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Pokrstený Žiarivým 

Ohňom 
cez Pastora Yong-Doo Kim 

Skrátene: Toto je iba krátka ukážka knihy. Mnoho udalostí, stretnutia, 

detaily a vidiny neboli zahrnuté v tejto stručnej verzii. Kompletnú 

verziu knihy si môžte kúpiť u Amazon.com     www.DivineRevelations.info/SLOVAK 

Počas 30 dní v neustálom nočnom modlení v malom Korejskom kostole, ľudia zažili 

neuveriteľnú duchovnú obnovu. S ich vystretými rukami hore a modlením celú noc mali 

duchovné oči otvorené keď zažili vidiny, uzdravenia, intenzívne duchovné vojny a 

transformované stretnutia s Ježišom. S ich otvorenými duchovnými očami mohli skutočne 

vidieť démonske bitky v priebehu modlenia. Bolo im ukázane ako diabli/démoni sa pokúšaju 

nás vyrušit, vydesiť a oklamať keď sa modlíme. Každý démonsky trik v knihe bol použitý proti 

nim ich zastaviť od modlenia. Stretli sa a bojovali proti mnohým dragonom, démonskym 

kráľom, falošným anjelom, falošným kristov, démonskymi žiadajúcim na sympatie, upírom, 

zlým zamaskovaným duchom ako krásne ženy, a pod. Boli aj vzatí mnoho krát Ježišom do 

Neba a do pekla. Bolo odhalené, že polnočný príhovor, (spolu s darom rozprávajúcim v 

jazykoch), bol najintenzívnejši, ťažký a urodný sa modliť. Je 5 kategorických kníh, toto je iba 

kniha číslo 1. Ilustrácie boli pridané a nie sú časť pôvodnej knihy).  

Pastorovi Kimovi od Ježiša: 

"Od teraz a ďalej, akékoľvek zážitky ty a tvoji členovia uvidíte, musíš to presne  napísať 

čo vidíš a počuješ. Skrz toho si prajem aby všetky cirkvi v Korei a v celom svete sa zobudili. 

Toto je dôvod pre ktorý si sa narodil na tomto svete…  Teraz v tomto čase Korejské cirkvi a 

členov vnútorna a vonkajšia veriaca existencia je v konflikte s čim som Ja mal pre nich v 

úmysle. Pastorsky vodci a cirkevny členovia Ma uctievajú vo formalite a poznajú ma iba 

jedine v písanej teórii.” 

Pastor Kim: 

Naši členovia veria v moci rozprávania jazykmi, takže sme sa mohli modliť dlhšie, vážnejšie 

a viac hlbšie. Modlenie v jazykoch nám tiež pomohlo sa koncentrovať a s tým prišli 

neuveriteľné schopnosti, ktoré otvorili náš duchovný zrak. Proces otvorenia duchovného 

zraku jednotlivca nie je iba náročný, ale jeden musí prekonať mnoho prekážok. Preto, keď 

ste neopatrne roztržitý a nedostatočne pripravený, draho zaplatíte. Teraz sme sa tiež 

dôkladne pripravili do protiútoku, opatrne sa pripravujeme s chválením, naplňujeme svoje 

srdcia s Ježišovimi slovami a vážne s plačom hľadáme Pána.  

http://www.amazon.com/Baptize-Blazing-Fire-Kim-Yong/dp/1599797674/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1251261820&sr=8-1
http://www.divinerevelations.info/SLOVAK
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Satanovy podriadený prídu po jednom. Keď jeden zlýha, dvaja prídu; potom napadnú v 

skupinách po desať, tridsať, päťdesiat, sto a aj vo väčších číslach. Skupiny sa často 

rozpŕchnu a opätovne sa spoja zaútočiť podľa toho aká je situácia. Potom keď je jeden 

odohnaný modlitbou, zlý duch ide k ďalšiemu terču s dobiedzaním, s pichaním, zvádzaním a 

niekedy so šuškaním sladkého slova. Na koniec, keď je ich totožnosť odhalená, rýchlo utečú. 

Satanovy podriadený sa objavili pred nami v rôznych vzhľadoch. Niekedy sa nás pokúšali 

vábiť výzormy slávnych umelcov, nevinným malým dieťaťom, nepravým ježišom, alebo 

zamaskovanim ako krasny anjel svetla (2 Kor. 11:14). Oni nás aj zmiatly keď sa objavili 

bezchybne preoblečený ako moja dcéra. Sme bojovali a vyhrali sme, ale aj prehrali mnoho 

bojov proti zlým duchom. S našími prehrami prišli nesmierne bolestivé utrpenia v našich 

telách. Keď sme bojovali so strachom proti neovládateľným démonom, náš Pán 

zmobilizoval Archanjela Michaela a Nebeských anjelov aby nám pomohli. Náš milovaný 

Pán nás uistuje, že nie sme samotný, keď voláme Nebeských anjelov na pomoc zrutený 

únavou po boji.   

Ježiš nám pripomenul aby sme sa vystrojili s dennou modlitbou (Marek 9:29). Je veľmi 

nevyhnutné aby sme sa pravidelne modlili. Ježiš popísal dôležitosť modlenia v súhlase s 

dvoma alebo troma svedkami (Matúš 18:19). Zlé síly neodchádzajú jemne. Na miesto toho 

zanechajú jazvy a trápenie pokračuje.  

Náš 2005 stimul bol “Byť obnovený modlitbou”, a začali sme našu modlitebnú schôdzku v 

Januáry 2. Trvalo to tridsať dní. Bolo tam desať členov do kopy. Prvého dňa, po Nedeľnej 

večernej službe sme mali modlitebnú službu. Druhého dňa (Jan. 3) sme zažili nadšenú 

prítomnosť Svätého Ducha. Jednotné modlitby ako aj individuálne modlitby nekontrolovane 

vybuchli a pokračovali až do 7:30 rána druhého dňa. Po ukončení modlitebnej služby sme sa 

zhromaždili v kruhu počúvať svedecké výpovede a aké presne bolo stretnutie s Ježišom. 

Trvanie naších modlitebných služieb sa začali predĺžovať. Stredu večer služba začala o 7:30, 

ale sotva skončila o 8:00 ďalšieho rána. Vo štvrtok 9:00 večer – 10:00 ráno.  

Pán Boh nám úplne prevrátil naše myslenie. Čím viacej sme sa modlili, tým viacej nám Pán 

učinil úžasných vecí. Dokonca hoci naša služba trvala celú noc, nikto sa nesťažoval. 

Namiesto toho chceli ešte viacej duchovného jedla. Pán nás prišiel navštíviť pokiaľ sme sa 

modlili. Videli sme Ho cez duchovné oči, ale niekedy sme Ho videli jasne s našími 

fyzickými očami.  

Keď deti zažili Ježiša, tak boli oslobodený z neposlušnosti a zmenený do poddajných, 

dôveryhodných služobníkov. Dvaja z naších členov, po videní neba a pekla, plakali na 

kolenách a pýtali o odpustenie za tie časy, keď so mnou zle zaobchádzali. V pod-nulovom 

počasí šli von hlásiť evanjelium pokiaľ si oteplovali svoje ruky teplým dychom. Odišli o 4 

po obede a nevrátili sa až do 8:30 večer, so zmrznutými rukami a hohami. Vedeli, že musia 

byť usilovný, lebo videli svoje bohatstvo uložené v Nebi. Mina, 5 ročné dievčatko, sa modlí 

v jazykoch s rukami vysoko hore 2 až 3 hodiny! Naši členovia dostali dary proroctva, 

rozlišovanie duchov, rozprávanie v jazykoch, vedomosť, múdrosť a božiu vieru.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Cor%2011:14&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Cor%2011:14&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Cor%2011:14&version=NIV
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Nie je tam žiadny falšovaný obsah v tejto knihe, iba osobné zážitky členov, ktorí boli zapletený 

v modlitebnej schôdzke.  

Členovia Pánovej Cirkvi: [Pastor Kim]  [Kang, Hyun-ja]  [Kim, Joseph]  [Kim, Joo-Eun]  

[Sister Baek, Bong-Nyo]  [Lee, Haak-Sung]  [Lee, Yoo-Kyung]  [Meena]  [Oh, Jong-Suk] 

[Pomocníčka Shin, Sung-Kyung]  [Oh, Jung-Min] 

====  DEŇ 1  ==== 

BOH NÁM POMÁHA Z JEHO NAJSVÄTEJŠIEHO MIESTA 

I. NEPRÍJEMNOSTI SÚ NAŠOU MOŽNOSŤOU STRETNÚŤ BOHA 
Ľudské bytosti hľadajú Boha cez mrzutosti a pomyslia si na Pána, Stvoriteľa keď sa 

pozrieme späť na seba. Preto ťažkosti nám dávaju čas na spozorovanie sami seba a 

môže nám slúžiť ako skrátka k Bohu. V našich trápeniach, keď prídeme pred Neho a 

voláme Ho, On v prostriedku Jeho účelu zasiahne aby nás zachránil. V Biblii je 

uvedené, že, keď prechádzame ťažkostami musíme volať k Bohu cez modlenie a On 

nám odpovie (Žalmy 50:15).   

 

II. ON ODPOVIE V CHRÁME (NAJSVÄTEJŠIE MIESTO)  

Abraham, náš otec viery, pokiaľ cestoval a žil v stanoch, vždy postavil oltár Bohu na 

pálenie obetí. Preto mal možnosť počuť hlas nášho Jehovah Boha (Genesis 12:7-9; 

13:4; 18). Boh miluje, keď postavíme v kostole oltár. Mnoho účtov modlitieb bolo 

odpovedených pri modlení v kostole. Prvé čo Ježiš urobil, keď prišiel do Jeruzalema, 

bolo to, že vkročil do chrámu (Marek 11:11). Anna dostala odpoveď na jej modlitby 

pokiaľ sa modlila v chráme (1 Samuelova 1:9-10). Prorok Izaiáš videl nášho Boha 

sedieť na tróne v jeho vidine pokiaľ sa modlil v chráme (Izaiáš 6:1). Samuel tiež počul 

hlas Boha v chráme od malička (1 Samuelova 3:3-4). 

