PENGLIHATAN NERAKA
OLEH EMMANUEL AGYARKO
Emmanuel Agyarko adalah seorang remaja dari Kumasi di Ghana. Dia mulai melihat penglihatanpenglihatan ketika dia masih seorang kanak-kanak tetapi hanya sesekali. Tetapi, sekitar tahun 2009
menjadi meningkat, dan Tuhan telah menunjukkan kepadanya banyak penglihatan-penglihatan sejak
tahun 2009. Dia telah ke Surga dan Neraka pada peristiwa yang tak terhitung.
Pada tanggal 24 November 2011, pada sore hari setelah saya pulang dari sekolah, saya kemudian dibawa
TUHAN ke Neraka untuk ditunjukkan berbagai perihal. Ini bukanlah yang pertama kali saya dibawa ke Neraka,
saya mempunyai perjumpaan yang lain, tetapi bagaimanapun kunjungan yang satu ini berbeda karena
mengandung banyak peringatan kepada orang-orang yang masih hidup di Bumi. Adalah doa-doa saya bahwa
semua yang membaca atau mendengar kesaksian ini akan menanggapinya dengan serius dan memastikan
mereka menghindari Neraka dengan segala harga dan menundukkan diri mereka dibawah ke-Tuhan-an Yesus
Kristus dan menyiapkan diri bagi kedatanganNya.

PENDETA-PENDETA YANG TIDAK MEMBAYAR PERPULUHAN
Saya melihat 4 pendeta di Neraka, yang berada di sana karena mereka tidak membayar perpuluhan mereka.
Yang 1 dipanggil Albert dan yang lain adalah Daniel, seorang pendeta dari Gereja Kristus dan gereja ini tidak
percaya akan hal perpuluhan. Daniel berkata dia telah memberitahu jemaatnya untuk tidak membayar
perpuluhan karena tidak lagi diperlukan. Dia berada di Neraka karena 2 hal: yang terutama, dia tidak
membayar perpuluhan atas dirinya dan kedua, karena dia juga menghentikan yang lain dari membayar.
Untuk Albert, gerejanya percaya akan perpuluhan, tetapi dia pikir itu hanyalah untuk jemaat dan pendetapendeta dikecualikan dari perihal membayar. Dia berharap dia dapat kembali ke Bumi untuk memulai kembali
dan membayar perpuluhannya. Sedangkan kedua pendeta yang lain juga tidak membayar, dan 1 dari mereka,
secara sederhana berpikir bahwa dia tidak perlu membayarnya walaupun dia tahu bahwa dia harus
membayarnya, dan yang lain berpikir bahwa melayani di hadapan Tuhan berarti bukan bekerja, sehingga dia
berpikir tidak ada kewajiban baginya untuk membayar perpuluhan.

