การเปิ ดเผยสวรรค์ และนรก
ให้ แก่ หนุ่มสาวชาวโคลัมเบีย 7 คน
ร่วมกันเป็ นกลุม่ หนุม่ สาวชาวโคลัมเบียทัง้ 7
คนนี ้ถูกพระเยซูพาไปและแสดงให้ เห็นสวรรค์และนรก
ฟั งเรื่ องราวพระสิริแห่งฟ้าสวรรค์ และ ความทุกข์ยากของนรก
เนีอ
่ งมาจากการแปลนีม
้ าจากการบันทึกเสยี ง
เราสามารถบันทึกได ้เพียงแค่คาพยาน 6 รายเท่านัน
้
ถอดความเดิมมาจากเสยี งภาษาสเปน
ภาพประกอบ/รูปภาพได ้ถูกเพิม
่ เติมในภายหลัง
และไม่ได ้มีสว่ นร่วมในคาพยาน
www.DivineRevelations.info/thai

แปลเป็ นภาษาไทยโดย อนงค์นาถ โชคศุภจินดา

การเปิ ดเผยถึงนรก
(คาพยานที่ 1)
(ลูกา 16:19) 16:19 ยังมี เศรษฐี คนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่ านเนื ้อละเอี ยด รับประทานอาหารอย่างประณี ตทุกวันๆ16:20
และมี คนขอทานคนหนึ่งชื ่อลาซารัส เป็ นแผลทัง้ ตัว นอนอยู่ทีป่ ระตูรั้วบ้านของเศรษฐี 16:21
และเขาใคร่ จะกิ นเศษอาหารทีต่ กจากโต๊ะของเศรษฐี นนั้ แม้สนุ ขั ก็มาเลียแผลของเขา 16:22
อยู่มาคนขอทานนัน้ ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ทีอ่ กของอับราฮัม ฝ่ ายเศรษฐี นนั้ ก็ตายด้วย และเขาก็ฝังไว้ 16:23
แล้วเมื ่ออยู่ในนรกเป็ นทุกข์ ทรมานยิ่ งนัก เศรษฐี นนั้ จึ งแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล และลาซารัสอยู่ทีอ่ กของท่าน 16:24
เศรษฐี จึงร้องว่า ‘อับราฮัมบิ ดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิ ด ขอใช้ลาซารัสมา
เพือ่ จะเอาปลายนืว้ จุ่มนํ้ ามาแตะลิ้ นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรํ าทุกข์ ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี ้’ 16:25
แต่อบั ราฮัมตอบว่า `ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื ่อเจ้ายังมี ชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดี สําหรับตัว และลาซารัสได้ของเลว
แต่เดี ๋ยวนีเ้ ขาได้รับความเล้าโลม แต่เจ้าได้รับความทุกข์ทรมาน 16:26 นอกจากนัน้
ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามี เหวใหญ่ตงั้ ขวางอยู่เพื อ่ ว่าถ้าผูใ้ ดปรารถนาจะข้ามไปจากที น่ ี ถ่ ึงเจ้าก็ไปไม่ได้
หรื อถ้าจะข้ามจากทีน่ นั่ มาถึงเราก็ไม่ได้
ในพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้ าบอกอย่างชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่ องของสวรรค์และนรก ในส่วนนี ้ที่เราเพิ่งอ่าน
พระเจ้ าบอกเราเกี่ยวกับสองสถานที่: สวรรค์และนรก การลงโทษหรื อความรอด ไม่มีสถานที่ที่อยูก่ ึ่งกลาง
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สถานที่ที่วิญญาณรับโทษทัณฑ์ก่อนขึ ้นสวรรค์ไม่มีอยูจ่ ริ ง บริ เวณชายขอบนรกไม่มีอยูจ่ ริง
ที่ที่ซงึ่ คนอยูช่ วั่ คราวหลังจากที่พวกเขาจากโลกนี ้ไปแล้ วแล้ วจึงไปสูส่ วรรค์; ในพระคัมภีร์มีไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่ องนัน้

(11 เมษายน 1995)
พระเจ้ าเปิ ดเผยให้ เราเห็นที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรา เราเพิ่งเริ่มรู้เกี่ยวกับพระเจ้ าและพระวจนะของพระองค์
เราเป็ นหนุม่ สาวทังเจ็
้ ดที่พระเจ้ าให้ สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการแบ่งปั นการเปิ ดเผยครัง้ นี ้ให้ กบั โลก
ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้ นประมาณ 10 นาฬิกา เรากําลังอธิษฐานกันอยูแ่ ละเตรี ยมที่จะออกไปปิ กนิกกันทีหลังในวันนัน้
ทันใดนันประมาณ
้
10 นาฬิกามีแสงสีขาวที่มีพลังมากส่องมาทางหน้ าต่างบานหนึง่ เมื่อแสงปรากฏขึ ้น
พวกเราทุกคนเริ่มพูดภาษาแปลกๆกันทันทีและได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ในขณะนัน้ พวกเราทุกคนก็ต้องประหลาดใจและตะลึงงันกับสิ่งที่เราเห็น แสงสว่างนันได้
้ เปล่งรัศมีส่องสว่างไปทัว่ ทังห้
้ อง
แสงนันสว่
้ างกว่าแสงจากดวงอาทิตย์มาก ท่ามกลางแสงนันเราเห็
้
น เหล่าทูตสวรรค์แต่งกายในชุดสีขาว
ทูตสวรรค์เหล่านี ้ดูสวยงามมาก สูงและดูดีมาก
ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์เราเห็นบางสิ่งบางอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ – เป็ นรูปร่างของชายคนหนึง่ ภาพนี ้เป็ นคนที่พิเศษ
ผู้ชายที่สวมใส่ผ้าคลุมและเสื ้อผ้ าที่ขาวมาก ผมของพระองค์เหมือนเส้ นไหมทอง
เราไม่สามารถเห็นใบหน้ าของพระองค์ได้ เพราะว่าแสงมันโชติชว่ งมากเกินไป
อย่างไรก็ตามเราเห็นเข็มขัดทองรอบอกของพระองค์พร้ อมกับตัวอักษรทองกล่าวว่า
“กษัตริ ย์แห่งกษัตริ ย์และพระเจ้าแห่งพระเจ้า” พระองค์สวมใส่รองเท้ าทองคําบริ สทุ ธิ์บนเท้ าของพระองค์
และความงามของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเทียมได้ เมื่อเราเห็นการปรากฏของชายคนนัน้ พวกเราทุกคนถึงกับทรุดตัวลงคุกเข่า
แล้ วเราก็เริ่มได้ ยินพระสุรเสียงของพระองค์ มันพิเศษและยอดเยี่ยมมาก ทุกๆคําเจาะเข้ าไปในหัวใจของเราเหมือนดาบสองคม;
เหมือนอย่างที่มีเขียนไว้ ในพระวจนะของพระเจ้ า (ฮีบรู 4:12) พระองค์ตรัสกับเราอย่างง่ายมากแต่เป็ นคําที่ทรงพลัง
เราได้ ยินพระสุรเสียงของพระองค์ตรัสกับเรา “ลูกเอ๋ย ไม่ตอ้ งกลัว เราคื อพระเยซูแห่งนาซาเร็ ท
และเรามาเยีย่ มเจ้าเพือ่ ทีจ่ ะแสดงสิ่ งลีล้ บั เพือ่ ทีเจ้าจะแสดงและบอกไปยังเมื อง ประเทศ โบสถ์และสถานที ่ทงั้ หมด
ทีซ่ ึ่งเราบอกให้เจ้าไป เจ้าจะไปและทีซ่ ึ่งเราบอกเจ้าไม่ให้ไป เจ้าจะไม่ไป”
พระคัมภีร์ไบเบิล พระวจนะของพระเจ้ าบอกไว้ ใน โยเอล 2:28
“ต่อมาภายหลังจะเป็ นอย่างนีค้ ือเราจะเทพระวิ ญญาณของเรามาเหนื อมนุษย์ทงั้ ปวง
บุตรชายบุตรหญิ งของเจ้าทัง้ หลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าจะฝั นและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิ มิต”
เหล่านี ้เป็ นเวลาที่พระเจ้ าทรงเตรี ยมความพร้ อมสําหรับทุกคน
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แล้ วบางสิ่งที่แปลกก็เกิดขึ ้น หินก้ อนหนึง่ ปรากฏอยู่กลางห้ องและพระเจ้ าผู้ที่อยู่กบั เราทําให้ พวกเราขึ ้นไปอยูบ่ นหินนัน้
หินนันอยู
้ เ่ หนือพื ้นประมาณแปดนิ ้ว และมีโพรงขนาดใหญ่ปรากฏอยูใ่ นพื ้น มันมีขนาดใหญ่ สีดํา เป็ นโพรงหรื ออุโมงค์ที่นา่ กลัว
ในไม่ช้าเราตกลงอยูเ่ หนือหินนัน้ และผ่านลงไปในโพรงที่พื ้น มันมืดและมันพาเราไปที่ศนู ย์กลางของพื ้นโลก
ในขณะที่เราอยูใ่ นความมืดที่เศร้ าหมอง เรากลัวกันมาก! เรากลัวมากดังนันเราจึ
้
งพูดกับพระเจ้ าว่า
“พระองค์เจ้ าข้ าเราไม่ต้องการไปสถานที่นน!
ั ้ อย่าพาเราไปสถานที่นนพระองค์
ั้
เจ้ าข้ า! พาเราออกจากที่นีพระองค์เจ้ าข้ า!”
พระเจ้ าตรัสตอบว่าด้ วยเสียงเสียงที่สวยงามและเห็นอกเห็นใจว่า
“ประสบการณ์นีเ้ ป็ นสิ่ งจํ าเป็ นเพือ่ ทีเ่ จ้าสามารถเห็นและบอกคนอืน่ ๆได้”
เราอยูใ่ นอุโมงค์ที่เป็ นรูปเขาสัตว์ และเราเริ่มเห็นเงา ปี ศาจและรูปร่างที่เคลื่อนจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่ เรายังคงไปต่อลึกลงเรื่ อยๆ
ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เรารู้สกึ ถึงสิ่งที่วา่ งเปล่าและความหวาดกลัวมาก
จากนันเราก็
้
มาถึงที่บางถํ ้า; ที่มีประตูที่นา่ กลัวเหมือนเขาวงกต เราไม่ได้ ต้องการที่จะเข้ าไปข้ างใน
เราสังเกตถึงกลิ่นที่แย่มากและความร้ อนที่ทําให้ เราสําลัก เมื่อเราเข้ าไปเราเห็นสิ่งที่น่ากลัว ภาพสยองขวัญ
ทัว่ ทังสถานที
้
่ถกู แวดล้ อมในเปลวไฟ; และตรงกลางของเปลวไฟเหล่านี ้ มีร่างของคนจํานวนนับพันๆ
พวกเขากําลังทุกข์ทรมานอย่างมาก เห็นเป็ นภาพที่นา่ กลัวมาก เราไม่ได้ ต้องการที่จะดูสิ่งที่แสดงให้ เราเห็น
สถานที่นนถู
ั ้ กแบ่งออกเป็ นส่วนของความทุกข์ทรมานที่ แตกต่างกัน ส่วนแรกส่วนหนึง่ ที่พระเจ้ าอนุญาตให้ เราเห็นคือ
“หุบเขาแห่ งหม้ อต้ มขนาดใหญ่ ” คือที่เราเรี ยกมัน ที่นนั่ มีหม้ อต้ มจํานวนนับล้ าน หม้ อต้ มถูกฝั งที่ระดับพื ้นดิน ;
แต่ละอันกําลังเผาไหม้ ลาวาที่อยูภ่ ายใน ข้ างในแต่ละอันมีวิญญาณคนที่ตายและไปนรก
ทันทีที่วิญญาณเหล่านันเห็
้ นพระเจ้ า พวกเขาเริ่ มส่งเสียงและกรี ดร้ อง “พระองค์เจ้าข้า เมตตาต่อพวกข้าพระองค์ด้วย!
พระองค์เจ้าข้าให้โอกาสข้าพระองค์ได้ออกไปจากสถานที ่นี้!
พระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกไปและข้าพระองค์จะบอกกับโลกว่าสถานทีน่ ีเ้ ป็ นจริ ง!” แต่พระเจ้ าไม่แม้ แต่จะมองพวกเขา
ที่นนั่ มีผ้ ชู าย ผู้หญิงและคนหนุม่ สาวจํานวนนับล้ านอยู่ในสถานที่นนั ้ เรายังเห็นรักร่วมเพศและคนเมาเหล้ าอยู่ในความทรมาน
เราเห็นคนเหล่านี ้ส่งเสียงร้ องด้ วยความทรมานอย่างมาก
มันทําให้ เราช็อคที่เห็นว่าร่างกายของพวกเขาถูกทําลายอย่างไร หนอนเข้ าๆออกๆที่กระบอกตาเปล่า ปาก และหูของพวกเขา
และทะลุทะลวงผิวหนังทัว่ ร่างกายของพวกเชา สิ่งนี ้เติมเต็มพระวจนะของพระเจ้ าที่มีเขียนไว้ ในหนังสือของ อิสยาห์ 66:24
“และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที ไ่ ด้กบฏต่อเรา เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี ้จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดบั
และเขาจะเป็ นทีน่ ่าสะอิ ดสะเอียนต่อมนุษย์ทงั้ สิ้ น” และยังมีใน มาระโก 9:48 “ในทีน่ นั้ ตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดบั เลย”
เราเพียงแค่กลัวกับสิ่งที่เรากําลังเฝ้าดูอยู่ เราเห็นเปลวไฟสูงประมาณ 9 ฟุต ถึง 12 ฟุต
ภายในแต่ละเปลวไฟมีวิญญาณของคนที่ตายและไปนรก
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พระเจ้ าอนุญาตให้ เราได้ เห็นผู้ชายคนหนึง่ ที่อยูใ่ นหม้ อต้ มหม้ อหนึง่
เขาอยูใ่ นท่ากลับหัวกลับหางและเนื ้อบนหน้ าของเขาก็ตกลงเป็ นชิ ้นๆ
เขายังคงมองดูที่พระเจ้ าอย่างไม่ละสายตา;
และจากนันเริ
้ ่มส่งเสียงและเรี ยกโดยพระนามแห่งพระเยซู เขาพูดว่า
“พระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตา! พระองค์เจ้าข้าให้โอกาสแก่ข้าพระองค์ !
พระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกจากสถานทีน่ ี ้!” แต่พระเยซูคริสต์เจ้ าไม่ต้องการมองไปที่เขา
พระเยซูหนั หลังให้ เขา เมื่อพระเยซูทําอย่างนี ้ ชายคนนันเริ
้ ่มสาปแช่งและดูหมิ่นพระเจ้ า
ชายคนนี ้คือ จอห์น เลนนอน สมาชิกของกลุม่ ดนตรี ชวั่ ร้ าย “เดอะบีทเทิล” จอห์น
เลนนอนเป็ นผู้ชายคนหนึง่ ที่ล้อเลียนและทําเป็ นเรื่ องสนุกเกี่ยวกับพระเจ้ าในช่วงชีวิตของเขา
เขากล่าวว่า ศาสนาคริสต์จะหายไปและพระเยซูคริสต์จะถูกทุกคนลืม
แต่วนั นี ้ชายคนนี ้อยูใ่ นนรกและพระเยซูคริสต์ยงั ทรงพระชนม์อยู่!! ศาสนาคริสต์ก็ยงั ไม่หายไปเช่นกัน
ขณะที่เราเริ่มเดินบนขอบของสถานที่นนั ้ วิญญาณทังหลายก็
้
ยื่นมือมาที่เราและอ้ อนวอนขอความเมตตา
พวกเขาขอให้ พระเยซูพาพวกเขาออกไปจากที่นนั่ แต่พระองค์ไม่แม้ แต่จะมองไปที่พวกเขา
แล้ วเราก็เริ่มผ่านไปส่วนที่ตา่ งกัน เรามาถึงส่วนที่นา่ กลัวที่สดุ ของนรก ที่ซงึ่ มีการทรมานอย่างเลวร้ ายที่สดุ ; ศูนย์กลางของนรก
รูปแบบของการทรมานที่เข้ มข้ นมากที่สดุ ; การทรมานเช่นนันมนุ
้ ษย์ไม่สามารถแสดงออกมาทางความรู้สึกหรื อคําพูดได้ เลย
คนที่นี่เท่านันที
้ ่เป็ นคนที่ร้ ูจกั พระเยซูและพระคําของพระเจ้ า ที่นนั่ มีศาสนาจารย์ ผู้เผยแพร่ศาสนา มิชชันนารี
และคนทุกประเภทที่ครัง้ หนึง่ ยอมรับพระเยซูและรู้จกั ความจริง; แต่ดําเนินชีวิตแบบสองทาง
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ทู ี่เดินออกจากทางของพระเจ้ า; ความทรมานของพวกเขาแย่กว่าคนอื่นๆเป็ นพันๆเท่า
พวกเขาส่งเสียงร้ องและอ้ อนวอนขอความเมตตาจากพระเจ้ า แต่พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ในหนังสือ ฮีบรู 10:26-27
“เมื ่อเราได้รับรู้เรื ่องความจริ งแล้ว แต่เรายังขื นทํ าผิ ดอี ก เครื ่องบูชาลบบาปนัน้ ก็จะไม่มีเหลื ออยู่เลย
แต่จะมี ความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษ และไฟอันร้ายแรง ซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนทีเ่ ป็ นปฏิ ปักษ์ ต่อพระเจ้า”
วิญญาณเหล่านันอยู
้ ่ที่นนั่ เพราะว่าพวกเขาเทศนา อดอาหาร ร้ องเพลงและยกมือของพวกเขาในโบสถ์ แต่บนถนนและที่บ้าน
พวกเขาผิดประเวณี เป็ นชู้ โกหก ชิงทรัพย์ เราไม่สามารถโกหกพระเจ้ าได้ ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ วา่ ผู้ใดได้ รับมาก
จะต้ องเรี ยกเอาจากผู้นนั ้ (ลูกา 12:48)
จากนันพระเจ้
้
าก็อนุญาตให้ เราได้ เห็นผู้หญิงสองคนที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นพี่น้องคริสเตียนขณะที่อยู่บนโลก
แต่พวกเขาไม่ได้ มีชีวิตที่ชอบธรรมต่อพระเจ้ า คนหนึง่ พูดกับอีกคนว่า “แกเจ้าตัวร้าย!
เป็ นความผิ ดของแกที ฉ่ นั ต้องมาอยู่ในสถานที น่ ี ้! แกไม่ได้สงั่ สอนฉันถึงพระกิ ตติ คณ
ุ ศักดิ์ สิทธิ์ !
และเพราะว่าแกไม่ได้บอกฉันเกี ่ยวกับความจริ ง ตอนนี ฉ้ นั ถึงต้องมาอยู่ที่นีใ่ นนรก!”
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พวกเขาจะพูดสิ่งเหล่านี ้ใส่กนั ท่ามกลางเปลวไฟ และพวกเขาเกลียดกันเพราะว่าที่นนั่ ไม่มีความรัก
ความเมตตาหรื อการยกโทษกันในนรก
มีวิญญาณหลายพันดวงที่ร้ ูจกั พระคําของพระเจ้ า แต่ชีวิตของพวกเขาไม่สะอาดต่อหน้ าการสถิตย์อนั ศักดิส์ ิทธิ์ของพระเจ้ า
“คุณเล่ นกับพระเจ้ าไม่ ได้ หรือ กับเปลวไฟในนรกก็เช่ นกัน!” พระเจ้ าตรัสว่า พระองค์บอกเราด้ วยว่า “ลูกเอ๋ ย
ความทุกข์ ท้งั หมดในโลกจดจ่ ออยู่เพียงในที่ท่หี นึ่งนั้นไม่ มีอะไรเลย ไม่ มีอะไรเลย
เมื่อเทียบได้ กับความทุกข์ ทรมานที่คนคนหนึ่งมีในส่ วนที่ท่สี ุดของนรก”
ถ้ ามันน่ากลัวสําหรับคนเหล่านันที
้ ่ทรมานน้ อยที่สดุ ในนรก
แล้ วมันจะแย่มากที่สดุ สักเท่าไรสําหรับคนเหล่านันที
้ ่อยูใ่ นศูนย์กลางของนรก
ผู้ซงึ่ ครัง้ หนึง่ รู้จกั พระวจนะของพระเจ้ าและเดินออกจากมันไป แล้ วพระเจ้ าก็บอกพวกเราว่า เราสามารถเล่นกับไฟบนโลกได้
แต่ไม่ใช่กบั ไฟในนรกเลย
เรายังคงเดินต่อไปผ่านสถานที่ที่แตกต่างกันและพระเจ้ าก็แสดงให้ เราเห็นคนที่แตกต่างกันหลายคน
เราสามารถเห็นคนที่ได้ รับความทรมานที่แตกต่างกันทังหมดประมาณหกประเภท
้
มีอยูห่ ลายวิญญาณที่ถกู ปี ศาจทรมานด้ วยการลงโทษหลายแบบ
มีการลงโทษที่นา่ กลัวอีกประเภทหนึง่ คือความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดีของตนเองพูดว่า “จํ าได้ว่าเมื ่อพวกเขาเทศนาสัง่ สอนเจ้า
จํ าได้เมื ่อเจ้าได้ยินพระวจนะของพระเจ้า จํ าได้เมื ่อพวกเขาบอกเจ้าเกี ่ยวกับนรกและเจ้าหัวเราะเกี ่ยวกับมัน !”
ความรู้สกึ ผิดชอบชัว่ ดีของตัวพวกเขาเองที่ทรมานพวกเขา; เช่นเดียวกับตัวหนอนที่ข้ามไปทัว่ ร่างกายของพวกเขา
เหมือนไฟเผาผลาญที่ร้อนกว่าที่เรารู้กนั เป็ นพันๆเท่า นี่คือรางวัลที่ปีศาจมีให้ สําหรับคนเหล่านี ้ที่ค้นหามันและติดตามมัน
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ใน วิวรณ์ 21:8 “แต่คนขลาด คนไม่เชื ่อ คนทีน่ ่าสะอิ ดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี
คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทัง้ ปวงที พ่ ดู มุสานัน้ จะได้รับส่วนของตนในบึงที เ่ ผาไหม้ดว้ ยไฟและกํ ามะถัน
นัน่ คื อความตายครั้งทีส่ อง"
ต่อมา พระเจ้ าให้ เราเห็นผู้ชายคนหนึง่ ที่ฆา่ คนหกคน คนทังหกนี
้
้อยูล่ ้ อมรอบตัวเขาเวลานี ้ และตะโกนใส่เขากล่าวว่า
“มันเป็ นความผิ ดของแกทีพ่ วกเราทัง้ หมดมาอยู่ในสถานที ่นี้ ความผิ ดของแก!”
ฆาตกรพยายามปิ ดหูของเขาไว้ เพราะว่าเขาไม่ต้องการฟั งพวกเขา แต่เขาก็เลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้ องฟั ง
เพราะในนรกนันประสาทสั
้
มผัสทังหมดของคุ
้
ณจะมีความรู้สกึ ไวมากขึ ้นกว่ามาก
เหล่าวิญญาณในสถานที่นนถู
ั ้ กทรมานด้ วยความกระหายนํ ้าซึง่ สุดที่จะทนได้ ซงึ่ ไม่สามารถได้ รับความพึงพอใจได้ เลยไม่วา่ จะใน
วิธีใด; เหมือนอย่างเรื่ องของลาซารัสและเศรษฐี ในพระคัมภีร์ (ลูกา 16:19) เศรษฐี ในนรกต้ องการเพียงนํ ้าหนึง่ หยด ก็เพียงพอ
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ใน อิสยาห์ 34:9 “และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็ นยางมะตอย
และดิ นของเมื องนีจ้ ะกลายเป็ นกํ ามะถัน แผ่นดิ นนี จ้ ะกลายเป็ นยางมะตอยที ล่ กุ อยู่”
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ในสถานที่นนั ้ วิญญาณทุกดวงอยูใ่ นกึ่งกลางของไฟ
คนเห็นภาพลวงตาแม่นํ ้าที่ใสสะอาดอยูท่ ี่จดุ กึ่งกลางไฟ;
แต่เมื่อพวกเขาพยายามที่จะเอื ้อมให้ ถึง แม่นํ ้ากลับกลายเป็ นไฟ
และพวกเขาก็เห็นต้ นไม้ พร้ อมกับผลไม้ ที่ให้ นํ ้า; แต่เมื่อพวกเขาพยายามหยิบมัน
ผลไม้ นนก็
ั ้ เผาไหม้ มือของพวกเขาและปี ศาจก็เยาะเย้ ยพวกเขา
แล้ วพระเจ้ าก็พาเราไปสถานที่หนึง่ แย่กว่าสถานที่อื่นๆที่เราได้ เห็นมากว่ามาก
เราเห็นบึงไฟและกํามะถัน ด้ านหนึง่ ของบึงไฟนันมี
้ บงึ ไฟขนาดเล็กกว่า
ในบึงที่เล็กกว่านัน้ มีวิญญาณจํานวนเป็ นล้ าน ล้ าน
ล้ านกําลังร้ องและอ้ อนวอนพระเจ้ าให้ เมตตาต่อพวกเขา พวกเขาพูดกับพระองค์วา่
“พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเถิ ด! พาเราออกไปจากทีน่ ี ่ อย่างน้อยก็เพียงชัว่ ขณะ! ได้โปรดให้โอกาสแก่ข้าพระองค์ได้ออกไป!!!”
แต่พระองค์ก็ไม่สามารถทําอะไรให้ พวกเขาได้ เพราะว่าการพิพากษาของพวกเขาได้ ถกู กําหนดไว้ แล้ ว
ท่ามกลางคนจํานวนนับล้ านๆเหล่านัน้ พระเจ้ าอนุญาตให้ เรามุง่ เน้ นไปที่ชายคนหนึง่ ที่ร่างกายของเขาครึ่งหนึง่ แช่อยูใ่ นบึงไฟ
พระเจ้ าอนุญาตให้ เราเข้ าใจและรู้ความคิดของเขา ชายคนนันชื
้ ่อมาร์ ค
เรารู้สกึ ประหลาดใจในสิ่งที่ชายคนนี ้พูดกับตัวเขาเองในความคิดของเขา
เราเรี ยนรู้ถึงบทเรี ยนนิรันดร์ เมื่อเราได้ ยินความคิดดังต่อไปนี ้
“ข้าพระองค์จะให้ทกุ สิ่ งทุกอย่างเพือ่ ที จ่ ะได้อยู่ในสถานที ่ของพระองค์แล้วตอนนี ้!
ข้าพระองค์จะให้ทกุ สิ่ งทุกอย่างเพือ่ ทีจ่ ะกลับไปบนโลกเพียงแค่หนึ่งนาที ข้าพระองค์จะไม่สนใจถ้าข้าพระองค์จะทุกข์ยากทีส่ ดุ
ป่ วยที ส่ ดุ ถูกเกลี ยดมากที ส่ ดุ หรื อเป็ นผูช้ ายที จ่ นที ่สดุ ในโลก ข้าพระองค์จะให้ทกุ สิ่ งเพือ่ ที จ่ ะได้กลับไป!
เพียงแค่หนึ่งนาที บนโลก” พระเยซูเจ้ ากําลังจับมือผม พระเยซูตรัสตอบความคิดของมาร์ คว่า “มาร์ ค
ทาไมเจ้ าถึงอยากกลับมาบนโลกแม้ เพียงแค่ นาทีเดียว?” ด้ วยเสียงร้ องไห้ และถูกทรมาน “พระองค์เจ้าข้า!