Svätosť a Posvätnosť sú základné podmienky cirkve.  

 

III. CEZ MODLENIE BOH VYKONÁ JEHO VÔĽU 

Keď Boh nám niečo dá, nám dá z dôvodu. Jeden pracuje a dostane zaplatené po 

skončení práce. Tak isto Boh si praje aby sme dostali odpoveď, ktorú On drží v Jeho 

rukách, aby sme si ju žiadali cez modlenie. Naše modlenie by malo byť úprimné. Boh 

chce viacej aby sme dostali odpovede na naše modlitby než my. Modlitba sa môže 

považovať aj ako duchovná práca, cez ktorú odpovede prídu na naše modlitby. 

Modlitba nie je bremeno. Keď závisíme na Pánovi je povedané, “On ho bude počuť z 

jeho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. (Žalmy 20:7) Z toho 

dôvodu musíme vždy uznávať, vychvalovať nášho Boha a byť naplnený istotou. Náš 

Pán dostane slávu a úctu cez naše modlitby. Aleluja. 
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====  DEŇ 2  ====    

Pastor Kim:   

Špeciálny zásah Svätým Duchom, to bolo ako keby sme horeli keď sme sa modlili. Dokonca 

hoci to skončilo po 7 ráno na druhý deň, my sme nemali dosť.  

Lee, Yoo-Kyung: 

Hlboko som túžila a s celou silou som volala Pána, “Ježiš, Ježiš, Ježiš milujem Ťa. Dovoľ mi 

aby som  Ťa videla. Ukáž sa mi.” Kričala som a usilovne som sa modlila v jazykoch. Asi po 

hodine naraz svietivé svetlo žiarilo a niekto stál vo svelte. Otvorila som oči a bola som v 

šoku, ale nevidela som nič. Keď som zase zatvorila oči, tak som videla jasne, a tak som ich 

držala zatvorené. Ježiš stal predo mnou, mal oblečený svietiacy ligotavý odev. “Yoo-Kyung, 

milujem ťa” Ježiš povedal tieto slová, potom sa priblížil ku mne a sedel predo mnou. 

Nemyslím, že som videla niekedy niekoho tak krásneho ako je On. Ježišové vlasy boli zlaté 

a mal krásne veľké oči. Ježiš mi jemne pohladil vlasy a povedal, “Yoo-Kyung, milujem ťa” 

začala som plakať a zmäklo mi srdce. “Chcem ti ukázať aké je Nebo,”. Hneď sme boli na 

ceste, bolo tam svetlo, ktoré žiarilo tak ostro, že som nemohla otvoriť oči. Pomyslela som si, 

“Toto musí byť Nebo.” Keď sme došli, tak nás uvítalo nespočítateľne množstvo anjelov s 

krídlami a Ježiš ma predstavil mnohým anjelom. Pozdejšie Ježiš sa ma spýtal, “Yoo-Kyun, si 

šťastná, že si navštívila Nebo?” “Áno, Ježiš, Veľmi som šťastná.” Ježiš povedal, “Modli sa 

usilovne, poslúchaj Pastora Kima a tiež navštevuj kostolové služby, a potom ťa vezmem 
navštíviť Nebo častejsie, tak buď plná elánu (pobožná).”  

Keď sa to skončilo, tak som rozprávala svedeckú výpoveď so stretnutím Ježiša a o návšteve 

Neba. 

Baek, Bong-Nyo:  

Každý jeden z nás sme kľačali na vankúši a modlili sa. Pri mne bola pastorova manželka, 

ktorá tancovala naplnená Svätým Duchom. Jej tanec bol jemný ako vlniaca voda. Bola 

zaujatá a tancovala nádherne, tak ako ju viedol Svätý Duch. Pokračovala som v modlitbe 

jazykmi. Zrazu úžasne zlaté svetlo svietilo a stál tam Ježiš oblečený v svietiacom bielom 

odeve. “Bong-Nyo. Milujem ťa.” Slovami sa nedá povedať prekypujúcu radosť so stretnutia 

s Pánom. Mala som veľa otázok pre Neho a okamžite mi na nich odpovedal.  

Lee, Haak-Sung: 

Koncentroval som sa na modlenie v jazykoch, bez mojej vedomosti moja modlitba bola plná 

autoritou keď moj hlas zosilnil. Moje telo horelo ako oheň a musel som vyzliecť svoj 

vonkajší odev. Pozdejšie moja košela bola premočená z potenia. V živote som nezažil taky 
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horiaci oheň Svätého Ducha čo prišiel na mňa. Som mal radosť a bol som sťastný sa modliť. 

Tak som sa modlil na klačúcom kolene a s bolestným ochrnutím, necítil som si nohy.  

Pastorova manželka, Kang, Hyun-ja: 

Dlho som sa nemodlila poriadnu modlitbu, tak som cítila potrebu. Pokiaľ som sa modlila, 

vzniklo neobvykle duchovné prostredie, Pán jednal s horiacou autoritou s pastorom a s 

každým členom samostatne. Duchovný tanec čo pani Choo Thomas s nim bola pomazaná, ja 

som po ňom veľmi túžila. A pozdejšie po prvý krát som mohla tančiť duchovný tanec bez 

váhania. Na nejaký čas som schovávala dar, ale už nemôžem ďalej utekať od silne 

ovplyvňujúcich nátlakoch Svätého Ducha. Moje telo bolo pomazané ako s ohňom ako moje 

ruky sa slobodne hýbali podľa muziky.  

====  DEŇ 3  ====  

Lee, Yoo-Kyung:   

Ako obvykle, dnes po kázani som sa modlila v jazykoch. Ježiš ma volal po mene. “Yoo-

Kyung.” A objavil sa mi. Kričala som k Ježišovi, “Ježiš, Ježiš, Ježiš, vždy sa mi objaviš?” Ježiš 

mi odpovedal s úsmevom, “Samozrejme.” Mala som prianie pre Ježiša: “Ježiš. Daj nám 

finančnú pomoc. Je nám ťažko. Moja sestra a brat sú nezamestnaní a sú doma. Prosím Ťa, 

uzdrav moju mamu, aby už nebola chorá.” Tak Ježiš odpovedel, “Áno, dobre. Máš ešte nejaké 

iné prianie?” Rýchlo som odpovedala, “Pastor Kim, Yong-Doo stresuje o svoje ubúdajúce 

vlasy, tak mu dopraj aby mu vlasy husto narástly.” Ježiš vybuchol smiechom. Potom 

odpovedel, “V tom si musí poradiť sám,“ a otočil hlavu. Ježiš bol zaneprázdnený sa pohybovať 

tu a tam s každým jednotlivcom čo sa modlil. 

====  DEŇ 4  ==== 

Lee, Yoo-Kyung:   

Modlila som sa z celej duše a neočakávaný výbuch energie, videla som diabla, ktorý vyzeral 

ako keby višiel z filmu. Mal oblečený biely odev a s dlhými vlasmi to prišlo ku mne 

tancoval a rozprával milým hlasom, “Hahahahaha Hehehehehe, ochrnula som strachom. “Ty 

skazený a prekliaty diabol. Prikazujem ti v Ježišovom mene uteč odo mňa.” Ale diabol sa 

priblížil ku mne bližšie plačúci “Hehehehe, Prečo by som mal utiecť? Nie len že som tu aby 

som ti zabránil modlenie ale ti dám fyzickú chorobu.” Potom Pastor Kim položil jeho ruku 

na moju hlavu a modlil sa, kričal, “Ty skazený diabol. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista 

uteč.” Diabol zmizol. Pastor nám povedal, “Musíme byť smelý (presvedčený) keď sa 

modlíme.”    

Pokračovala som v modleni, volala som “Ježiš pomôž mi. Pomôž mi.” volala som k Nemu 

dosť dlho, pokiaľ sa Ježiš objavil v osvecujúcom svelte. Prehovoril ku mne, “Yoo-Kyung, 

neznepokujuj sa. Ja ťa ochránim…To je jedno akýkoľvek démon ťa napadne, neboj sa a 
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neznepokojuj sa. Z celej sily ma zavolaj a Ja prídem a vyženiem démonov preč. Tak sa 
neboj a buď silná.” 

====  DEŇ 5  ==== 

Autorova Poznámka: Svadba medzi sestrou Baekovou, Bong-Nyo a Ježišom symbolizuje 

vzťah medzi Záchrancom a hriešníkmi On zachránil. Chcel to ukázať novej spasenej sestre 

Baekovej.   

Baek, Bong-Nyo: 

Po službe som sa začala usilovne modliť v jazykoch, keď sa mi Pán zjavil a povedal,”Bong-

Nyo, poďme do Neba.” Držal ma za ruku a viedol ma. Náhle som stála pri našom Nebeskom 

Otcovom svätom tróne. Ježiš mi vášnivo vysvetlil dôvod prečo som bola prinesená do Neba: 

“Bong-Nyo, Prajem si mať nádhernu svatbu s tebou dnes v Nebi a preto sme tu.” Ihneď anjeli 

začali pripravovať moje svadobné šaty a ozdobili ma s mnohými šperkami. Nikdy som nevidela 

niečo také ako zlaté šaty pripravené pre mňa. Naplnila ma radosť. Mnoho anjelov a Nebeských 

občanov nám gratulovalo, nikdy na tu scénu nezabudnem. A práve sa v tom svätý trón nášho 

Nebeského Otca začal nepatrne kolísať do predu a do zadu. Za každým sa svätý trón pohol, lebo 

Boh bol veľmi sťastný, že až päť žiarivých farieb vyžiarovalo. Po obrade som cestovala po 

celom Nebi s Pánom, držal ma za ruku. Bola som na vrchole sťastia.   