ORANG-ORANG YANG MENGGUNAKAN PESONA (JIMAT)
Saat saya berjalan dalam curang tersebut, saya kemudian ditunjukkan banyak jurang-jurang yang penuh dengan
wanita-wanita yang menggunakan pesona untuk mendapatkan suami yang akan menikahi mereka. Beberapa
menggunakan lipstik, perangkat kosmetik wajah untuk merayu pria. Dalam salah satu jurang, saya melihat
seorang wanita bernama Anna Gyamfua yang menghadiri Gereja Pantekosta, dia mendapatkan jimat dari
seorang pendeta jimat sehingga dia dapat mengontrol suaminya seperti seekor anjing; inilah mengapa dia
berada di Neraka karena menggunakan pesona jahat. Dekat padanya, saya melihat seorang wanita lain
bernama Mavis yang mempunyai lipstik pink pada bibirnya. Dia mengoleksi lipstik yang menggoda ini dari
seorang pria okultisme, dan untuk memanipulasi pria sehingga birahi atas dirinya dan dia akan menyebabkan
pria-pria mencari uang dan memberikannya pada dirinya.
Saya kemudian melihat seorang wanita muda bernama Vivian yang terlihat berumur 24 tahun, dia mempunyai
pakaian najis pada dirinya dalam bentuk sebuah gaun pendek yang tidak sopan, dan dia mempunyai kuku
acrylik yang panjang, lipstik yang terlihat glossy dan sebuah syal di atas kepalanya. Dia berada di dalam jurang
karena dia meminta kepada berhala-berhala untuk pesona seperti itu, kapan pun dia tidur dengan pria mana pun,
dia mengambil sperma pria tersebut untuk dipakai dalam upacara-upacara sihir. Melalui sikapnya ini 5 orang
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pria mati. Upacara-upacara ini dibuat supaya dia mendapatkan uang. Dia berkata bahwa dia suka berpakaian
tidak sopan dan dalam sebuah cara yang merayu saat dia masih hidup di Bumi, dan tinggal di Kwashieman di
Accra, Ghana.
Dan saat saya sedang menyaksikan adegan tersebut diatas, saya berputar kepada sisi lain dimana saya melihat
seorang wanita yang adalah istri seorang pendeta di Bumi dan dia dipanggil Alice. Dia juga meminta pesona
untuk memikat suaminya. Dia berkata bahwa dia adalah seorang penyihir dan meminta jimat. Dia menaruh
darah mens-nya ke dalam sup kelapa sawit bersama dengan sayur lain untuk dimakan oleh suaminya. Sejak saat
itu, sang suami menjadi seperti putranya sehingga dia dapat mengontrol dan menguasainya. Dia mengikat suami
dan menguncinya di dalam sebuah botol rohani. Dia juga membunuh beberapa orang dari anggota jemaatnya
dan ketika dia meninggal, dengan segera dia dilemparkan ke Neraka untuk apa yang telah dia lakukan.
Pada saat Tuhan membawa saya dalam tour ini, saya juga ditunjukkan seorang pria bernama Kwame, yang
terlibat dalam okultisme. Dia mempunyai sebuah cincin pada alat kelaminnya yang membuatnya mampu
memikat para pelacur. Jadi setelah bersetubuh dengan pelacur, dia kemudian membunuh mereka dan memakai
bagian tubuh mereka dalam upacara sihir untuk orang lain.
Dari adegan ini, saya kemudian ditunjukkan seorang pria tinggi, yang meminta jimat untuk merayu gadisgadis muda supaya berhubungan sex dengan-nya. Dia berhubungan sex dengan 1000 gadis dan berada di
Universitas Ghana, Legon di Accra, Ghana. Dia melakukan pembesaran penis dan diberikan sesuatu untuk
ditambahkan ke dalamnya. Hal ini secara rohani memaku dirinya pada Neraka, jadi di Neraka dia telah dipaku
pada jurang ini. Dia juga seorang pemimpin muda di gerejanya, dan telah berhubungan sex dengan banyak
gadis-gadis di Gereja.
Saya kemudian melihat seorang pendeta / penginjil yang bernama Francis yang berada di Gereja Methodist. Dia
meminta jimat supaya apa pun yang ia katakan tidak akan ditolak. Dia berkata ketika dia berkata-kata kepada
para gadis, mereka tidak dapat menolak pesonanya dan dia juga seorang gay.
Saya juga melihat seorang wanita pembaca berita dari Ghana yang telah meninggal. Dia mempunyai make-up
wajah; hal ini diberikan kepadanya oleh seorang okultis India. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenaran,
disukai dan cinta dari orang-orang. Dia kemudian mati karena diabetes.
Saya kemudian melihat 7 pendeta, yang meninggal di Ghana, dan mereka semua berada dalam komunitas
rahasia, dan mereka berpakaian sama. Mereka semuanya adalah nabi-nabi dan mempunyai cincin magis, yang
mereka pakai untuk melakukan keajaiban dan bernubuat di gereja mereka. Mereka semua berteriak dalam
kesakitan.
Saya juga melihat seorang penyanyi rohani yang meninggal di Ghana, dia berkata bahwa dia adalah seorang
pendeta dan dia pergi kepada pria India untuk menolong dia bernyanyi. Dia berkata bahwa pria ini memberinya
minyak dan membuat dia membakar dupa dan sebuah cincin yang memberinya kuasa untuk meluncurkan
banyak album. Dia diharuskan untuk bersetubuh dengan banyak wanita, sehingga di Gereja dia bersetubuh
dengan para wanita. Di Neraka, cacing-cacing besar keluar masuk tubuhnya dan dia terbakar dalam api. Dia
juga mempunyai tanda 666 tertulis pada dahinya.
Saya melihat seorang pria bernama Abednego, yang mempunyai sebuah rantai disekitar lehernya. Sementara di
Bumi kapan pun dia berada dalam bahaya dia akan menghilang untuk menghindari kematian. Dia kemudian
mati dan sekarang berada di api Neraka dalam penyiksaan kekal.
Saya melihat beberapa orang Ghana memakai cincin yang berbeda, emas, perak dan kuningan, dan mereka
semua adalah anggota dari perkumpulan rahasia.
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Saya kemudian ditunjukkan seorang mantan menteri keuangan Ghana, yang berada di Neraka karena menjadi
seorang anggota dari perkumpulan rahasia dan juga karena meminta kekuatan jahat untuk memberinya otak
yang cerdas.
Saya juga melihat seorang pendeta dari Ghana bernama Alfred yang telah berkonsultasi dengan ratu pantai
untuk kekuasaan. Dia mempunyai sebuah cincin dan sebuah sapu tangan putih. Sapu tangan tersebut adalah
untuk kesembuhan, dan cincin tersebut untuk mengusir keluar roh-roh jahat. Panasnya penyiksaan-nya adalah
7x daripada yang lain yang berada di sana karena pesona jimat-jimat.
Saya kemudian melihat seorang wanita dari Nigeria, yang juga menggunakan jimat untuk memikat suaminya
sehingga ketika suaminya meninggal semua harta benda akan diwariskan kepadanya; sayangnya wanita ini
meninggal dan menemukan dirinya berada dalam api Neraka.
Saya kemudian melihat berbagai pelajar dengan tas-tas di punggung mereka. Mereka dari SD, SMP, SMU dan
bahkan universitas. Pelajar-pelajar ini meminta jimat untuk menolong mereka supaya cerdas belajar,
sehingga mereka pintar di sekolah. Mereka ini yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka dan