ข้าพระองค์จะให้ทกุ สิ่ งทุกอย่างเพือ่ ทีจ่ ะได้กลับไปบนโลกเพียงแค่นาทีเดียวเพือ่ ทีจ่ ะสารภาพบาปและได้รับความรอด”
เมื่อพระองค์ได้ ยินสิ่งที่มาร์ คกล่าว
ผมเห็นเลือดออกมาจากแผลของพระเยซูและนํ ้าตานองที่ตาของพระองค์ขณะที่พระองค์ตรัสว่า “มาร์ ค
มันสายไปแล้ วสาหรับเจ้ า! ตัวหนอนจะเป็ นที่นอนใต้ ตัวเจ้ าและตัวหนอนจะเป็ นผ้ าห่ มของเจ้ า” (อิสยาห์ 14:11)
เมื่อพระเจ้ าตรัสเช่นนี ้กับเขา เขาก็จมลงไปในบึงไฟตลอดกาล น่าเศร้ า วิญญาณเหล่านันทั
้ งหมดไม่
้
มีความหวังอีกแล้ ว
เพียงแค่พวกเราที่อยู่บนโลกที่ยงั มีโอกาสที่จะสารภาพบาปวันนี ้และไปสวรรค์กบั พระเยซูคริสต์เจ้ าของเรา
เวลานี ้ผมขอผ่านไปให้ กบั น้ องสาวของผมเล่าคําพยานนี ้ต่อ ขอขอบคุณ
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--- (คาพยานที่ 2 ลุพ) --ขอพระเจ้ าอวยพระพรคุณพี่ชายที่รัก ขอเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ าจากพระคํา สดุดี 18:9
“พระองค์ทรงโน้มฟ้ าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา ความมื ดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์” เมื่อพระเจ้ าเอื ้อมมาจับมือฉัน
ฉันคว้ ามือของพระองค์ไว้ และเราเริ่มลงมาทางอุโมงค์นนั ้
อุโมงค์นนมื
ั ้ ดมากขึ ้นๆถึงขนาดที่ฉนั มองไม่เห็นแม้ แต่มืออีกข้ างหนึง่ ที่ไม่ได้ จบั มือของพระเจ้ าไว้
ทันใดนันเราผ่
้
านบางสิ่งมืดและเป็ นประกาย ซึง่ ทําให้ เกิดเสียง ความมืดหนาทึบมาก
มือของคุณไม่สามารถแม้ แต่จะหากําแพงของอุโมงค์ได้
เราลงมาอย่างรวดเร็วมากซึง่ ฉันรู้สกึ เหมือนว่าวิญญาณของฉันแยกออกจากร่างกายของฉัน
ไม่นานฉันสังเกตได้ ถึงกลิ่นเน่าเสียอย่างมาก; เหมือนกับกลิ่นของเนื ้อเน่าเสีย มันแย่ลงมากทุกๆขณะ
แล้ วฉันก็ได้ ยินเสียงของวิญญาณเป็ นล้ านๆ พวกเ ขาส่งเสียงร้ องกันอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ร้ องและครวญคราง
ฉันกลัวมากแล้ วฉันหันหาพระเจ้ าและพูดว่า “พระองค์เจ้าข้าพระองค์พาข้าพระองค์มาทีไ่ หน?
พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ ! ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ !” พระเจ้ าเพียงตรัสว่า “มันจาเป็ นที่เจ้ าต้ องเห็นสิ่งนี้
เพื่อที่เจ้ าสามารถบอกคนอื่นๆได้ ”
เรายังคงลงต่อไปผ่านอุโมงค์รูปเขานี ้จนกระทัง่ เรามาถึงสถานที่ที่มืดทัว่ ทัง้
สถานที่ เหมือนกับดึงผ้ าม่านหนักจากตาของฉัน
แล้ วฉันก็เห็นเปลวไฟเป็ นล้ านๆ
และที่แย่ยิ่งกว่าอีกฉันได้ ยินเสียงกรี ดร้ องที่ทนทุกข์ทรมานแต่ไม่สามารถเห็
นใครได้ ฉันกลัวจริงๆ ฉันบอกกับพระเจ้ าว่า
”โอ้ได้โปรดเถิ ดพระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ ! โอ้
ได้โปรดพระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ ! อย่าพาข้าพระองค์มาสถานทีน่ ี ้!
ให้อภัยข้าพระองค์ด้วย!” ครัง้ นี ้ฉันไม่ได้ คดิ ว่าฉันเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์ในนรก ฉันคิดว่าเป็ นวันแห่งการชําระบัญชี
ยืนอยู่ตอ่ หน้ าพระเยซูเจ้ า ฉันสัน่ อย่างรุนแรงเพราะฉันคิดว่านี่เป็ นจุดสิ ้นสุดของชีวิตฉันจริงๆ
เราเข้ าไปใกล้ เปลวไฟใหญ่ที่อยูเ่ บื ้องหน้ าของเรา; มันใหญ่โตและเผาไหม้ ด้วยความโกรธ ฉันยังคงลงไปอย่างช้ าๆ
เห็นเปลวไฟมากมายและได้ ยินวิญญาณนับล้ านร้ องเป็ นเสียงเดียวกัน
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แล้ วฉันก็เห็นโต๊ ะไม้ ตวั หนึง่ ที่ไม่ไหม้ ไฟ มันเป็ นสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับขวดเบียร์
สิ่งเหล่านี ้ดูสดชื่นแต่พวกมันเต็มไปด้ วยไฟ ขณะที่ฉนั กําลังมองดูสิ่งนี ้อยู่
ชายคนหนึง่ ก็ปรากฏตัวขึ ้น
เนื ้อของเขาถูกทําลายเกือบหมดและเสื ้อผ้ าของเขาที่เหลืออยูก่ ็เต็มไปด้ วยโคลนและการเผาไ
หม้ เขาสูญเสียตา ปากและผมของเขาทังหมดจากไฟ
้
เขาสามารถเห็นฉันได้ ถึงแม้ ว่าเขาไม่มีตา ฉันบอกให้ ว่ามันเป็ นวิญญาณของคนหนึง่ ที่คดิ
สํานึก และเห็นอย่างถ่องแท้ ; ไม่ใช่ร่างกายตามธรรมชาติของคุณ
ชายนันยื
้ ่นมือที่ผอมแห้ งของเขาไปที่พระเจ้ าและเริ่มร้ องไห้ ออกมา กล่าวว่า
“พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ดว้ ย! พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ด้วย! ข้าพระองค์ได้รับความเจ็บปวด!
ข้าพระองค์กําลังถูกเผาไหม้! ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์และพาข้าพระองค์ออกจากสถานที ่นี้!”
พระองค์มองที่เขาด้ วยความสงสาร และฉันเริ่มรู้สกึ บางอย่างอุน่ ๆในมือของฉัน ฉันมองดูมนั เป็ นพระโลหิต ...
พระโลหิตของพระเยซู!
พระโลหิตของพระเจ้ ามาจากมือของพระองค์ขณะที่พระองค์มองดูชายที่ได้ รับความทุกข์ทรมานคนนี ้ถูกครอบคลุมอยูใ่ นเปลวไฟ
จากนันชายคนนั
้
นก็
้ หนั สายตาของเขาในทางโต๊ ะและเดินเข้ าไปหาขวด เขาคว้ าขวดหนึ่งแต่ขณะที่เขากําลังจะดื่ม
ไฟและควันก็ยิงออกมาจากขวด เขาผงะถอยหลังและกรี ดร้ องอย่างที่ฉนั ไม่เคยได้ ยินมาก่อน
เขาร้ องด้ วยความเจ็บปวดและความเศร้ าอย่างมาก จากนันก็
้ เริ่มดื่มสิ่งที่อยูใ่ นขวดนี ้
แต่ขวดนันเต็
้ มไปด้ วยนํ ้ากรดและคอของเขาก็ถกู มันทําลายทังหมด
้
คุณสามารถเห็นนํ ้ากรดผ่านกระเพาะอาหารของเขาและทําให้ เขาเจ็บ
หมายเลข 666 ถูกฝั งอยู่บนหน้ าผากของชายคนนี ้
บนหน้ าอกของเขามีแผ่นหนึ่งที่ทําจากโลหะบางอย่างที่ไม่ร้ ูจกั ซึง่ ไม่สามารถถูกทําลายได้ ไม่แม้ แต่ด้วยความร้ อนหรื อตัวหนอน
มีตวั หนังเขียนอยู่บนแผ่นโลหะแต่เราไม่สามารถเข้ าใจได้ พระเจ้ า ในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ให้ คําแปลในสิ่งที่เขียนอยู่นนแก่
ั ้ เรา “ข้ าอยู่ที่นี่เพราะข้ าเป็ นคนขี้เหล้ า” เขาอ้ อนวอนพระเจ้ าขอความเมตตา
แต่พระวจนะของพระเจ้ าชัดเจนมากที่บอกเราใน 1 โครินธ์ 6:10 “คนขโมย คนโลภ คนขี ้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง
จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก”
พระเจ้ าแสดงให้ ฉนั เห็นช่วงเวลาสุดท้ ายบนโลกของชายคนนี ้ เหมือนกับหนังหรื อภาพยนตร์
มันเหมือนกับจอทีวีขนาดใหญ่แสดงให้ ฉนั เห็นวินาทีสดุ ท้ ายของชายคนนี ้ก่อนที่จะเสียชีวิต ชายคนนี ้ชื่อ หลุยส์
และเขากําลังดื่มอยูใ่ นบาร์ ฉันเห็นโต๊ ะตัวเดียวกัน และขวดเดียวกันในบาร์ นนั ้ รอบโต๊ ะคือเพื่อนๆของเขา
(ฉันสามารถบอกคุณเรื ่องนีใ้ นตอนนีไ้ ด้; มี เพียงเพื่อนที่แท้ จริงหนึ่งเดียว และชื ่อของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์
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พระองค์ทรงเป็ นเพือ่ นทีซ่ ื ่อสัตย์) หลุยส์กําลังดื่มและเพื่อนๆของเขาเมาแล้ ว
เพื่อนที่ดีที่สดุ ของเขาเอาขวดมาทําให้ แตกและเริ่มแทงหลุยส์ เมื่อเขาเห็นหลุยส์นอนลงบนพื ้น
เขาก็วิ่งหนีไปแต่หลุยส์เลือดออกจนตายบนพื ้น สิ่งที่เศร้ าที่สดุ คือเขาตายโดยปราศจากพระเจ้ า
ที่กึ่งกลางของทังหมดนี
้
้ ที่ดวงวิญญาณทังหมดเหล่
้
านันในนรกร้
้
องไห้ ออกมา ฉันถามพระเจ้ า “โอ้ พระองค์เจ้าข้า
ได้โปรดบอกข้าพระองค์ ดว้ ยว่าผูช้ ายคนนี ไ้ ด้รู้จกั พระองค์ หรื อไม่? เขารู้ถึงความรอดของพระองค์หรื อเปล่า?
พระองค์ตรัสตอบอย่างเศร้ าว่า “รู้ จัก ลุพรู้ จักเรา เขายอมรั บเราเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเขา แต่ เขาไม่ ได้ รับใช้ เรา”
จากนันฉั
้ นรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ ้น หลุยส์ร้องดังมากขึ ้นและส่งเสียงร้ อง “พระองค์เจ้าข้า มันเจ็บปวด! มันเจ็บปวด!
ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ดว้ ย!” เขายื่นมืออีกครัง้ มาทางพระเจ้ า แต่พระเยซูจบั มือของฉันแทนและเราก็เดินออกจากเปลวไฟ
เปลวไฟเผาไหม้ หลุยส์รุนแรงขึ ้นและเขาก็ร้องดังขึ ้น “เมตตาต่อข้าพระองค์ ! เมตตาต่อข้าพระองค์ !!” แล้ วเขาก็หายไปในเปลวไฟ
เรายังคงเดินต่อไป สถานที่นี ้ใหญ่โตและน่ากลัว! เราเข้ าไปใกล้ อีกเปลวไฟหนึง่ และฉันบอกพระเจ้ าว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่!
ได้โปรดข้าพระองค์ไม่ต้องการที จ่ ะดูสิ่งนี อ้ ี ก! ข้าพระองค์อ้อนวอนให้อภัยแก่ข้าพระองค์ดว้ ย! ได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพระองค์ดว้ ย!
ข้าพระองค์ไม่ต้องการทีจ่ ะเห็นสิ่ งนี !้ ” แล้ วฉันก็ปิดตา แต่มนั ไม่สําคัญ เปิ ดหรื อปิ ดฉันยังคงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
เปลวไฟนี ้เริ่มลงไปอย่างช้ าๆและเริ่มมองเห็นผู้หญิงคนหนึง่ เธอถูกปกคลุมไปด้ วยโคลน และโคลนก็เต็มไปด้ วยตัวหนอน
เธอมีผมเหลืออยูน่ ้ อยมาก เธอถูกทําเป็ นเหมือนเค้ กด้ วยโคลนที่มีหนอนคอยรังควาญ
เธอถูกตัวหนอนบริโภคทัว่ ไปหมดและเธอส่งเสียงร้ อง “พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ !
พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์และให้อภัยข้าพระองค์ ! มองดูข้าพระองค์ ! นีเ่ จ็บปวด! เมตตาต่อข้าพระองค์ !
เอาตัวหนอนเหล่านี ้ออกไป! พาข้าพระองค์ออกจากความทรมานนีเ้ พราะว่ามันเจ็บปวดเป็ นอย่างมาก!”
พระเจ้ าเพียงแค่มองดูที่เธอด้ วยความโศกเศร้ ามาก ขณะที่เราจับมือของพระองค์ไว้
เราสามารถรู้สึกได้ ถึงความเจ็บปวดและความเสียใจในหัวใจของพระองค์สําหรับวิญญาณที่สญ
ู หายนี ้ทังหมด
้
กําลังถูกเผาไหม้ อยูใ่ นเปลวไฟแห่งนรกนี ้ชัว่ นิรันดร์
ผู้หญิงคนนี ้ไม่มีตาหรื อริมฝี ปากแต่เธอยังสามารถเห็นและรู้สกึ ; ความเจ็บปวดทังหมดมากขึ
้
้น
เธอมีขวดหนึง่ อยูใ่ นมือเต็มไปด้ วยนํ ้ากรด แต่เธอเชื่อว่ามันเป็ นนํ ้าหอม
ฉันสามารถเห็นได้ วา่ มันเป็ นนํ ้ากรดและทุกครัง้ ที่เธอสเปรย์ที่ร่างกายของเธอ มันเผาเธอ
แต่เธอยังคงใส่นํ ้ากรดนี ้ลงบนร่างกายของเธอซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก เธอพูดอยู่ตลอดว่ามันเป็ นนํ ้าหอมราคาแพง
และเธอก็เชื่ออีกด้ วยว่าเธอกําลังสวมใส่สร้ อยคอสวยงามเส้ นหนึง่ แต่ทงหมดที
ั้
่ฉนั เห็นเป็ นงูโอบรอบคอของเธอ
เธอเชื่อว่าเธอกําลังสวมใส่สร้ อยข้ อมือราคาแพงมาก แต่ฉันเห็นจริงๆแล้ วพวกมันเป็ นตัวหนอน ยาวประมาณ 1 ฟุต
ขุดลงไปที่กระดูกของเธออย่างดุเดือด เธอบอกว่าเครื่ องประดับของเธอคือทังหมดที
้
่เธอมี
แต่ฉนั เห็นแมงป่ องและตัวหนอนทัว่ ร่างกายของเธอ เธอมีแผ่นโลหะที่ทกุ คนในนรกสวมใส่ มันอ่านว่า
“ฉันอยู่ที่นี่เพราะโจรกรรม”
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หญิงคนนี ้ไม่มีความสํานึกผิดในความบาปของเธอ พระเจ้ าถามเธอ “แม็กดาลีนา ทาไมเจ้ าถึงได้ มาอยู่ในสถานที่นี้?”