Lee, Haak-Sung: 

S pevným rozhodnutím som sa začal modliť v jazykoch, keď zrazu vysiaci kríž za 

podiumom žiaryl s jasným svetlom a zjavili sa okrúhle dvere. O trochu pozdejšie sa zjavil 

Ježiš. “Haak-Sung. Milujem ťa.” Nemohol som udržať sťastný pocit čo ma zaplavil. 

“Haak-Sung, tam je nejaké miesto, musíš ísť so Mnou, poďme.” Ako náhle ma Ježiš chytil 

za ruku, moje telo sa vznášalo vo vzduchu ľahké ako pierko. Keď sme došli na miesto, bol 

tam divný smrad a bolo tam veľmi špinavo. Ledva som mohol dýchať kôli odpornému 

zápachu okolo mňa. “Ježiš, môj milovaný Ježiš. Kde si? Nevidím dobre pred sebou,” Kričal 

som, ale Ježiš povedal, “Haak-Sung, neboj sa. Toto je peklo. Ja ťa ochránim, tak sa neboj. 

Ale dávaj pozor.”    

Ohňové plamene brány pekla svietili do červena a ešte pred 

príchodom bolo neznesiteľne horúco. Musel som sa otočiť preč 

od horúceho ohňa a prudkej horúčavy. Opýtal som sa, “Ježiš, 

ako môžme vkročiť do tej jamy ohňa? Ja to nemôžem urobiť.” 

Šli sme do miesta kde bola úplna tma a nemohol som nič 

vidieť. Potom, ako náhle sa mi Ježiš dotkol očí, som mohol 

jasne vidieť. Bola tam stará pani so zúfalym pohľadom sedela 

bez pohnutia a oblečená v bielych tradičných Korejskych 

šatách. Ježiš mi nakázal, “Haak-Sung, pozri bližšie,” tak som 

prišiel bližšie k starej pani. Bola to moja babička z maminej 

strany, ktorá zomrela pred niekoľkými rokmi. Keď ma moja 
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mama  opustila, tak babička ma vychovala. Moja babička nás milovala. To nebolo správne, 

že moja babička bola v pekle. S ohromením som kričal k nej, “Babička, to som ja, Haak-

Sung. Ako milý a nežný človek skonči v pekle? Rýchlo, poď stamaď von.” Babička ma rýchlo 

spoznala a prekvapene sa opýtala, “Haak-Sung, prečo si tu? Ako si sa sem dostal?” 

Odpovedel som, “Ježiš ma tu priniesol. Babička rýchlo, poď stamaď von.” Moja babička 

plakala a kričala, “Haak-Sung, ako najviac chcem odtiaľ odísť, tu si nemožeš robiť čo chceš. 

Ty tu nesmieš skončiť. Okamžite odíď.” V slzách som prosil Ježiša, “Ježiš, prosím Ťa, pomôž 

mojej babičke vyjsť von. Moja babička mala smutný život.” V tom okamihu sa objavil veľký 

had z pod babičkinej nohy a začal sa omotávať a krútil sa hore po jej tele. Hlasne som 

zakričal, “Ahh.” Moja babička hrozne kričala, “Zachráň ma prosím,” ale nebolo pomoci. 

“Ježiš, môj milovaný Ježiš, ja som ten čo narobil veľa zlého,” plakal som. “Prosím urob 

niečo, prosím.” Ježiš nepovedal ani slovo, ale Jeho srdce mu pukalo keď na to pozeral. 

Plakal som a plakal ako som prosil, ale nebolo pomoci. Ešte aj v tom bláznovstve sa pýtala 

ako sa má naša rodina a robila si o nich starosti. “Haak-Sung, ako sa majú tvoje sestry? Čo 

tvoja mama?” Odpovedel som, “Všetci sú v poriadku,” a pokiaľ som jej odpovedal, had sa 

obkrútil okolo nej pevnejšie. Babičkine mučivé výkriky boli hlasnejšie a hlasnejšie. Ježiš ma 

vzal za ruku a viedol ma, hovoril, “Haak-Sung, už je čas odísť.” Zanechal som plač mojej 

babičky za sebou a vyšiel som von z pekla. Ježiš povedal, “V pekle, v porovnaní s fyzickým 

svetom, sú tvoje zmysle viacej isté a jasne živé…Haa-Sung, neplač. Videl si naisto, tak 
choď a slúž Pánovi poctivo. Rozumieš?” 

Pozdejšie ma Ježiš volal, “Haak-Sung. Peklo bolo príšerné, nie? Chcem ti ukázať dnes 

Nebo.” V krátkom čase sme boli v Nebi. Skupiny anjelov a mnoho ľudí, ktorí prišli do Neba 

predomnou ma prišli privítať. Obklopený anjelmi a Ježišom spojeními rukami radostne 

spolu tančili. Všetko o Nebi bol pravý opak k peklu. V Nebi čo som videl vyzeralo zvláštne, 

úžasné a neuveriteľné. Pokiaľ som bol v Nebi, požiadal som Ježiša. “Ježiš, pastorov syn 

Jozef--má nohu pokrytú s boľavými bradavicami a ťažko sa mu chodí. Prosím Ťa vylieč ho. 

A moja mama má boľavý chrbát. Pomôž jej aby nebola v bolesti. Pomôž bratovi Oh, Jong-

Suk, ktorý býva v kostolnej kancelárii, nájsť rýchlo robotu. A posledne, pomôž nám aby sme 

mali oživenie v našom kostole.” Ježiš šťastne odpovedal, “Áno, dobre.” Ježiš na mňa pozrel 

a povedal, “Haak-Sung, to stačilo na dnes. Poďme.” Keď ma Ježiš držal za ruku, leteli sme 

cez oblohu, došli sme naspäť do kostola.  

Pokračoval som v usilovnom modlení. Nemohol som prestať myslieť na moju babičku, ktorá 

trpí v pekle a rozplakal som sa. Bol som tak rozrušený a v bolesti, že som plakal a kopal a 

vrieskal, “Pane, čo budem robiť? Moja babička zomrela kôli mne. Boli ma to v srdci tak 

špatne. Babička, moja úboha babička.” Nariekal som až do vyčerpania. Potom som začal 

znovu. Volal som k Pánovi. Skoro nikdy neplačem, ale som nemohol uveriť slzám, ktoré 

tiekli 2 hodiny, 3 hodiny a potom 4 hodiny. Prvá modlitebná doba skončila a ešte stále som 

nemohol ovládnuť môj žiaľ. Rozprával som svedectvo o návšteve Neba a pekla s druhými. 

Potom o 5 ráno sme začali druhú modlitebnú službu, ktorá skončila o 5 hodín pozdejšie. 

Pokiaľ pastor hovoril kázeň, Ježiš sa objavil a pastorova kázeň bola ešte viac silnejšia. Anjeli 

prišli dole z Neba, v rade popri podiume a niektorí držali misu s oporou. Chytali každého 

modlitby. A spievali, “Amen. Amen.” 
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Ešte aj keď všetky služby skončili, som nemohol prestať prežívať muky kôli mojej babičke, 

ktorá bola v pekle. 

====  DEŇ 6  ==== 

Baek, Bong-Nyo:   

Prešli 4 hodiny od kedy pastor začal jeho kázanie. Ani jeden z nás neprižmúril oči. Päť ročná 

Mina tiež úmyselne počúvala kázanie. Ako som pozorovala pastora, Ježiš sa objavil s 

hromadou anjelov. Ježiš viedol deväť oviec. Uvedomila som si, že Ježiš priniesol so sebou 

ľko oviec koľko bolo modlitebných bojovníkov! “Vy ste všetci 

moje ovce. Vždy na vás dávam pozor, tak sa nebojte.” 

Pastora Kima kázanie horelo a rozprával so svätým 

ohňom. Ježiš bol hlboko zaujatý v pastorovom kázaní a s 

radosťou kričal, “Vinikajúca práca, pastor Kim. Robíš veľmi 

dobre.” Ježiš chodil popri pastorovi s neustálym žiarivým 

úsmevom. Keď sa pastor pohol do ľava, Ježiš sa pohol do 

ľava; keď sa pohol do prava, Ježiš sa pohol do prava. 

Potom sa desať anjelov objavilo. Jeden stál s otvorenou 

knihou, zapisoval niečo v rýchlosti. Druhý anjeli obklopili 

pastora, držali misy, zbierali kázanie. Keď jedna misa bola plná, ďalší anjel prišiel s ďalšou 

misou a tak to pokračovalo až to odniesli do Neba. Ježiš sa radoval a anjeli sa tiež radovali.  

Po kázani bolo konečne čas na jednotné modlenie. Pri modlení, deväť členov modlitebnej 

skupiny všetci vyzerali ako keby sme bojovali v bitke. Keď sme nariekali k Pánovi s 

kajaním, tak z nás liali slzy a pot. 

