaKu dan bertobat akan dosa2mu. Kamu harus dengan sesungguhnya 
memberikan hatimu kepada Tuhan dan melayani Dia." 
 
"Anak," Yesus meneruskan, "hal yang berikutnya yang akan saya 
perlihatkan kepadamu itu bahkan lebih mengerikan. Saya tahu hal itu 
akan membuatmu sedih. Juga, Saya mau dunia itu untuk mendengarkan 
dan mengetahui apa yang Roh Allah berkata kepada gereja2." 
 
"Di dalam sel2 ini, sejauh kamu dapat melihat, terdapat roh2 yang 
tersiksa. Setiap saat ketika sel2 ini terisi, neraka akan 
berkembang dengan sendirinya untuk menerima lebih banyak roh2. Kamu 
mempunyai semua panca-indera kamu di neraka. Dan jika kamu buta di 
dunia, kamu akan buta di neraka. Jika kamu hanya mempunyai satu 
tangan di dunia, kamu akan hanya mempunyai satu tangan di neraka." 
 
Saya harus memberitahukan bahwa kamu harus bertobat, karena neraka 
merupakan suatu tempat yang menakutkan, suatu tempat yang 
mengerikan, suatu tempat yang penuh akan kesedihan yang mendalam 
dan teriakan2 kekekalan dari penyesalan. Percayalah akan apa yang 
saya katakan, sebab ini semuanya adalah sesungguhnya. Hal2  ini 
sangat mempengaruhi (sulit bagi) saya sehingga saya sakit  
berkali-kali ketika saya menuliskan laporan ini. 
 
Saya juga melihat hal2 di neraka yang lebih ngeri untuk 
diberitahukan – bahkan lebih buruk dari ratapan2, dari siksaan, 
bau2 dari daging yang membusuk, dan api2 neraka yang mengerikan 
dengan lubang2nya yang dalam. Saya juga melihat hal2 yang Tuhan 
tidak mengijinkan saya menulisnya. 
 
Ketika kamu meninggalkan dunia, jika kamu telah dilahirkan kembali 
oleh Roh Tuhan, roh kamu ke surga. Jika kamu seorang yang berdosa 
ketika kamu meninggal, kamu segera pergi ke suatu neraka api. 
Setan2 dengan rantai2 yang besar akan menarik rohmu melalui pintu2 
neraka, di mana kamu akan dilemparkan ke dalam lubang2 dan disiksa. 
Kemudian kamu akan dibawa ke hadapan lucifer. Kamu akan tahu dan 
merasakan semua hal2 yang terjadi terhadap dirimu di neraka. 
 
Yesus berkata kepadaku bahwa di neraka terdapat suatu tempat yang 
disebut, "pusat kesenangan". Roh2 yang dikurung di lubang2 api itu 
tidak dapat dibawa ke sana. Yesus juga berkata meskipun setiap roh 
mendapat siksaan yang berbeda, semuanya tetap dibakar dengan api. 
 
Pusat kesenangan itu dibangun seperti suatu arena sirkus.  Beberapa 
orang yang akan menjadi penghibur dibawa ke tengah daerah dari 
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pusat kesenangan itu. Orang2 ini adalah orang2 yang dengan 
kesadaran  melayani lucifer di dunia. Mereka adalah orang2 yang 
dengan keinginannya sendiri, memilih untuk mengikuti lucifer 
daripada Tuhan. Sekeliling dari samping2 arena itu, terdapat roh2 
yang lainnya, kecuali roh2 yang berasal dari lubang2 api itu. 
 
Roh2 yang berada di tengah daerah itu adalah pemimpin2 dari dunia  
hitam/ajaran2 sesat (okult) sebelum mereka meninggal. Mereka adalah  
perantara2, peramal2, penyihir2, tukang2 baca pikiran, penyihir2 
wanita dan penyihir2 lelaki - mereka itu semuanya dengan kesadaran 
membuat suatu keputusan untuk melayani lucifer. 
 
Ketika mereka masih hidup di dunia, mereka menipu banyak orang dan 
membuat orang2 itu untuk mengikuti lucifer dan berdosa. Orang2 itu 
yang telah ditipu dan dijerumuskan ke dosa oleh pemimpin2 itu, 
datang ke arena itu dan menyiksa pemimpin2 itu yang telah menipu 
mereka.   
 
Satu persatu dari orang2 yang telah ditipu itu diijinkan untuk 
menyiksa orang2 yang telah menipu mereka. 
 
Dari satu siksaan, tulang2 roh dipisahkan dan dikubur di tempat2 
yang berbeda dari neraka. Roh itu secara nyata dipisahkan dan 
bagian2 dari roh itu ditaburkan di seluruh neraka dalam bentuk 
seperti burung bangkai dari setan2 berburu. Roh2 yang dipecah-pecah 
itu merasakan kesakitan yang sangat menyayat. Roh2 yang berada di 
luar arena itu dapat melemparkan batu2 ke roh2 yang di dalam arena 
itu. Semua cara penyiksaan yang dapat dipikirkan, diijinkan. Roh2 
itu yang sedang disiksa berteriak minta kematian, tetapi itu sudah  
merupakan kematian selamanya. Lucifer memberikan perintah supaya 
semuanya itu dilakukan. Ini merupakan pusat kesenangannya. 
 
Yesus berkata, "Saya telah mengambil kunci2 dari neraka dari 
lucifer beberapa tahun yang lalu. Saya datang dan membuka sel2 ini 
dan membiarkan orang2Ku keluar. Sebab di masa Perjanjian Lama 
sebelum Saya sebenarnya memberikan hidupKu di atas kayu salib, 
firdaus itu dekat dengan neraka. Sel2 ini sebelumnya berada di 
firdaus; sekarang lucifer menggunakan sel2 ini untuk maksud2nya 
yang jahat dan dia telah membuat lebih banyak sel2 itu." 
 
"Oh para pembaca, tidak inginkah kamu bertobat dari dosa2mu sebelum 
selamanya terlambat? Sebab semua orang akan datang ke hadapanKu di 
penghakiman. Firdaus dipindah dari lokasinya yang semula dekat 
neraka ketika Saya disalibkan dan bangkit kembali dengan kuasa 
Allah, BapaKu." 
 
Kembali, saya memberitahukanmu bahwa sel2 ini, setinggi 27.35km (17 
miles), dipakai sebagai suatu penjara bagi orang2 yang pernah 
merupakan pekerja2 kegelapan dari lucifer, orang2 yang pernah 
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terlibat dengan dosa2 yang ada sangkut-pautnya dengan kuasa2 setan, 
ajaran2 sesat/dunia hitam dan penyembah2 setan. 
 
Yesus berkata, "Mari, Saya akan menunjukkan sesuatu padamu." 
 
Segera kita berada sekitar 0.8km di atas udara, di tengah dari 
perut neraka itu, dan di tengah dari bagian sel2 yang berketinggian 
27.35km itu. Sepertinya berada di sumur di mana tak dapat terlihat 
ujung atasnya maupun ujung bawahnya karena kegelapan. Suatu cahaya 
kuning mulai memenuhi tempat itu. Saya memegang tangan Yesus dengan 
erat. 
 
"Tuhanku," saya bertanya, "mengapa kita di sini?" 
 
Segera datang suatu angin topan dan suatu suara yang menerpa. 
Ombak2 api yang besar mulai muncul dengan deras naik ke atas sisi2 
dari dinding2 dari sel2 itu, membakar semuanya di dalam jalannya. 
Api2 itu mencapai bagian dalam dari setiap sel dan menimbulkan 
teriakan2 kesakitan yang menyedihkan dan penderitaan. Meskipun 
Yesus dan saya tidak terbakar oleh api2 itu, ketakutan timbul di 
dalam saya ketika saya melihat roh2 yang hilang itu berlari ke 
bagian belakang dari sel2 yang kecil itu, berusaha mencari 
suatu tempat persembuyian. 
 
Suatu suara kejahatan mulai terdengar dari sebelah kiri kita. Saya 
melihat dan lucifer sedang berdiri dengan punggungnya menghadap ke 
kita dan dia berada di dalam api. Tetapi dia tidak terbakar; bahkan, 
dialah yang menyebabkan api itu. Sekarang dia berdiri diliputi api, 
menikmati teriakan2 dari roh2 yang kasihan dan hilang itu. Ketika 
lucifer menggoyang tangan2nya, bola2 api yang besar meluncur dari 
dia. 
 
Teriakan2 yang menyayat dan tangisan2 kesakitan yang keras datang 
dari sel2 itu. Roh2 yang di dalam dibakar dengan api ini yang lebih 
panas dari api yang berasal dari danau api, dan tetapi mereka tidak 
dapat mati. Setan2 yang lain, juga, tertawa-tawa bersama dengan 
lucifer, sementara lucifer itu berjalan dari sel yang satu ke sel 
yang lain, menyiksa orang2 yang hilang itu. 
 
Yesus berkata, "Lucifer itu  makan  kejahatan. Dia mendapat 
kemuliaan di dalam kesakitan dan kesengsaraan dan mendapat kekuatan 
dari hal2 itu."  
 
Saya melihat lucifer itu sebagai suatu api yang berwarna merah-
kekuningan dengan runcingan2 yang berwarna coklat tumbuh di seluruh 
tubuhnya. Suatu angin yang keras meniup pakaiannya yang tidak 
terbakar. Bau dari daging2 yang terbakar memenuhi udara di sana, 
dan saya menyadari lagi bahwa kengerian dari neraka itu nyata. 
Lucifer berjalan melalui api2 itu, dan api2 itu tidak dapat 
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membakar dia. Meskipun saya hanya melihat punggungnya, tetapi saya 
dapat mendengar suara gelak tertawanya yang jahat di mana2. 
 
Saya melihat ketika lucifer terbang ke atas dengan suatu awan asap, 
membawa aliran api itu ke atas dengan dia ke puncak dari perut 
neraka itu. Saya mendengarkan ketika dia berbalik dan dengan suatu 
suara yang keras mengumumkan bahwa jika roh2 itu tidak menyembah 
dia, dia akan memberikan mereka giliran di pusat kesenangan itu. 
 
"Harap jangan, lucifer, kita akan menyembahmu," mereka berteriak di 
dalam kesatuan sementara mereka mulai membungkuk di dalam 
penyembahan ke lucifer. Dan semakin mereka menyembah dia, semakin 
besar kelaparannya akan pemujaan. Suara2 penyembahan itu semakin 
keras sampai kasau dari neraka berbunyi dengan keriuhan itu. 
 
Yesus berkata, "Semua orang2 yang berada di sel2 neraka itu 
mempunyai kesempatan mendengarkan Injil yang sejati ketika mereka 
masih berada di dunia. Berkali-kali keselamatan Saya ditawarkan 
kepada mereka. Berkali-kali Roh Saya menarik mereka, tetapi mereka 
tidak mau mendengarkan atau kembali kepadaKu untuk diselamatkan." 
 
Ketika Yesus berkata, lucifer berkata kepada orang2 bawahannya, 
"Ha-ha, inilah kerajaanmu - seluruh kerajaan yang akan kamu pernah 
miliki. Kerajaanku memenuhi seluruh dunia dan dunia di bawah." Saya 
mendengarkan dia berteriak, "Inilah hidupmu untuk selama-lamanya!" 
Sementara tangisan2 penyesalan ke luar dari sel2 yang terbakar itu. 
 
Yesus berkata, "Keselamatan Saya itu gratis. Siapa saja yang mau, 
biarlah dia datang dan diselamatkan dari tempat siksaan yang kekal 
ini. Saya tidak akan menolak/membuang dia. Jika kamu telah menjadi 
seorang wanita penyihir atau seorang lelaki penyihir, bahkan jika 
kamu ada suatu perjanjian tertulis dengan lucifer, kuasa Saya dapat 
memecahkan perjanjian itu dan darah Saya yang telah dicucurkan akan 
menyelamatkanmu. Saya akan menghilangkan kutukan2 kejahatan itu 
dari hidupmu dan menebusmu dari neraka. Berikan hatimu sehingga 
Saya dapat melepaskanmu dan membebaskanmu." 
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Bab 10 Hati Neraka 
 
Pada malam hari saya pergi dengan Yesus ke neraka. Pada pagi hari, 
neraka masih tetap terlihat di mataku. Saya berusaha untuk 
memberitahukan orang2 lain tentang apa yang saya lihat, tetapi 
mereka tidak mau percaya padaku. Saya merasa sangat seperti seorang 
diri (kesepian), dan hanya  dengan karunia dari Tuhan saja saya 
dapat meneruskan. Semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. 
 
Malam berikutnya Yesus dan saya berbalik ke neraka. Kita berjalan 
sepanjang pinggir dari perut neraka itu. Saya mengenal bagian itu 
karena telah pernah berada di tempat itu. Keadaan yang sama saya 
alami lagi, daging yang membusuk, bau2 kejahatan, udara yang basi 
dan panas terdapat di mana2. Saya telah menjadi sangat lelah. 
 
Yesus mengetahui pikiran2ku dan berkata, "Saya tidak akan pernah 
meninggalkan atau melepaskanmu. Saya tahu kamu lelah, tetapi saya 
akan menguatkanmu." 
 
Sentuhan2 Yesus benar2 menguatkanku dan kita berjalan terus. Di 
depan, saya melihat sebuah benda hitam yang besar, hampir sebesar 
lapangan kasti (baseball), yang bergerak ke atas dan ke bawah. Saya 
ingat saya telah diberitahukan bahwa itu merupakan "hati dari 
neraka." 
 
Ke luar dari hati yang hitam ini sepertinya tangan2 yang besar atau 
tanduk2. Mereka itu ke luar dari hati itu dan ke atas dan ke luar 
dari neraka ke dalam dunia dan ke atas dunia. Saya berpikir apakah 
tanduk2 ini adalah tanduk2 yang disebutkan di Alkitab. 
 
Di sekeliling hati itu, tanahnya kering dan berwarna kecoklatan. 
Sekitar 9.14m (30 feet) di segala arah dari hati itu, tanahnya 
telah terbakar dan telah kering seperti warna kekaratan dan 
kecoklatan. Hati itu berwarna sangat hitam, tetapi warna yang lain 
seperti sisik dari kulit seekor ular yang bercampur dengan warna 
hitam. Suatu bau yang busuk ke luar dari hati itu, setiap kali hati 
itu berdenyut. Hati itu bergerak seperti suatu hati yang benar2 
(realis) dan bergerak ke atas dan ke bawah. Suatu kuasa kejahatan 
mengelilinginya. 
 
Di dalam kekaguman saya, saya memandang ke hati yang jahat ini dan 
berpikir apakah fungsinya. 
 
Yesus berkata, "Cabang2 ini, yang kelihatannya seperti pembuluh2 
darah dari sebuah hati, adalah pipa yang ke atas melalui dunia 
untuk menyemburkan kejahatan di atas dunia. Benda2 ini merupakan 
tanduk2 yang Daniel lihat, dan mereka mewakili kerajaan2 yang jahat 
di atas dunia. Beberapa telah berada di dunia, beberapa akan datang, 
dan beberapa sekarang berada di dunia. Kerajaan2 jahat akan berdiri, 
dan antikristus itu akan memerintah atas banyak orang, tempat2 dan 
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barang2. Jika mungkin, bahkan orang2 yang telah dipilih dapat 
ditipu sama antikristus itu. Banyak akan berbalik dan akan 
menyembah binatang itu dan patungnya." 
 
"Dari cabang2  atau tanduk2 yang utama, akan tumbuh cabang2 yang 
kecil. Dari cabang2 yang kecil akan ke luar setan2, roh2 jahat dan 
segala macam kekuatan kejahatan. Mereka akan dilepaskan di dunia 
dan diperintah oleh lucifer untuk melakukan banyak pekerjaan2 yang 
jahat. Kerajaan2 ini dan kuasa2 kejahatan akan mentaati binatang 
itu, dan banyak akan mengikuti dia ke kebinasaan. Dari sini lah, di 
hati neraka, hal2 ini bermula." 
 
Ini merupakan kata2 Yesus kepadaku. Yesus memerintahkan saya untuk 
menulis kata2 itu dan menulisnya ke dalam  suatu buku dan untuk 
memberitahukan dunia. Kata2 ini adalah benar. Wahyu2 ini diberikan 
oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku sehingga semuanya akan tahu dan 
mengerti pekerjaan2 lucifer dan rencana2 kejahatan yang dia telah 
rencanakan untuk masa depan. 
 
Yesus berkata, "Ikutlah saya." Kita berjalan ke atas melalui tangga 
ke dalam hati itu, di mana suatu pintu terbuka di depan kita. Di 
dalam hati itu sangat gelap. Saya mendengar suara2 tangisan dan 
tercium suatu bau yang sangat busuk sehingga saya susah bernafas. 
Yang hanya dapat saya lihat di dalam kegelapan itu adalah Yesus. 
Saya berjalan sangat dekat dengan Dia. 
 
Dan kemudian, dengan tiba2, Yesus menghilang! Apa yang tidak pernah 
terpikirkan telah terjadi. Saya tinggal sendirian di dalam hati 
neraka itu. Kengerian datang kepadaku. Ketakutan mencekam rohku dan 
kematian memegangku. 
 
Saya berteriak ke Yesus, "Di manakah Engkau Tuhan?" Di mana Engkau? 
Oh, kembalilah, Tuhan!" Saya memanggil dan memanggil, tetapi tidak 
seorangpun menjawab. 
 
"Oh Tuhanku," saya menangis, "Saya harus ke luar dari sini." Saya 
mulai berlari di dalam kegelapan. Ketika saya menyentuh dinding2 
itu, mereka kelihatannya bernafas, bergerak ke arah tangan saya. 
Dan kemudian saya tidak lagi sendirian. 
 
Saya mendengar suara gelak-tawa dari dua setan, dikelilingi oleh 
suatu lampu yang kuning yang redup, mereka menangkap kedua tangan2 
saya. Mereka segera memasang rantai di tangan2 saya dan mulai 
menarik saya semakin ke bawah ke dalam hati itu. Saya berteriak 
memanggil Yesus, tetapi tidak ada jawaban. Saya menangis dan 
melawan dengan semua kekuatanku, tetapi mereka menarik saya 
sepertinya saya tidak melawan sama sekali. 
 
Ketika kita berjalan makin ke dalam ke hati itu, saya merasakan 
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suatu kesakitan yang mengerikan sementara beberapa kekuatan 
menggosok tubuh saya. Sepertinya daging saya sedang dirobek dari 
saya. Saya berteriak dengan ketakutan. 
 
Penangkap2 saya menarik saya ke suatu sel dan membuang saya ke 
dalam. Ketika mereka mengunci pintu itu, saya berteriak lebih keras. 
Mereka tertawa dengan sarkastis dan berkata, "Tidak ada gunanya 
menangis. Ketika waktumu tiba, kamu akan dibawa ke hadapan tuan 
kita. Dia akan menyiksamu untuk kesenangannya." 
 
Bau yang sangat mengerikan dari hati itu telah terserap di badanku. 
"Mengapa saya di sini? Apakah yang terjadi ini salah? Apakah saya 
gila? Biarkan saya ke luar! Biarkan saya ke luar!" Saya menangis 
tetapi tidak ada gunanya. 
 
Sejenak kemudian, saya mulai merasakan dinding dari sel di mana 
saya berada. Dinding itu bulat dan lunak seperti sesuatu yang hidup. 
Dinding itu hidup dan mulai bergerak, "Oh, Tuhan," saya berteriak. 
"Apakah yang sedang terjadi? Yesus, di manakah Engkau?" Tetapi 
hanya gema dari suara saya sendiri yang kembali. 
  
Ketakutan-ketakutan yang paling mengerikan - mencekam roh saya. 
untuk pertama kalinya sejak Yesus telah meninggalkan saya, saya 
mulai merasakan bahwa saya hilang tanpa harapan apapun. Saya 
menangis dan memanggil Yesus berulang-ulang. Kemudian saya 
mendengar suatu suara di kegelapan berkata, "Tidak ada gunanya kamu 
memanggil Yesus. Dia tidak berada di sini." 
 
Suatu cahaya yang redup mulai menerangi tempat itu. Untuk pertama 
kali, saya dapat melihat sel2 yang lain - sel2 yang sama seperti 
sel saya, tertanam di dalam dinding dari hati itu. Suatu bentuk 
seperti jaring laba-laba di depan kita, dan di dalam setiap sel 
terdapat suatu cairan yang berlumpur dan berlengket mengalir ke 
luar melalui sel2 itu. 
 
Suatu suara wanita dari dalam sel di sebelah saya berkata kepada 
saya, "Kamu hilang di tempat siksaan ini. Tidak ada jalan ke luar." 
 
Saya hampir tidak dapat melihat wanita itu di dalam keredupan dari  
cahaya itu. Dia dalam keadaan sadar seperti saya, tetapi penghuni2 
dari sel2 yang lain kelihatannya sedang tidur atau di dalam 
kesurupan. "Tidak ada harapan," wanita itu berteriak, "tidak ada 
harapan!" 
 
Suatu perasaan kesepian yang mendalam dan keputus-asaan yang 
sepenuhnya menimpaku. Kata2 wanita itu tidak dapat menolong. Dia 
berkata, "Ini adalah hati dari neraka. Di sini kita tersiksa, 
tetapi siksaan2 kita tidak seburuk seperti siksaan2 di tempat2 lain 
di neraka." Saya di kemudian hari baru tahu bahwa wanita itu 
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berbohong tentang siksaan di sel2 di hati neraka tidak seburuk 
siksaan2 di tempat2 lain di neraka. 
 
"Kadang2," wanita itu melanjutkan, "kita dibawa ke hadapan lucifer 
dan dia menyiksa kita untuk kesenangannya. Lucifer makan 
penderitaan kita dan bertumbuh semakin kuat karena teriakan2 
keputus-asaan dan kesedihan. Dosa2 kita selalu berada di depan kita. 
Kita tahu kita tidak hidup suci. Kita tahu juga kita pernah 
mengenal Tuhan Yesus tetapi kita menolak Dia dan berpaling dari 
Tuhan. Kita melakukan apa yang kita senang. Sebelum saya datang ke 
sini saya adalah seorang pelacur. Saya melakukan perzinahan 
dengan lelaki dan wanita karena uang mereka dan memanggil apa yang 
kita lakukan sebagai "cinta kasih". Saya merusak banyak rumah 
tangga. Banyak homoseks wanita, homoseks lelaki dan orang2 yang 
melakukan perzinahan berada di sel2 ini." 
 
Saya berteriak ke kegelapan, "Saya tidak semestinya berada di sini. 
Saya telah diselamatkan. Saya kepunyaan Tuhan. Kenapa saya di 
sini?" Tetapi tidak ada jawaban. 
 
Kemudian setan2 itu kembali dan membuka pintu sel saya. Satu setan 
menarik sedang yang lain mendorongku sepanjang jalan yang kasar. 
Sentuhan dari setan2 itu seperti api2 yang membakar pada daging 
saya. Mereka menyakiti saya. 
 