เธอตอบว่า “มันไม่ได้ทําให้ข้าพระองค์ รู้สึกเป็ นทุกข์ เป็ นร้ อนใจเลยทีจ่ ะขโมยจากคนอื ่นๆ
สิ่ งเดียวทีข่ ้าพระองค์ห่วงคือการมี เครื ่องประดับและมี นํ้าหอมราคาแพงเพิ่มมากขึ้น ข้าพระองค์ไม่ได้ใส่ใจว่าโจรกรรมใคร
หากจะทําให้ข้าพระองค์ ดูดี”
ฉันจับมือพระคริสต์ไว้ ขณะที่ฉนั เห็นตัวหนอนเจาะรูไปทัว่ ร่างกายของเธอ แม็กดาลีนาหันไปรอบๆมองหาบางสิ่งบางอย่าง
ฉันถามพระเจ้ าอีกครัง้ “พระองค์เจ้าข้า คนนี ไ้ ด้รู้จกั พระองค์หรื อเปล่า?” และพระเจ้ าตรัสตอบ “รู้ จัก คนนี้ร้ ู จักเรา”
แม็กดาลีนาเริ่มมองดูรอบๆ พูดว่า “พระองค์เจ้าข้านัน่ เป็ นผูห้ ญิ งคนนัน้ ที พ่ ดู กับข้าพระองค์เกี ่ยวกับพระองค์? เธออยู่ไหน?
ข้าพระองค์ อยู่ในนรกมา 15 ปี แล้ว” ทุกคนในนรกสามารถจําทุกสิ่งได้ แม็กดาลีนายังคงถาม “ผูห้ ญิ งคนนี ้อยู่ทีไ่ หน?
ข้าพระองค์มองไม่เห็นเธอ!” ฉันรู้วา่ ร่างกายของเธอไม่สามารถหันไปรอบๆได้ เพราะว่าเนื ้อของเธอยังคงอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
เธอพยายามหันและมองเข้ าไปในเปลวเพลิงอื่นๆ เพื่อที่จะหาผู้หญิงคนนันที
้ ่คยุ กับเธอเกี่ยวกับพระเจ้ า พระเจ้ าตอบว่า “ไม่ ! ไม่
แม็กดาลีนา เธอไม่ ได้ อยู่ที่นี่ หญิงคนนั้นที่บอกเจ้ าเกี่ยวกับเราได้ อยู่กับเราแล้ วในแผ่ นดินสวรรค์ ”
เมื่อได้ ยินอย่างนี ้ เธอโยนตัวเองลงในเปลวไฟและเผาเธอมากยิ่งขึ ้น แผ่นโลหะของเธอประณามเธอว่าเป็ นขโมย
ฉันอยากให้ คณ
ุ ได้ อ่านพระวจนะของพระเจ้ าใน อิสยาห์ 3:24 “ต่อมาแทนนํ้าอบจะมี แต่ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมี เชื อก
แทนผมดัดจะมี แต่ศีรษะล้าน แทนเสือ้ งามลํ้าค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมี แต่ รอยไหม้”
ขณะที่เราเดินต่อไปกับพระเจ้ า ฉันเห็นแถวตอนใหญ่มากเต็มไปด้ วยตัวหนอน
รอบๆมันเป็ นกระดานลื่นที่ทํามาจากโลหะสีแดงร้ อน บนแถวตอนนี ้มีป้ายสว่างสดใสที่สามารถเห็นได้ จากทุกที่ ที่ป้ายอ่านว่า
“ยินดีต้อนรั บผู้กล่ าวเท็จและปากหอยปากปูทงั ้ หลาย” ในตอนท้ ายของกระดานลื่นเป็ นทะเลสาบต้ มขนาดเล็ก
มันดูเหมือนการเผาไหม้ กํามะถัน แล้ วฉันก็เห็นคนเปลือยกายทังหมดลงมาจากกระดานลื
้
่น ขณะที่พวกเขาลื่นไถล
ผิวหนังของพวกเขาจะหลุดลอกและติดอยูท่ ี่กระดานลื่น เมื่อพวกเขาตกลงไปในทะเลสาบเผาไหม้
ลิ ้นของพวกเขาขยายตัวจนระเบิดและตัวหนอนปรากฏตรงที่ลิ ้น ความทรมานของพวกเขาเริ่มขี ้น
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ใน สดุดี 73:18-19 “จริ งละ พระองค์ทรงวางเขาไว้ในทีล่ ื ่น
พระองค์ทรงกระทําให้เขาล้มถึงความพิ นาศ เขาถูกนํ าไปสู่การรกร้ างในครู่ เดี ยวเสี ยจริ งๆ
เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างสิ้ นเชิ ง”
หลังจากเห็นสิ่งนี ้ พวกเราถูกพาออกมาจากนรก ฉันแค่อยากบอกคุณว่า
สวรรค์และนรกเป็ นจริงมากเสียยิ่งกว่าโลกทางกายที่เรารู้จกั นี ้ มันอยูท่ ี่นี่ ที่ซงึ่ คุณตัดสินใจว่าคุณต้ องการไปทิศทางใด;
จะอยูน่ ิรันดรกับพระเยซูหรื อนรกที่เผาไหม้ พระเจ้ าบอกกับเราตลอดว่า “จงอุตส่ าห์ ท่ีจะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวง
และที่จะได้ ใจบริสุทธิ์ ด้ วยว่ านอกจากนั้นไม่ มีใครจะได้ เห็นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (ฮีบรู 12:14)
นัน่ คือเหตุผลที่ฉันบอกคุณในสิ่งเดียวกันนี ้ “ปราศจากใจบริสุทธิ์คุณไม่ สามารถเห็นพระเจ้ า”
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--- (คาพยานที่ 3 ซานดร้ า) --ขอไปที่พระวจนะของพระเจ้ าใน มัทธิว 10:28 “อย่ากลัวผูท้ ี ฆ่ ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอํานาจที จ่ ะฆ่าจิ ตวิ ญญาณ
แต่จงกลัวพระองค์ผทู้ รงฤทธิ์ ทีจ่ ะให้ทงั้ จิ ตวิ ญญาณทัง้ กายพิ นาศในนรกได้”
เมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณหนึ่งมาถึงในนรก คนนันได้
้ รับร่างกายแห่งความตาย
พระเยซูเจ้ าจับมือของฉันและเราเริ่มลงไปผ่านอุโมงค์ที่มืดลึกมากที่นําเข้ าสู่ศนู ย์กลางของโลก
เรามาถึงสถานที่หนึง่ มีประตูมากมาย; หนึง่ ในนันถู
้ กเปิ ดและเราเข้ าไปพร้ อมกับพระเจ้ า
ฉันจะไม่ปล่อยมือของพระเจ้ าไปเพราะฉันรู้วา่ ถ้ าฉันปล่อย ฉันจะต้ องอยูใ่ นนรกตลอดไป
เมื่อก้ าวเข้ าประตูนนั ้ ฉันเห็นกําแพงใหญ่โตมหึมา มีคนเป็ นพันๆถูกแขวนด้ วยตะขอจากหัวของพวกเขา
ด้ วยห่วงที่ผกู มือของพวกเขาเข้ ากับผนัง เรายังเห็นหลายๆพันคนยืนอยูท่ ่ามกลางเปลวไฟทัว่ ทุกแห่ง
เราไปด้ านหน้ าที่เปลวไฟหนึ่งและมันเริ่มลดลงอย่างช้ าๆ ในไม่ช้าฉันสามารถเห็นคนหนึง่ ข้ างในและเมื่อเขาพูด
ฉันสามารถบอกได้ วา่ เป็ นผู้ชาย เขาสวมใส่เสือ้ ผ้ าของบาทหลวง ซึง่ สกปรกและขาดหมด ตัวหนอนคลานเข้ าข้ างในและออก
ทัว่ ร่างกายของชายคนนี ้ เขาดูเหมือนถูกย่างและเผาไหม้ ด้วยไฟ ตาของเขาถูกควักออกและเนื ้อของเขาละลายและตกลงบนพื ้น
แต่หลังจากที่เนื ้อตกลงหมดแล้ ว มันจะเติบโตกลับมาอีกและกระบวนการทังหมดก็
้
จะเริ่มต้ นใหม่อีก
เมื่อเขาเห็นพระเยซูเขาพูดว่า “พระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ เมตตาข้าพระองค์ !
ได้โปรดปล่อยข้าพระองค์ ออกจากที น่ ี เ่ พียงครู่ เดี ยว! เพียงหนึ่งนาที !” ที่อกของชายคนนี ้มีแผ่นโลหะที่อา่ นว่า
“ข้ าอยู่ท่ นี ่ ีเพราะโจรกรรม”
เมื่อพระเยซูเข้ ามาใกล้ พระองค์ถามชายคนนัน้ “เจ้ าชื่ออะไร?” ชายนันตอบ
้
“แอนดรู ข้าพระองค์ชื่อแอนดรู พระองค์เจ้าข้า”
พระองค์ตรัสถามชายนัน้ “เจ้ าอยู่ท่นี ่ีนานเท่ าไหร่ แล้ ว?” แอนดรูตอบ “ข้าพระองค์อยู่ทีน่ ี ม่ านานมากแล้ว”
ชายนันเริ
้ ่มเล่าเรื่ องของเขา เขาบอกว่าเขารับผิดชอบในการเก็บรวบรวมสิบลดและ
จัดการกระจายทางการเงินให้ แก่คนยากจนในคริสตจักรคาทอลิกของเขา แต่เขากลับขโมยแทน
ด้ วยสายตาที่เต็มไปด้ วยความสงสาร พระเจ้ าถามชายนันว่
้ า “แอนดรู เจ้ าเคยได้ ยนิ ข่ าวประเสริฐหรือไม่ ?” แอนดรูตอบ
“เคยได้ยินพระองค์เจ้าข้า มี ผหู้ ญิ งคริ สเตี ยนคนหนึ่งไปที ่โบสถ์และเธอประกาศข่าวประเสริ ฐครั้งหนึ่ง แต่ข้าพระองค์ไม่ได้ยอมรับ
ข้าพระองค์ไม่ต้องการทีจ่ ะเชื ่อ แต่ตอนนีข้ ้าพระองค์เชื ่อแล้ว! ตอนนี ข้ ้าพระองค์เชื ่อว่านีเ่ ป็ นจริ ง!
ได้โปรดพระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกจากทีน่ ี ่ อย่างน้อยเพียงแค่ชวั่ ครู่ !”
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ขณะที่เขากําลังพูด ตัวหนอนก็คลานผ่านทางเบ้ าตาของเขา ออกทางหูและมาข้ างในอีกผ่านทางปากของเขา
เขาพยายามดึงพวกมันออกด้ วยมือของเขาแต่มนั ก็เป็ นไปไม่ได้
เขาตะโกนอย่างน่ากลัวและยังคงอ้ อนวอนต่อพระเจ้ าขอความเมตตา เขายังคงขอให้ พระเยซูพาเขาออกจากสถานที่นนั ้
ยิ่งแย่มากขึ ้น มีปีศาจทรมานเขา ทิ่มแทงเขาด้ วยหอกของพวกมันอย่างต่อเนื่อง
ปี ศาจดูเหมือนตุ๊กตาของเล่นชนิดหนึง่ ที่เรามีอยู่บนโลกนี ้ เรี ยกว่า “The Jordanos”
ฉันเห็นตุ๊กตาเหล่านันในนรก
้
แต่พวกมันไม่ใช่ต๊ กุ ตาอีกต่อไป; พวกมันมีชีวิตและเป็ นปี ศาจ พวกมันสูงประมาณ 3
ฟุตและมีฟันที่คมมาก เลือดออกมาจากปากของพวกมัน และตาสีแดงหมด
พวกมันกําลังแทงแอนดรูด้วยกําลังทังหมดของพวกมั
้
น ตลอดจนคนเหล่านันที
้ ่อยูใ่ นนรกส่วนเหล่านี ้ เมื่อฉันเห็นสิ่งนี ้
ฉันถามพระเจ้ าว่ามันเป็ นไปได้ อย่างไรที่ต๊ กุ ตาบนโลก ดูลกั ษณะเหมือนปี ศาจนันเปี
้ ๊ ยบ
พระเจ้ าบอกฉันว่าพวกนันเป็
้ นวิญญาณของความโศกเศร้ า
ขณะที่เรายังคงไปต่อ เราเห็นคนเป็ นพันๆอยูใ่ นความทุกข์ทรมาน เมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณหนึง่ เห็นพระเจ้ า
พวกเขาพยายามเอื ้อมมาที่พระองค์ด้วยมืออันผอมแห้ งของพวกเขา
ฉันสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึง่ ที่เริ่มส่งเสียงร้ องเมื่อเธอเห็นพระเยซู เธอกรี ดร้ อง “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ !
พาข้าพระองค์ออกจากสถานทีน่ ี ้!” เธอทรมานอย่างมากและเธอยื่นมือของเธอมาที่พระเจ้ า
เธอยังคงอ้ อนวอนพระเจ้ าให้ พาเธอออกจากสถานที่นนอย่
ั ้ างน้ อยแค่หนึง่ วินาที เธอเปลือยกายทังหมดและถู
้
กปกคลุมด้ วยโคลน
ผมของเธอสกปรกไปหมดและตัวหนอนคลานขึ ้นลงบนร่างกายของเธอ เธอพยายามเอาพวกมันออกด้ วยมือของเธอ
แต่ทกุ ครัง้ ที่เธอขูดออกบ้ าง พวกมันทวีคณ
ู มากยิ่งขึ ้นไปอีก ตัวหนอนยาวประมาณ 6-8 นิ ้ว พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ใน
มาระโก 9:44 “ในทีน่ นั้ ตัวหนอนของพวกเขาก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดบั เลย”
มันน่ากลัวเห็นผู้หญิงคนนี ้และได้ ยินการร้ องไห้ ของเธอขณะที่ตวั หนอนกินเนื ้อของเธออย่างตะกละตะกลาม
มีแผ่นโลหะถูกฝั งอยูใ่ นอกของเธอที่เปลวไฟไม่สามารถทําลายมันได้ มันอ่านว่า “ฉันอยู่ท่ นี ่ ีเพราะการผิดประเวณี”
ในลักษณะเดียวกันของความบาปของเธอ หญิงคนนี ้ถูกบังคับให้ ผิดประเวณีในนรกกับ งูอ้วนและน่ ารั งเกียจมาก
งูมีหนามขนาดใหญ่ทวั่ ลําตัว ยาวประมาณ 6-8 นิ ้ว
งูทะลุทะลวงเข้ าไปในอวัยวะส่วนตัวของเธอและขึ ้นไปบนร่างกายถึงลําคอของเธอ เมื่องูเข้ าไปในเธอ เธอเริ่มกรี ดร้ อง
เธออ้ อนวอนพระเจ้ าอย่างแรงกล้ ามากขึ ้นให้ พาเธอออกจากสถานที่นั ้ น “พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์ อยู่ทีน่ ี เ่ พราะการผิ ดประเวณี ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ 7 ปี แล้ว
ตัง้ แต่ทีข่ ้าพระองค์ตายเพราะโรคเอดส์
ข้าพระองค์มีคนรักหกคนและข้าพระองค์อยู่ทีน่ ี เ่ พราะการผิ ดประเวณี ”
ในนรกเธอต้ องกระทําบาปของเธอซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก เธอไม่มีเวลาพักผ่อน กลางวันหรื อกลางคืน
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ทุกข์ทรมานแบบเดียวกันตลอดเวลา เธอพยายามยื่นมือของเธอมาที่พระเจ้ าแต่ พระองค์เพียงแค่บอกเธอว่า “บลานก้ า
มันสายเกินไปสาหรั บเจ้ า ตัวหนอนจะเป็ นที่นอนอยู่ใต้ ตัวเจ้ า และตัวหนอนจะเป็ นผ้ าห่ มของเจ้ า” (อิสยาห์
14:11) เมื่อพระเจ้ าพูดคําเหล่านันแล้
้ ว ผ้ าห่มไฟก็ปกคลุมเธอและฉันก็ไม่สามารถเห็นเธอได้ อีก
เราเดินต่อไป เห็นคนเป็ นพันๆ มีคนหนุม่ สาว
ผู้ใหญ่และคนสูงอายุทกุ ข์ทรมานอยูใ่ นความเจ็บปวด
เรามาถึงสถานที่ดเู หมือนเป็ นสระนํ ้าไฟขนาดใหญ่
กับผู้ชายและผู้หญิงเป็ นพันๆอยูข่ ้ างในนัน้
พวกเขาแต่ละคนมีแผ่นโลหะบนหน้ าอกของพวกเขาอ่านว่า;
“ฉันอยู่ท่ นี ่ ีเพราะไม่ ถวายสิบลดและไม่ ถวายทรัพย์ ” เมื่อฉันอ่านอย่างนัน้
ฉันถามพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้า สิ่ งนีเ้ ป็ นอย่างนีไ้ ปได้อย่างไร
คนเหล่านัน้ อยู่ทีน่ ี ด่ ้วยเหตุผลนี ?้ ?” พระเจ้ าตอบ “ได้ สิ เพราะคนเหล่ านี้คิดว่ าสิบลดและถวายทรั พย์ ไม่ สาคัญ
เมื่อพระวจนะของเราแสดงให้ เห็น มันเป็ นคาสั่ง” ใน มาลาคี 3:8-9 กล่าวว่า “จะฉัอพระเจ้าหรื อ แต่เจ้าทัง้ หลายได้ฉ้อเรา
แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร’ ก็ฉ้อในเรื ่ องทศางค์ และเครื ่องบูชานัน่ ซี
เจ้าทัง้ หลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคําสาปแช่ง เพราะเจ้าทัง้ หลายทัง้ ชาติ ฉ้อเรา”
พระเจ้ าบอกฉันว่า เมื่อคนของพระองค์ไม่ยอมถวายสิบลดของพวกเขา มันขัดขวางการงานของพระเจ้ า
และจากนันข่
้ าวประเสริฐก็ไม่ถกู ประกาศ ผู้คนในสถานที่นี ้ทุกข์ทรมานเป็ นพันเท่าแย่กว่าคนอื่นๆ
เพราะว่าพวกเขารู้พระวจนะของพระเจ้ าและไม่เชื่อฟั ง
เราเดินกันต่อไปและพระเจ้ าแสดงให้ เราเห็นชายคนหนึง่ ฉันสามารถเห็นจากเอวถึงหัวของเขา
และฉันเริ่มเห็นนิมิตว่าเขาเสียชีวิตได้ อย่างไร เขาชื่อโรเจรี โอ
เขาอยูใ่ นรถขณะที่มีคนหนึง่ เข้ ามาใกล้ และประกาศข่าวประเสริฐแก่เขา และให้ พระคัมภีร์แก่เขา
แต่โรเจรี โอเพิกเฉยต่อคําเตือนของคนนันและไปตามทางของเขา
้
โดยไม่ร้ ูเลยว่าสองสามนาทีตอ่ มารถของเขาจะโดนชนพังยับ
มันตกลงไปในหน้ าผาและเขาเสียชีวิตทันที
ขณะที่เขาถูกชนพังยับ พระคัมภีร์เปิ ดไปที่ วิวรณ์ 21:8 “แต่คนขลาด คนไม่เชื ่อ คนทีน่ ่าสะอิ ดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี
คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทัง้ ปวงที พ่ ดู มุสานัน้ จะได้รับส่วนของตนในบึงทีเ่ ผาไหม้ดว้ ยไฟและกํามะถัน
นัน่ คื อความตายครั้งทีส่ อง" เมื่อโรเจรี โออ่านข้ อนี ้ เขาตายและมาถึงในนรก
เขาอยูท่ ี่นนั่ เพียงแค่หนึง่ เดือนและยังคงมีเนื ้ออยูบ่ ้ างอยู่บนหน้ าของเขา แต่เขาก็ทรมานเหมือนกับคนอื่นๆ
ทีแรกเขาไม่ร้ ูวา่ ทําไมเขามาอยูใ่ นนรก ฉันคิดว่าเมื่อคริสเตียนคนนันเข้
้ ามาใกล้ รถของเขา
มันเป็ นโอกาสเดียวและครัง้ สุดท้ ายเท่านันสํ
้ าหรับเขาที่จะยอมรับพระเยซูเจ้ า
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เช่นเดียวกับที่หลายคนมีโอกาสที่จะยอมรับพระองค์ วันนี ้ฉันขอเชิญให้ คณ
ุ เปิ ดใจของคุณให้ พระเยซู ; พระองค์เป็ นทางนัน้
เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต (ยอห์น 14:6) โดยพระองค์เท่านันเราสามารถได้
้
รับความรอดเข้ าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ (กิจการ
4:12) พระเจ้ ายังขอให้ เราติดตามทางของพระองค์ในความบริ สทุ ธิ์และนบนอบ พระเจ้ าอวยพระพร

--- (คาพยานที่ 4) --พระเจ้ าอวยพระพรคุณ น้ องชาย เมื่อพระเจ้ าจับมือของฉัน ฉันสามารถเห็นว่าฉันกําลังยืนอยู่บนหิน และด้ านหลังเรา
ฉันเห็นทูตสวรรค์ เราเริ่มลงไปผ่านอุโมงค์หนึง่ ด้ วยความเร็วอย่างเหลือเชื่อ
อย่างเร็วฉันหันและเห็นว่าทูตสวรรค์ไปแล้ วและฉันรู้สกึ กลัวมาก ฉันถามพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้า ทูตสวรรค์อยู่ทีไ่ หน?
ทําไมเขาไม่อยู่ทีน่ ี แ่ ล้ว?” พระเจ้ าตอบ “เขาไม่ สามารถไปในที่ท่เี รากาลังจะไปได้ ”
เรายังคงลงไปและแล้ วก็หยุดอย่างฉับพลัน เหมือนกับลิฟท์ ฉันเห็นหลายอุโมงค์; และเราผ่านอันที่พี่สาวของฉัน
ซานดร้ ากล่าวถึง อุโมงค์ที่คนถูกแขวนที่มือของพวกเขาด้ วยตะขอ พร้ อมด้ วยกุญแจมือที่ข้อมือของพวกเขา ผนังที่มีผ้ คู นอยู่
มันดูเหมือนจะยาวไม่มีที่สิ ้นสุด คนเป็ นล้ านๆคนถูกแขวนอยู่ พวกเขามีตวั หนอนทัว่ ทังตั
้ วของพวกเขา
ฉันมองไปข้ างหน้ าและเห็นว่าผนังอีกอันหนึง่ เหมือนกับอันอื่นๆเปี๊ ยบ ฉันพูดกับพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้า
มี คนอยู่มากมายในสถานที น่ ี ้!” ทันใดนัน้ ข้ อพระคัมภีร์ก็เข้ ามาในใจของฉัน;
ข้ อที่ฉนั จําไม่ได้ พระเจ้ าบอกฉัน “นรกและแดนพินาศไม่ ร้ ู จักอิ่ม” (สุภาษิต 27:20)
เราออกจากที่นนั่ และไม่ช้าก็มาถึงสถานที่หนึง่ เราเรี ยกว่า “หุบเขาแห่ งหม้ อนา้ ”
หม้ อนํ ้าเหล่านี ้เต็มไปด้ วยโคลนเดือด และเราเข้ ามาใกล้ หนึง่ ในนัน้
คนแรกที่ฉนั เห็นเป็ นผู้หญิง ร่างกายของเธอลอยและจมอยูด่ ้ วยโคลนเดือด
แต่เมื่อพระเจ้ ามองดูที่เธอ เธอหยุดเคลื่อนไหวและยังคงลอยอยูใ่ นโคลนที่ระดับเอว
พระเจ้ าถาม “หญิงเอ๋ ย เจ้ าชื่ออะไร?” เธอตอบ “ข้าพระองค์ชื่อ รู เบ็ลล่า”
ผมของเธอเต็มไปด้ วยโคลนเดือดและเนื ้อห้ อยจากกระดูกของเธอ ซึง่ ถูกย่างดําจากไฟ
หนอนผ่านเข้ าไปทางรูตา ออกมาจากทางปากของเธอ เข้ าไปอีกผ่านทางจมูกและออกทางหูของเธอ
เวลาที่หนอนไม่สามารถเข้ าไปได้
พวกมันก็จะทํารูเพื่อที่จะเข้ าไปในส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งทําให้ เจ็บปวดอย่างสุดที่จะพรรณนาได้
เธอส่งเสียงร้ อง “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรด! พาข้าพระองค์ออกจากสถานที ่นี้ เมตตาต่อข้าพระองค์ !
ข้าพระองค์ อยู่อย่างนี ้ต่อไปไม่ไหวแล้ว! ทําให้มนั หยุดพระองค์เจ้าข้า! ข้าพระองค์ไม่สามารถทนได้อีกแล้ว!
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ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ !” พระเจ้ าถามเธอว่าทําไมเธอถึงอยู่ที่นนั่
เธอบอกว่าเธออยู่ที่นนั่ เพราะความฟุ้งเฟ้อ ซึง่ เป็ นคําเดียวกันกับที่เขียนไว้ บนแผ่นโลหะบนอกของเธอ
ในมือของเธอมีขวดที่ดแู ล้ วก็ธรรมดา แต่สําหรับเธอมันปรากฏว่าเป็ นนํ ้าหอมที่มีราคาแพงมาก
รูเบ็ลล่าต้ องเอาขวดซึง่ เต็มไปด้ วยนํ ้ากรดและสเปรย์มนั ไปทัว่ ร่างกายของเธอ
นี่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เนื ้อของเธอทังหมดที
้
่ถกู สเปรย์ละลาย ทําให้ เธอเจ็บปวดอย่างมาก
เธอส่งเสียงร้ องต่อพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ !
ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้ว! เพียงแค่หนึ่งวิ นาทีพระองค์เจ้าข้า”
ฉันไม่ได้ บอกว่ามันเป็ นความบาปที่จะใช้ นํ ้าหอม แต่พระเจ้ าบอกเราว่าหญิงคนนันอยู
้ ่ที่นนั่ เพราะว่านํ ้าหอมของเธอ
เหมือนอย่างพระวจนะของพระเจ้ าบอกเราใน เฉลยธรรมบัญญัติ 5:7 “อย่ามี พระอืน่ ใดนอกเหนื อจากเรา”
เธออยูท่ ี่นนั่ เพราะความสวยของเธอ นํ ้าหอมและความฟุ้งเฟ้อมาเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของเธอ
แต่พระเยซูเจ้ าเป็ นกษัตริย์แห่งกษัตริ ย์และพระเจ้ าแห่งพระเจ้ า! พระองค์ต้องเป็ นที่หนึง่ ในชีวิตของคุณ
นัน่ คือเหตุผลที่เธออยูท่ ี่นนั่ ด้ วยความเศร้ า พระเจ้ ามองดูที่เธอและบอกว่า “รู เบ็ลล่ า มันสายเกินไปแล้ วสาหรั บเจ้ า
ตัวหนอนจะเป็ นที่นอนอยู่ใต้ ตัวเจ้ า และตัวหนอนจะเป็ นผ้ าห่ มของเจ้ า” เมื่อพระเจ้ าพูดอย่างนัน้
ผ้ าห่มไฟก็ปกคลุมเธอทังหมด
้
ขณะที่ร่างกายของเธอถูกผลาญอยูข่ ้ างในหม้ อนํ ้านัน้ เธอเจ็บปวดอย่างน่ากลัว
จากนันเราออกไปไกลจากที
้
่นนั่ และมาถึงสถานที่หนึง่ มีประตูขนาดยักษ์ ขณะที่เราเข้ าไปใกล้ พวกประตูนนก็
ั ้ เปิ ดให้ เรา
อีกด้ านหนึง่ เราเห็นอุโมงค์ขนาดยักษ์ ขณะที่ฉันมองขึ ้นไปฉันเห็นไฟสีตา่ งๆกันกําลังเคลื่อนไหวเหมือนกับ ควันเมฆ
ทันใดนันเราได้
้
ยินเสียงดนตรี ซัสซ่า บัลเลนาโต้ ร็ อค ดนตรี ยอดนิยมชนิดที่แตกต่างกันที่คนฟั งทางวิทยุ
พระเจ้ าทําการเคลื่อนไหวด้ วยมือของพระองค์ และเราเห็นคนเป็ นล้ านๆถูกแขวนไว้ กบั โซ่ในมือของพวกเขา
พวกเขากระโดดอย่างคึกคะนองเหนือไฟ
พระเจ้ ามองดูที่เราและกล่าวว่า “ดูสิ เหล่ านี้คือค่ าจ้ างสาหรั บนักเต้ น”
พวกเขาต้ องกระโดดอย่าคึกคะนองขึ ้นๆลงๆตามจังหวะของดนตรี ถ้ ากําลังเล่นซัลซ่า พวกเขาต้ องกระโดดตามจังหวะนัน้
ถ้ าดนตรี ชนิดอื่นกําลังเล่นอยู่ พวกเขาต้ องกระโดดตามจังหวะนัน้ พวกเขาไม่สามารถหยุดกระโดดได้ แต่แย่ยิ่งกว่านัน้
รองเท้ าของพวกเขามีตะปูยกั ษ์ 6 นิ ้วอยูท่ ี่ด้านล่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขากระโดดมันจะแทงเท้ าของพวกเขา
และพวกเขาก็ไม่เคยมีเวลาหยุดพักเลย เวลาที่มีใครบางคนพยายามที่จะหยุด ปี ศาจจะมาทันทีและแทงพวกเขาด้ วยหอก
สาปแช่งพวกเขาและบอกว่า “สรรเสริ ญเขา! นีเ่ ป็ นอาณาจักรของแกตอนนี ้ สรรเสริ ญซาตาน! สรรเสริ ญเขา!