Potom sa Ježiš priblížil, volal ma po mene. Pán prehovoril, porovnával rôzne kostoly, 

“Bong-Nyo, veľa kostolov spí a majú ich červené kríže osvetlené cez noc, ale členovia 

Pánovho Kostola sa usilovne modlia. Som teraz veľmi rozkošne šťastný.” Potom anjeli 

zostúpili v skupinách po tri. Jeden, dva, tri, štyri, päť; počítala som chvíľu, ale som nevidela 

koniec ich sprievodu, tak som prestala. Zostupovali nekonečne ďalej a stáli pred oltárom, 

kde sme sa všetci deviati modlili. Pozbierali naše modlitby do zlatých mís a vzali ich do 

neba a vrátili sa. Anjeli vezmú naše modlitby k Bohu. Ale v poslednej dobe, s členmi 

Pánovho Kostola chválením celú noc a hádzaním sa do modlenia, anjeli nám ďakovali, že im 

dávame toľko veľa roboty. 

Ježiš povedal, “S vašim usilovným volaním k Pánovi a chválením deň a noc, Nebeský 

Otec, Ja a Svätý Duch sme sa divili aký ste oddaní. Je veľmi zriedkavo nájsť taký kostol 

ako je váš na Zemi.” Nebeský Otec sa nás spýtal, “Čo vám môžem dať?” Potom sa Otec 

spýtal Ježiša, “Môj syn, čo myslíš, že by som mal urobiť?” Ježiš odpovedal, “Otec, urob po 

Tvojej vôli.” Svätý Duch nás pomastil so svätým ohňom, olejom a Nebeskými darmi. Otec 

povedal, “Pastorovú manželku, obzvlášť Chcem pomazať so žiarivým ohňom Svätého 

Ducha a schopnosť uzdraviť chorých a Chcem aby tancovala duchovný tanec s odvahou.”  
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Keď pastorova manželka začala duchovne tancovať, každý pozeral v bázni. Jej tvár 

sčervenala keď tancovala pod vedením Svätého Ducha. 

Boh ma neočakávane potlačil do miesta, kde sa zdalo že som pod vodou, ako keď moje telo 

a nohy sa hýbali same od seba. Po chvíli som počula Pánov hlas povedať, “Pokrstím ťa 

žiarivým ohňom.” Cítila som akoby som bola hodená do oleja a moje telo okamžite ako 

ohňová guľa. 

Pozdejšie, Ježiš začal rozprávať o kostoloch v Korei. V zlostnom tóne 

povedal, “Čo je na takom kostole dobré, keď je iba veľký a blahoslaví so 

svetiacim krížom? Vybral som pastorských vodcov aby zachránili stratené 
duše, ale nemodlia sa, a to Mi lomí srdce.”  

Pozdejšie som tancovala svätý tanec a modlila som sa v jazykoch, keď ma 

Ježiš chytil za ruku, hovoril, “Bong-Nyo, poď so mnou do Neba.” Ako 

náhle som sa držala Ježišovej ruky, naraz som bola oblečená v bielom 

odeve a letela som s Ježišom vo vzduchu. Ako náhle som sa dostala vyššie, 

Zem sa zmenšovala a zmenšovala. Vesmír bol tak nádherný. Chvíľu sme leteli, a potom sme 

sa dostali do galaxii. Keď sme prešli galaxiu, znovu bola tma a videla som dve cesty. Šli sme 

cestou do prava, tak som sa spýtala, “Pane. Kde vedie cesta do ľava?” Povedal mi, že vedie 

do pekla. Šli sme po tej ceste dlhšie a zrazu sa objavilo svetlo, ktoré bolo tak silné, že som 

nemohla otvoriť oči. 

Nebo bolo plné hviezd. Ľudia na Zemi často hovoria slovo raj, ale čo ja som videla 

nemôžem popísať pozemskými slovami. “Ako je to možné? Ako je to len možné?” som sa 

pýtala. Ľudstvo si nemôze úplne predstaviť aké je Nebo. Mnoho anjelov ma pozdravilo a 

uvítalo. Ježiš povedal, “Ty si sa rozhodla a si sa zaviazala že budeš usilovne sa zúčasňovať 

v kostole, tak ti Chcem ukázať tvoj dom v Nebi. Následuj ma.” Videla som mnoho anjelov 

niečo staviať. Ježiš mi povedal, “Toto je tvoj dom.” Pozrela som sa a tam nebol žiaden dom. 

Videla som iba hlboké základy. Anjeli používali zlato na vedenie ich roboty. Ježiš povedal, 

“Za niekoľko dní tvoj dom začne rásť. Nebuď sklamaná, ale usilovne sa modli a ži 

poctivo. Ty si vychvaľovala diabla a veľa ľudí si podviedla. Ale, si sa rozhodla vo Mňa 

veriť a usilovne chodiť do kostola.” Ježiš povedal, “Mám miesto, ktoré ti chcem ukázať, 

tak Ma následuj,” a viedol ma na iné miesto. “Moja milovaná Bong-Nyo, Ukážem ti 

poklady skladiska a dom ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že ti hlásali evanjelium, tvoj 

cirkevný pastor, Kim, Yong-Doo a jeho manželka, Kang, Hyun-Ja. Opatrne sa pozeraj. 

Zemský tisíc poschodový dom je v porovnaní k jednému poschodiu v Nebi a všetko v Nebi 
sa neda popísať kôli nedostatočnej ľudskej slovnej zásoby.”   

Pred mojími očami bol obrovský rozsiahly dom a lúčovité svetlo bolo tak silné, že som 

nemohla dvihnúť hlavu. “Toto je Pastorov Kimov, Yong-Doo dom.” Ježiš zdvihol pravú 

ruku a zrazu som mohla vidieť Pastorov nádherný dom v Nebi. Potom Pán povedal, “Teraz 

sa poďme pozrieť na Pastorový poklad skladiska.” Diaľka medzi domom a skladiskom 

bola asi približne tri alebo štyri autobusové zastávky, v porovnaní. Pastorove skladisko bolo 

ťažko strážené so stovkami anjelov, tak sme nemohli vojsť dnu. Keď sa Ježiš objavil, 
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strážny anjeli zvesili krídla smerujúco dole a stáli v pozore a poklonili sa pred Ním. Každé 

pokladové skladisko v Nebi vyžaduje Ježišove povolenie k vchodu. Bol to nádherný obraz 

údivu sa pozerať na vyžarujúce farby zo skladiska. “Wow, Pastor Kim bude veľmi šťastný,” 

som povedala. Vo vnútri pokladového skladiska boli nespočítateľné množstvo 

zaneprázdnených anjelov Pastorovými nazhromaždenými materiálmi prichádzajúcimi zo 

Zeme. Pastorove poklady neustále pribývajú. Spýtala som sa Ježiša, “Prečo Pastorov Kima 

dom je tak veľký a prečo má toľko pokladov?” Pán mi odpovedel, “Pastor Kim, Yong-Doo 

začal skoro poctivo kráčať a vždy sa modlil a usilovne Mi slúžil.” Ježiš povedal, “To je 

všetok čas čo máme na dnes, tak uvidíme viac na budúce, keď prídeš.” Priniesol ma naspäť 

do kostola. Ježiš mi povedal poslednú vec predtým než odomňa odišiel: “Keď som zomrel 

na kríži, mnohí verili, že už nebudem žiť. Oni [mnoho ľudí] prestali vo mňa veriť, prestali 

chodiť do kostola a teraz robia iné, pozemské veci.”   

====  DEŇ 7  ==== 

Kim, Joo-Eun:     

Modlila som sa v jazykoch asi hodinu, keď zrazu žiarivé svetlo zasvietilo. Potom sa Ježiš 

objavil v bielom odeve pred mojími očami. Ježiš mal hnedé vlasy a bol oblečený  v bielom 

ligotavom, nejaky ako-toga odev. Volal ma po mene. “Joo-Eun, moja milovaná Joo-Eun, 

Milujem ťa.” Ježiš sa priblížil bližšie a prehovoril ku mne. Prekvapilo ma to a povedala 

som, “Si naozaj Ježiš? Wow, Ježiš ja Ťa naozaj milujem. Si báječný.” Bola som naplnená 

vzrušením, lebo som nevedela čo mám robiť. Ježiš sedel predo mnou hovoril, že ma miluje. 

V extáze som povedala, “Ježiš ja Ťa naozaj milujem,” a On odpovedel, “Áno, aj Ja ťa 

veľmi milujem.” Ježiš mi povedal, “Usilovne sa modli a ukážem sa ti. Vezmem ťa do Neba 

a ukážem ti do okola. Tak sa usilovne modli,” a zmizol. 

Keď som nevidela Ježiša, tak som sa začala modliť v jazykoch s celej sily. Odrazu 

predomnou sa objavil divný predmet, utekalo to proti mne. Obidva rohy očí boli trochu 

natrhnuté a pravé oko bolo v tvare X. Tento diabol bol pokrytý s jazvami. Zakričala som, “V 

Ježišovom mene odíď odo mňa.” Diabol zmizol. Pokračovala som v modleni, keď niečo s 

úzkymi očami ako mačkovitá šelma sa predo mnou objavila. Krídla mala ako 

netopier a ostré zuby príšerne vysunuté von. Ponáhľalo sa to ku mne ma 

vystrašiť, ale som to porazila v mene Ježiša.    