"Oh Yesus, di manakah Engkau? Tolonglah saya, Yesus!" saya 
berteriak. 
 
Suatu api yang menderu menerjang di depan saya tetapi berhenti 
sebelum api itu menyentuhku. Sekarang sepertinya dagingku sedang 
ditarik dari tubuhku. Suatu kesakitan yang amat menyakitkan yang 
dapat saya bayangkan menjalar sepanjang badan saya. Saya disakiti 
di luar kepercayaan. Sesuatu yang tak terlihat sedang merobek 
badanku, sementara roh2 jahat di dalam bentuk kelelawar2 
menggigitku di seluruh badanku. 
 
"Tuhan Yesusku," Saya menangis, "Di manakah Engkau? Oh, biarkan 
saya ke luar!" 
 
Saya didorong dan ditarik sampai saya tiba di suatu tempat yang 
luas yang terbuka di hati neraka, kemudian saya dibuang di depan 
suatu altar (mimbar) yang kotor. Di atas altar itu terlihat sebuah 
buku yang besar dan terbuka. Saya mendengar suara gelak-tawa yang 
jahat dan saya mengetahui bahwa saya sedang berbaring di tanah di 
depan lucifer. 
 
Lucifer berkata, "Akhirnya saya mendapatkan kamu!" 
 
Saya menyentak di dalam kengerian tetapi segera saya menyadari 
bahwa dia sedang tidak melihat ke saya tetapi ke seorang di depan 
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saya. Lucifer berkata, "Ha-ha, akhirnya saya dapat memusnahkanmu 
dari dunia. Biarlah saya melihat hukuman apa yang akan diberikan 
kepadamu." Dia membuka buku itu dan menelusuri halaman2 itu dengan 
jarinya. Nama dari roh itu dipanggil, dan hukuman diberikan kepada 
roh itu. 
 
"Tuhanku," saya menangis, "mungkinkah ini semua sedang terjadi?" 
 
Kemudian giliran saya dan setan2 itu mendorong saya ke atas mimbar 
dan memaksa saya untuk membungkuk di depan lucifer. Suara gelak-
tawa yang jahat seperti yang tadi ke luar dari lucifer. "Saya telah 
menunggumu untuk waktu yang lama, dan akhirnya saya memilikimu," 
Dia berteriak dengan kepuasaan yang mendendam. "Kamu berusaha 
melarikan diri dariku, tetapi sekarang saya memilikimu." 
 
Suatu ketakutan seperti yang tidak pernah saya rasakan menimpaku. 
Sekali lagi daging saya dirobek dariku, dan suatu rantai yang besar 
dibalut sekeliling badanku. Saya melihat ke arah tubuhku ketika  
rantai itu di pasang ke badanku. Saya kelihatannya seperti roh2 
yang lain. Saya adalah suatu kerangka yang penuh dengan tulang2 
manusia. Cacing2 merangkak di dalamku, dan suatu api mulai dari 
kaki2ku dan menutupiku di dalam api yang meluap-luap. 
 
Saya menangis lagi, "Oh Tuhan Yesus, apakah yang telah terjadi? Di 
manakah Engkau, Yesus?" 
 
Lucifer tertawa dan tertawa, "Tidak ada Yesus di sini," dia berkata, 
"saya adalah rajamu sekarang. Kamu akan berada denganku di sini 
selamanya. Kamu adalah milikku sekarang." 
 
Saya dicekam dengan emosi2 yang sangat ngeri. Saya tidak dapat 
merasakan Tuhan, atau kasih, atau kedamaian, atau kehangatan. 
Tetapi saya dapat merasakan dengan indera2 yang paling peka, 
ketakutan, kebencian, penderitaan yang sangat menyiksa dan 
kesedihan/penyesalan di luar ukuran. Saya memanggil Tuhan Yesus 
untuk menyelamatkanku, tetapi tidak ada jawaban. 
 
Lucifer berkata, "Sayalah tuanmu sekarang," dan mengangkat 
tangannya untuk memanggil suatu setan ke sampingnya. Segera, suatu 
roh jahat yang jelek datang ke atas mimbar di mana saya sedang 
berdiri dan menangkap saya. Roh itu mempunyai badan yang besar, 
dengan muka seperti seekor kelelawar, cakar2 sebagai tangan2nya dan 
suatu bau yang jahat ke luar dari dia. 
 
"Apakah yang akan saya lakukan terhadap dia, tuan lucifer?" roh 
jahat itu bertanya, sementara suatu setan yang lain dengan rambut 
di seluruh badannya dan suatu muka seperti babi liar juga menangkap 
saya. 
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"Bawa dia ke bagian yang paling dalam dari hati - suatu tempat di 
mana kengerian2 akan selalu berada di depan mata-matanya. Di sana 
dia akan belajar memanggilku tuan." 
 
Saya ditarik ke suatu tempat yang gelap dan dibuang ke sesuatu yang 
dingin dan lembab. Oh, bagaimana seseorang dapat merasakan 
kedinginan dan terbakar dalam waktu yang bersamaan? Saya tidak tahu. 
Tetapi api itu membakar badanku, dan cacing2 merangkak di seluruh 
dan melalui saya. Keluhan2 dari kematian memenuhi udara di sana. 
 
"Oh Tuhan Yesus," saya menangis di dalam keputus-asaan, "Mengapa 
saya di sini? Oh Tuhanku, biarkan saya mati." 
 
Secara tiba2 suatu cahaya memenuhi tempat itu di mana saya sedang 
duduk. Yesus muncul dan mengangkatku dengan tangan2Nya, dan secara 
serta-merta saya sudah berbalik ke rumahku. 
 
"Oh Tuhan Yesus, di manakah Engkau?" Saya menangis, sementara air 
mata - air mata mengalir turun ke pipi2ku. 
 
Dengan lembut Yesus berkata, "Anakku, neraka itu sungguh ada. 
Tetapi kamu tidak akan pernah tahu dengan sungguh2 sampai kamu 
mengalami hal itu sendiri. Sekarang kamu tahu akan kebenaran dan 
seperti apa betul2 rasanya terhilang di neraka. Sekarang kamu dapat 
memberitahukan orang2 lain tentang hal itu. Saya harus membiarkan 
kamu mengalami hal itu sehingga kamu akan tahu tanpa suatu 
keraguan." 
 
Saya sangat sedih dan sangat lelah. Saya roboh di tangan2 Yesus.  
Dan meskipun Dia telah memulihkanku seluruhnya, saya mau pergi jauh,  
jauh sekali - dari Yesus, dari keluargaku, dari semua orang. 
 
Pada beberapa hari kemudian, di rumahku, saya sangat sakit. Rohku 
sangat sedih dan kengerian2 dari neraka selalu berada di mata2 ku. 
Beberapa hari telah berlalu, sebelum saya dapat pulih sepenuhnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Bab 11 Kegelapan di Luar (kegelapan yang paling gelap) 
 
Bermalam-malam Yesus dan saya kembali ke neraka supaya saya dapat 
mencatat kebenaran2 yang mengerikan ini. Setiap kali kita melewati 
hati itu, saya berjalan dekat dengan Yesus. Suatu ketakutan yang 
sangat dalam mencekam rohku setiap kali saya mengingat apa yang 
terjadi padaku di sana. Saya tahu saya harus melanjutkan untuk  
menyelamatkan roh2 yang lain. Tetapi dengan anugerah Tuhan sajalah, 
saya dapat berbalik ke neraka. 
 
Kita berhenti di hadapan suatu kelompok setan2 yang sedang menyanyi 
dan mengeluarkan suara2 dan memuji lucifer (satan). Mereka  
kelihatannya sedang menikmati diri mereka sendiri dengan sepenuhnya. 
Yesus berkata, "Saya akan membiarkanmu mendengarkan apa yang sedang 
mereka katakan." 
 
"Kita akan ke rumah ini hari ini dan menyiksa orang2 yang berada 
di sama. Kita akan mendapat kuasa dari tuan lucifer jika kita 
melakukan hal ini dengan baik," mereka berkata, "Oh yah, kita 
akan menyebabkan banyak kesakitan dan penyakit di sana dan banyak 
kesedihan/kesukaran terhadap mereka semuanya." Setan2 itu mulai 
berdansa dan menyanyikan lagu2 kejahatan untuk menyembah lucifer, 
memuja di dalam kejahatan. 
 
Satu setan berkata, "kita harus menjaga diri dengan hati-hati  
terhadap orang2 yang percaya akan Yesus, karena mereka dapat  
mengusir kita ke luar." 
 
"Ya," kata yang lain, "di dalam nama Yesus, kita harus lari." 
 
Kemudian satu roh jahat yang terakhir berkata, "tetapi kita tidak 
akan ke orang2 yang mengenal akan Yesus dan kuasa dari namaNya." 
 
"Malaikat2 Saya," kata Yesus, "menjaga orang2 Saya dari roh2 jahat 
ini dan pekerjaan2 dari setan2 itu tidak akan berhasil. Saya juga 
melindungi banyak dari orang2 yang belum diselamatkan, meskipun  
mereka tidak tahu akan hal itu. Saya mempunyai banyak malaikat2 
yang dipekerjakan untuk menghentikan rencana2 jahat dari lucifer." 
 
Yesus berkata, "Terdapat banyak setan2 di udara dan di dunia. 
Saya telah mengijinkan kamu untuk melihat beberapa dari setan2 ini, 
tetapi orang lain tak dapat melihat mereka. Sebab itulah, kebenaran 
dari Injil harus diberitakan kepada setiap orang. Kebenaran akan 
melepaskan manusia, dan Saya akan melindungi mereka dari kejahatan. 
Di dalam namaKu terdapat kelepasan dan kebebasan. Saya mempunyai 
segala kekuasaan di surga dan di dunia. Jangan takut akan lucifer,  
tetapi takutlah akan Allah." 
 
Ketika kita berjalan melalui neraka, Yesus dan saya bertemu dengan 
seorang yang sangat besar dan sangat hitam. Orang itu tertutup 
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di dalam kegelapan dan rupanya seperti seorang malaikat. Dia 
sedang memegang sesuatu di tangan kirinya. 
 
Yesus berkata, "Tempat ini disebut kegelapan di luar." 
 
Saya mendengar tangisan dan kertakan gigi2. Tidak pernah di manapun 
saya rasakan keputus-asaan yang sepenuhnya seperti yang saya 
rasakan di sini. Malaikat yang berdiri di depan kita tidak 
mempunyai sayap2. Dia kelihatannya setinggi 9.1m (30 feet) dan dia 
tahu benar2 apa yang sedang dia lakukan. Dia memegang suatu dis 
yang besar di tangan kirinya dan berputar dengan pelan dengan dis 
ini, mengangkat dis itu tinggi ke atas sepertinya dia siap untuk 
melemparkan dis itu. 
 
Terdapat suatu api di tengah dis itu dan kegelapan di sisi luar 
dari dis itu. Malaikat itu memegang sebelah bawah dari dis itu  
dengan tangannya dan mengulurkan jauh ke belakang untuk mendapatkan 
kekuatan melempar yang lebih besar. 
 
Saya berpikir siapakah malaikat raksasa ini dan apa yang akan 
dia lakukan. 
 
Yesus mengetahui pikiran2ku dan berkata lagi, "Ini adalah 
kegelapan di luar. Ingat akan firmanKu yang berkata, 'Anak2 dari 
kerajaan akan dilempar ke luar ke kegelapan di luar : di sana 
akan terdengar tangisan dan kertakan gigi2.' " 
 
"Tuhan," saya berkata, "Engkau maksudkan bahwa hamba2Mu berada di  
sini?" 
 
"Ya," kata Yesus, "hamba2 yang berbalik dariKu sesudah Saya 
memanggil mereka. Hamba2 yang mencintai dunia melebihiKu dan 
kembali berkubang di dalam lumpur dosa. Hamba2 yang tidak mau 
berdiri untuk kebenaran dan kesucian. Lebih baik bagi seseorang 
tidak pernah mulai daripada berpaling sesudah mulai melayaniKu." 
 
"Percayalah Saya," Yesus berkata, "Jika kamu berdosa, kamu 
mempunyai seorang pembela dengan Bapa. Jika kamu bertobat akan 
dosa2mu, Saya akan setia membersihkanmu dari segala ketidak-benaran. 
Tetapi jika kamu tidak bertobat, Saya akan datang pada suatu 
waktu yang tidak pernah kamu pikirkan, dan kamu akan diputuskan  
bersama orang2 yang tidak percaya dan dicampakkan ke kegelapan 
di luar." 
 
Saya melihat malaikat hitam itu ketika dia melempar dis yang besar 
itu jauh, sangat jauh ke dalam kegelapan. 
 
"FirmanKu mempunyai maksud seperti apa yang Firman itu katakan :  
mereka 'akan dicampakkan ke kegelapan di luar.' "  
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Dan kemudian, segera, Yesus dan saya berada di udara  mengikuti 
dis itu melalui angkasa. Kita tiba di luar dari dis itu dan berdiri 
melihat ke dalam 
 
Terdapat suatu api di tengah dis itu dan orang2 berenang masuk 
dan ke luar, di atas dan di bawah ombak2 api itu. Tidak ada setan2 
atau roh2 jahat di sini, hanya roh2 yang terbakar di suatu 
lautan api. 
 
Di luar dari dis itu adalah kegelapan yang paling hitam. Hanya 
cahaya dari api2 di dis itu menerangi udara malam. Di dalam cahaya 
itu, saya melihat orang2 berusaha berenang ke tepi2 dari dis itu. 
Beberapa mereka hampir mencapai tepi2 itu ketika suatu kekuatan  
yang mengisap dari dalam dis itu menarik mereka kembali ke api2 itu. 
Saya melihat ketika bentuk2 mereka berubah menjadi kerangka2 dengan 
roh2 yang berkabut keabuan. Saya tahu kemudian bahwa ini juga 
merupakan bagian yang lain dari neraka. 
 
Dan kemudian saya melihat, sepertinya di dalam suatu penglihatan, 
malaikat2 membuka meterai2. Bangsa2 dan kerajaan2 kelihatannya 
terkunci di bawah mereka. Ketika malaikat2 membuka meterai2 itu, 
lelaki dan wanita, anak2 laki2 dan anak2 perempuan berjalan di 
dalam barisan langsung menuju ke dalam api2 itu. 
 
Saya melihat di dalam kepesonakan yang menakutkan, bertanya-tanya 
jika saya mengenal hamba2 Tuhan yang berpaling itu dan sedang 
berjalan di dalam barisan itu melewatiku. Saya tak dapat 
membalikkan kepalaku dari penglihatan atas roh2 yang berbaris ke 
dalam api dan tidak ada seorangpun berusaha menghentikan mereka. 
  
Saya berteriak, "Tuhan, hentikanlah mereka sebelum mereka 
mencapai api itu!" 
 
Tetapi Yesus berkata, "Siapa yang mempunyai telinga haruslah  
mendengarkan. Siapa yang mempunyai mata haruslah melihat. AnakKu, 
berteriaklah menentang dosa dan kejahatan. Beritahukan hamba2Ku 
supaya mereka tetap setia dan memanggil nama dari Tuhan. Saya 
membawamu melalui tempat yang mengerikan ini supaya kamu bisa 
memberitahukan mereka tentang neraka." 
 
Yesus melanjutkan, "Beberapa orang tak akan percaya kepadamu. 
Beberapa akan berkata Tuhan itu terlalu baik untuk mengirim lelaki 
dan wanita ke neraka. Tetapi beritahukan mereka bahwa FirmanKu 
adalah kebenaran. Beritahukan mereka bahwa orang2 penakut dan  
orang2 yang tidak percaya mempunyai bagian di danau api." 
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Bab 12 Tanduk-tanduk 
 
Yesus berkata, "Malam ini, AnakKu, kita akan pergi ke bagian 
yang berbeda-beda dari hati neraka. Saya ingin memberitahukanmu 
tentang tanduk2 dan memperlihatkanmu bagaimana tanduk2 itu akan 
digunakan untuk menyalurkan roh2 jahat dan kuasa2 setan ke atas 
ke permukaan dunia." 
 
Sementara Yesus berkata, saya mulai menyaksikan suatu penglihatan 
yang terbuka. Di dalam penglihatan itu, saya melihat suatu rumah 
pertanian yang tua, mati dan kelihatannya keabuan, dikelilingi oleh 
banyak pohon2 yang mati dan tinggi, rumput2 yang kering. Kebun di 
sekeliling rumah pertanian itu dipenuhi dengan benda2 mati. Tidak 
ada kehidupan di sana. Rumah pertanian  itu kelihatannya telah 
duduk di sudut2 dan sedang tenggelam ke daerah tengah dari tanah 
itu. Tidak terlihat bangunan2 yang lain di sekitar daerah itu. 
 
Kematian terdapat di mana2. Saya tahu bahwa rumah pertanian ini 
adalah bagian dari neraka, tetapi saya tidak dapat mengerti apa 
yang saya sedang lihat. Di dalam, di belakang jendela2 yang lusuh, 
terlihat dengan tidak jelas, bayangan2 yang besar dalam bentuk2 
manusia. Terdapat sesuatu yang jahat tentang penampilan mereka. 
Salah satu dari bentuk2 itu bergerak ke arah pintu depan dan 
membukanya. 
 
Saya melihat ketika seorang manusia yang besar dengan otot2 yang  
sangat besar ke luar dari pintu itu dan berjalan ke serambi depan. 
Saya melihat dia dengan jelas. Tingginya sekitar 1.83m (6 feet), 
dengan badan yang besar seperti seorang yang mengangkat besi. Warna 
dari manusia itu seperti warna di sekelilingnya, warna keabuan mati.   
Dia memakai sepasang celana lelaki. Celananya berwarna abu2 dan  
kelihatannya mati seperti kulit yang telanjang dari bagian atas  
badannya. Dagingnya seperti sisik2, dan kepalanya sangat besar.  
Bahkan, kepalanya sangat besar sehingga kaki2nya membungkuk karena 
menopang beban yang sangat besar. Kakinya berkuku  seperti kaki 
dari seekor babi. Mukanya galak dan jahat, dan dia kelihatannya 
sangat tua. Mata2nya mati dan mukanya kelihatan sangat besar. 
 
Di dalam penglihatan itu, saya melihat makhluk yang mengerikan ini 
berjalan ke serambi tua. Tanah berguncang ketika dia bergerak, 
dan tanduk2 bertumbuh ke luar di atas kepalanya - tanduk2 yang 
besar bertumbuh ke atas, atas dan ke luar dari pandangan mata. 
Ketika dia berjalan, saya melihat tanduk2 itu tumbuh, dengan 
perlahan-lahan. Tanduk2 yang lain mulai tumbuh dari kepalanya. 
Tanduk2 yang kecil mulai muncul dari tanduk2 yang besar. Saya 
melihat bahwa kepalanya seperti suatu binatang - seekor binatang 
jahat yang sangat kuat, penuh dengan kehancuran. Setiap langkah dia 
ambil mengguncangkan tanah. 
 
Yesus berkata, "Perhatikan." 
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Saya melihat tanduk2 itu, sementara mereka bergerak berliku2 
melalui jalan mereka ke atas dan mencapai rumah2, gereja2,  
rumah2 sakit, kantor2 dan bermacam-macam bangunan di seluruh dunia. 
Tanduk2 itu melakukan banyak kehancuran di seluruh dunia. Saya 
melihat binatang itu berbicara dan roh2 jahat disemburkan ke dunia. 
Saya melihat banyak orang digoda oleh kuasa2 setan ini dan jatuh ke 
dalam perangkap2 lucifer. 
 
Kita sedang berada di dalam suatu peperangan - kebaikan melawan 
kejahatan, saya berpikir. 
 
"Kita sedang berada di dalam suatu peperangan," saya mendengar 
Roh Tuhan berkata. "Kebaikan melawan kejahatan." 
 
Awan2 hitam ke luar dari tanduk2 itu dan menyembunyikan banyak 
dari bentuk2 yang jahat itu yang sedang bergerak ke luar 
ke atas dunia. Semua kejijikan yang Tuhan benci terdapat di sana. 
Saya melihat kerajaan2  ke luar dari dunia dan berjuta-juta orang 
mulai mengikuti kekuatan2 kejahatan ini. Saya melihat tanduk2 yang 
tua dipindahkan dan tanduk2 yang baru tumbuh di tempat2 dari 
tanduk2 yang tua. 
 
Saya mendengar Yesus berkata, "Hal ini  mulai terjadi sekarang! 
Hal2 ini sekarang ada, dan dulu ada dan akan ada. Manusia akan 
menjadi pencinta2 dirinya sendiri daripada Tuhan. Kejahatan akan 
merajalela di hari2 terakhir. Lelaki dan wanita akan mencintai 
rumah2 mereka, mobil2 mereka, tanah2 mereka, bangunan2, perusahaan2, 
perak dan emas mereka melebihi Saya." 
 
"Bertobatlah," Dia berkata, "sebab Saya adalah Tuhan yang cemburu. 
Tidak ada sesuatupun dapat diutamakan di atas penyembahanmu  
terhadapKu - tidak  anak2 lelaki atau anak2 perempuan atau istri2 
atau suami2. Sebab Tuhan adalah Roh dan Dia harus disembah di dalam 
roh dan kebenaran."  
 
Saya melihat ketika tanduk2  itu berpindah ke permukaan dunia, naik 
tinggi ke atas langit. Kerajaan2 baru muncul, dan terdapat 
peperangan dan kehancuran di seluruh dunia. Mereka yang menyembah 
binatang itu banyak jumlahnya. 
 
Binatang jahat itu yang bertanduk-tanduk berjalan ke belakang dan  
ke depan, sepertinya sedang berpikir, dan dunia berguncang di bawah  
beratnya. Setelah beberapa menit dia kembali ke rumah pertanian itu. 
Awan hitam naik dan banyak yang meninggal di tanah itu. 
 
Saya melihat dunia di tengah suatu kesengsaraan yang besar dan saya 
mulai berdoa dengan seluruh hatiku. "Oh Tuhan, tolonglah kita," 
saya berteriak. Kemudian dua binatang yang besar dalam bentuk roh  
bangkit ke luar dari dunia dan mulai melakukan perang dengan 
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satu sama lainnya. Saya tahu mereka ke luar dari neraka.  
 
Suatu lautan manusia  berdiri melihat perkelahian dari dua 
kejahatan ini. Dan kemudian saya melihat sesuatu ke luar 
dari tanah di antara mereka. Mereka berhenti berkelahi dan berdiri 
di kedua belah pihak sisi dari sebuah kapal yang besar. Binatang2  
itu berusaha menghancurkan kapal itu, tetapi mereka tak mampu.  
Mereka mendorong kapal itu ke dalam tanah, dan mengubur kapal  
itu di antara mereka. Mereka berdiri dengan muka yang saling  
berhadapan, siap untuk melanjutkan peperangan mereka. 
 
Saya mendengar suatu suara berkata, "Perhatikan." 
 