แกหยุดสรรเสริ ญเขาไม่ได้! สรรเสริ ญเขา! แกต้องสรรเสริ ญเขา! แกต้องกระโดด! แกต้องเต้น! แกหยุดไม่ได้สกั หนึ่ งวิ นาที ”
มันน่ากลัวที่หลายคนเป็ นคริ สเตียนที่ร้ ูจกั พระเจ้ า แต่พวกเขาอยูท่ ี่ในไนท์คลับเวลาที่พวกเขาเสียชีวิต คุณอาจถามว่า
“ในพระคัมภี ร์มีบอกทีไ่ หนว่ามันผิ ดทีจ่ ะเต้น?” ใน ยากอบ 4:4 พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ วา่
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“ท่านทัง้ หลายผูล้ ่วงประเวณี ชายหญิ งเอ๋ย ท่านไม่รู้หรื อว่า การเป็ นมิ ตรกับโลกนัน้ คื อการเป็ นศัตรู กบั พระเจ้า
เหตุฉะนัน้ ผูใ้ ดใคร่ เป็ นมิ ตรกับโลก ผูน้ นั้ ก็เป็ นศัตรู ของพระเจ้า” และใน 1 ยอห์น 2:15-17 “อย่ารักโลกหรื อสิ่ งของในโลก
ถ้าผูใ้ ดรักโลก ความรักของพระบิ ดาไม่ได้อยู่ในผู้นนั้ 2:16 เพราะว่าสารพัดซึ่ งมี อยู่ในโลก คื อตัณหาของเนื อ้ หนัง
และตัณหาของตา และความเย่อหยิ่ งในชี วิตไม่ได้เกิ ดจากพระบิ ดา แต่เกิ ดจากโลก 2:17
และโลกกับสิ่ งยัว่ ยวนของโลกกํ าลังผ่านพ้นไป แต่ผทู้ ี ่ประพฤติ ตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยู่เป็ นนิ ตย์”
จําไว้ วา่ โลกจะผ่านพ้ นไป ทังหมดนี
้
้จะต้ องพินาศ แต่ผ้ หู นึ่งผู้ใดที่ปฏิบตั ติ ามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าจะยืนหยัดตลอดไป
เพื่อนและพี่น้องที่รัก เมื่อเราจากสถานที่นี ้ เราเห็นบางสิ่งเหมือนสะพานที่แบ่งความทรมานในนรกออกเป็ นส่วนๆ
เราเห็นวิญญาณเดินข้ ามสะพานลอย มันดูเหมือนกับตุ๊กตาชนิดหนึง่ ที่เราเคยเห็นบนโลก; เราเรี ยกพวกมันว่า Treasure Trolls
พวกมันมีสีผมแตกต่างกันกับหน้ าชายแก่แต่ร่างกายเด็ก โดยไม่มีชิ ้นส่วนทางเพศ
สายตาของพวกมันเต็มไปด้ วยความชัว่ ร้ ายพระเจ้ าอธิบายว่าพวกนี ้เป็ นวิญญาณที่สญ
ู หาย
วิญญาณนี ้มีหอกอยูใ่ นมือของพวกมันและเดินบนสะพานลอยนันอย่
้ างผึง่ ผายเหมือนกับว่ามันเป็ นเจ้ านาย
ขณะที่มนั เดิน มันจะแทงคนข้ างล่างด้ วยหอกของมัน มันจะสาปแช่งพวกเขาว่า
“จํ าได้ไหมวันที แ่ กอยู่ข้างนอกโบสถ์คริ สเตี ยนและแกไม่ได้ต้องการที จ่ ะเข้าไปข้างใน?
จํ าได้ไหมวันทีพ่ วกเขาเทศน์สงั่ สอนแกและแกไม่ตอ้ งการทีจ่ ะฟั ง?
จํ าได้ไหมวันทีพ่ วกเขาให้หนังสือพระกิ ตติ คณ
ุ และแกโยนมันออกไป?
” วิญญาณที่หลงทางจะพยายามปิ ดบริเวณที่เคยเป็ นหูของพวกเขา
พวกเขาจะตอบปี ศาจ “หุบปาก! หุบปาก! ไม่ตอ้ งบอกฉันอีกแล้ว!
ฉันไม่ตอ้ งการรู้มากไปกว่านี ้ หุบปาก!”
แต่วิญญาณชัว่ สนุกสนานที่ทําแบบนันเพราะว่
้
าความเจ็บปวดมันบัง
คับวิญญาณให้ ทําในสิ่งที่ไม่ต้องการ
เรายังคงเดินต่อไปกับพระเจ้ า เมื่อมองดูที่คนมากมาย
เราสังเกตเห็นชายคนหนึง่ กําลังส่งเสียงดังกว่าคนอื่นๆที่กําลังถูกเผาไ
หม้ ที่นนั่ เขาพูดว่า “พระบิ ดาเจ้า พระบิ ดาเจ้า เมตตาต่อข้าพระองค์ !” พระเจ้ าไม่ได้ ต้องการที่จะหยุดเพื่อมองดูที่ชายคนนี ้
แต่เมื่อพระองค์ได้ ยินคําว่า “พระบิ ดา” พระองค์สนั่ และหันไป พระเยซูมองดูที่เขาและบอกเขาว่า “พระบิดาหรือ?
เจ้ าเรี ยกเราว่ าพระบิดา? ไม่ เราไม่ ใช่ พระบิดาของเจ้ าและเจ้ าก็ไม่ ใช่ ลูกชายของเรา ถ้ าเจ้ าเป็ นลูกชายของเรา
เวลานี้เจ้ าจะต้ องอยู่กับเราในแผ่ นดินสวรรค์ แล้ ว เจ้ าเป็ นลูกชายของปี ศาจพ่ อของเจ้ า”
ทันใดนันผ้
้ าห่มไฟขึ ้นมาและปกคลุมเขาทังหมด
้
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พระเจ้ าบอกเราเรื่ องราวชีวิตของชายคนนี ้ ชายคนนี ้เรี ยกพระองค์วา่ พระบิดาเพราะว่าเขารู้จกั พระองค์
เขาเคยไปโบสถ์และฟั งพระเจ้ าโดยพระวจนะของพระองค์และเขาก็ได้ รับพระสัญญาของพระเจ้ าหลายอย่าง ดังนันเราถาม
้
“แล้วเกิ ดอะไรขึ้นพระองค์เจ้าข้า? แล้วทําไมเขาถึงมาอยู่ทีน่ ี ?่ ” พระเจ้ าตอบ “เขาใช้ ชีวิตแบบสองทาง;
เขามีชีวิตอย่ างหนึ่งที่บ้าน และอีกอย่ างหนึ่งที่โบสถ์ เขาคิดในใจของเขาว่ า ดี ไม่ มีใครที่อาศัยอยู่ใกล้ ผม
ไม่ มีศาสนาจารย์ หรื อพี่น้องคนใดๆ ดังนั้นผมสามารถทาอะไรก็ได้ ที่ผมต้ องการ!
แต่ เขาลืมไปว่ าดวงตาของพระเจ้ าได้ ตั้งไว้ แล้ วในทุกๆทางของเราและไม่ มีใครสามารถโกหกหรือซ่ อนเร้ นจากพระเจ้
าได้ ”
พระวจนะของพระเจ้ าบอกเรา “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผูใ้ ดหว่านอะไรลง ก็จะเกี ่ยวเก็บสิ่ งนัน้ ”
(กาลาเทีย 6:7) ชายคนนี ้ทรมานแย่กว่าคนอื่นๆเป็ นพันเท่า เขาได้ รับการพิพากษาลงโทษเป็ นสองเท่า :
หนึง่ สําหรับความบาปของเขา และอีกอย่างสําหรับการคิดว่าเขาสามารถหลอกพระเจ้ าได้
ทุกวันนี ้ คนพยายามจัดอันดับความหนักเบาของบาป; พวกเขาจัดอันดับว่า รักร่วมเพศ คนลักทรัพย์
และฆาตกรเป็ นคนบาปกว่าคนกล่าวเท็จ หรื อนินทา แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ า
ความบาปเหล่านี ้ทังหมดมี
้
นํ ้าหนักเหมือนกันและได้ รับการชําระเหมือนกัน พระคัมภีร์บอกเราว่า
“ เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย ...” (โรม 6:23) “ชี วิตทีก่ ระทําบาปจะต้องตาย ...” (เอเสเคียล 18:20)
เพื่อนและพี่น้อง ฉันขอเชิญคุณเดี๋ยวนี ้ให้ รับคําเชิญของพระเยซู
พระเยซูกําลังยื่นพระหัตถ์แห่งความเมตตาของพระองค์แก่คณ
ุ ถ้ าคุณสารภาพบาป พระวจนะของพระเจ้ าบอกเราว่า
คนหนึง่ ที่เปลี่ยนแปลงทางของเขาและสารภาพบาปจะได้ รับความเมตตา มันดีกว่ามากที่เชื่อในเวลานี ้
ดีกว่ารอแล้ วค้ นพบทางที่หนักกว่าในภายหลัง ขอพระเจ้ าอวยพระพรแก่คณ
ุ

--- (คาพยานที่ 5) --พระวจนะของพระเจ้ าบอกเราใน โรมัน 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคื อความตาย
แต่ของประทานของพระเจ้าคื อชี วิตนิ รันดร์ ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา”
เมื่อเราลงไปที่นนั่ ฉันรู้สกึ ถึงความเจ็บปวดและประสบการณ์ของการตาย ฉันกลัวมากในสิ่งที่ฉนั เห็น
ฉันตระหนักว่าที่นนั่ มีคนเป็ นจํานวนมาก; ทังหมดได้
้
แต่ร้องตะโกนและร้ องไห้ ออกมา มันมืดสนิท แต่ด้วยการสถิตอยูข่ องพระเจ้ า
ความมืดหายไป เราเห็นวิญญาณจํานวนหลายๆพัน ทังหมดร้
้
องไห้ ออกมาขอความช่วยเหลือและความเมตตา
พวกเขาร้ องต่อพระเจ้ าให้ พาพวกเขาออกมาจากสถานที่นนั ้
นอกจากนี ้เรายังรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะเรารู้วา่ พระเจ้ าทรมานอย่างมากมายเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์เห็นพวกเขา
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หลายคนร้ องไห้ ออกมาต่อพระเจ้ าให้ พาพวกเขาออกมาเพียงแค่หนึง่ นาที เพียงแค่หนึง่ วินาที พระเจ้ าจะถามพวกเขา
“ทาไมเจ้ าจึงอยากออกมา?” และพวกเขาจะตอบ “เพราะว่าข้าพระองค์ต้องการได้รับความรอด
ข้าพระองค์ตอ้ งการสารภาพบาปและได้รับความรอด!” แต่มนั สายเกินไปแล้ วสําหรับพวกเขา
ประชาชนที่รักที่กําลังฟั งฉันอยูเ่ วลานี ้ เวลานี ้เป็ นเพียงโอกาสเดียวที่จะเลือกจุดหมายปลายทางนิรันดร์ ของเรา
คุณสามารถเลือกสถานที่แห่งความรอดชัว่ นิรันดร์ หรื อสถานที่แห่งการลงโทษนิรันดร์
เราลงต่อไปอีก ฉันเห็นว่าพื ้นที่เรากําลังเดินอยู่นนกํ
ั ้ าลังถูกทําลายด้ วยไฟ; โคลนและเปลวเพลิงกําลังออกมา
ยังมีกลิ่นอันน่ากลัวไปทุกที่
เรารู้สกึ สะอิดสะเอียนมากและคลื่นไส้ จากกลิ่นและเสียงตะโกนของทุกคน
เราเห็นชายคนหนึง่ ไกลๆผู้ซงึ่ อยูใ่ นโคลนเผาไหม้ ลกึ ถึงเอว
เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอามือออกมา เนื ้อที่กระดูกของเขาจะตกลงสูโ่ คลน
เราสามารถเห็นหมอกสีเทาภายในโครงกระดูกของเขา
เราจึงถามพระเจ้ าว่าคืออะไร หมอกชนิดนี ้ที่อยูใ่ นทุกคนที่อยูใ่ นนรก
พระเจ้ าบอกเรา
มันเป็ นวิญญาณของพวกเขาที่ถกู ติดอยูใ่ นร่างกายของความบาป;
อย่างที่มีเขียนไว้ ใน วิวรณ์ 14:11
“และควันแห่งการทรมานของเขาพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็ นนิ ตย์
และผูท้ ี บ่ ูชาสัตว์ร้ายและรู ปของมัน และผูใ้ ดก็ตามที ร่ ับเครื ่องหมายชื ่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคื น”
เราเริ่มที่จะเข้ าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเพิกเฉยบนโลก; สําคัญที่สดุ
ข้ อความทีชดั เจนที่สดุ คือการที่ชีวิตของเราบนโลกตัดสินใจว่าเราจะใช้ ชีวิตนิรันดร์ ที่ไหน
ขณะที่เราเดินจับมือกันไปกับพระเจ้ า เราตระหนักว่านรกมีหลายสถานที่ที่แตกต่างกันที่มีระดับต่างๆกันของการลงโทษ
เรามาถึงสถานที่หนึง่ ที่มีหลุมเล็กๆอยูห่ ลายหลุมซึง่ มีวิญญาณที่ถกู ทรมาน วิญญาณกําลังถูกทรมานโดยปี ศาจชนิดต่างๆกัน
ปี ศาจจะสาปแช่งวิญญาณว่า “เจ้าสารเลวที ่ถูกสาปแช่ง สรรเสริ ญซาตาน! รับใช้เขาเหมื อนที แ่ กทําตอนที ่แกอยู่บนโลก!”