Potom, tak trocha známy démon as objavil a divila som sa, kde som ho 

pred tým videla. Uvedomila som si, že to bola postava, ktorú som videla v 

počítačovej hre Starcraft. Tento ženský démon utekal ku mne. Pokúšal sa 

vyzerať zastrašene. Na rozdiel od iných zlých duchov, ktorý rýchlo utiekli, 

keď som spomenula Ježišove meno, tento ženský démon neodišiel tak ľahko. Aj keď som 

mnohokrát kričala, nepohol sa a začala som sa naozaj báť. Rýchlo som šla ku Pastorovi 

Kimovi ku kazateľnici a pokračovala som v modlení. Pastor ma vzal za ruku a pri modlení 

so mnou ju dvihol hore a iba vtedy diabol odišiel.  

http://en.wikipedia.org/wiki/StarCraft
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====  DEŇ 8  ==== 

Pastor Kim, Yong-Doo:   

Bolo to asi týžden od kedy sme rozhodne začali modlitebné zhromaždenie. Náš duchovný 

boj zosilnil a náš fyzicky process denne pokračoval. Jeden po druhom, každému jednému z 

modlitebných bojovníkov duchovné videnie bolo otvorené a boli naplnený Duchom. Potom 

démonske sily agresívne, protivne zaútočili. Vzniklo mnoho osobných situacií, skúšaním nás 

rozhnevať.  Prvý deň, jedna z mojich pneumatik na aute mala hrozný rez. Na druhý deň 

predná guma mala ďalší veľký rez. Bol som tak zlostný z tej situácie. Napriek tomu, som sa 

nesťažoval Bohu, ale namiesto toho som zakričal “Aleluja” s ďakovacím srdcom. Ďalší deň 

mi odtiahli auto. Toto ma naozaj vytočilo ku koncu, ale moja manželka a moji členovia mi 

pripomenuli, “Pastor, musíš cez to vydržať.” Pozdejšie niekto rozbil brzdové svetlá na aute, 

a deň potom niekto poškrabal na boku auta s ostrým predmetom.  

Bohoslužba pokročila, ktorú Svätý Duch viedol. Dovtedy bol napísaný titul v kostole na 

bulletine, “Svätý Duch-naplnil klimatickú hodinu,” ale bolo to vymenené s “Naozajstný 

Svätý Duch-viedol službu.” Uctievanie, modlitba, nábožná reč a milodarné etikety boli 

odstránené a spoliehali sme sa na riadenie Svätého Ducha k vedeniu úcty, modlitby, kázania 

a vyhlásenia. Kázeň môže byť pozadu rozvrhu, keďže nie je nátlak to ukončiť na čas. 

Každý jeden modlitebný bojovník vidí Ježišovú prítomnosť počas naších celonočných 

modlitiebných bdení, tak sa necítia unavení, aj keď služba trvá až do ďalšieho rána. Vždy 

sme v strehu a nie je čas na to aby sme nedávali pozor odkedy diabol útočí bez prestania. 

 

 

Kim, Joo-Eun:  

Modlila som sa v jazykoch, keď sa ku mne Ježiš priblížil, 

povedal. “Joo-Eun, Milujem ťa.” Pokračoval, “Joo-Eun, 

usilovne sa modli a vezmem ťa za ruku a odvediem ťa do Neba. 
Modli sa bez prestania. Ukážem ti Nebo. Rozumieš?”  

Pozdejšie toho večera, diabli sa objavili v skupinách. Jeden sa 

objavil mávajúc krídlami ako netopier, s dvoma malými rohmi na hlave 

a oči ako mačka. Diabol letel proti mne s otvorenými ústami s lepkavým 

slizom, ktorý mu vytekal z úst. Oči mal zakrvavené. Zakričala som, “V 

mene Ježiša ti nakazujem ty hnusný a špinavý diabol: uteč odo mňa.” S tým, 

to zmizlo. O trochu pozdejšie, diabol s modrou tvárou a s malými očami sa 

ku mne priblížil. Bála som sa a všetky chlpy po celom tele mi stáli, zvrieskla 

som, “V mene Ježiša, uteč odo mňa.” Ale tento diabol sa nepohol. Namiesto toho ďalej na 

mňa hľadel. Som zakričala nahlas a bola som plná strachu, keď sestra Baek, Bong-Nyo, 
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ktorá sedela vedľa mňa sa pridala a kričala, “V mene Ježiša, uteč od nás!” Iba vtedy to 

utieklo.    

Pokračovala som v modlení, keď obrovský červený dragon začal ku mne letieť. Oči mal 

zelené. Dlhé, ostré rohy mu vyčnievali z hlavy. V nosových dierach mal dym. Rútilo sa to 

proti mne, ako keby ma to chcelo zožrat za živa. Nepohla som sa. Stála som na svojom, 

usilovne som sa modlila v jazykoch v Ježišovom mene a zrazu to utieklo. Bol to 

najuspokojnejší pocit. Neuvedomila som si sílu a dôležitosť Ježišoveho mena pred touto 

skúsenosťou. Na budúce, ohavný, hrozne zlý a z lepky tvár démon sa chichotal pred mojou 

tvárou ako keby sa mi posmieval. Znovu som sa modlila v jazykoch použitím Ježišového 

mena na odohnanie démona. 

Pozdejšie som premýšľala o Ježišovi visiacom na kríži, keď sa objavil, povzbudzoval ma a 

povedal, “Joo-Eun, len trochu viac, modli sa chvíľu dlhšie.” 

====  DEŇ 9  ==== 

Lee, Haak-Sung:     

Diablove koncentrované útoky zase začali. Červený dragon čo Joo-Eun o ktorom mi 

povedala sa predomnou objavil. Jeho obrovská veľkosť ma vydesila. Oči mal zelené a čierny 

dym mu dymil z nosových dier. Zuby mal ostré ako rohy, pazúry vystrčené von a chvost bol 

strašne dlhý. Napriek tomu, som sa odvážne modlil a to zmizlo. Po malej chvíli sa objavil 

ženský diabol, kričaním, “Hee-hee-hee!” 

Jej ústa boli plné zubov, vyzerali ako zuby vlka. Tiež som začal počuť armádu pochodovať v 

čizmách (ako do boja), terigali sa hlasne za mnou. A čoskoro tam boli tmavé tiene, ktoré ma 

obklopili. Diablové zvuky a vojenský pochod ma vyľakal, tak som začal plakať, “Pane, 

pomôž mi. Prosim pomôž mi!” Volal som k Pánovi, keď sa Ježiš objavil v žiarivom svelte. 

Ako náhle sa Ježiš objavil, zlý duchovia zmizli. Ježiš ma držal za ruku a som s Ním spieval a 

tancoval. 

Pozdejšie, ma Ježiš zavolal, “Moj drahý Haak-Sung, chceš navštíviť Nebo?” Ako náhle ma 

chytil za ruku, moje telo bolo oblečené v bielom odeve. Vznášal som sa vo vzduchu a leteli 

sme proti Nebeským anjelom čo na nás čakali. Nemohol som správne držať hore hlavu v 

takej osvetlujúcej prítomnosti. Myslel som, že sa mi to sníva, ale Nebo bolo viacej 

naozajstnejšie než zemský svet. Celé Nebo bolo pokryté zlatom. Tam nebolo miesto, kde by 

z niečoho svetlo nevyžarovalo. Mnoho anjelov a Svätých sa pohybovali zaneprázdnene a 

anjeli ma s radosťou uvítali. Povedal som, “Ježiš, chcem vedieť či tu je aj pre mňa dom.” 

Potom Ježiš poslal dvoch anjelov ma sprevádzať, kde bol môj dom. Môj dom nobol veľký, 

ale steny boli urobené zo zlatých tehál. Videl som obrovskú záhradu, ktorá bola plná 

rôznych kvetov. Mal som náhlu chuť do nej skočiť a válať sa dookola v záhrade. Keď som 

cítil sladkú vôňu kvetov, bol som naplnený radosťou a skákal som hore a dole ako dieťa.  

Lee, Yoo-Kyung:      
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Modlila som sa v jazykoch, keď sa diabol ku mne priblížil. Mal zašívanú X tvaru jazvu na 

pravom oku a ľavé oko vyzeralo ako medvedíkova čierna očná záplata. Vyzeral ako mužský 

diabol a zakričala som, “V mene Ježiša, uteč odo mňa.” Pozdejšie sa priblížil démon, ktorý 

mal netopierové krídla. “Čo som ti kedy urobil, že ma takto trápiš?” Prehlásilo to, “Hey, už 

nikdy viac neprídem, keď ma necháš vojsť do teba a vyjsť von iba raz.” Odpovedela som, 

“Ty--ty hnusný diabol. V mene Ježiša, zmizni odtiaľ!” S tým, to zmizlo. Potom to som 

odohnala viacerích rôznych troch alebo štyroch démonov. Nato som odrazu zacítila sladkú-

voňavú arómu okolo seba. Prišiel Ježiš a volal ma po mene. “Moja drahá Yoo-Kyung, daj 

mi ruku.” Tak som vystrčila ruky a Ježiš ma držal za ruky s Jeho jemnými rukami. Povedala 

som, “Ježiš, moje pleco ma veľmi bolí,” a keď Ježiš položil Jeho ruky na moje plecia, 

prestalo bolieť.  

Ježiš dal každému jednému modlitebnému bojovníkovi prezývku. Bola to sranda. Ježiš ma 

volal “bodkovaná tvár” lebo mám mnoho botiek po tvári. Joo-Eun meno je “Sesame”, alebo 

“Pehy”, lebo jej tvár je pokrytá pehami. 

Pozdejšie, ma Ježiš utešil, lebo cez bolesť čo som prešla, keď som videla moju rodinu v 

pekle, “Moja drahá Yoo-Kyung, si tak veľmi plakala po stretnutí tvojej babičky v pekle.” 

Pán mi pripomenul, “Yoo-Kyung, keď ťa vezmem navštíviť peklo, nesmieš dať nikomu 

tvoju ruku, aj keď je to tvoja milovaná babička. Nesmieš sa dotknúť žiadnej ruky v tomto 
mieste.” 