Ketika saya melihat, suatu cahaya muncul dari tanah di mana kapal 
itu dikubur. Kapal itu muncul kembali di atas permukaan tanah 
itu dan menjadi suatu dis yang besar. Kedua binatang itu mulai  
merubah bentuk2 mereka dan menjadi besar dan hitam. Suatu pintu 
di depan dis itu terbuka, dan suatu sorotan cahaya memperlihatkan 
tangga2. Tangga2 itu turun ke bawah, ke bawah tanah, dan saya 
mendengar suatu suara berkata, "ke dalam neraka!" 
 
Terdapat suatu perasaan kejahatan yang kuat di udara, dan saya 
merasa hilang dan sakit ketika saya melihat hal itu. Suatu kekuatan 
yang melumpuhkan ke luar dari dis itu dan saya tidak mendapatkan 
suatu tempat untuk melarikan diri. Saya merasa diperangkap, 
meskipun saya berada dalam alam roh. 
 
Hampir dengan segera, Yesus mengangkatku naik ke atas sampai saya 
melihat ke bawah ke arah penglihatan itu. Tetapi tangga2 itu  
sekarang telah menjadi suatu eskalator yang sedang bergerak 
naik-turun dari hati (pusat) dunia. 
 
Ketika saya berada di samping Yesus, saya merasakan keamanan dan 
terlindung. "Itu akan ke luar dari neraka," saya mendengarkan 
suatu suara berkata. 
 
Yesus berkata, "Ini akan datang. Ini  belum datang. Tulislah 
supaya semua orang tahu." 
 
Di dalam penglihatan saya, eskalator itu membawa ke atas kekuatan2 
setan dan roh2 jahat. Kedua binatang itu berdiri, setiap binatang 
itu berdiri di kedua belah pihak dari sisi2 kapal itu dan saya  
melihat mereka mulai berganti lagi. Saya mendengar suara dari 
suatu raungan yang keras - suara dari mesin2 yang berputar dengan 
suatu kecepatan tinggi. Kepala dari binatang2 itu menjadi besar 
dan sebuah cahaya mulai mengisi tangan2 mereka. Saya melihat 
kedua binatang itu dan kapal itu, sementara ketiganya bergabung 
bersama. 
 
Banyak orang, sepertinya sedang berjalan di dalam tidur mereka,  
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berbaris ke dalam salah satu dari binatang2 itu. Berjam-jam saya  
melihat pandangan yang mengerikan ini, sampai akhirnya, satu 
dari binatang2 itu penuh akan orang2. Sementara saya mendengar, 
dari binatang yang pertama ke luar suatu suara raungan yang keras 
sepertinya sebuah pesawat terbang yang sedang bersiap untuk tinggal 
landas. Binatang itu mendapatkan kekuatannya dari kapal itu. 
Ketika dia mulai terbang, dia berupa seperti seorang manusia. 
Ketika dia terbang, kepalanya sepertinya penuh dengan cahaya 
dan kekuatan2 besar memancar dari dia. Ketika dia menghilang 
ke dalam langit, kepalanya berganti menjadi kapal lagi. 
 
Saya masih dapat mendengar suara dari binatang pertama ketika 
saya melihat binatang kedua dipenuhi dengan orang2. Ketika 
dia sudah penuh, saya melihat binatang kedua mulai terbang lurus 
ke atas seperti sebuah roket. Dia bergabung dengan binatang 
yang lain itu, dan mereka bergerak dengan pelan ke dalam langit 
yang keabuan. Binatang kedua itu juga telah berupa seperti seorang 
manusia. Saya mendengar raungan mereka yang keras ketika 
mereka menghilang dari pandangan. 
 
Saya berpikir apakah arti dari semuanya ini. Saya melihat 
kapal itu, atau dis itu, menetapkan dirinya kembali ke dunia. 
Tanah menutupinya sampai kapal itu hilang dari pandangan. 
Ketika penglihatan itu mulai memudar, saya melihat suatu 
ruangan pengadilan yang besar, dan saya berpikir tentang  
penghakiman tahta putih yang besar. 
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Bab 13 Tangan Kanan Neraka 
 
Setelah penglihatan pertama, Yesus dan saya pergi ke bagian lain 
dari neraka. Yesus berkata, "Hal2 ini yang sedang kamu lihat untuk 
akhir zaman." Suatu penglihatan muncul di depan saya. 
 
Yesus berkata, "Kita di tangan kanan neraka." 
 
Kita berjalan ke atas suatu bukit yang tinggi dan kering. Di puncak 
bukit itu, saya melihat ke bawah dan melihat suatu sungai yang 
berliku-liku. Tidak ada lubang2 api atau setan2 atau roh2 jahat, 
hanya sungai yang besar itu mengalir di antara tepi2 yang tak 
terlihat. Tepi2 dari sungai itu tersembunyi di dalam kegelapan. 
Yesus dan saya berjalan mendekati sungai itu, dan saya melihat 
bahwa sungai itu penuh dengan darah dan api. 
 
Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat banyak roh2,  
setiap roh itu dirantai ke roh yang lain. Berat dari rantai itu 
menarik roh2 itu ke bawah dari permukaan danau api itu. Roh2 itu 
yang di neraka berada di dalam api neraka. Saya melihat juga bahwa  
mereka dalam bentuk kerangka2 dengan roh yang berkabut keabuan. 
 
"Apakah ini?" saya bertanya kepada Tuhan. 
 
"Ini adalah roh2 dari orang2 yang tidak percaya dan tidak benar. 
Mereka adalah pencinta2 dari daging mereka sendiri daripada 
pencinta2 Tuhan. Mereka adalah lelaki pencinta lelaki dan  
wanita pencinta wanita, mereka tidak mau bertobat dan diselamatkan 
dari dosa mereka. Mereka menikmati kehidupan dosa dan meremehkan 
keselamatan Saya." 
 
Saya berdiri di samping Yesus dan melihat ke dalam danau api itu. 
Api mulai menjalar seperti suatu tempat perapian yang tertutup yang  
besar, bergerak dan menelan semuanya yang berada di jalannya. 
Segera api itu memenuhi hampir keseluruhan dari tangan kanan 
neraka.  
 
Api itu mendekati kita dengan jarak beberapa meter, tetapi tidak 
menyentuh kita. Sungai itu membakar semuanya yang terdapat di  
jalannya. Saya melihat muka Yesus, dan wajahNya penuh kesedihan 
dan kelembutan. Dia tetap mempunyai cinta dan belas-kasihan 
untuk roh2 yang hilang ini, tertulis pada wajahNya. Saya mulai 
menangis dan berharap saya dapat meninggalkan tempat penyiksaan ini, 
untuk meneruskan hampir tak dapat saya pikul lagi. 
  
Saya melihat kembali ke roh2 di dalam api itu. Mereka berwarna 
api kemerahan, dan tulang2 mereka menjadi hitam dan terbakar. Saya 
mendengar roh2 mereka menangis di dalam penyesalan dan kesedihan. 
 
Tuhan berkata, "Inilah hukuman mereka. Dari rantai yang satu ke  
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rantai yang lain, mereka diikatkan satu sama yang lain. Roh2 ini  
menginginkan daging dari jenis mereka sendiri, lelaki dengan 
lelaki, wanita dengan wanita, melakukan apa yang tidak alami. 
Mereka menyesatkan banyak anak2 muda perempuan dan  anak2 
muda laki2 ke dalam perbuatan2 dosa. Mereka menamakan perbuatan  
mereka sebagai cinta, tetapi akhirnya perbuatan itu adalah  
dosa dan kematian." 
 
"Saya tahu bahwa banyak anak2 lelaki dan perempuan, lelaki dan 
wanita dipaksa, bukan keinginan mereka sendiri untuk melakukan 
perbuatan2 yang kejam - Saya tahu dan tidak akan menyalahkan mereka 
karena dosa ini. Tetapi meskipun demikian, ingat akan hal ini," 
kata Yesus, "Saya tahu segala sesuatu dan orang2 yang membuat anak2 
muda ini berdosa akan mempunyai hukuman yang lebih berat. Saya akan 
menghakimi dengan adil. Kepada orang2 berdosa, Saya berkata, 
'Bertobatlah, dan Saya akan mengampunimu. Panggillah Saya dan Saya 
akan mendengar.' " 
 
"Berkali-kali saya memanggil roh2 ini untuk bertobat dan datang 
kepadaKu. Saya akan mengampuni dan menyucikan mereka; dan di dalam 
namaKu, mereka akan dibebaskan. Tetapi mereka tidak 
mau mendengarkanKu. Mereka lebih menyukai nafsu2 dari daging 
daripada kasih dari Allah yang hidup. Sebab Saya adalah suci, kamu 
juga harus suci. Jangan menyentuh hal2 yang kotor, dan Saya 
akan menerimamu," kata Tuhan. 
 
Saya merasa sangat sakit ketika saya melihat roh2 itu di danau api. 
 
"Hanya saja jika mereka telah berbalik kepadaKu sebelum terlambat," 
Yesus melanjutkan. "DarahKu dicucurkan supaya setiap orang dapat 
datang kepadaKu. Saya memberikan hidupKu sehingga orang2 yang 
berdosa bahkan yang paling berdosapun dapat hidup." 
 
Roh2 dalam jumlah besar melewati, di dalam sungai yang berapi itu.  
Di atas dan di bawah dari gelombang api, mereka melaju tanpa dapat  
ke luar dari api kebakaran itu dan berenang di danau api itu. Saya 
mendengar tangisan2 penyesalan sementara sungai yang berdarah itu 
mengalir melewati kita. 
 
Kita berjalan ke atas suatu jalanan di samping sungai itu. 
Di depan kita, duduk di atas sebuah bukit,  seorang wanita 
yang besar. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang sepertinya dalam 
keadaan mabuk. Tertulis di atasnya kata2, "Babilon misterius." 
 
Saya sekarang tahu bahwa ibu dari segala kejijikan di atas dunia 
datang dari neraka. Suatu kekuatan jahat dan sangat kuat memancar 
dari dia. Saya melihat berjuta-juta, orang2 dan segala bahasa 
berada di bawah dia. Dia mempunyai 7 kepala2 dan 10 tanduk2.  
Di dalam dia terdapat darah dari nabi2, orang2 suci dan semua  
orang yang terbunuh di atas dunia. 
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"Ke luarlah dari dia dan pisahkanlah dirimu," kata Tuhan. "Pada 
waktunya dia (wanita itu) akan dimusnahkan." 
 
Kita berjalan melewati wanita jahat itu dengan tanduk2 di kepalanya. 
Semuanya mulai menjadi hitam. Sekarang hanya Yesus yang menerangi. 
Kita berjalan sampai kita tiba di bukit yang lain. Dari kejauhan, 
saya dapat melihat api2 yang panas di udara. Lingkungan di daerah  
itu menjadi semakin panas. 
 
Kita berjalan mengelilingi bukit itu dan tiba di depan suatu 
pintu yang besar dengan lubang2 kecil. Pintu itu tertanam di sisi 
dari bukit itu. Suatu rantai yang besar terdapat di pintu itu dan 
api2 menjalar dari rantai itu. Pintu itu juga dikunci dengan kunci2 
yang besar. Saya bertanya-tanya apakah arti dari semuanya itu. 
 
Segera, suatu bentuk manusia yang berwarna hitam, berpakaian cape 
(pakaian luar longgar, tanpa lengan, dipakai di bahu tanjung) 
yang panjang dan gelap, muncul di depan pintu. Wajahnya 
kelihatannya sangat tua dan sangat lelah. Kulit dari wajahnya 
tertarik dengan ketat pada tulang2 dari tengkoraknya. Dia 
kelihatannya berumur 1000 tahun. 
 
Yesus berkata, "Di belakang pintu itu adalah lubang yang tak 
mempunyai dasar (lubang yang tak terhingga). FirmanKu adalah 
kebenaran." 
 
Api2 dari belakang pintu itu menjalar lebih tinggi sehingga pintu 
itu mengembang karena tekanan panas itu. 
 
"Tuhanku," saya berkata, "saya senang ketika lucifer akan 
dicampakkan ke dalam lubang yang tak mempunyai dasar itu dan segala 
kejahatan ini akan berhenti pada satu musim."  
 
Dia berkata, "Mari, dengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja2.  
Keakhiran dari semuanya sudah dekat, dan saya memanggil orang2 
berdosa untuk bertobat dan diselamatkan. Lihatlah sekarang." 
 
Kita berdiri di suatu tanah kosong dan saya berada dengan Tuhan di 
dalam roh. Saya melihat dan memandang suatu penglihatan terbuka. 
Di dalam penglihatan itu saya melihat seekor ular yang berapi mulai 
menyerang udara itu dengan ekornya yang besar. Saya melihat 
sementara ular dalam alam roh ini bergerak dengan kekuatan yang 
mengagumkan. 
 
Kemudian saya melihat dia kembali ke tangan kanan neraka dan 
menunggu. Saya tahu bahwa dia tidak dapat menyerang dunia sampai 
Firman Tuhan dipenuhi. 
 
Saya melihat api dan asap ke luar dari dunia, dan saya melihat 
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suatu kabut yang aneh terbentuk di atas dunia. Saya melihat belang2 
yang gelap muncul di mana2. Tanduk2 mulai bertumbuh di kepala dari 
ular berapi itu. Mereka menyebar ke luar sampai mereka menutupi 
seluruh dunia. Lucifer memberikan perintah2 kepada ular berapi itu. 
Terdapat kehadiran dari roh2 jahat dan setan2. Kemudian saya 
melihat ular berapi dan jahat itu ke luar dari tangan kanan neraka 
dan mulai menyerang dunia dengan kekuatan yang sangat besar, 
melukai dan memusnahkan banyak orang. 
 
Yesus berkata, "Ini akan terjadi pada akhir zaman. Naiklah lebih 
tinggi ke atas." 
 
Para pembaca jika kamu telah melakukan dosa2 yang telah saya tulis, 
berhentilah berdosa dan panggillah akan Yesus untuk menyelamatkanmu. 
Kamu tidak harus ke neraka. Panggillah akan Tuhan ketika Dia masih 
dekat. Dia akan mendengar dan menyelamatkanmu. Siapapun yang 
memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. 
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Bab 14 Tangan Kiri Neraka 
 
Suatu nubuat dari Yesus untuk semua orang 
 
Yesus berkata, "Hal2 ini sedang mulai di dunia, tetapi belum 
berlangsung dan akan dengan segera datang ke seluruh dunia. Ular 
berapi itu adalah bagian dari binatang itu. Nubuat2 yang akan kamu 
baca adalah benar. Wahyu2 ini adalah benar. Berjaga dan berdoalah. 
Cintailah satu dengan yang lain. Jagalah agar dirimu sendiri suci. 
Jagalah agar tangan2mu bersih." 
 
"Suami2, kasihilah istri2mu seperti Kristus mengasihi gerejaNya. 
Suami2 dan istri2, kasihilah satu sama lain seperti Saya telah 
mengasihimu. Saya mentahbiskan pernikahan dan memberkati pernikahan 
dengan FirmanKu. Jagalah supaya ranjang pernikahan itu suci. 
Bersihkan dirimu dari segala ketidak-benaran dan jadilah suci, 
seperti Saya yang suci." 
 
"Orang2 suci dari Tuhan telah disesatkan oleh penyanjung2 
(penggoda2). Jangan ditipu; Tuhan tak dapat dipermainkan. 
Pengertian akan datang padamu jika kamu membuka telinga2mu 
dan mendengarkanKu. Ini adalah pesanan2 Tuhan untuk gereja2. 
Hati2lah akan nabi2 palsu yang berdiri di tempat suciKu dan 
menipu dengan kata2 pujian. Oh dunia, orang2Ku yang suci telah 
tertidur oleh ajaran2 yang sesat. Bangunlah, Sadarlah! Saya 
memberitahukanmu segala ketidak-benaran adalah dosa. Bersihkan 
dirimu sendiri dari segala dosa kedagingan dan roh." 
  
"Nabi2Ku yang suci hidup dengan kehidupan yang suci, tetapi kamu 
memberontak melawanKu dan kesucianKu. Kamu telah membawa kejahatan 
atas dirimu sendiri. Kamu telah berdosa dan membawa dirimu ke dalam 
perbudakan penyakit dan kematian. Kamu telah melakukan kelaliman2 
dan telah melakukannya dengan keji dan telah memberontak terhadap 
Ku. Kamu telah meninggalkan pedoman2Ku dan hukum2Ku. Kamu tidak 
memperhatikan kata2 dari hamba2Ku, nabi lelaki dan nabi perempuan. 
Kutukan2 sebagai ganti dari berkat2 telah datang padamu, dan kamu 
tetap menolak untuk kembali kepadaKu dan bertobat akan dosa2mu." 
 
"Jika kamu ingin kembali dan bertobat dan jika kamu akan 
menghormatiKu dengan buah kebenaran, saya akan memberkati rumah2mu 
dan menghormati ranjang2 pernikahanmu. Jika kamu akan merendahkan 
dirimu dan memanggil kepadaKu, Saya akan mendengarkanmu dan 
memberkatimu." 
 
"Dengarlah, kamu orang2 yang melayani FirmanKu yang kudus. 
Janganlah mengajarkan orang2Ku untuk berdosa terhadap Tuhan mereka. 
Ingat, penghakiman mulai dari rumah Tuhan; kalau kamu tidak 
bertobat, Saya akan menghilangkanmu (memusnahkanmu) karena dosa2 
yang telah kamu ajarkan kepada orang2Ku. Kamu pikir bahwa Saya buta 
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sehingga Saya tak dapat melihat dan Saya tuli sehingga Saya tak 
dapat mendengar?" 
 
"Kamu yang memegang kebenaran di dalam kelaliman dan mengisi  
dompet2mu dengan perak dan emas yang berasal dari orang2 miskin 
- bertobat, Saya berkata, sebelum semuanya terlambat. Pada hari 
penghakiman kamu akan berdiri sendirian di hadapanKu untuk 
memberikan tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan dengan 
FirmanKu yang kudus. Jika kamu memanggilKu di dalam pertobatan, 
Saya akan menghilangkan kutukan itu dari tanah2mu dan memberkatimu 
dengan suatu berkat yang dahsyat. Jika kamu akan bertobat dan malu 
akan dosa2mu, Saya akan mengampuni dan berbelas-kasihan padamu, dan 
Saya tidak akan mengingat akan dosa2mu lagi. Berdoalah supaya kamu 
menjadi seorang pemenang." 
 
"Bangunlah ke kehidupan dan hidup. Bertobatlah terhadap orang2 yang 
telah kamu sesatkan dan ajarkan ajaran2 yang salah. Beritahukan 
mereka kamu telah berdosa dan kamu telah memencarkan domba2Ku. 
Bertobatlah terhadap mereka." 
 
"Lihatlah, Saya sedang menyediakan suatu tentara yang suci. Mereka 
akan melakukan kemenangan2 yang besar untukKu dan memusnahkan 
tempat2 berhalamu. Mereka adalah suatu tentara dari lelaki dan 
wanita yang suci, anak2 lelaki dan perempuan. Mereka telah diurapi 
untuk memberitakan Injil yang sejati, untuk meletakkan tangan pada  
orang2 sakit dan memanggil orang2 berdosa ke pertobatan." 
 
"Ini merupakan suatu tentara dari orang2 yang bekerja, ibu2 rumah  
tangga, lelaki dan wanita yang belum menikah (single men & women), 
anak2 sekolah. Mereka adalah orang2 biasa, sebab tidak banyak orang 
yang berkedudukan tinggi telah menjawab panggilan Saya. Di waktu2 
yang lalu, orang2 biasa itu telah disalah-pahamkan dan diperlakukan  
dengan salah, ditindak dengan sewenang-wenang dan ditolak. Tetapi 
Saya telah memberkati mereka dengan keberanian di dalam kesucian 
dan di dalam roh. Mereka akan mulai memenuhi nubuatKu dan melakukan 
kehendakKu. Saya akan berjalan bersama dengan mereka, berbicara 
dengan mereka dan bekerja dengan mereka." 
 
"Orang2 ini adalah orang2 yang telah berbalik kepadaKu dengan 
seluruh hati mereka, jiwa, pikiran, dan kekuatan mereka. Tentara 
ini akan membangunkan banyak orang ke kebenaran dan kesucian dari 
roh. Saya akan segera mulai bergerak di dalam mereka, untuk memilih 
bagi tentaraKu orang2 yang saya berkenan. Saya akan mencari mereka 
di kota2 dan di desa2. Banyak orang akan terkejut akan orang2 yang 
Saya pilih. Kamu akan melihat mereka mulai bergerak di seluruh 
tanah dan melakukan kemenangan2 bagi namaKu. Pandanglah dan 
lihatlah kuasa Saya bekerja." 
 
"Sekali lagi Saya memberitahukanmu, jangan mencemarkan ranjang 
dari pernikahanmu. Jangan mencemarkan badan di mana Roh Kudus 
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tinggal. Dosa2 badan akan mengarah ke dosa2 roh. Jagalah supaya 
ranjang pernikahan itu suci. Saya membuat lelaki untuk wanita dan 
wanita untuk lelaki dan memerintahkan supaya mereka berdua 
disatukan di dalam suatu pernikahan yang suci. Sekali lagi Saya 
berkata sadarlah." 
 
              ________________________________ 
 
 
Saya melihat banyak penglihatan2 di tangan kiri neraka. Saya  
diperintahkan Tuhan untuk tidak memperlihatkan mereka pada saat ini. 
Banyak dari penglihatan2 tersebut tentang dunia di akhir zaman, 
ketika banyak orang2 dari Tuhan akan jatuh dan terhilang. 
 
Di dalam penglihatan2 itu, saya diberikan wahyu2 tentang badan 
dari Kristus, pelayanan2 dari anak2 Tuhan, anak2 dari binatang itu 
dan akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. "Belakangan, kamu 
baru boleh memperlihatkan penglihatan2 itu," Dia berkata, "tetapi 
bukan sekarang." 
 
"Tentara ini," kata Tuhan, "yang telah disebutkan oleh nabi Yoel, 
akan bangkit dari dunia dan melakukan pekerjaan2 yang besar untuk 
Tuhan. Anak kebenaran akan bangkit dengan penyembuhan di sayap2Nya. 
Dia akan menginjak kejahatan itu dan mereka akan seperti abu di 
bawah tapak dari kaki2Nya." 
 
"Mereka akan dinamakan tentara dari Tuhan. Saya akan memberikan 
mereka karunia2, dan mereka akan melakukan pekerjaan2 yang besar 
untukKu. Mereka akan melakukan kemenangan2 untuk kemuliaan 
Tuhan. Saya akan mencurahkan RohKu ke atas semua daging, dan 
anak2 lelakimu dan anak2 perempuanmu akan bernubuat. " 
 
"Tentara ini akan berperang melawan kekuatan2 kejahatan dan akan 
memusnahkan banyak dari pekerjaan2 lucifer. Mereka akan memenangkan 
banyak orang ke Yesus Kristus sebelum hari kejahatan dari binatang 
itu tiba," kata Tuhan. 
 
Yesus berkata, "Mari, sudah waktunya untuk pergi sekarang." 
 