kemudian mereka meninggal. Saya juga melihat beberapa pelajar dari sekolah yang terkenal di Kumasi, Ghana.
Saya melihat banyak dokter-dokter medikal di Neraka, dan salah satu dari mereka dipanggil Dr. Frimpong yang
ketika dia melihat saya, mulai berkata bahwa ketika dia menjadi seorang dokter, dia takut sehingga dia
bergabung dengan sebuah perkumpulan rahasia dimana dia diberikan sebuah cincin untuk melindungi dirinya.
Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan dan menemukan dirinya dalam api Neraka.
Saya melihat banyak pengacara, hakim-hakim, dan petugas keadilan terbakar di api Neraka. Mereka semua
adalah bagian dari perkumpulan rahasia juga berkomunikasi dengan para setan untuk perlindungan mereka.
Mereka memiliki cincin-cincin yang melindungi mereka sementara mereka masih hidup.
Saya juga melihat seorang gadis yang saya kenal secara pribadi di Kwadaso di Kumasi. Dia berkonsultasi
dengan seorang ahli jimat sehingga dia bisa merebut pacar temannya. Dia kemudian meninggal dalam
kematian yang memalukan dan sekarang dia berada di Neraka.
Saya kemudian melihat seorang pria bernama Budo yang berada di Buokrom di Kumasi, Ghana ketika dia
masih hidup. Pria ini begitu kuat dan berkuasa sehingga bahkan polisi takut akan dia. Dia memberitahu saya,
dia pergi kepada Satan untuk kekuatan supaya menjadi kuat dan berkuasa, dia memiliki perlindungan
terhadap; senjata, pisau, tombak, dan semua jenis senjata lain. Dia berkata, “kekuatan tersebut membuat
tubuhnya seperti sebuah besi, sehingga bahkan sebuah peluru hanya akan mengoresi tubuh tetapi tidak akan
menembus ke dalam dan dia harus menjual jiwanya kepada iblis untuk memperoleh hal tersebut.” Sekarang pria
ini juga berada di Neraka dan menderita saat para setan menggunakan tombak merah panas untuk menembus
tubuhnya dan merobek bagian-bagian tubuhnya.
Saya kemudian melihat pelacur-pelacur yang dikejar oleh para setan di Neraka; para setan ini memperkosa para
gadis ini di tengah-tengah api. Para gadis ini meminta jimat untuk menolong bisnis mereka sebagai pelacur,
sehingga mereka tidak akan dilukai atau dibunuh. Salah satu dari mereka dipanggil Joana dan dia berkata, “saya
memiliki kekuatan untuk menghilang ketika ada bahaya”. Para gadis ini sangat menderita di api Neraka.
Saya melihat seorang wanita dari Ghana bernama Aunty Afua. Dia meminta air suci dari seorang nabi di
Ghana dengan sebuah gallon besar. Dia memperlakukan air tersebut seperti tuhan-nya. Air ini penuh dengan
setan dan ketika dia meninggal dia berakhir di Neraka.
Saya juga melihat Frank yang juga berasal dari Ghana. Dia meminta sebuah sapu tangan dari seorang nabi,
sehingga setiap kali dia menyapukan sapu tangan tersebut ke wajahnya, dia disukai kemana pun dia pergi. Sapu
tangan ini penuh setan, dan dia meninggal dalam dosa-dosanya.
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Saya kemudian melihat dalam jarak yang tidak terlalu jauh, sebuah lembah dan disana kira-kira ada 10.000
orang terbakar dalam larva api di sana. Para setan tertawa dan mengejek mereka dan berkata, “semuanya ini
telah memakai cincin magis kita”. Ketika saya mendekat saya mengetahui nama seorang pria di dalam grup,
bernama pendeta Afriyie dari Ghana. Dia berkata, “dia meminta sebuah cincin untuk kesembuhan”. Ada kirakira 2000 pendeta dalam bagian Neraka tersebut yang memakai cincin. Mereka berasal dari berbagai negara
yang berbeda di seluruh dunia.
Saya kemudian ditunjukkan seorang pemuda yang saya kenal di Kumasi dan telah meninggal. Pria ini tampan
dan ketika masih hidup dia memiliki banyak kekasih. Dia berada di Neraka karena perzinahan. Saya
kemudian melihat sebuah ban panas di sekitar pinggangnya yang membakar dirinya dan memotong dirinya. Dia
berkata bahwa itulah hal-hal yang dia minta saat berada di Bumi.
Saya kemudian melihat 5 setan dengan tas-tas besar berisi berbagai jenis mata uang dan benda ini dibawa
kepada mereka yang memberi jimat untuk orang-orang yang ingin kaya dengan persyaratan menjual jiwa
mereka kepada setan dan meninggal setelah beberapa tahun. Untuk mereka yang terlibat dalam aktivitas ini,
segera Anda setuju dengan hal ini, Anda telah mengikatkan jiwa Anda pada neraka dan segera Anda meninggal,
para setan akan membawa Anda ke api Neraka. Saya melihat pendeta jimat memberitahu seorang pria bahwa
dia akan hidup selama 7 tahun, tetapi dalam kenyataan-nya hal ini akan dibagi menjadi 2 dan pria ini akan
meninggal hanya setelah 31/2 tahun.
Saya melihat seorang wanita Nigeria berumur 43 tahun yang cukup cantik yang berada di api Neraka karena
menumpahkan darah tak berdosa. Dia mencuri bayi berumur 1 bulan dari sebuah rumah sakit untuk digunakan
dalam upacara sihir. Dia menaruh bayi tersebut dalam kontainer kayu dan memukul bayi tersebut hingga mati.
Dia kemudian menambahkan sebuah campuran minyak kuning kehijauan dan mengubahnya menjadi dollar US
dalam dunia roh. Dia bersukacita dan berteriak, uang, uang! Wanita ini disiksa oleh setan-setan dengan 3 sisi
garpu dan memberitahunya, “kau, wanita terkutuk, pujilah Setan! Inilah semua yang telah kau lakukan ketika
kau berada di Bumi!”
Saya kemudian melihat seorang wanita lain yang saat berada di Bumi berhubungan dengan banyak pria, dan
setelah itu, dia mengumpulkan kondom-kondom dan mengumpulkan sperma mereka ke dalam sebuah kontainer
dan mengambilnya bagi ahli jimat untuk upacara uang. Wanita ini kemudian meninggal dan dia sekarang
disiksa dalam api Neraka.
Saya kemudian melihat bagian lain di Neraka dalam sebuah lembah yang dipenuhi dengan larva panas. Tanda
pada tempat ini terbaca “pengejek-pengejek Allah”. Mereka yang berada dalam bagian Neraka ini memiliki
cincin keemasan pada jari-jari mereka, dan ini membuat mereka mampu untuk menyembuhkan, mengusir setansetan, mengubah kutukan menjadi berkat dan melakukan banyak tanda-tanda dan keajaiban sementara mereka
berada di Bumi. Ini hanyalah mereka yang menggunakan cincin keemasan. Saya kemudian melihat para setan
yang bertugas dalam bagian tersebut, berkata : “orang-orang ini berada disana karena mengunakan cincin-cincin
magis untuk melakukan keajaiban”. Masing-masing dari para jiwa berada dalam jurang yang sedalam bahu.
Orang-orang ini berasal dari banyak negara tetapi saya melihat 2 dari mereka berasal dari Ghana. 1 orang pria
berasal dari Nigeria berkata, “Tuhan, tolong selamatkan saya!”, dan sebuah suara berkata, “Aku tidak pernah
mengenalmu!”. Lucifer kemudian datang ke dalam bagian Neraka tersebut dan tertawa dengan sinis dan tidak
terkontrol.