Pozdejšie, ma Ježiš zase vzal navštíviť peklo. Tento krát som videla môjho umretého otca a 

môjho 26 ročného mladšieho brata. Spáchal sebevraždu, sa otrávil. Boli obaja nahý. Ich oči 

sa stretli s mojimi. “Moja staršia sestra, Bong-Nyo, ako si sa sem dostala? Toto nie je miesto 

pre teba. Veľká sestra, modli sa k Pánovi. Ponáhľaj sa a pros Ho aby ma vzal odtiaľ. Pomôž 

mi sa dostať do Neba. Hneď teraz!” S jeho plačom a prosením, môj brat bol hodený do hrnca 

s vriacou tekutinou. Počula som ako to vrelo.  

Od detstva môj otec opovrhoval mnou a tá nenávisť sa zväčšovala počas ďalších rokov. Môj 

zemský otec povedal, “Bong-Nyo, keď som bol nažive, tak som narobil hrozné veci, čo teraz 

veľmi ľutujem. Asi preto som tu. Je mi toho veľmi ľúto.” Opýtala som sa Ježiša, “Pane, prečo 

môj otec prišiel sem?” Odpovedel, “Tvoj otec veľmi zhrešil. Neveril vo Mňa, ale aj 

hazardoval, nevynechal deň. Keď tvoja matka bola tehotná s tvojim súrodencom a mala 

iba skoro necelý mesiac pred pôrodom zdravého dieťaťa, tvoj otec vzal ten vzácny život v 

maternici udieral tvoju mamu do brucha. Bábätko utrpelo trauma v maternici a zomrelo. 

Tvoj otec tiež teba prinútil pochovať bábätko na kopci, ktoré ešte bolo na žive. Ty toto 

nevieš? Po takomto hroznom čine, on nikdy nepriznal alebo nepýtal o odpustenie. To je 
správne, že tu patrí do pekla.” Ježišov hlas bol plný hnevu.   

Videla som ďalšiu známu tvár a bola to mojej malej sestry svacha (jej manžela – mama). 

Vážne žiadala, že keď sa vrátim na Zem, tak chcela aby jej nevesta a jej rodina verili v 

Ježiša Krista, aby sa usilovne modlili a videli peklo, aby všetci šli do Neba. Povedala, “Ja 

som naozaj nevedela, že je peklo, alebo ako horúco a mizerne tu je. Ja som raz mala titul 

diákon v kostole, ale som nikdy neslúžila v kostole. Mala som mnoho modly vo svete a skazili 
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ma. Preto som tu. Veľmi toho ľutujem, “zakričala. Potom bola hodená tak isto do horúcej 

tekutiny. Veľmi som sa bála a bola som nešťastná, nemohla som to už viac zniesť. Slzy mi 

pokrývali tvár a pálivý pach mi robil ťažkosti s dýchaním. Ježiš tiež ronil slzy. Pán mal 

dôležitú úlohu pre mňa: “Máš iba jednu možnosť sa dostať do Neba a to pokiaľ si fyzicky 

živá.” Nemohla som nič robiť, iba sa pozerať ako trpia. Oheň v pekle sa nedá porovnať s 

ohňom v našom fyzickom svete.  

Lee, Yoo-Kyung:     

Po modlení do 7:30 rána, som prišla domov dúfala som, že sa vyspím, keď som 

cítila prítomnosť v izbe. Otvorila som oči, ale nevidela som nič. Keď som zase 

zatvorila oči, Ježiš sedel vedľa mňa. Zrazu ma oblial strach a po celom tele my 

nastala husia koža. Odvážne som sa modlila v jazykoch. Odrazu človek, ktorý 

som si myslela, že je Ježiš sa premenil na čieneho démona a malo to tmavé 

modré oči. Démon prevrátil oči a s jeho dvihnutými rukami sa pokúšal 

recitovať modlitbu Otče náš. Potom to zakričalo, “Všetci démoni povstaňte!” 

Bola som vystrašená. S rozkazovacím krikom som povedala, “Ty diabol, v mene Ježiša uteč 
odo mňa.” Okamžite démon zmizol.  

 

====  DEŇ 10  ==== 

Kim, Joo-Eun:   

Pokiaľ som sa intenzívne modlila v jazykoch, červený dragon sa predo mnou objavil. Zrazu 

sa rútil a skákal ku mne. Dragon mal oči hrozivého krokodíla s veľmi hrubými a ostrými 

pazúrmi a pokúšal sa ma zastrašiť bodaním s jeho drápami. Odporný a odpudzujúci dym mu 

vychádzal von z nosných dier. “Satan, ty hnusný tvor, uteč odo mňa v mene 

Ježiša.” Kričala som ako rozúrená žena. Dragon potom šiel k bratovi Haak-

Sung. Haak-Sung sa vydesil. Jeho modlenie v jazykoch sa zintenzivnelo 

zhlasitelo. Kričal ako ja, “Satan, uteč odo mňa v mene Ježiša.” Skoro 

dragon prišiel ku mne a zmenil sa na čierného dragona. S 

odporným smiechom dragon začal rozprávať, “Nemodli 

sa. Prečo sa tak namáhaš neotvoriť oči, keď sa modliš? 

Keď je to tak, tak otvor oči. Prečo musíš mať zatvorené oči 

pri modlení? Okamžite otvor oči. Prečo sa tak intenzívne dnes 

modliš?” Sa to pokúšalo prerušiť moju koncentráciu v 

modleniach. Zakričala som znovu, “Hnusný Satan, uteč odo mňa v mene 

Ježiša.” Napriek tomu dragon neodišiel len tak ľahko. Preto som musela 

zdôrazniť  Ježišove meno viac rozhodnejšie. S kričaním Ježišového mena, 

dragon sa zase otočil ku mne so zlými, priamími očami, škrípal zubami a utiekol.    

Skoro na to, ďalší duch na mňa zazeral a začal sa ku mne približovať. Uvedomila som si, že 

to bol slávny ženský duch z Korejských Hororových filmov a na TV. Dostala som strach, ale 
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som vedela, že keď ukážem strach dalo by jej smelosť ma napadnúť. S celou silou som sa 

pokúšala neukázať žiadny strach, ako som bojovala proti duchovi s modlitbami. Dôvod tejto 

postavy je aby strašila ľudí k smrti. Dole tečúca krv z jej koncov úst a vlasy mala zamotané a 

neupravené. Urobila bezbožný zvuk, ohavný posmech. S celou silou som zakričala, “Uteč 

odo mňa v mene Ježiša” a zmizlo to. Pozdejšie sa pán ježiš predo mnou objavil. Napriek 

tomu som vycítila, že niečo nie je v poriadku. Mala som pocit nepokoja a bola som 

vydesená, keď som videla Pána. Pamätala som si čo mi pastor povedal, aby som bola 

opatrná, keďže diabol sa môže objaviť ako anjel svetla. Bolo mi povedané, že keď nemôžem 

rozoznať, mala by som sa modliť v jazykoch alebo vyskúšať anjela nemenným 

Svätým písmom z Biblie. Pokúsila som sa vyskúšať tohto ježiša v modleni v 

jazykoch. V momente keď som sa modlila v jazykoch, čo vyzeralo ako 

pánova tvár začalo sa to znetvorovať a zčernelo to. Diabol prišiel ku mne 

zamaskovaný ako ježiš. Diablové oči sa točili do všetkých strán a neopustil 

moju prítomnosť, lebo sa pokúšal mi odvrátiť pozornosť z modlenia.   

Sister Baek, Bong-Nyo:    

Dnes, keď som sa modlila v jazykoch, Pán Ježiš prišiel ku mne. Plakala som, “Pán, Pán.” 

Ježiš prehovoril, “Prestaň plakať. Prišiel som ťa vziať do Neba. Poď so mnou.” Mal súcit 

na tvári, keď ma chytil za ruku. Kedy koľvek navštívim Nebo, ma premôžu všetky záhady, 

ktoré sú bez obmedzenia a večné. Som naplnená úžasom z nádherných pohľadov. Mám taký 

dojem, že by to vzalo večnosť to prejsť a zažiť všetko čo je v Nebi. Ježiš mi povedal, aby 

som šla a obzrela si kostol v Nebi. Ako náhle sme tam došli, moja brada spadla, keď som sa 

pozrela na obrovskú pôsobivú budovu. Skríkla som, “Wow!” bola som ako na extáze. Bolo 

to tak veľké, že by to mohlo siahať k oblohe Neba.  

Pozdejšie, keď sme cestovali v Nebi, Ježiš povedal, “Bong-Nyo, poďme sa pozrieť na 

najvyšší vrch Neba.” Keď sme došli na vrch, videla som rôzne časti Neba. Videla som 

mnoho anjelov a obrovskú záhradu s mnohými rôznymi druhmi kvetov. Nebolo možné 

spočítať všetky odlišné druhy rastlín a kvetov čo som videla. Videla som nekonečné more, 

priehľadné ako kryštáľ. Bolo tam mnoho krásnych lodí plávajúcich na vode. 

Pozdejšie, keď som sa vrátila naspäť na Zem, aj keď som 

navštívila Nebo, zase som si spomenula na mojich rodičov a 

brata v pekle. Veľa hodín som plakala a nevedela som čo robiť. 

Rýchlo, skupina pätnástich anjelov sa predo mnou objavili. “Pán 

nám prikázal aby sme šli na Zem a utíšili Sestru Baek, Bong-

Nyo. Preto sme tu.” Krúžili okolo mňa a začali mi vyhovovať so 

srdečnými, utešujúcimi slovami. Skoro som bola schopná sa 

uspokojiť a moje slzy boli poutierané.   

Pozdejšie, keď som pokračovala v modlení, zrazu som videla 

otvorené Nebo a Otec Boh sedel na svojom Nebeskom tróne. 