วิญญาณถูกทรมานอย่างน่ากลัวจากตัวหนอน; และไฟก็เป็ นเหมือนนํ ้ากรดรดไปทัว่ ร่างกายของพวกเขา
เราเห็นผู้ชายสองคนข้ างในหลุมคุกเล็กๆช่องหนึง่ แต่ละคนมีดาบสันอยู
้ ่ในมือของพวกเขาและแทงใส่กนั และกัน
พวกเขาจะบอกกันและกัน “เจ้าสารเลวที ถ่ ูกสาป! เป็ นเพราะแกข้าถึงได้มาอยู่ทีน่ ี ่!
แกทําให้ข้ามาอยู่ทีน่ ี เ่ พราะแกทําให้ข้าตาบอดจากความจริ งและไม่ได้ให้ข้ารู้จกั พระเจ้า! แกไม่ได้ให้ข้ารับพระเจ้า!
หลายครั้งทีข่ ้ามี โอกาสและแกไม่ได้ให้ข้ายอมรับพระองค์ ! นัน่ คื อเหตุผลที ข่ ้ามาอยู่ที่นี่ ถูกทรมานทัง้ กลางวันและกลางคื น!”
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ผ่านทางนิมิต พระเจ้ าแสดงให้ เราเห็นชีวิตของพวกเขาบนโลก เราเห็นพวกเขาอยูใ่ นบาร์ แห่งหนึง่ ด้ วยกัน
การโต้ เถียงกันเริ่มขึ ้นซึง่ นําไปสูก่ ารต่อสู้ พวกเขาเมาแล้ ว หนึง่ ในพวกเขาเอาขวดแตกและอีกคนดึงมีดออกมา
พวกเขาสู้กนั จนแต่ละคนได้ รับบาดเจ็บอย่างร้ ายแรงและเสียชีวิต ชายทังสองถู
้
กตัดสินโทษให้ ทําสถานการณ์นนซํ
ั ้ ้าๆตลอดไป
พวกเขาก็ยงั ถูกทรมานด้ วยความทรงจําว่าพวกเขาเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ตอนอยูบ่ นโลก
เหมือนพี่น้องในความรักของพวกเขาที่ให้ ตอ่ กัน
ฉันต้องการบอกคุณวันนี ้ มี เพือ่ นแท้เพียงหนึ่งเดียว และชื ่อของพระองค์คือพระเยซูแห่งนาซาเร็ ท พระองค์เป็ นเพื อ่ นแท้
พระองค์เป็ นเพือ่ นที ส่ ตั ย์ซื่อ ผูซ้ ึ่ งอยู่กบั คุณในทุกขณะ
ขณะที่เรายังคงเดินต่อไปและเราเห็นผู้หญิงคนหนึง่ ภายในหลุมเล็กอีกหลุมหนึง่ เธอกําลังเกลือกกลิ ้งอยูใ่ นโคลน
ผมของเธอเลอะไปหมดและเต็มไปด้ วยโคลน ภายในหลุมเล็กเดียวกันมีงใู หญ่และอ้ วน มันเคลื่อนเข้ าไปใกล้ เธอ
ล้ อมรอบร่างกายของเธอและเข้ าไปข้ างในของเธอเริ่มจากส่วนล่างของเธอ เธอถูกบังคับให้ มีการสัมผัสทางเพศกับงูนนั ้
ในสถานที่นนผู
ั ้ ้ ชายและผู้หญิงทังหมดที
้
่มีชีวิตที่ผิดประเวณีถกู บังคับให้ กระทําสิ่งนันซํ
้ ้าๆที่นนั่ แม้ กระนันพวกเขาต้
้
องทํากับงู
ที่ปกคลุมไปด้ วยตะปูยกั ษ์ยาว 6 นิ ้ว งูทําลายร่างกายของเธอทุกครัง้ ที่มนั เข้ าไปข้ างในตัวเธอ
เธอร้ องออกต่อพระเจ้ าและขอพระองค์ให้ หยุดมัน เธอไม่ต้องการที่จะทุกข์ทรมานอีกต่อไป “ทําให้มนั หยุด!
ข้าพระองค์จะไม่ทําอี ก! ได้โปรดเถิ ด! ทําให้มนั หยุด!”
เธออ้ อนวอนพระเจ้ าขณะที่งเู ข้ ามาภายในและทําลายร่างกายของเธอซํ ้าไปซํ ้ามา
เราพยายามที่จะปิ ดหูของเราจากเสียงร้ องของเธอแต่เรายังคงสามารถได้ ยินเสียงของเธอ
เราพยายามมากยิ่งขึ ้นที่จะปิ ดหูของเราแต่นนั่ ไม่ได้ ชว่ ย เราบอกพระเจ้ า
“ได้ โปรดพระองค์เจ้ าข้ าเราไม่อยากเห็นและได้ ยินสิ่งนี ้อีกต่อไป! ได้ โปรด!” พระเจ้ าตรัส “มันจาเป็ นที่เจ้ าต้ องเห็นสิ่งนี้
เพื่อที่เจ้ าจะได้ บอกคนที่เหลืออยู่เพราะประชากรของเรากาลังถูกทาลาย
ประชากรของเรากาลังเพิกเฉยต่ อความรอดที่แท้ จริ ง ถนนที่แท้ จริงสู่ความรอด”
เรายังคงเดินกันต่อไปและเราเห็นทะเลสาบขนาดยักษ์พร้ อมกับคนจํานวนเป็ นพันๆในท่ามกลางเปลวไฟ
พวกเขาโบกมือขอความช่วยเหลือแต่มีปีศาจจํานวนมากมายกําลังบินอยูเ่ หนือสถานที่นนั ้
ปี ศาจเหล่านี ้ใช้ หอกที่มีหวั หอกโค้ งเป็ นรูปตัวเอส (S) ทําร้ ายคนที่กําลังถูกเผาไหม้ ในทะเลสาบนัน้
ปี ศาจเย้ ยหยันและสาบแช่งพวกเขากล่าวว่า “คนสารเลวถูกสาปแช่ง! เวลานีแ้ กต้องสักการะซาตาน! สรรเสริ ญเขา
สรรเสริ ญเขาอย่างที เ่ จ้าทําเวลาที เ่ จ้าอยู่บนโลก!” มีคนเป็ นพันๆที่นนั่ เรากลัวกันมาก
เรารู้สกึ ว่าถ้ าเราไม่จบั แขนของพระเจ้ าไว้ เราจะถูกทิ ้งไว้ ในสถานที่ที่นา่ กลัวนัน้ เรากลัวจากสิ่งที่เรากําลังรู้สกึ
ในระยะห่างเราเห็นชายคนหนึง่ ยืนขึ ้นซึง่ อยูใ่ นความเจ็บปวดและทรมานอย่างมาก เขามีปีศาจสองตนบินอยูเ่ หนือเขา
กําลังทรมานเขาอยู่ พวกมันจะขุดหอกของพวกมันเข้ าไปภายในร่างกายของเขาและเอาซี่โครงของเขาออกมา
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พวกมันยังสร้ างความสนุกสนานจากเขาตลอดเวลา
ยิ่งไปกว่านันพระเจ้
้
าแสดงให้ ฉนั เห็นว่าเขาถูกทรมานจากความกังวลตลอดเวลาเกี่ยวกับครอบครัวที่เขาได้ จากไปบนโลก
ชายคนนี ้ไม่ได้ ต้องการให้ ครอบครัวของเขามาถึงในสถานที่แห่งความทรมานเดียวกันนี ้
เขากังวลเพราะว่าเขาไม่เคยให้ ข้อความแห่งความรอดแก่พวกเขาเลย
เขาถูกทรมานเพราะว่าเขาจําได้ วา่ ครัง้ หนึง่ พวกเขามีโอกาสที่จะรับข้ อความนี ้
เขาเป็ นบุคคลที่สําคัญมากที่จะให้ ข้อความนี ้แก่ครอบครัวของเขา
แต่เขาต้ องการที่จะไม่สนใจมันและเวลานี ้เขากังวลเกี่ยวกับลูกชายและภรรยาของเขา
การทรมานยังคงดําเนินต่อไปขณะที่ปีศาจตัดแขนของเขา เขาล้ มลงสูโ่ คลนที่เผาไหม้
เพราะความเจ็บปวดจากโคลนที่เผาไหม้ เขาเลื ้อยเหมือนหนอนจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่
เนื ้อของเขาตกจากกระดูกของเขาเพราะความร้ อน จากนันเขาก็
้
เริ่มเลื ้อยเหมือนงู พยายามที่จะออกจากที่นนั่
แต่ทกุ ครัง้ ที่เขาพยายามที่จะไป ปี ศาจผลักเขากลับไปและเขาก็ลงไปภายในลึกขึ ้นในโคลน
จากนันเราเห็
้
นปี ศาจจํานวนหนึง่ ในสถานที่หนึง่ สิ่งหนึง่ ที่ดงึ ดูดความสนใจของฉัน ฉันสังเกตว่าหนึง่ ในปี ศาจนันปี
้ หายไปหนึง่ ปี ก
ฉันถามพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้าทําไมปี ศาจนี ้ปีกหายไปหนึ่งปี ก?” พระเจ้ าตอบว่า
“ปี ศาจนั้นถูกส่ งขึ้นไปบนโลกด้ วยจุดประสงค์ หนึ่ง แต่ มันทางานของมันไม่ สาเร็จ
และมันถูกเหวี่ยงกลับสู่นรกโดยผู้รับใช้ คนหนึ่งของพระเจ้ า จากนั้นซาตานมาและทาโทษมัน และตัดปี กหนึ่งทิ้งเสีย”
จากนันเราจึ
้
งเข้ าใจว่าการเป็ นคริสเตียน
เรามีอํานาจและพลังทังหมดในพระนามของพระเยซู
้
ที่จะเหวี่ยงปี ศาจและอาณาเขตทังหมดของมั
้
นออกไป
เพื่อนๆที่รักที่กําลังฟั งคําเหล่านี ้อยูใ่ นขณะนี ้ คําพยานนี ้ไม่ใช่เพื่อการลงโทษแต่ เพื่อความรอด;
เพื่อคุณสามารถทดสอบตัวคุณเองและเห็นเงื่อนไขของหัวใจคุณต่อพระเจ้ า
นี่เพื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนทางของคุณสําหรับความรอด และไม่ใช่เพื่อการลงโทษ
เวลานี ้ยกหัวใจของคุณต่อพระเจ้ าและสารภาพบาปของคุณ ดังนันถ้
้ าพระเจ้ ามา ณ
ขณะนี ้คุณสามารถไปกับพระองค์แทนที่จะไปสถานที่แห่งความทรมานนัน้ ที่ซงึ่ มีแต่การร้ องไห้ และการขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น
ที่นนั่ คุณจะเข้ าใจอย่างจริงจังว่าทําไมพระเยซูจงึ ได้ จา่ ยในราคาที่สงู ที่ กางเขนแห่งเขากัลวารี
เราเห็นคนเป็ นจํานวนมากในนรกผู้ซงึ่ ไม่ร้ ูว่าทําไมพวกเขาถึงมาอยูท่ ี่นนั่
ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้ วยกิจกรรมที่พวกเขาไม่ได้ คิดว่ามันเป็ นความบาป เพื่อนๆที่รัก ทดสอบตัวคุณเอง!