PUTRI DIANA DAN MICHAEL JACKSON
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Saya juga melihat Putri Diana, dan dia berada di sana karena sihir dan di Neraka dia terlihat sedikit berbeda.
Dia memiliki sebuah cincin pelindung dari India, tetapi hal ini sudah pasti gagal untuk menyelamatkan dia pada
malam yang fatal tersebut.
Salah satu orang yang saya juga lihat sebagai bagian dari grup pemusik adalah Michael Jackson. Dia memiliki
sebuah cincin magis Indian pada tangannya yang membuat dia mampu memanggil kekuatan yang paling tinggi
dari Setan. Dia berkata, “saya meminta sebuah cincin dari Iblis, dia memberi saya ketenaran dan kekayaan dan
suara seperti seorang malaikat, dan sekarang saya berada di Neraka menderita selamanya tanpa Kristus.” Hal
tersebut adalah cincin dari India yang memberi dia ranking tinggi selebritas dan memperoleh kekuatan untuk
menyanyi secara menabjukkan. Dia juga termasuk diantara mereka yang menggunakan pesona (jimat) selama
hidup mereka di Bumi.

KOL. MUAMMAR GADDAFI DAN JENDERAL SANI ABACHA DI NERAKA
Saya kemudian melihat seorang mantan Presiden Nigeria yang dipanggil Sani Abacha dalam bagian kerajaan di
Neraka, dimana kebanyakan dari pemimpin dunia berada. Dia berkata, “dia yang menyebabkan kematian dari
ribuan orang sehingga dia bisa mengunakan bagian tubuh mereka untuk upacara-upacara”.
Saya kemudian melihat Kol. Muammar Gaddafi, yang baru-baru ini dibunuh oleh para pemberontak di Libya.
Dia berkata, “dia berada disini karena dia tidak percaya kepada Yesus”. Saya ditunjukkan bagaimana dia
menjalani hidupnya di Bumi. Dia memiliki sebuah rantai magis yang membantu dia menghilang ketika pasukan
NATO dan pemberontak menyerangnya. Tetapi, pada hari yang tragis tersebut, setelah mandi dia lupa
mengenakan rantai yang dia dapat dari master besar okultis di India. Dia berkata, “saya harus memberitahu
seluruh Libya, putra-putra dan istri untuk berbalik kepada Kekristenan”. Dia berkata, “dia menderita secara
mengerikan dan jika mereka tidak berubah, mereka semua akan berakhir di tempat dimana dia berada”. Dia
bahkan berkata, “mereka yang telah membunuh tidak seharusnya datang kemari”, dia kemudian meminta
setetes air.