Povedal mi aby som prestala plakať. Svätý Duch prišiel a pošepkal mi, “Dám tebe a aj 

Sestre Kang, Hyun-Ja liečivý dar a oheň Svätého Ducha. Napriek tomu, musíš o nich 
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úprimne žiadať.” Keď Ježiš stál vedľa Otca, povedal mi, “Bong-Nyo, keď budeš unavená a 

slabá počas modlenia, Ja ťa pomastím so sílou Svätého Ducha.” 

Po chvíli, Ježiš začal rozprávať s prísnym hlasom. Ježiš tvrdil, že Kostoly (cirkvy) a 

pastorovia Ho uctievajú bezcenne (hlúpo). Oni následujú ľudskú tradíciu a robotu. Mnoho 

služieb sú krátke a prázdne v odkaze. Dĺžka v uctievaní a uznávaní je už protivné. Ich viacej 

zaujíma kedy už bude koniec. Kázanie skrátili. Ježiš vyjadroval svoju bolesť. Väčšinou 

služby trvajú asi hodinu; napriek tomu, mnoho služieb sú kratšie než hodinu. Ponáhľajú sa to 

ukončiť. Ježiš by sa rád chcel prejaviť v kazateľovích telách, ale pastorovia kážu vo svojich 

žiadostiach a nie v duchu. Ich zaujíma viacej o čase vedenia než kázať v Duchu. S menším 

uctievaním a službou, mnoho kazateľov využívajú voľný čas pre osobné veci, ako 

stravovanie, chodiť na výlety s členmi a márniť čas na iné bezvýznamné záležitosti. Niektorí 

pastorovia sú pobláznení a podvedení atraktívnymi sestrami a dávajú veľkú pozornosť ich 

kráse. Okrem toho, niektorí pastorovia si neúctia ľudí s rovnakým rešpektom. Bohatým 

členom venujú viac času a viac ich rešpektujú než tých bez peňazí. Tento typ pastorov 

nevenuje dosť času v modlení pre Bohovu slávu, ale povrchne sa modlia, čo je sklamanie a 

hrozné nášmu Pánovi. Správy nie sú vedené Svätým Duchom. Správy sú obstarané cez sílu 

Pastorových vedomostí a ich telá. Správy, ktoré nie sú z Ducha je výsledok krátkeho, 

bezcenného kázania. Kázatelia sa rozhodnú aby neboli vedení Svätým Duchom, ale cez vôľu 

ľudí. Ježiš si praje výkonne pomastiť a využiť pastorov pre Bohovú slávu. Žiaľ, kázatelia 

svojou vlastnou vôľou sa vzdali prosiť Pánové pomazanie. Teraz ich telesný rozum panuje 

nad ich duchom. Mnoho kazateľov nemôže cítiť Bohové srdce a túžby. Boh je veľmi 

smutný. Keď rozširujú alebo budujú budovu, niektorí kazatelia to robia pre svoju slávu a 

hrdosť. V ich srdciach je budova ich pomník. Tento typ pastorov trávia veľmi málo času v 

modlení a sú zaneprázdnení s materiálom sveta.    

Keď mi Pán hovoril o týchto veciach, videla som smutný výraz na Jeho tvári. Hoci mnoho 

kazateľov sa môžu chváliť s ich atraktívnymi budovami, Nebo to považuje za bezvýznamné. 

Nebo ma vyššiu úroveň než na Zemi; čo niekto verí ake dôležité to môže byť na Zemi, je to 

bezvýznamné v Nebi. Ježiš mi povedal, “Nie všetci pastory sú skazený; žiaľ, neposlušný 

musia byť potrestaný. Keď sa nepokájajú, Ja ich hodím do pekla. V pekle budú tyraní a za 
krátku chvíľu ťa tam vezmem, kde budeš svedkom tých, ktorí šli pred nimi.” 

Pozdejšie toho dňa, som potrebovala pomoc od Pána niečomu rozumieť. Niektorí veriaci, 

ktorí boli Kresťanmi po desaťročia, mi povedali, že, keď človek zomrie, on alebo ona pôjde 

do Neba alebo do pekla. Tvrdili, že človek nemôže navštíviť Nebo alebo peklo pokiaľ boli 

ešte nažive. Povedali, že je to nezmysel. Povedali mi, že môj kostol ma problémy s náukou a 

vierou. Robili sarkastické poznámky o našich modlitebných schôdzkach a dlhé hodiny sa 

posmievali. Ďalej tvrdili, že Pastor Kim a kostol može byť kult. Tak som sa modlila, 

“Prosím Ťa Pán, čo keď náš kostol je naozaj kult? Čo sa stane s mojou rodinou?” Pán 

povedal, “Čo je kult? Ľudia kritizujú a súdia jeden druhého, kôli ich rozlišnostiam, 

pomenovaniam a náukam. Oni páchajú hriech. Napriek tomu som veľmi šťastný s tvojím 

kostolom. Ty a členovia tvojho kostola sa modlíte bez prestania celú noc. Tí, ktorí vás 

prenásledovali a volali vás kult, budú vedieť, že žijem a že som Pánom. Ty si dostala dar 
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vyliečiť chorých a máš možnosť vyhodiť démonov. Ty aj žiješ následovaním Svätého 

Ducha.” Ježiš pokračoval, “Ľudia ktorí súdia a kritizujú jeden druhého obdržia hrozný 

súd. Nenechaj sa nimi  zviesť. Ja som hlboko dojatý tvojími modlitbami. Neobávaj sa. Ja 

ťa ochránim aj tvoj kostol. Mojím želaním je, aby som sa zjavil všetkím Mojím ľuďom a 

dal im duchovné dary, oni Ma nehľadajú. Mnohí sa nemodlia podľa Mojej vôle.” Spýtala 

som sa Ho, “Ježiš, čo sa stane z nášho kostola?” Ježiš povedal, “Ty máš štastie, že si 

naplnená Svätým Duchom a tak skoro si dostala dar jazykov. Kongregácia (členovia 
kostola) bude cítiť a dostane svätý oheň.”    

Počas dlhých služieb, Pastor Kim silne káže cez pomazanie pomocou Svätého Ducha. 

Niekto by si mohol myslieť, že by sme mali dosť dlhých služieb; napriek tomu, pozitívne 

kázanie, chválenie, spievanie a ohnivé uctievanie sú urobené s takým súcitom, že sme plný 

energie a môžme pokračovať celú noc až do ďalšieho dňa. Jedného dňa, náš pastor držal 

kázeň s takou sebavedomosťou, že mu tvár zčervenela. Počas kázania, ktoré bolo silné a 

vášnivé, videla som vidinu Bohového úžasného trónu. Otec Boh lial dole mazací olej. Javilo 

sa to ako keď Svätý Duch mastil pastora s ohňom. Videla som Otca Boha neprestajne liať 

dole oheň a mastivý olej na pastora. Kázanie bolo veľmi silné a rozkošné. Videla som Pána  

Ježiša sa s radosťou smiať. Pán povedal anjelovi aby usilovne zapísal udalosti služby. Anjel 

odpovedel a poslúchol.  

Opýtala som sa Ježiša o inom celosvetovom kostole, ktorý mal mnoho pobočiek, dokonca aj 

v Korei. Niekto hovorí, že je veľmi veľký v čísle ľudí, kôli histórii a tradícii. “Sú veriaci ako 

aj my?” Ježiš odpovedel, “Keď veria v Mňa, samozrejme, že budú zachránení. Ale tento 

kostol degraduje Božie Slovo s mixovaním so svetom.” 

Keď sme sa rozprávali o tomto kostole, vo vidine som videla kráľa démonov. Tento zlý 

démon vyzeral, ustarostene, nervózne a obavajúci sa jeho plánu s týmto kostolom. Ježiš 

povedal, “Mnoho ľudí, ktorí patria Bohu veľmi ignorujú diabla a zlých duchov. Moji 

ľudia svedomite žijú svoje životy bez ohľadu na nepriateľa; tak, sa 
diabol pokusí prekaziť tvoju prácu. Buď odvážna.” 

Pozdejšie na to som sa modlila vedľa pastora, obrovský červený 

dragon sa objavil. Šelma vošla cez predné dvere. Vyzerala byť vysoká 

až po oblohu. Výraz šelmy bol pravý hnev. Dragon prehovoril, “Ja sa 

snažím vojsť do tvojho tela. Ako sa opovažuješ ma vyzýzať! Ja som 

kráľom pekla! Všetci ma v pekle poslúchajú so strachom. Kto si myslíš, že si? Ty si nikto. Ty 

nemáš právo odhaliť moju totožnosť. Aha. Teraz viem kto si. Jeden z mojich podriadených 

ma práve informaval o tebe. Ja som predtým nariadil toho podriadeného aby veľa ľudí 

podviedol a viedol do pekla. Žial, prišiel spät neúspešne. Keď som sa ho opýtal, prečo 

zlýhal, povedal, ‘Môj kráľ, musíš sa pozrieť na to sám, prečo je to také ťažké. Ja som myslel, 

že by som ľahko mohol viesť ľudí k samovražde. Predsa len, modlitby Kresťanov sú veľmi 

silné. ‘Čo konštatuješ?’ Pokarhal som podriadeného. Musel som si overiť podriadeného 

správu. Bola to pravda, bolo to skoro nemožné premôcť tieto modlitby.” Aj keď dragon nás 

vystrašil a vyčítal nám, boli sme v bezpečí, lebo Ježiš nás ochránil. Dragon kričal vulgárne 
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nadávky a povedal, “Prekazili mi to.” Ježiš odpovedel šelme, “Kde si myslíš, že si? Nebuď 

drzý a hrubý. Keď sa dotkneš jedného človeka z Pánového Kostola, budeš potrestaný a 

môj Otec ťa zmláti.” Šelma sa zľakla a ihneď zrazu zmizla. Ježiš povedal, “Tento dragon v 

pekle sa ťa pokúšal oklamať ako kráľ zlých duchov. Toto je prvý prejav tejto konkrétnej 

šelmy. On vždy posielal jeho podriadených na Zem plniť jeho rozkazy. Usilovne sa modli a 
bez prestania. Vždy buď opatrná a neobávaj sa, lebo Boh ťa vždy ochráni.”  