Akhirnya kita meninggalkan penglihatan2 itu dan tangan kanan neraka. 
Saya sangat gembira. 
 
Ketika kita berangkat, Yesus berkata, "Beritahukan kepada 
keluargamu, Saya mengasihi mereka dan bimbinglah (ajarkan yang 
benar pada) mereka di dalam kasih. Beritahukan mereka bahwa Saya 
akan menjaga/melindungi  mereka dari hal2 yang jahat jika mereka 
ingin menaruh kepercayaan mereka padaKu." 
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Bab 15 Hari-hari nabi Yoel 
 
Saya mendengar suatu suara berkata, "Tulislah karena hal2 ini 
adalah setia dan benar." Kembali, saya berada dengan Tuhan di dalam 
roh. Dia tinggi dan terangkat ke atas, suaraNya seperti halilintar. 
 
"Lihatlah, Oh dunia, hal2 ini ada, telah ada dan akan datang. Saya 
adalah  yang pertama dan yang terakhir. Layanilah Saya, Pencipta, 
sebab Saya memberikan kehidupan, bukan kematian. Bangunlah dari 
kejahatanmu dan panggilah akan Saya, dan Saya akan menyembuhkan dan 
membebaskanmu. Hal2 yang kamu baca di buku ini adalah benar dan 
mereka akan segera berlalu." 
 
"Bertobatlah, karena waktu sudah dekat, dan Tuhan dari kemuliaan 
akan segera datang. Bersedialah, karena kamu tidak tahu  hari itu 
maupun jam itu. Besarlah pahala dari orang2 yang menunggu 
kedatanganKu. Saya akan memberkati orang2Ku yang kecil, orang2 yang 
telah menjaga imannya dan melayaniKu di dalam kebenaran dan 
keadilan. Sebelum mereka tahu akan hal itu, hal itu akan menimpa 
mereka. Saya telah menyediakan suatu berkat untuk orang2 yang setia 
terhadap panggilannya dan orang2 yang tidak menyangkal namaKu." 
 
"Saya berkata, jika orang2Ku, yang memanggil namaKu, akan 
merendahkan diri mereka dan berdoa, Saya akan mengampuni mereka dan 
menyembuhkan dan mengembalikan kerugian2 mereka. Saya berkeinginan 
untuk mendengar, untuk membebaskan dan untuk menyelamatkan semua 
yang percaya dan memanggil namaKu." 
 
"Kuduskan suatu puasa. Panggillah suatu pertemuan yang khidmat. 
Himpunlah penatua2 dan seluruh penghuni2 dari tanah itu ke dalam 
rumahKu dan panggillah Saya. Sadarlah, karena hari Tuhan datang 
seperti seorang pencuri di malam hari - hari itu sudah dekat." 
 
"Percayalah kepadaKu, dan Saya akan mengembalikan kepada 
mu tahun2 yang telah dimakan oleh belalang2, cacing2, ulat2 dan 
cacing2 dari pohon palem." 
 
"Tentara Saya yang besar yang telah Saya panggil tidak akan  
memecahkan barisan mereka maupun langkah2 mereka. Mereka akan 
melakukan peperangan2 yang menakjubkan dan mereka tidak akan dapat 
dikalahkan, sebab Sayalah kekuatan mereka. Suara2 mereka akan 
berbunyi seperti terompet, seperti halilintar demikian juga bunyi 
mereka dan semua akan mendengarkan dan tahu bahwa Saya adalah Tuhan 
Allahmu." 
 
Tuhanku Yesus, doaku kepadaMu supaya saya dapat dianggap layak 
untuk menjadi anggota dari tentara ini. Saya mau menjadi anggota 
dari tentara ini, tetapi saya tahu saya harus murni dan suci 
seperti Yesus yang murni dan suci. Dengan darah Yesus yang telah 
dicucurkan, bersihkan saya dari segala ketidak-benaran. Tolonglah 
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saya untuk selalu mempunyai suatu hati pertobatan, bebas dari 
segala  benci dan kedengkian. 
 
Bapa, saya tahu banyak dari orang2Mu sedang tertidur. Saya takut 
bahwa Engkau harus memecahkan bejana2 kami yang dari tanah liat dan 
merendahkan kami jika Engkau menghendaki buah2 dari kebenaran. 
 
Tuhan, saya tidak mau ke neraka lagi dan tinggal di sana. Oh Tuhan, 
tolonglah saya untuk memperingati orang2. Berikan kekuatan kepadaku 
untuk menghentikan neraka untuk memperbesar dirinya sendiri. 
Tolonglah Saya dan orang2Mu untuk menjadi baik, murah hati, penuh 
pengampunan dan mengasihi satu sama lain. Tolonglah kami untuk 
berbicara tentang kebenaran setiap saat. 
 
Saya tahu Yesus Kristus akan segera kembali, dan upah2Nya akan 
dibawah bersamaNya. Saya tahu bahwa pesan saya kepada dunia adalah, 
"Bertobatlah, sebab hari Tuhan sudah dekat." Bapa, saya tidak mau 
darah dari orang2 ini berada di tangan2ku. 
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Bab 16 Pusat Neraka 
 
Kembali Tuhan dan saya kembali ke neraka. Yesus berkata, "AnakKu, 
untuk maksud inilah kamu dilahirkan, untuk menulis dan 
memberitahukan apa yang telah Saya beritahukanmu dan tunjukkan 
kepadamu. Karena hal2 ini adalah setia dan benar. Saya telah 
memanggilmu ke luar untuk memberitahukan dunia melaluimu bahwa 
terdapat suatu neraka, tetapi Saya telah membuat suatu jalan ke 
luar. Saya tidak akan memperlihatkanmu seluruh bagian dari neraka. 
Dan terdapat banyak hal2 yang tersembunyi yang tak dapat Saya 
perlihatkan kepadamu. Tetapi Saya akan memperlihatkan kepadamu 
banyak hal. Sekarang, mari dan lihat kekuasaan2 dari kegelapan dan 
akhir dari mereka." 
 
Kita kembali lagi ke perut neraka dan mulai berjalan ke suatu 
lubang kecil. Saya memutar untuk melihat tempat di mana kita masuk 
dan menemukan bahwa kita berada di suatu tebing, di samping suatu 
sel di pusat neraka. Kita berhenti di depan sebuah sel, di dalam 
terdapat seorang wanita yang cantik. Di atas sel itu terdapat 
huruf2 "B.C." 
 
Saya mendengar wanita itu berkata, "Tuhan, saya tahu kamu akan 
datang suatu hari. Biarkanlah saya ke luar dari tempat siksaan 
ini." Dia berpakaian dengan baju2 dari zaman kuno, dan dia sangat 
cantik. Saya tahu bahwa dia telah berada di sana selama beberapa 
abad tetapi tidak dapat mati. Rohnya sedang disiksa. Wanita itu 
mulai mendekati batang2 dari sel itu dan memanggil. 
 
Yesus dengan lembut berkata, "Damai sejahtera, tenanglah." Dia 
berkata dengan kesedihan di suaraNya. "Wanita, kamu tahu mengapa 
kamu di sini." 
 
"Ya," dia berkata, "tetapi saya dapat berubah. Saya ingat ketika 
Engkau membiarkan orang2 yang lain itu ke luar dari Firdaus. Saya 
ingat akan Firman2Mu tentang keselamatan. Saya akan menjadi baik 
sekarang," dia menangis, "dan saya akan melayaniMu." Dia mencekam 
batang2 dari sel itu dengan kepal tangan2nya yang kecil dan mulai 
berteriak, "Biarkan saya ke luar! Biarkan saya ke luar!" 
 
Sesudah berkata demikian, dia mulai berubah di depan mata kita. 
Bajunya mulai terbakar. Dagingnya mulai berjatuhan dan semua yang 
tertinggal hanya suatu kerangka hitam dengan lubang2 mata yang 
terbakar habis dan suatu bentuk yang berlubang untuk menampung 
rohnya. Saya melihat dengan kengerian ketika wanita tua itu jatuh 
ke lantai. Semua kecantikannya telah hilang dengan tiba2. Sungguh 
mengejutkan bagi imaginasi saya untuk berpikir bahwa wanita ini 
telah berada di sini sebelum Kristus dilahirkan. 
 
Yesus berkata, "Kamu sudah tahu di dunia apa yang akan terjadi 
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pada akhirmu. Musa memberikanmu hukum itu dan kamu mendengarkannya. 
Tetapi daripada mentaati hukumKu, kamu memilih untuk menjadi suatu 
alat di tangan2 lucifer, menjadi seorang tukang ramal dan tukang 
sihir. Kamu bahkan mengajarkan seni ilmu sihir. Kamu mencintai 
kegelapan daripada terang, dan perbuatan2mu jahat. Jika kamu telah 
bertobat dengan hatimu, BapaKu akan mengampunimu. Tetapi sekarang, 
sudah terlambat." 
 
Dengan kesedihan dan belas-kasihan yang besar di hati kita, kita 
berjalan lewat. Tidak akan ada akhirnya bagi penderitaan dan 
kesakitan yang dia alami. Tangan2nya yang bertulang diulurkan ke 
luar ke arah kita ketika kita melanjutkan perjalanan. 
 
"AnakKu," kata Tuhan, "lucifer menggunakan banyak akal2 untuk 
menghancurkan banyak lelaki dan wanita yang baik. Dia bekerja pagi 
dan malam, berusaha untuk mendapatkan orang2 untuk melayani dia. 
Jika kamu gagal memilih untuk melayani Tuhan, kamu telah memilih 
untuk melayani lucifer. Pilihlah hidup dan kebenaran akan 
membebaskanmu." 
 
Setelah berjalan dalam jarak yang tak jauh, kita berhenti di depan 
sel yang lain. Saya mendengar suara lelaki memanggil, "Siapa di 
sana? Siapa di sana?" Saya bertanya-tanya mengapa dia memanggil. 
 
Yesus berkata, "dia itu buta." 
 
Saya mendengar suatu bunyian dan melihat ke sekeliling. Di depan 
kita, terdapat suatu setan besar dengan sayap2 yang besar yang 
kelihatannya robek. Setan itu melihat melewati (menembus) kita. 
Saya berdiri dekat dengan Yesus. 
 
Bersama-sama, kita menoleh melihat ke lelaki itu yang berkata. 
 
Lelaki itu berada di suatu sel, dan punggungnya menghadap ke kita - 
dia dalam bentuk sebuah kerangka dengan api dan bau dari kematian 
ke luar dari dia. Dia menggalah (menapis) udara itu dan berteriak, 
"Tolonglah saya. Tolong, seseorang!" 
 
Dengan lembut Yesus berkata, "Lelaki, damai sejahtera, tenanglah." 
 
Lelaki itu menoleh dan berkata, "Tuhan, saya tahu kamu akan datang 
untukku. Saya bertobat sekarang. Biarkanlah saya ke luar. Saya tahu 
saya seorang yang jahat dan menggunakan kecacatan saya untuk 
memperoleh keuntungan sendiri. Saya tahu saya seorang tukang sihir 
dan saya telah menipu banyak orang untuk lucifer. Tetapi Tuhan, 
saya menyesal sekarang. Biarkan saya ke luar. Pagi dan malam saya 
tersiksa di dalam api2 ini, tidak ada air. Saya sangat haus." Dia 
menangis, "tidak akankah Engkau memberikan saya air untuk diminum?" 
 
Lelaki itu tetap memanggil Yesus setelah kita berjalan lalu. 
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Saya melihat ke bawah di dalam kesedihan. 
 
Yesus berkata, "Semua penyihir2 dan pekerja2 kejahatan mempunyai 
bagian mereka di danau yang terbakar dengan api dan belerang, yang 
merupakan kematian kedua." 
 
Kita datang ke suatu sel yang lain, di dalamnya terdapat seorang 
lelaki. Dia berkata, "Tuhan, saya tahu bahwa Engkau akan datang dan 
membebaskan saya. Saya telah bertobat untuk waktu yang lama." 
Lelaki ini juga adalah suatu kerangka, penuh dengan api2 dan 
cacing2. 
 
"Oh lelaki, kamu masih penuh dengan tipuan dan dosa. Kamu tahu 
bahwa kamu adalah seorang pengikut lucifer, seorang pendusta 
yang telah menipu banyak orang. Tidak pernah ada kebenaran di 
mulutmu, dan kematian selalu merupakan upahmu. Kamu sering 
mendengar akan Firman2Ku dan mengejek keselamatanKu dan Roh 
KudusKu. Kamu menipu selama hidupmu dan tidak mau mendengarkanKu. 
Kamu dari ayahmu, lucifer itu. Semua pendusta akan mempunyai 
bagian mereka di danau api. Kamu telah menghujat Roh Kudus." 
 
Lelaki itu mulai mengutuk dan berkata dengan banyak kata2 yang  
jahat terhadap Tuhan. Kita meneruskan. Roh ini hilang untuk  
selamanya di neraka.   
 
Yesus berkata, "Siapa yang ingin, boleh datang kepadaKu dan  
dia yang kehilangan hidupnya demi kepentinganKu akan menemukan 
kehidupan dan lebih banyak lagi. Tetapi orang2 berdosa harus 
bertobat ketika masih hidup di dunia. Sudah terlambat untuk  
bertobat jika mereka tiba di sini. Banyak orang2 berdosa ingin 
melayani Tuhan dan lucifer, atau mereka percaya bahwa mereka 
mempunyai waktu yang tak terhingga untuk menerima pengampunan 
yang Tuhan tawarkan. Orang2 yang sungguh bijaksana akan memilih 
pada hari ini juga siapa yang akan mereka layani." 
 
Segera kita datang ke sel berikutnya. Suatu teriakan penyesalan 
yang penuh putus asa ke luar dari dalam. Kita melihat dan melihat 
suatu kerangka dari seorang lelaki membungkuk di atas tanah. 
Tulang2nya berwarna hitam karena terbakar, dan rohnya yang berkabut 
keabuan terdapat di dalam. Saya melihat ada beberapa bagian dari 
badannya hilang. Asap dan api2 menjalar di sekelilingnya. Cacing2 
merangkak di dalamnya. 
 
Yesus berkata, "Dosa2 dari lelaki ini banyak. Dia adalah seorang 
pembunuh dan mempunyai kebencian di hatinya. Dia tidak mau bertobat 
dan bahkan percaya bahwa Saya akan mengampuninya. Hanya saja jika 
dia telah datang kepadaKu!" 
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"Kamu maksudkan, Tuhan," saya bertanya, "dia berpikir bahwa Engkau 
tidak akan mengampuni dia atas pembunuhan dan kebencian yang dia 
lakukan?" 
 
"Ya", kata Yesus, "Hanya saja jika dia telah percaya dan datang 
kepadaKu, Saya akan mengampuni dia atas segala dosa2nya, besar 
dan kecil. Tetapi, dia tetap berdosa dan mati di dalam dosa2nya. 
Karena inilah dia sekarang berada di sini. Dia telah diberikan 
banyak kesempatan2 untuk melayaniKu dan untuk percaya akan Injil, 
tetapi dia menolak. Tetapi sekarang sudah terlambat." 
 
Sel berikutnya yang kita datangi dipenuhi dengan suatu bau yang 
busuk. Saya dapat mendengar teriakan2 dari orang mati dan keluhan2 
penyesalan di mana2. Saya merasa sangat sedih sehingga saya hampir 
sakit. Saya telah memutuskan untuk melakukan apa yang dapat saya 
lakukan untuk memberitahukan dunia tentang tempat ini. 
 
Suara seorang wanita berkata, "Tolonglah saya." Saya menatap ke 
dalam suatu pasang mata yang betul2 ada, bukan ke lubang2 mata 
yang terbakar di mana tanda2 kebakaran terdapat. Saya sangat sedih, 
saya bergemetaran, dan saya merasakan belas-kasihan dan kesedihan 
untuk roh ini. Saya ingin sekali menarik wanita itu ke luar dari 
sel itu dan melarikan diri bersama dia. "Sangat menyakitkan," dia 
berkata. 
 
"Tuhan, saya akan melakukan apa yang benar sekarang. Saya pernah 
mengenalMu dan Kamu adalah Tuhanku." Tangan2nya menggengam batang2 
dari sel itu. "Mengapa, tidak maukah Engkau menjadi Juruselamat 
saya sekarang?" Suatu bagian yang besar dari daging yang terbakar 
jatuh dari dia dan hanya tulang2 menggengam batang2 itu. 
 
"Kamu bahkan menyembuhkan saya dari kanker," dia berkata, "Kamu 
memberitahukanku untuk pergi dan jangan lagi melakukan dosa kalau 
tidak suatu hal yang lebih buruk akan datang kepadaku. Saya 
berusaha Tuhan; kamu tahu saya berusaha. Saya bahkan berusaha untuk 
menjadi saksi bagiMu. Tetapi Tuhan, saya segera mengetahui bahwa 
orang2 yang memberitakan FirmanMu tidak populer. Saya mau supaya 
orang2 untuk menyukaiku. Saya secara perlahan berbalik ke dunia dan 
nafsu kedagingan menelan saya. Night-klub2 dan minuman2 yang keras 
menjadi lebih penting bagi saya daripada Engkau. Saya tidak lagi 
berhubungan dengan teman2 saya yang Kristen dan segera saya 
menemukan bahwa saya tujuh kali lebih buruk dari saya yang 
sebelumnya." 
 
"Dan meskipun saya menjadi pencinta baik lelaki maupun wanita, saya 
tidak pernah bermaksud untuk hilang. Saya tidak tahu bahwa saya 
dirasuki lucifer. Saya tetap dapat merasakan panggilanMu atas 
hatiku untuk bertobat dan diselamatkan, tetapi saya tidak mau. Saya 
terus berpikir saya masih punya waktu. Besok, saya akan berbalik 
kepada Yesus, dan Dia akan mengampuniku dan melepaskanku. Tetapi 
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saya menunggu terlalu lama dan sekarang sudah terlambat," dia 
menangis. 
 
Mata2nya yang sedih meletus ke dalam api2 dan hilang. Saya 
berteriak dan bersandar pada Yesus. Oh Tuhan, saya pikir, betapa 
mudahnya bagi saya atau salah satu dari orang2 yang saya cintai 
melakukan seperti apa yang wanita itu lakukan. Orang2 berdosa, 
bangunlah sebelum semuanya itu terlambat. 
 
Kita berjalan ke sel yang lain. Di dalamnya terdapat seorang lelaki 
dengan bentuk kerangka dan satu roh keabuan yang kotor di dalamnya. 
Tangisan2 dari kesakitan yang sangat dalam dan penyesalan datang 
dari lelaki ini sehingga saya tahu saya tidak akan pernah melupakan 
mereka. 
 
Yesus berkata, "AnakKu, beberapa orang yang membaca buku ini akan 
membandingkan buku ini dengan suatu cerita khayalan atau suatu film 
yang telah mereka nonton. Mereka akan berkata bahwa hal2 ini tidak 
benar. Tetapi kamu mengetahui hal2 ini benar. Kamu tahu bahwa 
neraka itu sungguh ada, sebab Saya telah membawamu ke sini berkali-
kali dengan RohKu. Saya telah memperlihatkan kebenaran kepadamu 
sehingga kamu dapat menjadi saksi untuk kebenaran itu." 
 
Orang2 yang hilang, jika kamu tidak bertobat dan dibaptis dan 
percaya akan Injil dari Yesus Kristus, ini dengan pasti akan 
menjadi akhiranmu. 
 
"Lelaki ini berada di sini," kata Tuhan, "karena pemberontakannya. 
Dosa dari pemberontakan seperti dosa dari ilmu sihir. Bahkan, semua 
orang2 yang mengetahui akan FirmanKu dan jalan2Ku dan telah 
mendengarkan Injil tetapi tidak bertobat, sedang berontak 
terhadapKu. Banyak roh2 berada di neraka saat ini karena dosa ini." 
 
Lelaki itu berbicara dengan Yesus dan berkata, "Saya pernah 
berpikir membuatMu sebagai Tuhan dari hidupku, tetapi saya tidak 
ingin berjalan di jalanMu yang lurus dan sempit. Saya mau jalan 
yang lebar. Lebih mudah untuk melayani dosa. Saya tidak suka bahwa 
saya harus taat pada kebenaran. Saya mencintai jalan2 saya yang 
berdosa. Saya ingin minum minuman keras dan melakukan hal2 dari 
dunia ini melebihi mentaati Hukum2Mu. Tetapi sekarang saya menyesal 
seandainya saja, saya telah  mendengarkan orang2 yang Engkau kirim 
kepadaku. Sebagai gantinya, saya melakukan kejahatan dan tidak mau 
bertobat." 
 
Tangisan2 yang besar mengguncang badannya sementara dia menangis 
di dalam penyesalan. "Bertahun-tahun, saya telah disiksa di tempat 
ini. Saya tahu saya ini siapa, dan saya tahu saya akan tidak pernah 
ke luar. Saya tersiksa pada pagi dan malam di dalam api2 ini dan 
oleh cacing2 ini. Saya menangis, tetapi tidak ada seorangpun datang 
menolong. Tidak ada seorangpun perhatikan akan rohku di sini - 
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tidak ada seorangpun peduli akan rohku." Dia jatuh ke dalam suatu 
gundukkan kecil di atas lantai dan terus menangis. 
 
Kita berjalan ke sel yang lain lagi. Seorang wanita duduk memungut 
cacing2 dari tulang2nya. Dia mulai menangis ketika dia melihat 
Yesus. "Tolonglah saya, Tuhan." dia berkata, "saya akan menjadi 
baik. Biarlah saya ke luar dari sini." Dia juga bangkit dan 
mencekam batang2 dari sel itu. Saya merasakan belas kasihan yang 
besar terhadap dia. Sementara dia menangis, tangisan2 mengguncang 
badannya. 
  
Wanita itu berkata, "Tuhan, ketika saya berada di dunia, saya 
menyembah allah2 dari agama hindu dan banyak berhala2. Saya tidak 
mau percaya akan Injil dari misionari2 yang memberitakan Injil itu 
kepadaku, meskipun saya telah mendengarkannya banyak kali. Suatu 
hari, saya meninggal. Saya memanggil allah2 saya untuk 
menyelamatkan saya dari neraka, tetapi mereka tidak dapat 
menyelamatkanku. Sekarang, Tuhan, saya mau bertobat." 
 
"Sudah terlambat," kata Yesus. 
 
Api2 menutupi bentuknya ketika kita meneruskan perjalanan; 
tangisan2nya tetap memenuhi rohku sekarang juga. Lucifer telah 
menipu dia. 
 
Dengan kesedihan di suaraNya, Yesus berkata, "Mari, kita akan 
kembali pada besok hari. Sudah waktunya untuk pergi sekarang." 
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Bab 17 Perang di Langit-langit 
 
Roh Tuhan berada padaku dan  sekali lagi kita ke neraka. Yesus 
berkata, "Saya beritahukan kepadamu kebenaran, banyak roh2 berada 
di sini karena ilmu2 sihir, ajaran2 sesat, penyembahan akan allah2 
yang lain, tidak mentaati, tidak percaya, mabuk2an, dan kekotoran 
dari daging dan roh. Mari, Saya akan menunjukkan kepadamu suatu 
misteri dan memberitahukan kepadamu hal2 yang tersembunyi. Saya 
akan membuka rahasia bagaimana berdoa melawan kekuasaan2 dari  
kejahatan." 
 