อย่าคิดว่าการพูดโกหก ขโมย ความไร้ สาระเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องที่จะทํา ! สิ่งเหล่านี ้เป็ นความบาปต่อพระเจ้ า! พี่น้องที่รัก
หันหลังเสียจากและหยุดทําสิ่งเหล่านี ้! ฉันให้ ข้อความนี ้แก่คณ
ุ เพื่อที่คณ
ุ จะสามารถหยุดทําบาปอย่างตังใจ
้
และมองดูที่พระพักตร์ ของพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้น
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--- (คาพยานที่ 6) --สดุดี 62:12 “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความเมตตาเป็ นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ทกุ คนตามการงานของเขา”
ในเวลาเช้ าพระเจ้ ามาเยือนพวกเราในห้ องนัน้ พระองค์ทรงพาพวกเราโดยพระหัตถ์และเราเริ่มลงไป
หัวใจของฉันเต็มไปด้ วยความกลัว ฉันไม่สามารถแม้ แต่จะอธิบายมันได้
ฉันรู้เพียงแต่วา่ ฉันไม่สามารถปล่อยมือออกจากพระผู้ชว่ ยให้ รอดของฉันได้
ฉันรู้สกึ ว่าพระเยซูคือชีวิตและแสงสว่างของฉันและความหวังของฉันทังหมดอยู
้
ใ่ นพระองค์ :
มิฉะนันแล้
้ วฉันจะต้ องถูกปล่อยไว้ ในสถานที่แห่งนัน้ ฉันไม่เคยนึกว่าฉันจะเคยได้ ไปสถานที่นนั ้
ฉันไม่แม้ แต่เชื่อว่าสถานที่เช่นนันมี
้ อยูจ่ ริง แม้ แต่เป็ นคริสเตียน ฉันเคยคิดอยูเ่ สมอว่าสถานการณ์ที่เลวร้ ายมากก็คือนรก
แต่พระเจ้ าแสดงให้ ฉันเห็นความเป็ นจริงของนรก
เมื่อเรามาถึงในนรก ฉันรู้สึกว่าสถานที่นนสั
ั ้ น่
และปี ศาจทังหลายวิ
้
่งไปหลบเพราะไม่มีสกั หนึง่ ตนในพวกมันที่จะสามารถทนต่อการสถิตย์อยูข่ องพระเจ้ าได้
เราได้ ยินเสียงวิญญาณที่ถกู จับกุมร้ องดังยิ่งขึ ้นเพราะว่าพวกเขารู้วา่ พระเยซูแห่งนาซาเร็ทอยู่ที่นนั่
พวกเขาทังหมดรู
้
้ วา่ มีเพียงผู้เดียวที่อาจจะพาพวกเขาออกได้ พวกเขามีความหวังนันถึ
้ งแม้ วา่ มันเป็ นความหวังที่เป็ นเท็จ ก็ตาม
เราเดินจับมือกันกับพระเยซูและมาถึงส่วนของการผิดประเวณี พระเยซูหนั ไปมองหญิงคนหนึง่ ผู้ซงึ่ ถูกปกคลุมไปด้ วยไฟทังหมด
้
เมื่อพระเยซูเห็นเธอ เธอเริ่มออกจากไฟช้ าๆ ถึงแม้ วา่ ความทุกข์ทรมานของเธอไม่เคยหยุด
เราสามารถเห็นเธอเปลือยกายหมดและเห็นลักษณะทางกายภาพของเธอทังหมด
้
ร่างกายของเธอสกปรกไปทังหมดและมี
้
กลิ่นเหม็น ผมของเธอเลอะไปหมดและเธอมีโคลนสีเขียวเหลืองอยูบ่ นตัวของเธอ
จากนันเธอก็
้
สนั่ และส่งเสียงร้ องมากยิ่งขึ ้น; การส่งเสียงร้ องของเธอไม่เคยสิ ้นสุด
เธอเต็มไปด้ วยตัวหนอนและมีงพู นั อยูร่ อบแขนของเธอ มันหนามากและมีหนามอยูร่ อบตัวของมัน เธอมีหมายเลข 666
ฝั งอยูบ่ นร่างกายของเธอ หมายเลขของสัตว์ร้าย ได้ ถกู กล่าวไว้ ในหนังสือวิวรณ์ (วิวรณ์ 13:1618) เธอยังมีแผ่นโลหะแผ่นหนึง่ บนหน้ าอกของเธอ ทําจากโลหะบางชนิดที่ไม่ร้ ูจกั มันไม่ถกู ผลาญด้ วยไฟ
บนแผ่นโลหะมีเขียนบางอย่างในภาษาที่แปลก แต่เราสามารถเข้ าใจได้ ว่าเขียนไว้ วา่ อะไร มันอ่านว่า
”ฉันอยู่ท่ นี ่ ีเพราะการเป็ นชู้”
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เมื่อพระเยซูเห็นเธอพระองค์ถามเธอ “เอลีน่าทาไมเจ้ าจึงอยู่ในสถานที่นี้?” ขณะที่เอลีนา่ กําลังตอบพระเจ้ า
ร่างกายของเธอบิดเบี ้ยวด้ วยความเจ็บปวดจากการทรมานของเธอ เธอบอกว่าเธออยู่ที่นนั่ เพราะการเป็ นชู้
เธอขอพระเจ้ าให้ อภัยเธอครัง้ แล้ วครัง้ เล่า
จากนันเราเริ
้
่มเห็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของเธอ เวลาที่เธอเสียชีวิต เธอกําลังมีเพศสัมพันธ์ กบั หนึง่ ในคนรักของเธอ
เพราะเธอคิดว่าคนที่เธออยู่ด้วยได้ เดินทางไปแล้ ว แต่เขากลับมาจากงานของเขาและพบว่าเธออยูบ่ นเตียงกับคนอื่น
จากนันเขาก็
้
เข้ าไปในครัวเอามีดเล่มใหญ่และแทงมันเข้ าไปที่หลังของเอลีนา่ เธอเสี ยชีวิตและถูกพามานรก
เหมือนกันเปี๊ ยบกับที่เธอเสียชีวิต เปลือยกายหมด
ในนรก ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็ นจริงและเธอยังคงมีมีดเล่มใหญ่เล่มนันบนหลั
้
งของเธอ ทําให้ เธอเจ็บปวดอย่างมาก
ในเวลานี ้เธออยูใ่ นนรกมาแล้ ว 7 ปี และเธอสามารถจําชีวิตของเธอได้ ทกุ ขณะและการเสียชีวิต
เธอก็จําได้ ด้วยว่าเมื่อมีบางคนพยายามเทศนาสัง่ สอนเธอเกี่ยวกับพระเยซู ว่าพระองค์เท่านันเป็
้ นผู้ที่สามารถช่วยชีวิตเธอ
แต่เวลานี ้มันสายเกินไปแล้ วสําหรับเธอและคนอื่นๆในนรก
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ มากมายเกี่ยวกับการผิดประเวณี และมันชัดเจนมาก
การผิดประเวณีคือการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการสมรส 1 โคริ นธ์ 6:13 “ อาหารมี ไว้สําหรับท้อง และท้องก็สําหรับอาหาร
แต่พระเจ้าจะทรงให้ทงั้ ท้องและอาหารสิ้ นสูญไป แล้วร่ างกายนัน้ ไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณี
แต่มีไว้สําหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามี ไว้สําหรับร่ างกาย” และใน 1 โครินธ์ 6:18
“จงหลีกเลีย่ งเสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่างทีม่ นุษย์กระทํานัน้ เป็ นบาปนอกกาย
แต่คนทีล่ ่วงประเวณี นนั้ ทําผิ ดต่อร่ างกายของตนเอง”
เมื่อพระเยซูพดู กับเธอเสร็จ เธอก็ถกู ปกคลุมด้ วยผ้ าห่มไฟขนาดใหญ่และเราไม่สามารถเห็นเธอได้ อีกต่อไป
แต่เราได้ ยินเสียงเนื ้อของเธอกําลังถูกเผาไหม้ และเสียงกรี ดร้ องอันน่ากลัวนัน้ ฉันไม่แม้ แต่จะอธิบายออกมาเป็ นคําพูดได้ เลย
ขณะที่เรายังคงเดินกันต่อไปกับพระเจ้ า พระองค์แสดงให้ เราเห็นคนทังหมดที
้
่นนั่ ; ผู้กราบไหว้ รูปเคารพ
คนเหล่านันที
้ ่ใช้ และฝึ กเวทมนตร์ ผิดศีลธรรม ผู้ที่เป็ นชู้ กล่าวเท็จ และรักร่วมเพศ เรากลัวกันมาก
สิ่งเดียวที่เราต้ องการทําคือออกไปจากที่นนั่ แต่พระเยซูพดู อยูเ่ รื่ อยว่ามันจําเป็ นที่จะดูเพื่อที่เราจะสามารถบอกคนอื่นๆได้
เพื่อว่าพวกเขาอาจจะเชื่อ
เราไปต่อกับพระเยซู จับมือพระองค์แน่นยิ่งขึ ้น เรามาถึงส่วนหนึง่ ที่สร้ างความประทับใจให้ กบั ฉันจริงๆ
เราเห็นชายหนุม่ คนหนึง่ อายุ 23 ปี ที่ถกู ลอยตัวสูงระดับเอวอยูก่ ลางไฟ เราเห็นไม่แน่ชดั ว่าเขาถูกลงโทษอะไร แต่หมายเลข 666
ถูกฝั งอยู่บนตัวเขา เขาก็มีแผ่นโลหะบนอกของเขาที่อา่ นว่า “ข้ าอยู่ท่ นี ่ ีสาหรั บการเป็ นปกติ” เมื่อเขาเห็นพระเยซู
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เขายื่นมือมาทางพระเยซูอ้อนวอนขอความเมตตา พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ ใน สุภาษิต 14:12
“มี ทางหนึ่งซึ่ งคนเราดูเหมื อนถูก แต่มนั สิ้ นสุดลงที ท่ างของความมรณา”
เมื่อเราอ่านที่แผ่นโลหะว่า “ข้ าอยู่ท่ นี ่ ีสาหรั บการเป็ นปกติ” เราถามพระเจ้ า “พระองค์เจ้าข้า เป็ นไปได้อย่างไร!?
เป็ นไปได้หรื อที ่คนหนึ่งสามารถมาสู่สถานที น่ ี เ้ พราะเหตุผลนี?้ ” จากนันพระเยซู
้
ถามเขา “แอนดรู ทาไมเจ้ ามาอยู่สถานที่นี้?”
เขาตอบ “พระเยซูเจ้า เมื ่อข้าพระองค์อยู่บนโลก ข้าพระองค์คิดว่าเพียงแค่การฆ่า และการขโมยเป็ นความบาป
และนัน่ คื อเหตุผลที ่ข้าพระองค์ไม่เคยพยายามทีจ่ ะติ ดสนิ ทกับพระองค์ ” ใน สดุดี 9:17 กล่าวไว้ ว่า “คนชัว่ จะต้องถอยไปสู่นรก
คือประชาชาติ ทงั้ มวลทีล่ ืมพระเจ้า”
แอนดรูทําผิดพลาดขนานใหญ่โดยแบ่งประเภทของความผิด เหมือนหลายคนที่ทําอยู่วนั นี ้
พระคัมภีร์มีความชัดเจนมากเมื่อมันบอกว่าค่าจ้ างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ (โรม
6:23) นอกจากนี ้เมื่อพระคัมภีร์พดู เกี่ยวกับความบาป มันไม่เคยแบ่งประเภทของความบาป
เพราะว่าพวกมันทังหมดเป็
้
นเพียงความบาป
แอนดรูมีโอกาสได้ ร้ ูและยอมรับพระเยซูแต่เขาไม่เคยเอาโอกาสที่พระ
เจ้ าให้ กบั เขา เขาอาจมีโอกาสเป็ นพันครัง้ ที่จะรู้จกั พระเจ้ า
แต่เขาไม่เคยต้ องการที่จะรู้จกั พระองค์และนัน่ เป็ นเหตุผลที่เขาอยู่ที่นั่
น
จากนันผ้
้ าห่มไฟขนาดใหญ่ก็ปกคลุมร่างกายของเขาและเราก็ไม่เห็นเ
ขาอีก
เรายังคงเดินไปกับพระเยซู
ในระยะไกลเราเห็นบางอย่างกําลังตกลงมาเหมือนวัตถุก้อนใหญ่
เมื่อเราเข้ าไปใกล้ ขึ ้น เราเห็นว่านัน่ มันเป็ นคนที่กําลังตกลงสูน่ รกในเวลานัน้
คนที่เพิ่งเสียชีวิตบนโลกโดยปราศจากการยอมรับพระเยซูคริสต์ในหัวใจของพวกเขา พวกเขากําลังมาถึงในนรก
เราเห็นชายหนุม่ คนหนึง่ ปี ศาจหลายตนวิ่งไปยังเขาและเริ่มทําลายร่างกายของเขา ทันใดนันร่
้ างกายของเขาเริ่มมีตวั หนอนขึ ้น
เขาส่งเสียงร้ อง “ไม่! อะไรกันนี?่ หยุด! ข้าไม่ตอ้ งการที จ่ ะอยู่สถานที น่ ี ้! หยุดนะ! นีต่ ้องเป็ นความฝั นแน่!
พาข้าออกไปจากสถานที ่นี้!” เขาไม่ร้ ูแม้ แต่วา่ เขาตายแล้ ว และนัน่ เขาตายโดยปราศจากพระเยซูในหัวใจของเขา
ปี ศาจสร้ างความสนุกจากตัวเขาและทรมานร่างกายของเขาตลอด จากนันหมายเลข
้
666 ปรากฏบนหน้ าผากของเขา
และแผ่นโลหะบนอกของเขา แม้ วา่ เราจะไม่สามารถเห็นเหตุผลที่เขามานรก แต่เรารู้แน่วา่ เขาจะออกไปไม่ได้ อีกแล้ ว
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พระเจ้ าบอกเราว่าการทรมานคนเหล่านี ้ทังหมดในนรกจะยิ
้
่งรุนแรงขึ ้นอีกในวันของการพิพากษา
ถ้ าพวกเขาทรมานในสภาพที่สาหัสและน่ากลัวในตอนนี ้แล้ ว
ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ เลยว่าพวกเขาจะทรมานขนาดไหนหลังจากวันของการพิพากษา
เราไม่ได้ เห็นเด็กคนใดคนหนึ่งที่นนั่ เราแค่เห็นคนหนุม่ สาวเป็ นพันๆ ผู้ชายและผู้หญิงในหลายเชื ้อชาติ
แต่ในนรกไม่มีเชื ้อชาติหรื อระดับชันทางสั
้
งคมอีกแล้ ว ทังหมดมาเพื
้
่อถูกทรมานและถูกลงโทษ
มีอยูส่ ิ่งหนึง่ ที่ทกุ คนต้ องการและนัน่ คือโอกาสที่จะได้ ออกไป อย่างน้ อยหนึง่ วินาที
พวกเขายังต้ องการนํ ้าหนึง่ หยดเพื่อทําให้ ลิ ้นของเขาสดชื่น เหมือนอย่างเรื่ องของเศรษฐี ในพระคัมภีร์ (ลูกา
16:19) แต่นี่มนั เป็ นไปไม่ได้ อีกแล้ ว พวกเขาเลือกที่ที่พวกเขาต้ องการใช้ ชีวิตนิรันดร์ ของพวกเขา
พวกเขาต้ องการที่จะใช้ ชีวิตโดยปราศจากพระเจ้ า พระเจ้ าไม่เคยส่งใครไปนรก ทุกคนถึงที่นนั่ ตามการกระทําของพวกเขาเอง ใน
กาลาเทีย 6:7 “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผูใ้ ดหว่านอะไรลง ก็จะเกี ่ยวเก็บสิ่ งนัน้ ”
วันนี ้คุณมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางนิรันดร์ ของคุณ พระเยซูยงั คงว่างอยู่ในขณะนี ้
และพระคัมภีร์กล่าวว่าขณะที่เรามีชีวิตอยูเ่ ราก็มีความหวัง วันนี ้คุณมีชีวิต อย่าพลาดโอกาสนี ้ มันสามารถเป็ นครัง้ สุดท้ ายก็ได้
พระเจ้ าอวยพระพร
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