ORANG-ORANG DALAM PERJALANAN KE NERAKA
Tuhan kemudian menunjukkan kepada saya sebuah adegan orang-orang berbelanja di Bumi dan lurus menuju
Neraka. Toko tersebut terletak di Ghana, tetapi, sangat banyak di seluruh dunia dan mereka menjual barangbarang setan yang dipakai oleh nabi-nabi palsu di gereja-gereja mereka dan oleh pendeta-pendeta jimat. Barangbarang ini termasuk: lilin merah, hitam, biru, pink muda, ungu dan hijau, bermacam jenis minyak setan, bedak,
air, gembok dan benda-benda lain yang dipakai di gereja-gereja dan semua yang membeli benda-benda setan ini
sedang berjalan lurus menuju Neraka, karena benda-benda ini dipakai untuk praktek-praktek okultisme di
gereja-gereja dan oleh ahli jimat. Tuhan kemudian memberitahu saya, bahwa kapan pun seseorang
mendapatkan jimat untuk melakukan sesuatu, orang tersebut secara otomatis menjadi seorang anggota Neraka,
karena nama orang tersebut akan tertulis di Neraka.
Saya kemudian melihat 1 setan di Neraka memegang sebuah kotak dalam tangannya dengan bermacam cincin.
Setan tersebut kemudian berkata bahwa ini adalah cincin-cincin yang diberikan kepada orang-orang di Bumi
untuk pesona. Cincin tersebut adalah untuk perlindungan, penyembuhan, rohani, kekuatan magis, pengetahuan
dan lain-lain.
Saya kemudian ditunjukkan banyak botol, dan beberapa setan membawanya ke Bumi untuk digunakan oleh
orang-orang yang memikat orang lain dan memenjarakan jiwa mereka dalam botol di alam rohani. Siapa pun
yang memikat orang lain menjadi 1 dengan Lucifer dan akan berakhir di Neraka untuk dihukum.
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Saya ditunjukkan bermacam selebritas, anggota dari pengadilan dan politik dalam perjalanan mereka menuju
Neraka karena menggunakan jimat untuk membantu mereka bekerja dengan baik, mendapatkan posisi tinggi
dan juga menjadi terkenal. Saya melihat seorang artis yang populer di Ghana, yang menaruh sebuah jimat di
antara buah dadanya sehingga dia dapat memikat orang lain. Dia dan masih banyak yang lain yang juga
menggunakan jimat sedang dalam perjalanan menuju Neraka.
Saya juga melihat banyak penyanyi rohani dan sekuler yang juga dalam perjalanan mereka menuju Neraka
karena menggunakan jimat untuk manggung dan merekam album mereka.
Saya juga ditunjukkan bina ragawan yang mengunakan ramuan yang dioleskan pada tubuh mereka supaya kuat
dan memenangkan pertandingan. Orang-orang ini juga sedang menuju Neraka.

PEMAIN SEPAKBOLA DI NERAKA
Saya kemudian melihat seorang anak laki-laki umur 12 tahun yang adalah seorang pemain sepakbola. Saya
bertanya kepada Tuhan mengapa dia ada disana, dan TUHAN berkata, karena dia mengunakan okultisme.
Guru-nya memimpin dia ke dalam praktek ini sehingga dia bisa menjadi seorang pemain sepakbola besar. Dia
dibawa kepada seorang ahli okultisme untuk mendapatkan jimat-jimat dan minyak spesial untuk bermain juga.
Saya juga melihat seorang pemain sepakbola lain dari Brazil. Dia pergi kepada seorang penyihir untuk
membantunya bermain dalam liga. Dia menolak kembali mengunjungi sang penyihir untuk menyampaikan
terima kasih, sehingga dia meninggal saat bermain dalam sebuah pertandingan bola.
Saya juga melihat Marc-Vivien Foe, pemain bola Kamerun yang meninggal saat pertandingan bola di Perancis
tahun 2003. Dia pergi kepada ratu pantai untuk kekuatan saat bermain dalam Cup Afrika atas Bangsa-bangsa.
Setelah mendapatkan kekuatan, dia diharuskan untuk mengorbankan ibunya kepada ratu pantai, tetapi menolak
untuk melakukannya. Jadi pada hari yang ditakdirkan tersebut, sebuah roh dari kerajaan air menghantam
jantungnya dan membunuhnya dalam sekejap ke dalam jurang. Jadi dia ada di Neraka untuk okultisme. Di
Neraka saya melihat dia memegang sebuah tengkorak manusia.