Kita berjalan ke dalam suatu bagian neraka yang terletak di samping 
dari hati yang jahat itu (hati neraka). Yesus berkata, "Kita akan 
segera masuk ke dalam rahang2 neraka, tetapi Saya ingin 
memperlihatkan kepada semua orang bahwa neraka telah membesarkan 
dirinya." 
 
Kita berhenti dan Dia berkata, "Lihatlah dan percayalah." Saya 
melihat dan terlihat suatu penglihatan yang terbuka. Di dalam 
penglihatan itu, Yesus dan saya berada tinggi di atas dunia melihat 
ke luar ke dalam angkasa. Saya melihat suatu lingkaran roh, tinggi 
di atas dunia. Lingkaran itu tak terlihat oleh mata alami, tetapi 
di dalam roh, saya dapat melihatnya dengan baik. Saya tahu bahwa 
penglihatan itu menyangkut dengan peperangan kita melawan penguasa2 
dan kekuasaan2 dari langit/udara. 
 
Sementara saya terus melihat, saya menemukan, terdapat beberapa 
lingkaran2 yang kecil. Di lingkaran yang pertama terdapat banyak 
roh2 jahat yang kotor. Saya melihat roh2 kotor itu mengambil rupa 
seperti tukang2 sihir dan mereka mulai terbang di sekitar langit 
dan melakukan banyak kerusakan2 rohani. Saya mendengar suara Yesus 
berkata, "Di dalam namaKu, Saya memberikan anak2Ku kuasa atas roh2 
jahat ini. Dengarkan dan belajarlah bagaimana untuk berdoa." 
 
Saya melihat suatu bentuk yang aneh bangkit dari lingkaran yang 
lain dan mulai memutar dan menyemburkan mantera2. Saya melihat 
kemudian suatu setan telah bangkit dan dia melakukan hal2 yang 
jahat di dunia. Setan itu mempunyai roh dari seorang penyihir. 
Dia berbalik dan tertawa, dan dari suatu tongkat di tangannya, 
dia mengucapkan mantera2 yang jahat terhadap berbagai macam orang. 
Saya melihat roh2 jahat yang lain bergabung dengan penyihir itu 
dan lucifer memberikan dia lebih banyak kuasa. 
 
"Lihatlah, apa yang kamu ikat di dunia, Saya akan ikat di surga," 
kata Yesus. "Lucifer harus diikat jika doa2 dari orang2 suci 
dapat menjadi efektif (lebih berhasil) di hari2 akhir ini." 
 
Dari lingkaran yang lain, saya melihat seorang penyihir yang lain 
bangkit, dan dia mulai memberikan perintah2. Hujan dan api mulai 
berjatuhan ke dunia ketika dia berkomat-kamit. Dia mengucapkan 
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banyak hal2 jahat dan dia menipu banyak orang di dunia. Sementara 
saya melihat, saya melihat dua lagi roh2 jahat bergabung dengan 
penyihir itu tinggi di atas dunia. Ini semuanya merupakan penguasa2 
yang jahat dan kekuatan2 dari udara/langit. 
 
Mereka memberikan kuasa2nya ke penyihir2 itu yang berkumpul di 
suatu tempat tertentu untuk melakukan kejahatan. Pekerja2 dari 
kegelapan berkumpul di sekeliling mereka. Roh2 itu datang dan pergi 
sesuka mereka. 
 
"Lihat dengan seksama," Yesus berkata, "karena Roh Kudus 
memperlihatkan kepadamu suatu kebenaran yang besar." 
 
Di dalam penglihatan saya melihat hal2 yang mengerikan sedang 
terjadi di dunia. Kejahatan diperbesarkan dan dosa2 berlimpah. 
Kuasa2 kejahatan itu menyebabkan manusia mencuri, berbohong, menipu,  
melukai satu sama lain, mengatakan hal2 yang jahat terhadap orang 
lain dan ditaklukkan oleh nafsu2 daging. Segala macam kejahatan 
dilepaskan di seluruh dunia. 
 
Saya berkata, "Yesus, ini merupakan hal2 yang sangat mengerikan 
untuk dilihat." 
 
Yesus berkata, "AnakKu, di dalam namaKu, kejahatan harus melarikan 
diri. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan sehingga kamu 
dapat bertahan di hari2 yang jahat itu dan setelah melakukan 
semuanya itu, dapat berdiri." 
 
Sementara roh2 jahat menyemburkan kekejian mereka dan fitnahan2 
atas dunia, saya melihat orang2 Tuhan mulai berdoa. Mereka berdoa 
di dalam nama Yesus dan di dalam iman. Ketika mereka berdoa, Firman 
Tuhan datang melawan roh2 jahat itu, yang mulai kehilangan 
kekuatannya. Sementara orang2 suci berdoa, kekuatan2 dari kejahatan  
mulai kehilangan pertahanan mereka. Mantera2 jahat dihancurkan. 
Mereka yang telah diperlemah oleh kekuatan2 dari neraka dikuatkan. 
 
Ketika mereka berdoa seperti di dalam suatu kesatuan suara, 
malaikat2 surga memasuki peperangan itu. Saya melihat malaikat2 
yang suci berkelahi dengan penguasa2 kejahatan dan kuasa2 dari 
udara, dan malaikat2 Tuhan menghancurkan kuasa2 dari kejahatan itu. 
 
Saya melihat dan terlihat banyak barisan2, barisan2 yang satu ke 
barisan2 yang lain dari kekuatan malaikat, dengan kira2 600 
malaikat di setiap barisan. Ketika orang2 percaya akan Tuhan, 
malaikat2 maju. Tuhan memberikan perintah2 dan dahsyat akan 
kuasaNya. Dia memberikan kekuatan yang besar kepada orang2Nya 
dan kepada malaikat2 itu untuk menghancurkan pekerjaan2 lucifer. 
Tuhan berperang menentang kejahatan di langit. 
 
Ketika orang2 berdoa dan percaya akan Tuhan, kekuasaan2 jahat 
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dihancurkan. Tetapi ketika terdapat ketidak-percayaan, kuasa2 
kejahatan mulai mendesak. 
 
"Orang2Ku harus percaya dan mereka harus setuju dengan satu sama 
lain dan denganKu," kata Tuhan, "jika semuanya itu akan ditahlukkan 
ke bawah kaki2 Tuhan Bapa." Surga dan dunia harus setuju jika kita 
akan menghancurkan musuh2 kita. 
 
Ketika pujian2 dari orang2 Tuhan mulai bangkit dari dunia, kuasa2 
kejahatan mundur. Saya melihat orang2 suci dari Tuhan berdoa dengan 
seluruh hati mereka melawan tipu2 muslihat lucifer. Ketika mereka 
melakukan hal2 itu, mantera2  yang jahat dan kutukan2 dihancurkan 
dan orang2 suci memperoleh kemenangan. 
 
Ini yang terjadi. Sementara malaikat2 Tuhan berperang melawan 
setan2 dan kekuatan2 dari neraka, orang2 suci dilepaskan melalui 
doa. Sementara orang2 dilepaskan, banyak pujian dipanjatkan ke 
Tuhan, dan pujian2 itu membawa banyak lagi kemenangan2.  Hanya 
ketika hasil2 dari doa itu tidak terlihat dengan segera/langsung, 
pujian2 itu berhenti dan kejahatan mulai memenangi perang itu. 
 
Saya mendengar seorang malaikat dengan suatu suara yang keras 
berkata, "Oh Tuhan, iman dari orang2Mu itu lemah. Mereka harus 
beriman jika Engkau akan melepaskan mereka dari gerombolan2 lucifer 
itu. Tuhan, ampunilah mereka, orang2 pewaris dari keselamatan." 
 
Suara dari Yang Maha Kuasa menjawab, "Tanpa iman tidak mungkin  
orang berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan adalah setia dan Dia 
akan menguatkanmu." 
 
Kembali di dalam penglihatan saya melihat Tuhan mencurahkan RohNya 
ke semua manusia, dan orang2 percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa 
yang mereka minta karena  mereka adalah kepunyaan Tuhan dan mereka 
mengasihi Tuhan dengan tulus. Mereka beriman pada Tuhan dan percaya 
akan FirmanNya, dan Tuhan melepaskan mereka. Dan Firman Tuhan 
bertumbuh di daerah itu. 
 
Tuhan berkata, "Segala sesuatu itu mungkin bagi mereka yang percaya. 
Saya memperhatikan Firman Saya untuk melakukannya. Kamu lakukan 
bagianmu dan kamu dapat mengetahui bahwa Saya akan melakukan 
bagianKu. Jika orang2Ku akan berdiri untuk kebenaran dan bertanding 
dalam pertandingan iman yang benar, hal2 yang bagus akan terjadi 
seperti pada hari Pentakosta. PanggillahKu dan Saya akan mendengar. 
Saya akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi orang2Ku. Saya akan 
mendirikanmu di dalam keadilan, kebenaran, dan ketulusan." 
 
Di dalam penglihatan, saya melihat Kristen2 dilahirkan seperti 
bayi2 kecil. Saya melihat malaikat2 berdiri di atas mereka untuk 
melindungi mereka dari hal2 yang dapat melukai. Saya melihat Tuhan 
dari tentara langit, berperang bagi mereka dan memperoleh  
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kemenangan untuk mereka. Kemudian saya melihat bayi2 itu menjadi 
dewasa dan menuai tanah2 milik Tuhan yang dimuliakan. Mereka 
melakukan pekerjaan Tuhan dengan suatu hati yang senang 
- mencintai Tuhan, percaya akan Dia dan melayani Dia. Saya melihat 
malaikat2 dan Firman Tuhan bekerja sama untuk menghancurkan 
kejahatan dari permukaan dunia. Saya melihat kedamaian di dunia 
ketika seluruh hal2 akhirnya diletakkan/ditaklukkan di bawah kaki2 
Tuhan. 
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Bab 18 Penglihatan-penglihatan yang Terbuka dari Neraka 
 
Tuhan berkata, "Penglihatan ini untuk masa depan, dan itu akan 
berlalu. Tetapi Saya akan kembali untuk menebus pengantinKu, 
gerejaKu, dan mereka tidak akan melihatnya. Bangunlah, orang2Ku! 
Bunyikan alaram ke sudut2 dari dunia, sebab Saya akan kembali 
seperti yang FirmanKu telah katakan." 
 
Saya melihat ular yang berapi itu yang terdapat di tangan kanan 
neraka. 
 
Yesus berkata, "Mari, lihat apa yang Roh katakan kepada dunia." 
 
Saya melihat tanduk2 dari ular berapi itu ketika mereka memasuki 
badan2 dari orang2 di dunia. Banyak orang dirasuki sepenuhnya oleh 
ular itu. Sementara saya memandang, saya melihat suatu binatang 
yang sangat besar muncul dari suatu tempat yang luas dan berubah 
menjadi seorang manusia. Penghuni2 dari dunia melarikan diri dari 
dia, beberapa ke gurun, beberapa ke gua2 dan beberapa ke stasiun 
dari kereta listrik bawah tanah dan ke tempat perlindungan dari 
bom2. Mereka mencari perlindungan apapun untuk menyembunyikan diri 
dari mata-mata dari binatang itu. Tidak ada seorangpun memuji TUhan 
atau membicarakan tentang Yesus. 
 
Suatu suara berkata kepadaku, "Di manakah orang2Ku?" 
 
Saya melihat dengan lebih dekat dan melihat orang2 berjalan seperti 
orang2 mati berjalan. Terdapat suatu kesedihan yang penuh dengan 
keputus-asaan di udara, dan tidak ada seorang yang menoleh ke kanan 
atau ke kiri. Saya melihat bahwa orang2 itu dibimbing oleh suatu 
kekuatan yang tak terlihat. Kadang2 suatu suara berbicara kepada 
mereka di udara dan mereka mentaati suara itu. Mereka tidak saling 
berbicara. Saya juga melihat bahwa nomor "666" ditulis pada dahi 
dan di atas tangan2 dari setiap orang tersebut. Saya melihat 
tentara2 menunggang kuda mengumpulkan mereka bersama seperti 
ternak2. 
 
Bendera Amerika, kusut dan robek, terlantar di lantai. Tidak ada 
kegembiraan, tidak ada gelak-tawa, tidak ada kesenangan. Saya 
melihat kematian dan kejahatan di mana2. 
 
Orang2 itu berjalan satu persatu di belakang yang lain ke dalam 
suatu toko deparmen yang besar. Mereka berjalan dengan langkah2 
yang sama seperti tentara2 yang telah patah semangatnya dan  
berpakaian yang sama seperti suatu macam pakaian penjara. Suatu 
pagar mengelilingi toko itu, dan penjaga2 ditempatkan di mana2. Di 
mana saja saya melihat, saya melihat tentara2 di dalam pakaian 
seragam untuk perang. 
 
Saya melihat orang2 yang seperti zombi2 ini dituntun ke dalam 



 85

toko itu, di mana mereka dapat membeli hanya barang2 keperluan  
yang paling dasar. Ketika setiap orang itu selesai dengan 
pembeliannya, mereka ditaruh di atas sebuah truk hijau yang besar 
milik tentara. Truk itu dijaga dengan ketat,  dibawa ke suatu 
daerah. 
 
Di sini, seperti di dalam suatu klinik, orang2 ini diperiksa 
untuk penyakit menular dan cacat2 yang melumpuhkan. Beberapa orang 
dalam jumlah kecil dikesampingkan karena ditolak. 
 
Segera, orang2 yang gagal dari pemeriksaan itu dibawa ke suatu 
ruangan yang lain. Di dalam ruangan itu, terdapat banyak barisan 
tombol2 dan ukuran meteran2 pada seluruh permukaan dari sebuah 
dinding. Suatu pintu terbuka, dan beberapa orang teknisi masuk. 
Salah satu dari mereka mulai memanggil nama2 dari orang2 di ruangan 
itu. Tanpa perlawanan, mereka bangkit ketika nama mereka dipanggil 
dan berbaris ke dalam suatu kotak yang besar. Ketika mereka berada 
di dalam kotak itu, teknisi yang lain menutup pintu itu dan menarik 
sebuah tombol pada suatu panel di atas dinding itu. 
 
Beberapa menit kemudian dia membuka pintu itu, mengambil turun 
sebuah sapu dan wajan abu, dan menyapu apa yang tersisa di lantai, 
sisa2 dari orang2 yang masuk ke kotak itu. Hanya tersisa suatu 
gumpalan abu dari kamar yang sebelumnya penuh dengan orang2. 
 
Saya melihat orang2 yang lulus dari pemeriksaan medis itu 
dikembalikan ke truk yang sama dan dibawa ke suatu kereta api. 
Tidak ada seorangpun berbicara atau bahkan menoleh untuk melihat 
orang lain. Di suatu bangunan yang lain, setiap orang ditugaskan 
dengan sebuah pekerjaan. Mereka semuanya bekerja tanpa suatu 
perdebatan. Saya melihat mereka bekerja dengan keras pada tugas 
mereka, dan kemudian pada sore hari mereka dibawa ke suatu bangunan 
aparmen dengan pagar yang tinggi di sekelilingnya. Mereka 
melepaskan pakaian mereka dan pergi tidur. Besoknya mereka bekerja 
keras lagi. 
 
Saya mendengar suatu suara yang keras memenuhi udara pada malam  
hari. 
 
Saya melihat suatu binatang yang besar, dan dia duduk di atas 
suatu tahta yang besar. Semua orang menuruti binatang itu. Saya 
melihat tanduk2 rohani bertumbuh dari kepalanya. Tanduk2 itu  
mencapai ke dalam dan ke luar dari setiap tempat di dunia. Binatang 
itu menentukan untuk dirinya sendiri banyak posisi kekuasaan dan 
banyak jabatan2, dan dia menjadi sangat berkuasa.    
 
Binatang itu memaksakan dirinya ke banyak tempat2 dan menipu banyak 
orang. Orang2 kaya dan orang2 terkenal ditipu maupun orang2 miskin 
dan orang2 yang dicabut hak2 mereka untuk memilih. Anak2 kecil dan 
orang2 dewasa memberikan hormat kepada binatang itu. 
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Suatu mesin yang besar dibawa ke dalam suatu kantor. Binatang itu 
menaruh tandanya di atas mesin itu, dan suaranya ke luar dari mesin 
itu. Juga terdapat suatu mesin yang mengawasi setiap gerak-gerik 
orang, mesin itu dapat melihat ke dalam setiap rumah2 dan 
perusahaan2. Hanya terdapat satu mesin yang seperti ini, dan mesin 
itu dimiliki oleh  binatang itu. Bagian dari mesin yang ditempatkan 
di rumah2 dari orang2 tak terlihat dengan mata yang telanjang, 
tetapi mesin itu dapat dan melaporkan kepada binatang itu tentang 
segala gerak-gerik yang dilakukan oleh orang2 itu. Saya melihat 
ketika binatang itu memutar tahtanya dan menghadap ke saya. Di atas 
dahinya tertulis nomor 666. 
 
Sementara saya melihat, saya melihat seorang lelaki di suatu kantor 
yang lain menjadi marah pada binatang itu. Lelaki itu memaksa untuk 
berbicara dengan binatang itu. Lelaki itu berteriak dengan sangat 
keras. Binatang itu muncul dan kelihatannya sangat sopan ketika dia 
berkata, "Mari, saya dapat menolongmu untuk mengatasi semua 
masalah2mu." 
 
Binatang itu membawa lelaki yang marah itu ke dalam suatu ruangan 
yang besar dan memberikan suatu tanda pada lelaki itu supaya 
berbaring di atas sebuah meja. Ruangan dan meja itu mengingatkanku 
akan suatu kamar darurat rumah sakit. Lelaki itu diberikan obat 
bius dan didorong ke bawah suatu mesin yang besar. Binatang itu 
memasang kabel2 ke kepala lelaki itu dan menyalakan mesin itu. Di 
atas mesin itu tertulis kata2, "Mesin yang dapat menghapus pikiran, 
milik binatang itu, 666" 
 
Ketika lelaki itu dipindahkan dari meja itu, mata2nya terlihat 
seperti memandang dengan kekosongan dan gerakan2nya mengingatkanku 
akan salah satu zombi dari sebuah film. Saya melihat suatu bintik 
kosong yang besar di atas kepalanya, dan saya tahu bahwa pikirannya 
telah dirubah dengan operasi sehingga dia dapat dikendalikan oleh 
binatang itu. 
 
Binatang itu berkata, "Sekarang, bapa, bukankah kamu merasa lebih 
baik? Bukankah saya berkata saya dapat menangani semua masalah2mu? 
Saya telah memberikanmu suatu pikiran yang baru. Kamu tidak akan 
mempunyai kekuatiran dan masalah2 sekarang." 
Lelaki itu tidak berkata. 
 
"Kamu akan menuruti setiap perintahku," kata binatang itu ketika 
dia mengambil suatu benda yang kecil dan memasangnya ke kemeja dari 
lelaki itu. Dia berkata kembali dengan lelaki itu dan lelaki itu 
menjawab tanpa menggoyangkan bibir2nya. Lelaki itu bergerak seperti 
seorang mati yang masih hidup.  
 
"Kamu akan bekerja dan tidak akan menjadi marah atau frustrasi, 
atau tidak akan menangis atau menjadi sedih. Kamu akan bekerja 
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untuk saya sampai kamu meninggal. Saya mempunyai banyak orang 
seperti kamu yang saya kendalikan. Beberapa dari mereka menipu, 
beberapa membunuh, beberapa mencuri, beberapa melakukan peperangan, 
beberapa mempunyai anak2, beberapa menjalankan mesin2, dan beberapa 
melakukan perbuatan2 yang lain. Ya, saya mengendalikan semuanya." 
Suatu gelak-tawa kejahatan ke luar dari binatang itu. 
 
Lelaki itu diberikan kertas2 untuk ditanda-tangani. Lelaki itu 
dengan senang memberikan semua miliknya kepada binatang itu. 
 
Di dalam penglihatan saya, saya melihat lelaki itu meninggalkan 
kantor dari binatang itu, masuk ke dalam suatu mobil dan pulang ke 
rumah. Ketika dia mendekati istrinya, istrinya berusaha untuk 
menciumnya, tetapi lelaki itu tidak membuat usaha apapun untuk 
membalas. Lelaki itu tidak mempunyai perasaan terhadap istrinya 
atau orang lain. Binatang itu telah membuatnya tidak mempunyai 
kemampuan untuk merasakan emosi apapun. 
 
Istri itu menjadi sangat marah dan berteriak ke suaminya, tetapi 
tidak menghasilkan apapun. Akhirnya dia berkata, "Oke, saya akan 
menelpon binatang itu. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan." 
Setelah menelpon dengan singkat, wanita itu meninggalkan rumah itu 
dan mengemudi mobilnya ke bangunan yang sama dari mana suaminya 
baru datang. 
 
Binatang itu menyambut wanita itu  masuk dan berkata, "Beritahu 
kepadaku semua persoalan2mu. Saya yakin saya dapat menolongmu." 
 
Suatu lelaki yang sangat tampan membimbing wanita itu dengan tangan 
dan menuntun wanita itu ke meja yang sama di mana suaminya barusan 
berada. Setelah operasi yang sama, wanita itu juga menjadi budak 
untuk binatang itu, budak yang telah hilang kepribadiannya. 
 
Saya mendengar binatang itu bertanya kepada dia, "Bagaimana 
perasaanmu?" Wanita itu tidak menjawab sampai binatang itu 
meletakkan suatu benda yang kecil ke kemeja wanita itu. Kemudian 
wanita itu mengaku bahwa binatang itu adalah pemilik dan tuan 
dan mulai menyembah binatang itu. 
 
"Kamu akan menjadi seorang yang khusus, untuk melahirkan," binatang 
itu berkata, "Kamu akan mempunyai bayi2 yang sempurna dan mereka 
akan menyembah dan melayaniku." 
 
Wanita itu menjawab dengan suatu suara robot, "Ya, tuan, saya akan 
mentaati." 
 
Saya melihat wanita itu lagi. Kali ini dia berada di sebuah 
bangunan. Terdapat banyak wanita2 yang hamil. Wanita2 itu 
berbaring sepertinya tanpa kehidupan, di atas ranjang2 mereka 
dan sambil menyanyikan lagu2 yang monoton memuja binatang itu. 
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Mereka mempunyai 666 di atas dahi2 mereka. 
 
Ketika bayi2 mereka lahir, bayi2 itu dibawa ke suatu bangunan 
di mana perawat2 yang dapat merubah pikiran bertugas untuk 
membesarkan bayi2 itu. Perawat2 itu juga mempunyai 666 di  
atas dahi2 mereka. 
 
Binatang itu bertumbuh di dalam kekuasaan sampai kerajaannya 
menyebar ke seluruh dunia. Bayi2 itu mulai tumbuh, dan pada waktu 
tertentu, bayi2 itu juga dibawa ke bawah mesin yang menghancurkan 
pikiran itu. Mereka menyembah binatang itu dan patungnya. Tetapi 
mesin itu tidak mempunyai kuasa atas anak2 Tuhan. 
 
Saya mendengar suara Tuhan berkata, "Mereka yang menyembah binatang 
itu dan patung/bayangannya akan musnah. Banyak akan ditipu dan akan 
jatuh, tetapi saya akan menyelamatkan anak2Ku dari binatang itu. 
Hal2 ini akan terjadi di akhir zaman. Jangan menerima tanda dari 
binatang itu (tanda 666). Bertobatlah sekarang, sebelum terlambat." 
 
"Binatang itu akan memanggil dirinya sendiri sebagai seorang 
manusia kedamaian. Dan dia akan membawa kedamaian kepada banyak 
bangsa2 pada saat2 yang penuh kekacauan. Lelaki itu (binatang itu) 
akan mampu menyediakan dunia dengan banyak barang2 yang tidak 
mahal dan dia akan meyakinkan bahwa gaji dari setiap orang akan 
cukup. Dia akan membuat persekutuan dengan banyak bangsa2 dan 
orang2 yang terkenal dari dunia akan mengikutinya ke dalam 
suatu perasaan keamanan yang palsu. 
 
"Sebelum waktu2 ini, Saya akan membangkitkan suatu tentara dari 
orang2 yang percaya yang akan berdiri untuk kebenaran dan keadilan. 
Suatu tentara yang sangat kuat, yang dibicarakan oleh nabi Yoel, 
akan mendengar suaraKu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya 
matahari." 
 
"Pada jam2 malam juga, mereka akan mendengar suaraKu, dan mereka 
akan menjawabKu, Mereka akan bekerja untukKu, dan mereka akan 
berlari seperti orang2 yang siap berperang dengan perkasa. Mereka 
akan melakukan pekerjaan2 yang besar untukKu, sebab Saya akan 
beserta mereka." 
 
Semuanya ini diperlihatkan kepadaku oleh Tuhan Yesus Kristus 
di dalam suatu penglihatan yang terbuka. Mereka adalah kata2 
dari mulutNya, dan mereka mengenai akhir zaman. 
 
Yesus dan saya kembali ke rumah, dan saya bertanya-tanya tentang 
semua hal2 yang telah Dia tunjukkan kepadaku dan beritahukan 
kepadaku. Saya tertidur sambil berdoa untuk keselamatan bagi semua 
umat manusia. 
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Bab 19 Rahang-rahang Neraka 
 
Pada malam berikutnya, Yesus dan saya berjalan ke dalam rahang2 
neraka. 
 
Yesus berkata, "Kita hampir melalui neraka, anakKu. Saya tidak akan 
menunjukkan kepadamu seluruh neraka. Tetapi apa yang telah Saya 
perlihatkan padamu, Saya ingin agar kamu memberitahukan dunia. 
Beritahukan mereka bahwa neraka itu sungguh ada. Beritahukan mereka 
bahwa laporan ini benar." 
 
Ketika kita berjalan, kita berhenti di atas sebuah bukit melihat ke 
bawah sebuah lembah. Sejauh mata saya dapat melihat, terdapat 
tumpukan2 dari roh2 manusia melapisi sisi2 bukit ini. Saya dapat 
mendengar teriakan2 mereka. Suara2 yang keras memenuhi tempat itu. 
Yesus berkata, "AnakKu, ini adalah rahang2 neraka. Setiap kali 
mulut neraka dibuka, kamu akan mendengar bunyi yang keras itu." 
 
Roh2 itu berusaha untuk ke luar dari tempat itu tetapi mereka 
tak dapat, karena mereka tertanam di dalam sisi2 neraka. 
 
Ketika Yesus berkata, saya melihat banyak bentuk2 gelap jatuh ke 
bawah melewati kita dan jatuh berdebuk ke dasar bukit itu. Setan2 
dengan rantai2 yang besar menarik roh2 itu pergi. Yesus berkata, 
"Mereka adalah roh2 yang baru meninggal dunia dan tiba di neraka. 
Kegiatan ini berjalan terus pada pagi dan malam." 
 
Tiba2, suatu kesunyian yang besar memenuhi tempat itu. Yesus 
berkata, "Saya mengasihimu, AnakKu, dan Saya ingin supaya kamu 
memberitahukan orang2 dunia tentang neraka." 
 
Saya melihat jauh ke bawah ke dalam rahang2 neraka melalui 
suatu jendela di sisi2 dari rahang2 itu. Tangisan2 dari  
kesakitan dan siksaan naik dari sana. Kapan ini semuanya 
akan berakhir? Saya berpikir. Saya akan sangat senang untuk 
berhenti/ beristirahat dari perjalanan ini.  
 
Kemudian, secara tiba2, Saya merasa hilang. Saya tidak tahu 
bagaimana saya tahu, tetapi saya tahu dengan seluruh hatiku bahwa 
Yesus telah pergi. Saya merasa sangat sedih. Saya menoleh ke arah 
di mana Yesus sebelumnya berada. Memang benar, Yesus tidak terlihat 
di sana! "Oh tidak!" Saya berteriak, "Jangan lagi! Oh Yesus, di 
manakah Engkau?" 
 
Apa yang akan kamu baca akan menakutkanmu. Saya berdoa hal ini 
akan menakutkanmu sedemikian rupa sehingga membuatmu menjadi 
seorang yang percaya. Saya berdoa supaya kamu bisa bertobat 
akan dosa2mu sehingga kamu tidak akan ke tempat yang mengerikan 
itu. Saya berdoa supaya kamu akan percaya kepadaku, sebab saya 
tidak mau hal ini terjadi kepada siapapun. Saya mengasihimu dan 
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berharap supaya kamu akan bangun sebelum semuanya terlambat. 
 
Jika kamu adalah seorang Kristen dan sedang membaca ini, yakinkan 
lah keselamatanmu. Siaplah untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat, 
sebab kadang2 tidak ada waktu untuk bertobat. Jagalah supaya 
cahayamu tetap terbakar dan lampumu penuh dengan minyak. Jika kamu 
belum dilahirkan kembali, baca Yohanes 3:16-19, dan panggillah akan 
Tuhan. Dia akan menyelamatkanmu dari tempat siksaan ini. 
 
Ketika saya berteriak kepada Yesus, saya mulai turun ke bawah bukit 
untuk mencari Dia. Saya diberhentikan oleh suatu setan yang besar 
dengan sebuah rantai. Dia tertawa dan berkata, "Kamu tidak dapat 
melarikan diri ke mana2, wanita. Yesus tidak berada di sini untuk 
menyelamatkanmu. Kamu akan berada di neraka selamanya." 
 
"Oh tidak," saya berteriak, "biarkan saya pergi!" Saya melawan 
dia dengan seluruh kekuatanku tetapi segera terikat dengan suatu 
rantai dan dilempar ke tanah. Sementara saya berbaring di sana, 
suatu lapisan tipis yang melekat dan aneh mulai menutupi badanku 
dengan suatu bau yang sangat busuk sehingga saya merasa sakit. Saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi. 
 
Dan kemudian saya merasakan daging dan kulit saya mulai jatuh dari 
tulang2ku! Saya berteriak dan berteriak di dalam kengerian yang 
menderita sekali. "Oh Yesus," saya memanggil, "di manakah Engkau?" 
 
Saya melihat diriku dan melihat lubang2 mulai bermunculan pada 
seluruh daging2 saya yang masih tersisa. Saya mulai berubah menjadi 
warna keabuan yang kotor, dan daging abu2 jatuh dariku. Terdapat 
lubang2 di sisi2ku, kaki2ku, tangan2ku dan lengan2ku. Saya 
berteriak, "Oh tidak! Saya berada di neraka selamanya! Oh tidak!" 
 
Saya mulai merasakan cacing2 di dalam saya dan melihat bahwa 
tulang2ku penuh dengan mereka. Bahkan ketika saya tak dapat melihat 
mereka, saya tahu mereka berada di sana. Saya berusaha menarik 
mereka dari diriku, tetapi lebih banyak datang untuk memenuhi 
tempat itu. Saya dapat merasakan dengan betul2 pembusukan di dalam 
badanku. 
 
Ya, saya tahu semuanya dan dapat mengingat dengan jelas apa yang 
terjadi di dunia. Saya dapat merasa, melihat, mencium, mendengar 
dan mencicipi siksaan neraka. Saya dapat melihat bagian dalam dari 
diri saya sendiri. Saya hanya suatu kerangka yang kotor, tetapi 
saya dapat merasakan segala yang terjadi padaku. Saya melihat yang 
lain seperti diriku. Terdapat roh2 sejauh saya dapat melihat. 
 
Saya menangis di dalam penderitaan yang besar, "Oh Yesus! Tolonglah 
saya, Yesus." Saya ingin mati, tetapi tak dapat. Saya merasakan 
api dinyalakan lagi di kaki2 saya. Saya berteriak, "Di manakah 
Engkau, Yesus?" Saya berguling-guling di atas tanah dan menangis 
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bersama semua orang2 yang di sana. Kita berbaring di dalam 
rahang2 neraka di dalam tumpukan2, seperti sampah yang dibuang. 
Kesakitan yang tak tertahan mencekam roh2 kita. 
 
Saya terus berteriak berkali-kali, "Di manakah Engkau Yesus? 
Di manakah Engkau Yesus?" 
 
Saya berpikir jika ini hanya merupakan suatu mimpi? Akan bangunkah 
saya? Benar2kah saya berada di neraka? Telah saya lakukankah 
beberapa dosa yang besar terhadap Tuhan dan kehilangan akan 
keselamatan saya? Apa yang telah terjadi? Berdosakah saya terhadap 
Roh Kudus? Saya mengingat semua ajaran2 Alkitab yang pernah saya 
dengar. Saya tahu keluarga saya berada di suatu tempat di atasku. 
Di dalam kengerian, saya menyadari bahwa saya di neraka persis 
seperti semua roh2 yang telah saya lihat dan yang pernah berbicara 
dengan saya. 
 
Saya merasa aneh dapat melihat secara lengkap menembus seluruh 
badanku. Cacing2 mulai merangkak di atas saya lagi. Saya dapat 
merasakan mereka merangkak. Saya berteriak dengan ketakutan dan 
kesakitan. 
 
Kemudian seorang setan berkata, "Yesusmu mengecewakanmu, bukankah 
demikian? Sekarang kamu adalah milik lucifer!" Gelak-tawa yang 
jahat ke luar dari dia ketika dia mengangkat bentukku dan 
meletakkanku di atas sesuatu. 
 
Saya segera mengetahui bahwa saya berada di atas punggung seekor 
binatang yang kelihatannya seperti mati tapi masih hidup. Binatang 
itu seperti saya, kelihatannya kotor keabuan, penuh dengan kotoran 
dan daging yang membusuk dan mati. Suatu bau yang busuk memenuhi 
udara yang kotor itu. Binatang itu membawaku tinggi ke atas sebuah 
tebing. Saya berpikir, Oh Tuhan, di manakah Engkau? 
 
Kita melewati banyak roh2 yang menangis untuk diselamatkan. Saya 
mendengar suara yang keras ketika rahang2 neraka itu membuka dan 
banyak roh2 jatuh melewatiku. Tangan2ku diikat di belakangku. 
 
Kesakitan itu tidak tetap - kesakitan itu datang dengan tiba2 dan 
pergi dengan tiba2. Saya berteriak setiap kali kesakitan itu datang 
dan menunggu dengan ketakutan ketika kesakitan itu berkurang. 
 
Saya berpikir, Bagaimana saya dapat ke luar? Apa yang akan terjadi? 
Apakah ini merupakan keakhiran? Apakah yang telah saya lakukan 
sehingga saya patut mendapatkan neraka? "Oh Tuhan, di manakah 
Engkau?" Saya berteriak di dalam kesakitan. 
 
Saya menangis, tetapi tidak ada air mata - hanya tangisan2 yang 
kering mengguncang badanku. Binatang itu berhenti di depan sesuatu. 
Saya melihat ke atas dan melihat suatu kamar yang indah penuh 
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dengan kekayaan yang berlimpah dan perhiasan2 yang mengkilap. Di 
tengah dari kamar ini terdapat seorang wanita yang berpakaian 
dengan pakaian seorang ratu. Saya berpikir di dalam keadaan saya 
yang penuh dengan keputus-asaan, apakah ini. 

Saya berkata, "Wanita, tolonglah saya." Dia datang mendekati dan 
meludahi ke bentuk wajahku. Dia mengutukku dan mengucapkan kata2 
kotor terhadapku. "Oh Tuhan, apa yang akan terjadi selanjutnya?" 
Saya menangis. Suatu gelak-tawa yang jahat ke luar dari wanita itu. 
 
Di depan mata2 saya, wanita itu berubah menjadi seorang lelaki, 
seekor kucing,  seekor kuda, seekor  ular, seekor tikus dan seorang 
lelaki muda. Apa saja yang dia pilih untuk berupa, dia menjadi 
sedemikian rupa. Dia mempunyai kuasa kejahatan yang besar. Di atas 
dari kamarnya tertulis "Ratu dari Lucifer." 
 
Binatang itu bergerak lagi kelihatan sepertinya berjam-jam dan 
kemudian dia berhenti lagi. Dengan suatu guncangan, saya terlempar 
dari binatang itu, ke atas tanah. Saya melihat ke atas dan melihat 
suatu tentara terdiri dari lelaki di atas kuda datang ke arah saya. 
Saya didorong ke samping ketika mereka melewati. Mereka juga 
seperti kerangka2 dengan warna keabuan yang kotor dari kematian. 
 
Setelah mereka melewati, saya diangkat dari tanah dan dimasukkan 
ke dalam suatu sel. Sementara seseorang mengunci pintu itu, saya 
melihat ke sekeliling sel itu di dalam ketakutan dan tangisan. Saya 
berdoa tetapi tanpa harapan. Saya menangis dan bertobat beribu kali 
akan dosa2ku. Ya, saya berpikir tentang banyak hal yang seharusnya 
dapat saya lakukan untuk membimbing orang2 berbalik kepada Kristus 
dan menolong seseorang ketika mereka memerlukan saya. Saya bertobat 
akan hal2 yang pernah saya lakukan dan hal2 yang belum sempat saya 
lakukan. 
 
"Oh Tuhan, selamatkan saya," Saya menangis. Berkali-kali saya 
memanggil Tuhan untuk menolongku. Saya tak dapat melihat Dia dan 
merasakan Dia. Saya berada di neraka seperti yang lainnya, yang 
telah saya lihat. Saya jatuh ke atas lantai di dalam kesakitan dan 
tangisan. Saya merasakan saya hilang selamanya. 
 
Berjam-jam telah berlalu, dan sering, suara yang keras itu datang 
lagi, dan roh2 yang lain jatuh ke dalam neraka. Saya terus 
memanggil, "Yesus, di manakah Engkau?" Tidak ada jawaban. Cacing2 
mulai lagi merangkak di dalam bentuk roh saya. Saya dapat merasakan 
mereka seluruhnya di dalamku. 
 
Kematian terdapat di mana2. Saya tidak mempunyai daging, tidak 
mempunyai organ2 tubuh, tidak mempunyai darah, tidak mempunyai 
badan dan tidak mempunyai harapan. Saya terus menarik cacing2 
ke luar dari bentuk kerangka saya. Saya mengetahui semuanya yang 
sedang terjadi, dan saya mau mati tetapi tidak dapat. 
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Rohku akan hidup selamanya. 
 
Saya mulai bernyanyi akan kehidupan dan kuasa di darah Yesus, yang 
dapat menyelamatkan dari dosa. Ketika saya melakukan hal itu, 
setan2 yang besar dengan tombak2 datang dan berteriak, "Berhenti!" 
Mereka menusukku dengan tombak2, dan saya merasakan kepanasan 
sekejap dari api ketika runcingan2 itu masuk ke bentukku. Berkali-
kali mereka menusukku. 
 
Mereka bernyanyi, "lucifer adalah allah di sini. Kita membenci 
Yesus dan semuanya yang Dia bela (perjuangkan)!" 
 
Ketika saya tidak mau berhenti bernyanyi, mereka mengeluarkan 
ku dari sel itu dan menarikku ke suatu tempat terbuka. "Jika 
kamu tidak diam," mereka berkata, "siksaanmu akan lebih besar." 
 
Saya berhenti bernyanyi dan akhirnya mereka membawaku kembali 
ke sel itu. Saya ingat akan suatu ayat Alkitab tentang malaikat2 
yang jatuh yang disimpan untuk dirantai sampai penghakiman 
akhir. Saya berpikir jika ini merupakan hukumanku. "Tuhan, 
selamatkan orang2 di dunia," saya menangis. "Bangunkanlah mereka 
sebelum semuanya itu terlambat." Banyak ayat2 Alkitab datang ke 
pikiranku, tetapi saya takut akan setan2 itu dan tidak menyebutkan 
ayat2 itu. 
 
Keluhan2 dan teriakan2 memenuhi udara yang kotor itu. Seekor tikus 
merangkak mendekatiku. Saya menendang dia pergi. Saya memikirkan 
suami dan anak2ku. "Oh Tuhan, jangan biarkan mereka datang ke 
sini," Saya menangis, sebab saya tahu dengan sungguh2 bahwa saya 
berada di neraka. 
 
Tuhan tidak dapat mendengarku. Telinga2 dari Yang Maha Kuasa 
tertutup terhadap teriakan2 di neraka, saya pikir. Hanya saja jika 
seseorang akan mendengar. 
 
Seekor tikus yang besar berlari ke kaki saya dan menggigitku. Saya 
berteriak dan menarik dia dari kakiku. Terasa suatu kesakitan 
sekejab yang besar. 
 
Suatu api tidak tahu dari mana, mulai dengan perlahan menjalar 
ke arah saya. Detik2, menit2, jam2 berlalu. Saya seorang berdosa, 
pergi ke neraka. "Oh kematian, datanglah," saya menangis. Tangisan2 
saya kelihatannya memenuhi seluruh rahang2 neraka itu. Yang lainpun 
bergabung di dalam tangisan2 saya - hilang selamanya - tidak ada 
jalan! Saya mau mati, tetapi tak dapat. 
 
Saya jatuh ke lantai dalam bentuk sebuah tumpukan, merasakan 
semua siksaan2 ini. Saya mendengar rahang2 itu membuka lagi, 
dan banyak roh2 datang ke sini. Api2 itu membakar saya sekarang, 
dan suatu kesakitan yang baru datang. Saya mengetahui segala yang  
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sedang terjadi. Saya mempunyai suatu pikiran yang tajam dan logika. 
Saya tahu akan semua hal2 ini, dan saya tahu bahwa roh2 yang 
meninggalkan dunia dan tidak diselamatkan dari dosa2 mereka, mereka 
datang ke sini. 
 
"Oh Tuhanku, selamatkanlah saya," saya menangis. "Selamatkanlah 
kita semuanya." 
 
Saya ingat akan seluruh hidupku dan semua orang yang telah 
memberitahukan kepada saya akan Yesus. Saya ingat berdoa untuk 
orang2 sakit dan bagaimana Yesus menyembuhkan mereka. Saya ingat 
akan Firman2Nya tentang kasih dan hiburan dan kesetiaanNya. 
 
Hanya saja jika saya seperti atau sudah seperti Yesus, saya tidak 
akan berada di sini, saya pikir. Saya pikir akan hal2 baik yang 
Tuhan berikan kepadaku – bagaimana Dia berikan kepadaku udara yang 
saya hirup, makanan, anak2, sebuah rumah dan hal2 yang baik untuk 
dinikmati. Tetapi, jika Dia adalah Tuhan yang baik, kemudian 
mengapa saya di sini? Saya tidak mempunyai kekuataan untuk bangun, 
tetapi roh saya terus menangis, "Biarkan saya ke luar dari sini." 
 
Saya tahu bahwa hidup sedang berlangsung di atas saya dan di suatu 
tempat teman2 saya dan keluarga saya sedang menjalani kebiasaan 
hidup mereka. Saya tahu di sana ada gelak-tawa, kasih dan kebaikan 
di suatu tempat di atas sana. Tetapi bahkan pikiran2 itu mulai 
memudar karena kesakitan yang menyayat itu. 
 
Keadaan yang setengah gelap dan suatu kabut yang kotor dan kabur 
memenuhi bagian ini dari neraka. Suatu cahaya kuning yang redup 
terdapat di mana2, dan bau dari daging yang membusuk dan merusak 
terlalu kuat untuk ditahan. Menit2 sepertinya jam2 dan jam2 
membentang ke kekekalan. Oh kapankah ini semuanya akan berakhir? 
 
Saya tidak dapat tidur, tidak dapat istirahat, tidak ada makanan 
dan air. Saya merasakan suatu kelaparan dan kehausan melebihi apa 
yang dapat saya ingat, melebihi apa yang saya pernah alami di 
seluruh hidupku. Saya sangat lelah dan ngantuk - tetapi kesakitan 
itu terus menerus berlanjut. Setiap kali rahang2 itu terbuka, 
mereka melemparkan suatu muatan dari manusia yang hilang ke neraka, 
saya berpikir apakah ada seseorang yang saya kenal di antara 
muatan baru itu. Apakah mereka akan membawa suami saya ke sini? 
 
Berjam-jam telah berlalu sejak saya tiba di rahang2 neraka. Tetapi 
saya perhatikan suatu cahaya mulai memenuhi ruangan itu. Dengan 
secara tiba2 api itu berhenti, tikus itu melarikan diri, dan 
kesakitan meninggalkanku. Saya mencari suatu jalan untuk melarikan 
diri, tetapi tidak terdapat sebuah jalanpun. 
 
Saya bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Saya melihat 
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ke luar dari jendela neraka, mengetahui akan hal ini, saya merasa 
takut. Dan kemudian neraka mulai berguncang, dan api2 yang membakar 
datang kembali. Sekali lagi, ular2 dan tikus dan cacing2! Suatu 
kesakitan yang tak tertahan lagi mengisi rohku ketika siksaan2 itu 
mulai lagi. 
 
"Oh Tuhan, biarkan saya mati!" Saya menangis ketika saya mulai 
menghantam lantai tanah dari sel saya dengan tangan2 saya yang 
bertulang. Saya berteriak dan menangis, tetapi tidak ada orang tahu 
atau peduli. 
 
Secara tiba2 saya terangkat dari sel itu dengan kuasa yang tak 
terlihat. Ketika saya mendapatkan kesadaran saya, Tuhan dan saya 
berdiri di samping rumahku. Saya menangis, "Mengapa, Tuhan, 
mengapa?" dan jatuh di kaki2Nya di dalam keputus-asaan. 
 
Yesus berkata, "Damai sejahtera, tenanglah." Segera saya 
berada dalam kedamaian. Dia mengangkat saya dengan lembut, 
dan saya tertidur di lengan2Nya. 
 