PARA PEMAIN SEPAKBOLA DAN FANS MEREKA DALAM PERJALANAN MEREKA KE
NERAKA
Saya kemudian ditunjukkan banyak tim dan suporter mereka dalam perjalanan mereka ke Neraka melalui
terowongan. Tim yang pertama saya lihat adalah Klub Sepakbola Chelsea, mereka dipimpin oleh Ivanovic, dan
diikuti oleh pemain yang lain dalam garis yang lurus. Mereka semua memiliki benda-benda yang berbeda pada
tangan mereka; beberapa memiliki dupa, minyak, cincin keramat dan benda lain. Saya kemudian ditunjukkan
bagaimana semua yang mengikuti dan mendukung tim ini dengan hati mereka, sedang mengikuti mereka dalam
terowongan ke api Neraka.
Saya kemudian ditunjukkan Ronaldino dan beberapa anak laki-laki muda dalam usia antara 8-13 tahun. Anak
laki-laki ini sedang belajar bermain seperti dia. Saya kemudian melihat sebuah setan berwujud aneh, dalam
bermacam bentuk, ada yang berbentuk wanita, seekor monyet dan memiliki sayap seperti seekor kelelewar. Ini
adalah setan yang membantunya untuk bermain dengan baik. Jadi ketika anak laki-laki ini mulai latihan, setan
ini bermanifestasi dan memasuki diri mereka. Saya melihat dia dan semua fansnya, para pendukung dan anak
laki-laki yang ingin bermain seperti dirinya berjalan dalam terowongan dalam perjalanan mereka menuju
Neraka.

6

Bintang sepakbola berikutnya yang saya lihat adalah Kaka. Dia memiliki sebuah alkitab di tangan kanannya dan
sebuah bola sepak di tangan kirinya. Saya kemudian melihat 1 setan datang kepadanya, dan memberitahu dia
“ikuti saya dan saya akan menunjukkan padamu jalan kehidupan”. Setan ini kemudian mengambil alkitab
tersebut dan menaruhnya di tangan kirinya dan bola sepak ke dalam tangan kanannya. Sedihnya, setan ini
memimpin dia ke Neraka juga. Saya kemudian melihat seorang pria yang memberitahu dia dalam bahasa
Portugis bahwa “kau bisa menjadi seorang kristen tetapi segala yang kau ingin lakukan dalam sepakbola akan
aku lakukan bagimu”. Pria ini kemudian mengadakan beberapa upacara dan 1 setan muncul, kemudian dia
menaruh beberapa cairan ke atas kepalanya dan setan tersebut masuk ke dalam dirinya. Dia kemudian mulai
bermain dengan mahir. Saya melihat pemain sepakbola remaja Brazil mengikuti dia ke Neraka.
Saya kemudian ditunjukkan beberapa orang yang berjalan diam-diam ke Neraka, dan mereka adalah tim
sepakbola Brazil. Saya bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang telah mereka lakukan dan Dia berkata karena
pemujaan. Ini karena sepakbola adalah tuhan mereka dan mereka yang mendukungnya pada akhirnya akan
berakhir di Neraka. Saya kemudian melihat Pele pergi ke kuburan pada malam hari untuk membangunkan
setan, setan ini datang kepada para pemain dan minyak aneh dioleskan kepada mereka dan diminta untuk tidak
menyentuh wanita. Kemudian saya melihat setan aneh, dengan kepala seorang manusia, tetapi bertubuh anak
sapi. Setan ini memimpin tim termasuk pemain senior seperti Pele dan yang lainnya. Saya juga melihat
mayoritas dari orang-orang Brazil mengikuti mereka diam-diam ke Neraka karena hasrat mereka untuk
bola.
Saya melihat banyak pemain bola memakai cincin-cincin, minyak spesial, dan benda okultisme lainnya untuk
melangsungkan transaksi mereka. Tetapi hal yang menyedihkan adalah, semua pemain ini berjalan lurus
menuju Neraka bersama dengan para pendukung mereka.
Saya melihat tim sepakbola Prancis juga dipimpin oleh Zidane dan pemain senior lainnya. Fans dan pendukung
mereka semua sedang mengikuti mereka menuju Neraka dan setelah ini, saya kemudian melihat tim nasional
Mesir dipimpin oleh Abutreka dan semuanya sedang dalam perjalanan menuju Neraka juga. Tim tersebut
sedang dipimpin oleh 2 setan dalam wujud sapi. Setan utama yang membantu mereka memenangkan Cup
Afrika atas Bangsa-Bangsa 7x adalah Osiris.
Saya kemudian ditunjukkan semua tim di dunia termasuk tim nasional Ghana, Black Star diikuti oleh para
pendukung dan fans. Saya kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus mengapa begini, dan Dia berkata karena
mereka semua adalah milik musuh dan terlibat dalam praktek okultisme. Kemudian Tuhan berkata, “saya
harus memperingatkan orang-orang bahwa tidak ada orang yang terlibat dalam okultisme dapat masuk ke
dalam Kerajaan-Nya”. Saya melihat semua klub sepakbola diatur dalam tingkat-tingkat perjalanan mereka
diam-diam ke Neraka dan diikuti oleh fans mereka.
Semua anak laki-laki muda yang sedang mengikuti pemain sepakbola profesional sedang mengikuti mereka
ke Neraka. Beberapa dari anak laki-laki muda ini tidak pergi kepada ahli jimat dengan sendirinya, tetapi guru
dan pelatih mereka pergi kepada kekuatan okultisme dan memberi mereka benda-benda dan instruksi apa yang
harus mereka lakukan.