Ketika saya bangun pada keesokan hari, saya sangat sakit. 
Berhari-hari saya mengalami lagi kengerian2 neraka dan siksaan2 
nya. Pada malam hari, saya bangun sambil berteriak dan berkata 
ada cacing2  merangkak di dalam saya. Saya sangat takut 
akan neraka. 
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Bab 20 Surga 
 
Saya sakit untuk beberapa hari sesudah saya ditinggalkan di rahang2 
neraka. Saya harus membiarkan lampu itu nyala ketika saya tidur. 
Saya memerlukan Alkitab di dekat saya setiap saat dan saya baca 
Alkitab itu terus menerus. Rohku mengalami pukulan hebat yang parah. 
Saya tahu sekarang apa yang dirasakan oleh roh2 yang hilang itu 
ketika mereka ke neraka untuk tinggal di sana. 
 
Yesus berkata, "Damai sejahtera, tenanglah," dan kedamaian 
mengalir ke rohku. Tetapi beberapa menit kemudian saya 
akan terbangun sambil berteriak dengan histeris dan ketakutan. 
 
Pada saat ini, saya tahu saya tidak pernah sendirian – Yesus selalu 
berada di sana. Tetapi bahkan dengan pengetahuan itu, saya kadang2 
tidak dapat merasakan kehadiranNya. Dan saya sangat takut untuk 
harus kembali lagi ke neraka karena saya sangat ngeri sehingga saya 
kadang2 ingin Yesus dekat dengan saya. 
 
Saya berusaha untuk memberitahukan orang2 lain tentang pengalaman2 
saya di neraka. Mereka tidak mau mendengarkanku. Saya memohon 
mereka, "Bertobatlah akan dosa2mu sebelum semuanya terlambat." 
Susah bagi orang lain untuk percaya akan apa yang saya beritahukan  
kepada mereka tentang siksaan yang saya alami dan bagaimana Yesus 
telah memberitahukanku untuk menulis tentang neraka. 
 
Tuhan meyakinkanku bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkanku. 
Dan meskipun saya percaya saya tidak akan pernah sembuh total, 
penyembuhan tetap datang. 
 
Dan kemudian hal itu terjadi lagi. Kembali saya di dalam roh 
dengan Yesus dan kita melayang tinggi di atas langit. 
 
Yesus berkata, "Saya mau menunjukkan kepadamu kasih dan kebaikan 
dari Tuhan dan bagian2 dari surga. Saya mau supaya kamu dapat  
melihat pekerjaan2 yang mengagumkan dari Tuhan, yang sangat indah 
untuk dinikmati." 
 
Di depan kita, saya melihat dua planet2, sangat indah dan penuh 
dengan kemuliaan di dalam cahaya mereka. Tuhan sendiri merupakan 
cahaya di sana.   
 
Seorang malaikat datang bertemu dengan kita dan berkata, "Lihatlah 
kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Allahmu. Belas-kasihanNya 
berakhir selamanya." Di sana terdapat suatu perasaan kasih yang  
kuat dan kelembutan dari malaikat itu sedemikian rupa sehingga  
saya hampir menangis  ketika dia berkata lagi, "Lihatlah kekuasaan 
dan kekuatan dan keagungan Tuhan. Saya akan memperlihatkanmu akan 
tempat yang Dia ciptakan untuk anak2." 
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Segera dengan tiba2 terlihat dengan tidak jelas sebuah planet  
di depan kita, suatu planet yang sebesar dengan bumi. Dan kemudian 
saya mendengar suara dari Bapa berkata, "Bapa, Anak dan Roh Kudus 
adalah satu. Bapa dan Anak adalah satu, dan Bapa dan Roh Kudus 
adalah satu. Saya mengirimkan AnakKu untuk mati di atas kayu salib 
sehingga tidak ada seorangpun perlu menjadi hilang." 
 
"Tetapi," Dia berkata dengan senyum, "Saya akan memperlihatkan 
kepadamu tempat yang Saya buat untuk anak2Ku. Saya menaruh 
perhatian yang besar terhadap semua anak2. Saya peduli ketika 
seorang ibu kehilangan anaknya, bahkan ketika buah dari rahimmu, 
anakKu, digugurkan sebelum waktunya. Seperti yang kamu tahu, 
Saya mengetahui segala hal dan Saya pedulikan akan hal2 itu." 
 
"Dari waktu ketika terdapat hidup di dalam rahim, Saya tahu. Saya 
tahu tentang bayi2 yang dibunuh ketika mereka sedang berada di 
dalam tubuh dari ibu2nya - hidup2 yang digugurkan dan tidak 
dikehendaki. Saya tahu tentang bayi2 yang mati sebelum lahir  dan 
mereka yang dilahirkan dengan cacat2 yang melumpuhkan. Dari waktu 
konsepsi, terdapat sudah suatu roh." 
 
"Malaikat2 Saya ke bawah dan membawa anak2 itu kepadaKu ketika 
mereka meninggal. Saya mempunyai suatu tempat di mana mereka akan 
bertumbuh, belajar dan dikasihi. Saya memberikan mereka tubuh2 yang 
sempurna dan memulihkan bagian2 apa saja yang mereka kehilangan. 
Saya memberikan mereka suatu tubuh yang telah dimuliakan." 
 
Di seluruh planet itu terdapat suatu perasaan yang membuat orang2 
merasa dikasihi, suatu perasaan kesempurnaan. Semuanya sempurna. Di 
mana2, di tengah rumput2 yang hijau dan kolam2 yang airnya sejernih 
kristal, terdapat kursi2 marmer dan bangku2 dari kayu yang sudah 
dihaluskan untuk diduduki. 
 
Dan di sana terdapat anak2. Di mana2, terdapat anak2 yang sedang 
melakukan segala macam kegiatan. Setiap anak memakai jubah putih 
yang tak bernoda dan sandal2. Jubah putih itu sangat terang ketika 
jubah2 itu berkilap di dalam cahaya yang indah dari planet itu. 
Warna2 yang berlimpah-limpah yang terdapat di mana2 menekankan 
warna keputihan dari jubah2 anak2 itu. Malaikat2 adalah penjaga2 
dari pintu2 itu, dan nama2 dari anak2 itu semunya tertulis di 
sebuah buku. 
 
Saya melihat anak2 belajar akan Firman Tuhan dan diajari musik dari 
suatu buku keemasan. Saya juga terkejut melihat binatang2 dari 
segala jenis datang ke anak2 itu atau duduk di samping anak2 itu 
ketika anak2 itu berada di sekolah dari malaikat ini. 
 
Tidak ada air mata dan kesedihan. Semuanya sangat indah, dan 
bahagia dan kesenangan terdapat di mana2. 
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Kemudian malaikat itu memperlihatkan kepadaku suatu planet yang 
menyala seperti suatu lampu yang besar di depan saya. Lampu itu 
bersinar seperti cahaya dari berjuta-juta bintang2, dan semuanya di 
planet itu indah dan hidup. 
 
Di kejauhan saya dapat melihat dua gunung terbuat dari emas murni, 
ketika saya mendekati, mereka adalah dua gerbang emas yang 
mempunyai berlian2 dan batu2 berharga yang lain. Saya tahu bahwa 
ini adalah suatu dunia yang baru dan kota yang bercahaya itu di 
depan saya adalah Yerusalem yang baru – kota Tuhan turun ke dunia. 
 
Dan kemudian saya kembali ke dunia yang lama - dunia seperti 
dulunya, sebelum api2 yang terakhir datang untuk memurnikannya dan  
menyucikannya untuk tujuan Tuhan yang penuh kemuliaan. Dan di sini 
pun terdapat suatu Yerusalem yang baru, ibukota dari kerajaan 
milenum (1000 tahun). Dan saya melihat orang2 ke luar dari gua2 
dan dari gunung2 dan berjalan ke arah kota ini. 
 
Di sini Yesus menjadi raja, dan semua bangsa2 dari dunia akan 
membawa hadiah2 kepadaNya dan memberikan Dia hormat. 
 
Yesus memberikan saya interpretasi dari penglihatan saya. Dia 
berkata, "Segera Saya akan kembali dan membawa kembali denganKu, 
pertama-tama orang2 benar yang telah meninggal, kemudian orang2 
yang masih hidup dan tinggal di dunia akan terangkat untuk bersama 
dengan Saya, di udara. Kemudian, antikristus akan memerintah dunia 
ini untuk jangka waktu yang tertentu dan akan ada kesengsaraan2 
yang tak pernah dialami sebelumnya, atau tidak akan pernah dialami 
lagi." 
 
"Dan Saya akan kembali dengan orang2 suciKu dan Lucifer akan 
dicampakkan ke dalam lubang yang tak terhingga itu, di mana dia 
akan tinggal selama 1000 tahun. Dalam masa 1000 tahun itu, Saya 
akan memerintah dunia dari Yerusalem. Ketika masa itu habis, 
lucifer akan dibebaskan pada satu musim dan Saya akan mengalahkan 
dia dengan terang dari kedatanganKu. Dunia yang lama akan berlalu." 
 
"Lihatlah, akan ada suatu dunia yang baru dan suatu Yerusalem 
yang baru turun ke dunia itu - dan Saya akan memerintah  
selama-lamanya." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99

Bab 21 Agama Palsu 
 
Tuhan berkata, "Jika orang2 dari dunia akan mendengarkanku dan 
bertobat akan2 dosa2 mereka, Saya akan menahan pekerjaan2 dari 
antikristus dan binatang itu sampai datangnya suatu waktu 
penyegaran. Bukankah orang2 dari Niniwe bertobat setelah mendengar 
khotbah dari nabi Yunus? Saya tetap sama, baik kemarin maupun hari 
ini dan sampai selama-lamanya. Bertobatlah dan Saya akan mengirim 
suatu waktu yang penuh dengan berkat2." 
 
Kemudian saya mendengar Yesus berkata, "Orang2Ku haruslah mengasihi 
satu sama lain dan saling menolong. Mereka harus benci akan dosa 
dan mengasihi orang2 yang berdosa. Dengan demikian semua orang2 
akan tahu bahwa kalian adalah pengikut2Ku." 
 
Sementara Yesus berkata, tanah terbuka dan kita kembali ke neraka. 
Saya melihat suatu bukit penuh dengan batangan2 pohon yang mati, 
dan sekelilingnya semuanya berwarna keabuan kotor. Saya juga 
melihat suatu lubang2 kecil di sisi dari bukit itu, dan bentuk2 
keabuan yang merupakan orang2 yang sedang berjalan dan berbicara. 
 
Saya mengikuti Yesus di atas suatu jalan kecil yang berliku-liku 
dan kotor, yang menuju ke sisi dari bukit keabuan itu. Ketika kita 
mendekati, saya melihat orang2 yang kelihatannya mempunyai seluruh 
anggota2 badannya, tetapi mati. Mereka terdiri dari daging2 yang 
mati dan keabuan dan mereka diikat bersama dengan suatu tali 
perbudakan, suatu tali yang terdiri dari zat2 yang berwarna keabuan 
dan tali itu panjang berliku-liku dan mengikat semua orang2 di 
bukit itu. Meskipun tidak ada api yang dapat saya lihat, saya tahu 
ini juga merupakan suatu bagian dari neraka, karena daging2 yang 
mati, jatuh dari tulang2 orang2 di sana dan daging2 itu tumbuh lagi 
dengan sangat cepat. Kematian terdapat di mana2, tetapi orang2 itu 
kelihatannya tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya - mereka 
sedang tenggelam ke dalam keasyikan di dalam suatu percakapan.  
 
Yesus berkata, "Mari kita dengarkan apa yang mereka sedang 
bicarakan." 
 
Seorang lelaki berkata kepada yang lain, "Apakah kamu mendengar 
tentang seorang yang disebut Yesus yang datang untuk menghapus 
dosa?" 
 
Lelaki yang lain menjawab, "Saya tahu Yesus. Dia mencuci dosa2 saya. 
Bahkan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini." 
 
"Saya juga tidak tahu," kata lelaki yang pertama. 
 
Yang lain berkata, "Saya berusaha untuk memberitahukan kepada 
tetangga saya tentang Yesus, tetapi tetangga saya tidak mau 
mendengarkan. Ketika istrinya meninggal, dia datang kepadaku 
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untuk meminjam uang untuk ongkos penguburan istrinya, tetapi saya  
ingat akan apa yang Yesus katakan bahwa kita harus sebijaksana 
ular2 dan setulus merpati2. Karena itu, saya tidak meminjamkan uang 
kepadanya. Saya tahu dia akan menggunakan uang itu untuk hal yang 
lain bagaimanapun juga. Kita harus menjadi pengurus yang baik dari 
uang kita, seperti yang kamu ketahui." 
 
Lelaki yang pertama yang telah berkata, sekarang berkata lagi. 
"Memang benar, saudara," dia berkata, "seorang anak lelaki di  
gereja kita memerlukan baju2 dan sepatu2, tetapi ayahnya suka minum, 
makanya saya tak mau membelikan apapun untuk anaknya - kita betul2 
memberikan suatu pelajaran kepada ayah dari anak lelaki itu." 
 
"Betul," kata seorang lelaki yang lain, sementara itu dia memegang 
tali perbudakan itu di tangan2nya dan memutar tali itu ke 
sekelilingnya dengan gelisah, "kita harus selalu mengajarkan   
orang2 lain untuk hidup seperti Yesus. Ayah dari anak itu tidak 
mempunyai hak untuk minum. Biarkan dia menderita."   
 
Yesus berkata, "Oh, orang2 bodoh dan berhati lamban, sadarlah akan 
kebenaran (bangunlah ke kebenaran), dan kasihilah satu sama lain 
dengan cinta yang membara. Tolonglah orang2 yang tidak berdaya. 
Berikan kepada orang2 yang membutuhkan tanpa mempunyai pikiran 
untuk memperoleh sesuatu sebagai balasan." 
 
"Jika kamu akan bertobat, Oh dunia, Saya akan memberkatimu dan 
tidak mengutukmu. Bangunlah dari tidurmu, dan datanglah 
kepadaKu. Rendahkanlah dirimu dan tundukkanlah hatimu di hadapan 
Ku, dan Saya akan datang dan hidup bersamaMu. Kamu akan menjadi 
orang2Ku dan Saya akan menjadi Tuhanmu." 
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Bab 22 Tanda dari Binatang Akhir Zaman 
 
Saya mendengar Tuhan berkata, "RohKu tidak akan selalu bergumul 
dengan manusia. Mari dan lihatlah binatang itu." 
 
"Pada hari2 terakhir, seekor binatang jahat akan bangkit ke luar 
dari dunia dan menipu banyak orang dari setiap bangsa di dunia. Dia 
akan  mendesak setiap orang untuk menerima tandanya, angka 666, 
ditaruh pada tangan2 atau di atas dahi2 mereka. Siapa saja yang 
menerima tanda itu adalah milik binatang itu dan akan dilempar 
dengan binatang itu ke danau api yang akan terbakar dengan api dan 
belerang." 
 
"Binatang itu akan muncul dan disambut dengan sorakan dunia, karena 
dia akan membawa kedamaian dan kemakmuran yang tidak pernah terjadi 
sebelumnya. Ketika dia telah mendapatkan kekuasaan atas dunia, 
orang2 yang tidak mempunyai tanda binatang itu di dahi2 mereka atau 
tangan2 mereka, tidak dapat membeli makanan, pakaian2, mobil2, 
rumah2 atau segala sesuatu yang dapat dibeli. Juga mereka tak dapat 
menjual apapun yang mereka miliki kepada orang2 lain jika mereka 
tidak mempunyai tanda itu." 
 
"Tuhan menyatakan bahwa orang2 yang memiliki tanda itu telah 
mengesahkan kesetiaan mereka terhadap binatang itu dan akan 
dimusnahkan dari hadapan Tuhan Allah selamanya. Mereka akan 
mempunyai bagian  dengan orang2 yang tidak percaya dan pekerja2 
kejahatan. Tanda itu semata-mata menyatakan bahwa orang2 yang 
memilikinya telah menolak Tuhan dan bergantung pada binatang itu 
untuk makanan dan minuman mereka (kebutuhan hidup mereka)." 
 
"Binatang itu dan pengikut2nya akan menyiksa orang2 yang menolak 
tanda itu dan akan membunuh banyak dari orang2 itu. Tekanan2 apa 
saja yang dapat mereka lakukan,  akan digunakan untuk memaksa 
orang2 yang percaya akan Tuhan sejati untuk ditandai. Anak2 dan 
bayi2 akan dibunuh di depan mata dari orang tua mereka  yang 
menolak untuk menerima tanda itu. Akan datang suatu waktu yang 
penuh dengan dukacita." 
 
"Mereka yang memiliki tanda itu akan dipaksa untuk menyerahkan  
harta2 mereka kepada binatang itu dan sebagai gantinya mereka 
akan mendapatkan suatu janji bahwa binatang itu akan memenuhi 
segala kebutuhan2 dari pengikut2nya." 
 
"Beberapa dari kalian akan menjadi lemah dan menyerah kepada 
binatang itu dan menerima tanda binatang itu di tangannya atau 
dahinya. Kamu akan berkata, 'Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan 
mengerti.' Tetapi Saya tidak akan menarik firmanKu. Saya telah 
memperingatimu berulang-ulang melalui mulut2 dari nabi2Ku dan 
pemberita2 dari Injil. Bertobatlah sekarang ketika hari masih pagi, 



 102

karena malam akan datang ketika penghakiman akan ditentukan untuk 
selamanya." 
 
"Jika kamu tidak mentaati binatang itu dan menolak untuk menerima 
tandanya, Saya akan memeliharamu. Saya tidak berkata bahwa banyak 
orang tidak akan mati karena iman mereka  pada saat2 itu, karena 
banyak orang akan dipenggal kepalanya karena mereka percaya akan 
Tuhan Allah. Tetapi berbahagialah orang yang meninggal di dalam 
Tuhan, sebab upah mereka akan besar." 
 
"Memang benar, akan terdapat suatu waktu yang damai dan makmur,  
di mana pada waktu itu, binatang itu akan menjadi populer dan 
dihormati. Dia akan membuat masalah2 dunia sepertinya masalah2 itu 
tidak ada- tetapi kedamaian itu akan berakhir di dalam peperangan 
dan kemakmuran itu di dalam kelaparan yang besar di seluruh dunia." 
  
"Janganlah takut karena apa yang dapat manusia lakukan terhadapmu, 
tetapi takutlah akan Dia yang dapat melemparkan roh dan badan ke 
neraka. Karena meskipun akan ada penyiksaan yang besar dan meskipun 
kesengsaraan akan bertambah, Saya akan menyelamatkanmu dari 
semuanya itu." 
 
"Tetapi sebelum hari jahat itu datang, Saya akan membangkitkan  
suatu tentara yang sangat kuat yang akan menyembahKu di dalam roh 
dan di dalam kebenaran. Tentara dari Tuhan itu akan menghasilkan 
kemenangan2 yang besar dan hal2 yang sangat bagus untukKu. Sebab 
itu, bersatulah dan sembahlah Saya di dalam roh dan di dalam 
kebenaran. Bawalah buah2 kebenaran, dan berikan kepadaKu apa yang 
menjadi bagianKu, dan Saya akan menjagamu dari jam2 kejahatan itu. 
Bertobatlah sekarang dan diselamatkanlah dari hal2 yang mengerikan 
itu, yang akan menimpa  orang2 yang berontak dan orang2 yang tidak 
terselamat." 
 
"Upah dari dosa adalah kematian, tetapi karunia Allah adalah hidup 
yang kekal. Panggillah Saya ketika kamu masih bisa, dan Saya akan 
menerimamu dan mengampunimu. Saya mengasihimu dan tidak 
berkeinginan kamu menjadi hilang." 
 
"Percayalah akan laporan ini dan hiduplah. Pilihlah pada hari  
ini juga siapakah yang akan kamu layani." 
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Bab 23 Kedatangan Kembali dari Kristus 
 
Saya melihat kedatangan dari Tuhan. Saya mendengar panggilanNya 
seperti bunyi dari sebuah terompet dan suara dari seorang pemimpin 
malaikat. Dan seluruh dunia berguncang, dan dari kuburan2 ke luar 
orang2 benar untuk bertemu dengan Tuhan mereka di udara. 
Kelihatannya hal itu berlangsung berjam-jam, saya mendengar tanduk 
terompet2 dibunyikan dan bumi dan lautan menyerahkan orang2 yang 
telah mati di dalamnya. Tuhan Yesus Kristus berdiri di atas awan2 
dalam jubah api dan melihat pandangan yang penuh kemuliaan itu. 
 
Saya mendengar bunyi terompet itu lagi. Sementara saya melihat, 
mereka yang masih hidup dan tinggal di dunia terbang ke atas untuk 
bergabung dengan orang2 yang bangkit dari kematian itu. Saya 
melihat orang2 yang ditebus seperti berjuta-juta titik2 cahaya 
terbang menyatu pada satu tempat pertemuan di langit. Di sana 
malaikat2 memberikan mereka jubah2 yang paling putih. Di sana 
terdengar suatu kebahagiaan yang besar. 
 
Malaikat2 ditugaskan untuk menjaga tata tertib, dan mereka 
kelihatannya di mana2 dan malaikat2 itu memberikan perhatian yang 
khusus kepada orang2 yang bangkit. Suatu badan yang baru diberikan 
kepada orang2 yang ditebus, dan mereka dirubah ketika mereka 
terbang melewati udara itu. 
 
Suka cita yang besar dan kesenangan mengisi langit2 itu dan 
malaikat2 bernyanyi, "Kemuliaan bagi Raja atas segala raja!" 
 
Tinggi di atas langit2 itu saya melihat suatu badan rohani yang 
besar - itu merupakan badan Kristus. Dan badan itu berbaring pada 
punggungnya di atas sebuah ranjang, dan darah menetes ke dunia. 
Saya tahu bahwa ini adalah badan dari Tuhan kita yang telah 
disembelih. Dan kemudian badan itu bertumbuh semakin besar dan 
besar sampai badan itu memenuhi langit2. Dan ke luar dari dan masuk 
ke dalam badan itu adalah berjuta-juta orang2 yang telah ditebus. 
 
Saya melihat di dalam ketakjubkan sementara berjuta-juta orang 
naik ke atas tangga ke badan itu dan mengisinya, mulai dari kaki2 
dan terus ke lengan2 dan ke tangan2, ke perut, ke hati dan ke 
kepala. Dan ketika badan itu sudah penuh, saya melihat bahwa badan 
itu diisi dengan lelaki dan wanita dari setiap bangsa, orang2 dan 
bahasa2 di dunia. Dan dengan suatu suara yang sangat kuat mereka 
memuji Tuhan. 
 
Berjuta-juta didudukkan di depan suatu tahta, dan saya melihat 
malaikat2 ketika mereka membawa buku2 dari mana penghakiman  
dibaca. Di sana adalah kursi pengampunan, dan upah2 dibagikan 
kepada banyak orang. 
 