KEKRISTENAN DAN SEPAKBOLA
Saya kemudian ditunjukkan 2 tim kristen bermain sebuah pertandingan sepakbola, dan setan datang ke sana
dalam wujud beruang-beruang untuk duduk dan menonton pertandingan. Mereka sungguh senang dan
melambai. Setan lain juga muncul dari tanah untuk memanipulasi permainan seolah-olah mereka adalah pelatih
dan bahkan ketika orang-orang kristen bermain dalam pertandingan, setan memiliki hak untuk hadir, karena
sepakbola adalah sebuah permainan yang dirancang oleh Lucifer untuk menipu banyak orang ke dalam Neraka.
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Saya kemudian melihat sebuah pertandingan gereja yang berbeda dan seorang pria pergi berkonsultasi kepada
okultisme untuk memenangkan pertandingan. Dia diberikan sebuah jam untuk pergi ke kuburan dan tidur disana
dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Dia kemudian menaruh jam tersebut dekat dengan lubang gereja
yang berlawanan sehingga mereka dapat memenangkan pertandingan. Tim yang lain juga memiliki seorang pria
yang pergi kepada ahli jimat yang memberinya sebuah cairan aneh yang dipercikan pada alat pemukulnya .
Setan tersebut kemudian menguasai para pemain dan mereka bermain dengan kekuatan dari kurcaci-kurcaci di
lapangan.

ORANG-ORANG DENGAN TATO
Saya juga melihat seorang anak muda Amerika berumur 17 tahun bernama Philip. Anak muda ini memiliki
sebuah tato laba-laba pada punggungnya. Dia berkata temannya memberitahu dia bahwa tato tersebut akan
melindungi dirinya dari penyakit. Saya kemudian melihat Lucifer melewatinya dan mengejeknya. Anak muda
ini berada dalam gereja dan berpikir dia akan pergi ke Surga. Sungguh malang, anak muda ini jatuh ke dalam
Neraka sekarang karena tato. Lucifer kemudian berkata, “mereka semua yang mengunakan tato, melayani aku”.
Saya melihat banyak orang lainnya dalam bagian Neraka ini, semua karena telah ditato pada tubuh mereka.
Saya kemudian melihat Lucifer mengubah dirinya menjadi seorang pria muda dengan banyak tato pada
tubuhnya, dengan tindikan pada tubuh dan mengejek mereka dengan mengutip Imamat 19:28 > Engkau tidak
boleh meranja tubuhmu untuk orang mati, atau mencetak tanda apapun juga pada dirimu: AKUlah
TUHAN. Di Neraka sebuah metal merah panas telah direkatkan dengan design tato dan mereka sedang berada
dalam kesakitan yang sangat. Saya melihat seorang anak laki-laki yang berkata bahwa dia tidak tahu mengenai
konsekuensi-nya, dia hanya meniru seorang teman yang melakukannya, sehingga dia juga melakukan hal yang
sama. Tetapi, anak laki-laki ini juga berada di Neraka dalam kesakitan karena memiliki sebuah tato pada
tubuhnya.

PRIA-PRIA DENGAN ANTING-ANTING
Saya bergerak sedikit lebih jauh dan saya melihat pria muda ini dalam sebuah jurang api dengan anting-anting
pada telinga. Dia berkata dia meminta kekuatan untuk merayu para gadis untuk jatuh cinta kepadanya; dia juga
memiliki sebuah cincin yang ia pakai untuk merayu baik pria maupun wanita untuk berhubungan sex dengan
mereka. Banyak anak laki-laki dan pria mengunakan ini untuk merayu para gadis untuk berhubungan sex
dengan mereka. Ini juga merupakan praktek okultisme yang berlangsung sekarang karena seorang roh setan
memasuki para anak laki-laki atau pria yang melakukan ini dan hidup mereka terpengaruh secara negatif.

SETAN DAN BUKU-BUKU KRISTEN
Saya kemudian ditunjukkan sebuah perpustakaan di Neraka, ruangan tersebut sangatlah gelap dengan 3 lilin,
merah, biru dan hitam, tetapi mereka meleleh sementara terbakar. Saya melihat sebuah buku Mormon, bukubuku astrologi, sihir putih, kitab setan, buku-buku evolusi, buku Musa yang ke-6 dan ke-7, kitab hip hop, buku
perubahan dan buku setan lainnya yang dipakai berbagai kepercayaan. Mereka yang menggunakan buku ini
berakhir di Neraka. Saya juga melihat banyak buku-buku kristen dan Lucifer berkata, “rohku hidup dalam
buku-buku dan buku mana pun yang tidak memiliki Roh Tuhan di dalamnya akan dipenuhi oleh kekuatan-ku”.
Dia juga berkata, “setiap buku yang dapat menuntun orang ke Neraka disimpan dalam ruangan ini”. Orangorang harus berhati-hati dengan buku-buku yang mereka baca bahkan termasuk buku dengan judul-judul
kristen.

PRAJURIT-PRAJURIT DI NERAKA
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Setelah saya keluar dari ruangan tersebut, saya dibawa kepada sebuah bagian di Neraka dimana saya melihat
prajurit-prajurit. Mereka adalah prajurit-prajurit ketika mereka di Bumi dari berbagai negara. Mereka berada
dalam sebuah kolam api terbakar. Mereka meminta perlindungan terhadap senjata api dan senjata-senjata lain.
Beberapa memiliki kekuatan untuk menghilang, yang lain memiliki pakaian anti peluru. Mereka melakukan
semua jenis okultisme untuk perlindungan mereka saat di Bumi. Masing-masing dari mereka memiliki 666 pada
dahi mereka. Di sana ada setan besar yang mendera dengan kejam para prajurit dan menyiksa mereka. Setan
yang bertugas disana setinggi 19 kaki dan terlihat seperti seekor katak dengan 3 mata. Saya melihat seorang
tentara Ghana yang mempunyai sebuah kisah yang sedih, dia terlibat dalam seni bela diri dan ketika dia
meninggal setan menyeret dia ke dalam bagian Neraka tersebut. Kebanyakan orang tidak tahu, tetapi mereka
semua yang terlibat dalam seni bela diri akan berakhir di api Neraka juga.

PEROKOK
Saya kemudian ditunjukkan 2 orang yang berada di Neraka karena merokok. Jadi orang-orang harus tahu
bahwa merokok akan membawa mereka ke Neraka.

ORANG-ORANG YANG BERSERU KEPADA ORANG KUDUS
Saya juga melihat seorang pria yang berseru kepada orang kudus saat di Bumi, dan ini termasuk ke dalam
praktek okultisme dan dia sungguh menderita.
Setelah ini semua, saya dibawa kembali melalui terowongan dan saya kembali ke Bumi.
SELESAI
DOA KESELAMATAN
Tuhan yang terkasih di Surga, saya datang kepadamu dalam nama Yesus. Saya mengaku padaMu bahwa saya
adalah orang berdosa, dan saya memohon pengampunan atas dosa-dosa saya dan hidup yang telah saya jalani;
saya membutuhkan pengampunanMU.
Saya percaya bahwa anakMu yang tunggal Yesus Kristus telah menumpahkan darahNya di kayu salib di
Calvary dan mati untuk menebus dosa-dosa saya, dan saya sekarang bersedia berbalik dari dosa-dosa saya.
Engkau berkata dalam KitabMu, Roma 10:19, bahwa jika kita mengaku Tuhan sebagai Allah kita dan percaya
dalam hati kita bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian, kami akan diselamatkan.
Sekarang juga saya mengakui Yesus sebagai Tuhan atas jiwa saya. Dengan segenap hati saya, saya percaya
bahwa Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Pada saat ini juga saya menerima Yesus Kristus sebagai
juru selamat pribadi saya dan menurut FirmanNya, sekarang juga saya telah diselamatkan.
Terima kasih Yesus untuk anugrahMU yang tak terbatas yang telah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya.
Saya berterima kasih kepada Yesus bahwa anugrahMu tidak menuntun kepada ketetapan, tetapi selalu
menuntun kepada pertobatan. Karena itu, Tuhan Yesus ubah hidup saya sehingga saya dapat membawa
kemuliaan dan kehormatan bagiMu dan bukan kepada diriku sendiri. Terima kasih Yesus karena mati bagiku
dan memberiku kehidupan kekal.
Amin.
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MOHON JANGAN PERGI KE NERAKA, UNTUK KEKEKALAN.
ADALAH KESALAHAN KEKAL UNTUK MENETAPKAN TAKDIRMU DI
NERAKA.
YESUS KRISTUS MENGASIHIMU, DAN DIA INGIN
MEMILIKI KEHIDUPAN KEKAL DENGANNYA DI SURGA.

ENGKAU

Bila ada pertanyaan / keberatan mengenai terjemahan ini silahkan email ke evi_wenx@yahoo.com 
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