Kemudian ketika saya melihat, kegelapan menutupi permukaan 
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dunia, dan kekuasaan2 setan terdapat di mana2. Tak terhingga 
jumlahnya, roh2 jahat itu dilepaskan dari penjara mereka 
dan dimuntahkan ke atas dunia. Saya mendengar Tuhan berkata, 
"Celakalah penghuni2 di dunia, sebab lucifer telah datang 
untuk tinggal di tengah2mu." 
 
Saya melihat suatu binatang yang marah, dan dia menuangkan  
racun2nya  di seluruh dunia. Neraka berguncang di dalam  
kemarahannya dan dari lubang yang tak terhingga muncullah  
gerombolan2 dari makhluk2 kejahatan dan dunia menjadi hitam 
karena jumlah mereka yang sangat banyak. Lelaki dan wanita 
melarikan diri sambil menangis ke bukit2, ke gua2 dan ke  
gunung2. Dan akan terjadi banyak peperangan di dunia, dan  
kelaparan dan kematian. 
 
Akhirnya Saya melihat kuda2 api dan kereta2 roda di langit2. 
Dunia berguncang, dan matahari menjadi merah seperti darah. 
Dan seorang malaikat berkata, "Dengarlah, Oh dunia, Raja itu 
telah datang!" 
 
Dan terlihat di sana, di langit, Raja dari segala raja2 dan 
Tuhan dari segala tuan2, dan dengan Dia juga terlihat orang2 
suci dari segala zaman, berpakaian yang paling putih. Dan saya 
ingat bahwa setiap mata akan memandangNya dan setiap lutut 
akan menyembah di hadapanNya. 
 
Kemudian malaikat2 mengeluarkan arit2 mereka dan mulai menuai 
padi2 yang telah masak - yang merupakan akhir dari dunia. 
 
Yesus berkata, "Bertobatlah dan terimalah keselamatan, karena 
Kerajaan Allah sudah dekat. KeinginanKu dan FirmanKu akan  
dilakukan. Persiapkanlah jalan Tuhan." 
 
Dan saya berpikir, kita harus saling mengasihi. Kita harus 
berdiri dengan teguh di dalam kebenaran dan mengajarkan 
yang benar kepada anak2 kita di dalam pengetahuan akan segera 
datangnya Kristus. Karena dengan kepastian, Raja itu akan 
datang! 
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Bab 24 Permohonan Terakhir dari Tuhan 
 
Yesus berkata, "Dakwalah mereka yang berada di dunia supaya mereka 
tidak sombong atau percaya akan kekayaan yang tidak menentu tetapi 
menaruh kepercayaan mereka di dalam Tuhan yang hidup, yang telah 
memberikan kepada kita segala sesuatu dengan berlimpah untuk 
dinikmati. Berjalanlah di dalam roh dan kamu tidak akan memenuhi 
nafsu dari daging." 
 
"Janganlah ditipu; Tuhan tidak dapat dipermainkan atau diejek. 
Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 
Barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. 
Barangsiapa menabur dalam roh, dan ia akan menuai hidup yang kekal. 
Pekerjaan2 dari daging adalah perzinahan, percabulan, kecemaran, 
penyembahan berhala, sihir, amarah, iri hati, kemabukan, permusuhan 
dan seperti yang sama. Mereka yang melakukan hal2 ini tidak akan 
mewarisi kerajaan Allah." 
 
"Buah dari roh adalah : kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan 
diri. Mereka yang adalah milik Tuhan telah menyalibkan dagingnya  
bersama nafsu2nya." 
 
"Ketika Firman Tuhan sudah dipenuhi, kemudian akan datang keakhiran. 
Tidak ada seorangpun tahu akan hari maupun jam di mana Anak Allah 
akan kembali ke dunia. Bahkan Anakpun tidak tahu, karena hal itu 
hanya diketahui oleh Allah Bapa. FirmanKu segera akan dipenuhi. 
Datanglah sebagai seorang anak kecil dan biarkan Saya 
membersihkanmu dari pekerjaan2 daging. Berkatalah kepadaKu, 'Tuhan 
Yesus, masuklah di hatiku dan ampunilah akan dosa2ku. Cucilah saya 
di dalam darahMu dan bersihkanlah saya. Saya telah berdosa terhadap 
surga dan di hadapanMu dan saya tidak layak untuk dipanggil sebagai 
seorang anak. Saya menerimaMu dengan iman sebagai Juruselamat 
Saya.' " 
 
"Saya akan memberikanmu pendeta2 yang menyenangkan hatiKu, dan Saya 
akan menjadi gembalamu. Kamu akan menjadi orang2Ku, dan Saya akan 
menjadi Tuhanmu. Bacalah Alkitab dan jangan tinggalkan persekutuan 
dengan sesamamu(orang2 Kristen). Berikan seluruh hidupmu kepadaKu, 
dan Saya akan memeliharamu. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu 
sendiri atau meninggalkanmu." 
 
Saudara2, dengan satu Roh, kita dapat mencapai kepada Bapa. Saya 
berdoa supaya kalian semuanya akan datang dan memberikan hatimu 
kepada Tuhan. 
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Bab 25 Penglihatan-penglihatan dari Surga 
 
Beberapa dari penglihatan2 di bawah ini diberikan kepadaku sebelum 
Yesus membawaku ke dalam neraka. Beberapa dari penglihatan2 itu 
datang ketika perjalanan saya ke neraka sudah hampir berakhir. 
 
Yang menyerupai Allah 
 
Saya menerima penglihatan surgawi ini ketika saya sedang berdoa, 
bermeditasi dan menyembah Tuhan. 
 
Kemuliaan Tuhan turun  ke tempat di mana saya sedang berdoa. 
Gumpalan2 api yang besar, cahaya2 yang terang dan kuasa yang agung 
datang di hadapan mata saya. Di tengah2 api itu dan cahaya2 itu 
adalah tahta Allah. Di atas tahta itu, terlihat sesosok yang 
menyerupai Allah. Suka cita, kedamaian dan kasih mengalir dari 
Tuhan yang Maha Kuasa. Udara di sekitar tahta itu dipenuhi dengan 
bayi2 kerubim, menyanyi dan mencium Tuhan pada wajahNya, tangan2Nya 
dan kaki2Nya. Lagu yang mereka nyanyikan adalah, "Kudus, Kudus, 
Kuduslah Tuhan Yang Maha Kuasa." Kerubim itu mempunyai lidah2 api 
yang terletak di kepala2 mereka dan pada ujung dari setiap sayap 
mereka yang kecil. Gerakan dari sayap2 mereka kelihatannya seirama 
dengan gerakan dari kuasa dan kemuliaan Tuhan. 
 
Seorang malaikat kerub itu terbang ke saya dan menyentuh mata2 saya. 
 
Gunung2 Emas 
 
Di dalam suatu penglihatan saya melihat jauh sekali di atas dunia. 
Saya dapat melihat untuk beberapa mile, tanah itu haus akan hujan. 
Tanah itu pecah, kering dan tandus. Tidak terlihat pohon2 atau 
tumbuh2an dari macam apapun. 
 
Kemudian saya diizinkan untuk melihat ke seberang dari tanah ini,  
secara langsung ke surga. Di sana, bersebelahan dan saling 
menyentuh di dasar2 mereka, terdapat dua gunung2 yang sangat besar. 
Saya tidak tahu akan ketinggian mereka, tetapi mereka itu sangat 
tinggi. Saya mendekati gunung2 itu dan menemukan bahwa mereka 
terbuat dari emas murni - emas yang sedemikian murninya sehingga 
emas itu transparan. 
 
Melalui dan di seberang gunung2 itu saya melihat suatu cahaya  
putih yang sangat mengkilap, dan cahaya itu berkembang untuk 
memenuhi seluruh alam semesta. Saya merasakan di hatiku bahwa ini 
merupakan dasar di mana surga terletak. 
 
Manusia berkelahi untuk cincin emas yang kecil, tetapi Tuhan 
memiliki semua emas. 
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Pembangunan sebuah mansion (rumah besar) 
 
Ketika saya sedang berdoa saya menerima penglihatan ini. Saya 
melihat malaikat2 membaca laporan2 dari pekerjaan2 yang kita 
lakukan di sini di atas dunia. Beberapa dari malaikat2 itu 
mempunyai sayap2, sementara yang lain tak mempunyai sayap. Ada yang 
besar dan ada beberapa yang kecil, tetapi semuanya mempunyai wajah 
yang berbeda. Seperti manusia di dunia, malaikat2 dapat dikenal 
melalui bentuk2 dari wajah mereka. 
 
Saya melihat malaikat2 sangat sibuk memotong berlian2 yang besar 
dan meletakkan berlian2 itu di dasar2 dari mansion2 (rumah2 besar) 
yang indah itu. Berlian itu mempunyai ketebalan 0.3m (1 foot) dan 
panjangnya 0.6m (2 feet) dan sangat indah. Setiap kali satu jiwa 
dimenangkan untuk Tuhan, sebuah berlian ditambahkan ke rumah besar 
milik orang yang memenangkan jiwa itu. Tidak ada pekerjaan yang 
sia2 ketika pekerjaan itu dilakukan untuk Tuhan. 
 
Gerbang2 Surga 
 
Pada waktu yang lain ketika saya sedang berdoa, saya melihat 
penglihatan surgawi ini. Saya dalam roh dan seorang malaikat 
datang kepadaku dan membawaku ke surga. Kembali lagi terlihat 
pandangan2 yang sangat indah dari gumpalan2 cahaya dan kemuliaan 
yang mengkilap seperti yang saya telah lihat sebelumnya di belakang 
gunung2 emas murni itu. Sangat menakjubkan untuk menyaksikan 
kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan.  
 
Ketika malaikat itu dan saya mendekati dua buah gerbang raksasa 
pada sebuah dinding yang besar, kita melihat dua malaikat2 
yang sangat besar dengan pedang2. Mereka mempunyai ketinggian 
sekitar 15.24m (50 feet) dan rambut mereka dispin dari emas. 
Gerbang itu sedemikian tingginya sehingga saya tak dapat melihat 
puncak2 dari gerbang2 itu. Mereka itu merupakan suatu karya seni 
yang paling indah yang pernah saya lihat. Gerbang2 itu dipahat 
dengan tangan, dengan lipatan2 yang halus, gantungan2, lapisan2 dan 
pahatan2, dan ditatah dengan mutiara2, berlian2, rubi2 (batu mirah), 
safir2 dan permata2 yang lain. Semua yang terlihat di gerbang itu 
di dalam keseimbangan yang sempurna, dan gerbang2 itu berbuka ke 
arah luar. Seorang malaikat dengan sebuah buku di tangannya ke luar 
dari belakang gerbang2 itu. Setelah memeriksa buku itu, malaikat 
itu mengangguk, menyetujui bahwa saya dapat masuk. 
 
Para pembaca, kamu tidak dapat masuk ke dalam surga jika 
namamu tidak tertulis di dalam buku kehidupan dari Domba Allah. 
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Ruangan Arsip 
 
Di dalam penglihatan itu, seorang malaikat membawaku ke surga dan 
menunjukkan kepadaku suatu ruangan yang sangat besar dengan 
dinding2 emas murni. Huruf2 alphabet diukir di mana2 pada  
dinding2 itu. Pandangan itu sepertinya suatu perpustakaan yang 
besar, tetapi buku2 itu tertanam di dalam dinding daripada di taruh 
di rak2. 
 
Malaikat2 dengan jubah2 yang panjang mengambil buku2 itu dari 
dinding2 itu dan mempelajarinya dengan dekat. Kelihatannya terdapat 
suatu urutan yang kaku di dalam apa yang mereka lakukan. Saya 
memperhatikan bahwa buku2 itu mempunyai sampul2 emas yang tebal dan 
beberapa dari halaman2 itu merah. Buku2 itu sangat indah. 
 
Malaikat yang bersama dengan saya itu berkata bahwa buku2 ini 
merupakan laporan dari hidup  setiap orang yang pernah dilahirkan 
di dunia. Saya diberitahukan bahwa masih terdapat banyak ruangan2 
di tempat yang lain dengan lebih banyak laporan2. Kadang2 para 
pemimpin2 dari malaikat2 membawa laporan2 itu ke hadapan Tuhan 
untuk persetujuanNya atau ketidak-setujuanNya. Buku2 itu terisi 
dengan permohonan2 doa, nubuat2, sikap2, pertumbuhan di dalam Tuhan, 
jiwa2 yang dibimbing ke Tuhan, buah dari Roh, dan masih banyak yang 
lain. Semua yang kita lakukan di dunia ditulis di dalam sebuah buku 
oleh malaikat2. 
 
Sering kali seorang malaikat akan menurunkan sebuah buku dan 
mencuci halaman2 itu dengan suatu kain yang lembut. Halaman2 yang 
dicuci menjadi merah. 
 
Suatu Tangga Surgawi 
 
Roh dari Tuhan membawa kepadaku penglihatan berikut ini. Saya 
melihat suatu tangga roh yang besar, turun dari surga ke bumi. 
Di satu sisi dari tangga itu, malaikat2 turun ke dunia, sementara 
di sisi yang lain, malaikat2 naik ke atas. 
  
Malaikat2 di tangga itu tidak mempunyai sayap2, tetapi setiap 
malaikat mempunyai sebuah buku dengan sebuah nama tertulis 
di sampul depan dari buku itu. Beberapa dari malaikat2 itu  
kelihatannya sedang memberikan arah2 dan menjawab pertanyaan2  
dari malaikat2 yang lainnya. Segera sesudah mendapatkan pengarahan 
dan pertanyaan2 mereka dijawab, malaikat2 itu menghilang. 
 
Saya juga melihat tangga2 yang lain di bagian2 lain dari dunia. 
Malaikat2 itu terus menerus bergerak, naik dan turun.  
Malaikat2 itu bergerak dengan keberanian dan kuasa, karena 
mereka adalah pembawa2 pesanan dengan perintah2 dari Tuhan. 
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Bab 26 Suatu Nubuat dari Yesus 
 
Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepadaku, Dia berkata, 
"Kathryn, kamu telah dipilih oleh Allah Bapa untuk menemaniKu 
menelusuri kedalaman2 dari neraka. Saya akan memperlihatkan 
kepadamu banyak hal yang Saya ingin agar dunia ini tahu akan neraka 
dan tentang surga. Saya akan memberitahukanmu apa yang ditulis 
sehingga buku ini akan menjadi suatu laporan yang benar tentang 
seperti apakah sesungguhnya tempat2 yang tidak diketahui ini. RohKu 
akan membuka rahasia tentang kekekalan, penghakiman, kasih, 
kematian dan kehidupan sesudah kematian."  
 
Pesanan dari Tuhan kepada suatu dunia yang hilang adalah ini: 
"Saya tidak ingin kamu ke neraka. Saya telah menciptakanmu untuk 
kebahagiaanKu sendiri dan untuk persekutuan yang kekal. Kamu 
adalah ciptaanKu, dan Saya mengasihimu. Panggillah Saya ketika Saya 
masih dekat, dan Saya akan mendengar dan menjawabmu. Saya mau 
mengampunimu dan memberkatimu." 
 
Untuk orang2 yang telah dilahirkan kembali, Tuhan berkata: 
"Jangan lupakan persekutuan dengan sesamamu, orang2 Kristen. 
Bersatulah dan berdoa dan belajar akan FirmanKu. Sembahlah Saya di 
dalam roh kekudusan." 
 
Tuhan berkata kepada gereja2 dan bangsa2: 
"Malaikat2 Saya selalu berperang untuk pewaris2 dari keselamatan 
dan untuk orang2 yang akan menjadi pewaris2. Saya tidak berubah. 
Saya tetap sama, kemarin, sekarang dan selamanya. Carilah Saya, 
dan Saya akan mencurahkan RohKu padamu. Anak lelaki dan anak 
perempuanmu akan bernubuat. Saya akan melakukan hal2 yang besar 
di antaramu." 
 
Jika kamu belum terselamat, pakailah waktu ini, sekarang juga, 
berlututlah di depan Tuhan dan memohon padaNya untuk mengampunimu 
akan dosa2mu dan membuatmu menjadi AnakNya. Apa saja harganya, 
kamu harus menentukan saat ini juga untuk membuat surga 
menjadi rumahmu yang kekal. Neraka itu sangat mengerikan, dan  
neraka itu sungguh ada. 
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Kata-kata Penutup 
 
Saya ingin meyakinkanmu sekali lagi bahwa hal2 yang kamu baca 
di buku ini adalah benar. Neraka itu suatu tempat yang nyata, 
tempat siksaan dengan pembakaran. Tetapi saya ingin 
memberitahukanmu juga bahwa surga itu juga sama nyatanya dan dapat 
menjadi rumahmu untuk selamanya. 
 
Sebagai ciptaan dari tangan Tuhan, saya telah menyerahkan diriku 
kepada tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus dan telah dengan setia 
mencatat hal2 itu, yang telah Dia tunjukkan kepadaku dan yang telah 
Dia beritahukan kepadaku. 
 
Untuk mendapatkan hasil2 yang paling baik, kamu seharusnya 
membaca buku ini dengan Alkitabmu dan memeriksa apa yang 
tertulis di sini dengan Alkitab. Semoga Tuhan menggunakan 
buku ini untuk kemuliaanNya  sendiri. 
 
                               Mary Kathryn Baxter 
 
 
Wahyu  20:13-15      Amsal   7:27       Matius   23:33 
Matius 10:28         Amsal   9:18       Markus    9:43-48 
Lukas  12:5          Yesaya  5:14       Roma     10:9-10 
Lukas  16:20-31      Yesaya 14:12-15    1 Yohanes 1:9 
Mazmur  9:17         Matius 5:22 
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Tentang Penulis 
 
Mary Kathryn Baxter dilahirkan di Chattanooga, Tennessee. 
Dia dibesarkan di dalam rumah Tuhan. Ketika dia masih muda, 
ibunya mengajarkan dia tentang Yesus Kristus dan keselamatanNya. 
 
Kathryn dilahirkan kembali pada umur 19. Setelah melayani Tuhan 
untuk beberapa tahun, dia jatuh ke dalam dosa lagi untuk semusim. 
Roh Tuhan tidak mau melepaskan dia, dia berbalik dan memberikan 
hidupnya lagi kepada Kristus. Dia tetap melayani Tuhan dengan setia. 
 
Di pertengahan 1960an Kathryn pindah dengan keluarganya ke Detroit, 
Michigan, di mana dia tinggal selama suatu waktu. Dia kemudian 
pindah ke Belleville, Michigan, di mana dia mulai mendapatkan 
penglihatan2 dari Tuhan. 
 
Di tahun 1976, ketika dia sedang hidup di Belleville, Yesus 
menampakkan diriNya kepada Mary di dalam bentuk manusia, 
di dalam mimpi2, dalam penglihatan2, dan dalam wahyu2. Sejak 
waktu itu, dia telah mendapat banyak kunjungan2 dari Tuhan. 
Selama kunjungan2 itu Yesus telah menunjukkan kepadanya 
kedalaman2, derajat2, tingkat2 dan siksaan2 dari roh2 yang 
hilang di neraka. Dia juga telah menerima banyak penglihatan2 
tentang surga, kesengsaraan yang besar dan akhir zaman. 
 
Selama suatu periode dari hidup Mary, Yesus menampakkan diriNya 
kepada dia setiap malam selama 40 malam. Yesus memperlihatkan 
kepadanya kengerian2 dari neraka dan kemuliaan2 dari surga.  
Yesus memberitahukan dia bahwa pesan ini untuk seluruh dunia. 
 
Pendeta2, pemimpin2, dan orang2 suci dari Tuhan memuji Mary 
dan pelayanan dari Mary. Gerakan Roh Kudus ditekankan di  
semua pelayanan2nya, dan banyak keajaiban2 terjadi di pelayanan2nya. 
Karunia2 dari Roh Kudus dengan demonstrasi kuasa terjadi di dalam 
pertemuan2nya sementara Roh Kudus membimbing dia dan memberikan dia 
kekuasaan. Dia mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, pikiran, jiwa 
dan kekuatan dan mempunyai keinginan2 di atas segala sesuatu untuk 
menjadi seorang pemenang jiwa bagi Yesus Kristus. 
 
Dia benar2 seorang hamba Tuhan yang berdedikasi. 
Panggillannya khusus di dalam bidang mimpi2, penglihatan2, dan 
wahyu2. Dia ditahbiskan sebagai seorang pendeta di tahun 1983 di 
Full Gospel Church of God di Taylor, Michigan. Dia sekarang 
melayani di National Church of God di Washington, D.C. 
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Ayat-ayat Alkitab 
 
Roma 10:9-10 
9  Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan,  
   dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari  
   antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 
10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan  
   mulut orang mengaku dan diselamatkan. 
1 Yohanes 1:9 
9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga  
  Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala  
  kejahatan. 
Matius 10:28  
  Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,  
  tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia  
  yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 
Matius 23:33 
  Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah mungkin 
  kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? 
Matius 5:22 
  Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap  
  saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya:  
  Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata:  
  Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 
Markus 9:43-48  
43 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena  
   lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung  
   dari pada dengan utuh kedua tanganmu di' buang ke dalam neraka,  
  
44 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]  
 ke dalam api yang tak terpadamkan; 

45 Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik  
   engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua  
   kakimu dicampakkan ke dalam neraka;  
46 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]  
47 Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik  
   engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada  
   dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, 
48 di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 
Lukas 12:5  
   Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti.  
   Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan  
   orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia! 
Lukas 16:20-31  
20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok,  
  
21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang  
 berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 

  
22 Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat- malaikat  
 kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 

   ke pangkuan Abraham. 
23 Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita  
   sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya  
   Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 
24 lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku.  
   Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air  
   dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 
25 Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala  
   yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang  
   ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 
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26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang  
   tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun  
  
27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau  
 mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 

   menyuruh dia ke rumah ayahku, 
28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka  
   dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat  
   penderitaan ini. 
29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; 
  
30 Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang  
 baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 

  
31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa  
 datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 

   dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh  
   seorang yang bangkit dari antara orang mati." 
Wahyu 20:13-15 
13 Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,  
   dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang  
  
14 Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api.  
 ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.  

   Itulah kematian yang kedua: lautan api.  
15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab      
   kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. 
Amsal 7:24-27     
24 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan  
   mulutku. 
25 Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah  
  
26 Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang  
 menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. 

   yang dibunuhnya. 
27 Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan  
   maut.   
Amsal 9:18  
18  Tetapi orang itu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa  
    orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. 
Mazmur 9:17-18 
17 TUHAN telah memperkenalkan diri-Nya, Ia menjalankan penghakiman;  
   orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Sela 
18 Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa  
   yang melupakan Allah.  
Yesaya 5:14  
14  Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang  
    dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga  
    lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala  
    kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. 
Yesaya 14:12-15  (tentang lucifer) 
12 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar,  
    engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-   
  
13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit,  
 bangsa! 

   aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku  
  
14 Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang   
 hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 

   Mahatinggi! 
15 Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang  
   paling dalam di liang kubur.    
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