Pastor Kim, Yong-Doo:   

Bol Utorok a vonku mrzlo 15 pod nulou chladný vietor. Napriek tomu počasiu, štyria 

členovia šli von hlásať evanjelium. Ale pred tým než šli, usilovne sa pripravili s modlitbou a 

sílou Svätého Ducha. Pán ich pomastil so svätým ohňom. Prediskutovali medzi sebou ako 

pôjdu hlásať evanjelium aby mali väčší úspech a boli efektívny. Oni vedeli, že ich čaká 

veľká odmena za neúnavne robiť Pánovu prácu. Všetci sa vrátili pozde a boli plný radosti. 

“Pastor, my sme si nikdy neuvedomili, že hlásať evanjelium je také zábavné a príjemné,” 

povedali.  

====  DEŇ 11  ==== 

Kim, Joo-Eun:   

Ako som sa úprimne modlila, jasné svetlo sa objavilo predo mnou, 

pred tým svetlom stál Ježiš. “Joo-Eun, Milujem ťa. Modli sa bez 

prestania, usilovne sa modli, modli sa z celého srdca. Neprestaň.” 

Cítila som sa nadšene a videla som Ježiša jasnejšie. Potom som vedela 

prečo mi Ježiš povedal aby som dvihla ruky vyššie. Mohla som vidieť 

Ježiša viacej ostrejšie, keď som to urobila. Povedala som Mu, “Wow, 

vidím Ťa viacej jasnejšie, Pane. Milujem to, Ježiš. Ďakujem.” Cítila som sa 

dobre, tak som sa prestala na moment modliť, aby som si užila môjho jasotu. Práve vtedy sa 

objavil zlý duch. Bolo to čiernejsie než černota. Zahnala som to preč v Ježišovom mene a 

pokračovala som sa modliť v jazykoch.  

Lee, Yoo-Kyung:   

Keď som sa modlila v jazykoch, zlý duch s dlhými mihalnicami 

sa ukázal. Plakalo to a prosilo ma počúvať to čo mi chcelo 

povedať. “Je veľmi chladno. Je mi zima. Môžeš ma nejako 

zohriať? Prosím?” Som odpovedala, “Ty hnusný zlý duch. V 
mene Ježiša odíď odo mňa.” 

Sister Baek, Bong-Nyo: 

Dnes ma Ježiš vzal do Neba. Jeden nemôže v žiadnom prípade 

vyjadriť vzhľad Neba s ľudskými slovami. Boli sme pred Otcovím trónom. Otcovské 

veličenstvo a sláva boli tak veľké, že som nemohla nadvihnúť hlavu. Poklonila som sa pred 
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Ním. Podstata Otca je neopísateľná. Jeho veličenstvo je nad veľkosť. Pokúšala som sa 

dvihnúť hlavu aby som zahliadla Otca, ale čistá žiara svetla mi zabránila Ho vidieť. Otec 

Boh je svetlo. Obmedzená myseľ nemôže pochopiť alebo si predstaviť Jeho slávu.  Veľkosť 

Otca Boha sa zdá byť ako, že pokrýva výšku a hĺbku Neba. Jeho trón vyzeral akoby 

pokrýval konce Neba z východu na západ. Sú tam akoby sformované oblaky vznášajúce sa 

nad Jeho trónom. Žiarivé svetlo jasnejšie než slnko svietilo dole. Cítila som sa ako štipka 

prachu keď som stála pred Bohom.   

Pozdejšie, keď som opúštala nebo, anjel ma odprevadil na Zem. Ale keď sme sa vraciali na 

Zem, hromada zlých duchov nás prenásledovali. Zlý duchovovia boli veľmi škaredý a 

štrašidelný. Aj keď anjel čo ma sprevádzal letel veľmi rýchlo, zlý duchovovia boli práve tak 

isto rýchly. Jeden bol dragon, druhý bol had, ďalší mal žabiu hlavu a ďalší mal ľudskú 

hlavu. Smialo sa to keď nás prenásledovali. Povedala som anjelovi, “Môžme ísť rýchlejšie?” 

Zlý duchovovia boli už pred nami a blokovali nám cestu späť do kostola. Druhý zlý 

duchovovia boli za nami a pripravili sa k útoku. Anjel zakričal, “Pane, prosím Ťa príď 

teraz.” Ako náhle anjel zakričal, Pán sa objavil pred nami. S mohutným a silným hlasom 

napomenul zlých duchov: “Ako sa opovažujete sa pokúšať napadnúť Moje dieťa. Choďte 

preč, teraz!” V sekunde  zlý duchovia zmizli. 

====  DEŇ 12  ====   

Sister Baek, Bong-Nyo:   

Modlila som sa v jazykoch a po tridsiatich minútach modlenia som 

videla päť anjelov letieť ku mne. Rozhodla som sa ich vyskúšať aby 

som zistila či boli anjeli a nie zlý duchovia. Naďalej som sa 

modlila v jazykoch. Videla som priateľské 

úsmevy na ich tvári a anjeli sa predstavili ako 

kamárati pri mojom usilovnom modlení v 

jazykoch. Myslela som si, že moje usilovné 

modlenie by utvrdilo anjelov ako kamarátov. 

Lenže za krátku chvíľu ich biele odevy sa 

prememili na čierne a ich anjelské krídla zmizli. 

Keď sa hýbali, ich telá sa zvíjali a krútili. Pokračovala som v mohutnom modlení v 

jazykoch a začali padať na zem. Naozaj, duchovný dar modlenia v jazykoch je 

silný a dôležitý. Rýchlo zmenili podobu na netvorov, čo som videla vo filmoch. 

Boli tam niekoľko hrozne hnusných tvorov. Vyhodila som ich po jednom v mene 

Ježiša Krista. Všetci utiekli. Keď som vyhodila zlých duchov, ježiš prišiel ku mne a 

povedal, “Bong-Nyo, Ja som tvoj Pán, Dôveruj Mi!” Predsa len, jeho hlas bol 

strašidelný a jeho správanie bolo divné. Kedy koľvek Ježiš prišiel ku mne pred tým, 

bolo to láskavé, tiché a mierumilovné. Ale teraz som bola rozrušená a vystrašená. 

Cítila som ako moje vlasy začali stavať na hlave. S istotou som zakričala, “V mene Ježiša, 

odíď odo mňa.” Sa to premenilo na divné príšerné zviera. Napadlo ma to, ale s niekoľko krát 

kričaním to utieklo.   



20 
 

Potom iný duch sa objavil. Bolo to veľmi atraktívne. Myslela som si, “Ako môže žena 

vyzerať tak krásne?” Zlý duch bol krajší než nejaká iná žena na svete. Štíhla s krásnou 

figurou, oblečená v podnikovom obleku. Chodila prírodne ako modelka a láskavo sa ku mne 

priblížila. Sa poklonila pri uvítani a povedala, “Ako dlho chodíš do Pánovho Kostola?” 

Ignorovala som otázku a pokračovala som v modlení v jazykoch. Kľakla si na kolená primne 

a aj keď vyzerala elegantne a skvelo, moje telo malo husiu kožu. Za krátko na to jej tvár sa 

rozpolila a zmenila sa na hroznú príšeru. Zlý duch zakričal, “Modli sa, ale nebude to ľahké. 

Ja neodídem.” Zlý duch nechcel odísť. Počula som Pána povedať, “Bong-Nyo, neprestaň sa 

modliť. Horlivo sa modli. Ja mu to prekazím a pokarhám zlého ducha.” Zrazu zlý duch 

vyletel do vzduchu a premenil sa na krásnu ženu. Tento krát bola oblečená v krásnych 

svadobných šatách. Vyzerala nádherne. Žena priletela ku mne, žmurkala s veľkými 

okruhlými očami. Pán mi pošekal do ucha a povedal, “Pokračuj v modlení a pozoruj ako 

krásna žena sa premení späť na ohavného ducha.” Pokračovala som v horlivom modlení 

ako mi to Pán nakázal. Za krátko sa to premenilo späť na ohavného ducha a s pokarhaním to 

utieklo.   

Neskoršie na to, Ježiš mi ukázal miesto v pekle známe ako červené svetlo štvrti. Videla som 

obrovský vrch pokrytý s telami. Ľudské telá boli pokryté s malými bielými chrobákmi a ich 

ruky boli zviazané. Ale ľudia sa nesnažili dať tých chrobákov preč. Tieto chrobáky prenikali 

do ich kože, nosných dierok, úst a uší. Ako chrobáky žrali ich telá, ľudia sa rýchlo menili na 

ohavné figúry, a potom na kostry. Boli v neopísateľnej bolesti. Povedala som, “Pane, prečo 

títo ľudia sú v takom brutálnom trýznení?” Ježiš povedal, “ Tu v tomto mieste sú tie ženy, 

ktoré predávali svoje telá. Muži su tí, ktorí spáchali cudzoložstvo s týmito ženami.” Bolo 

tak horúco a bola som v mukách, chcela som odísť.  

Kim, Joo-Eun:   

Dnes bolo mnoho útokov od démonov, zlých duchov a dragonov, ale cez sílu Ježiša každý 

jeden ušiel. Vtedy prišla hromada duchov, ktorí nemali telá, v skutočnosti boli v divných 

tvaroch ako oko. Kričali, “Nemodli sa! Ideme ťa vyrušovať.” Znova a znova to opakovali. V 

strachu som kričala, “V mene Ježiša uteč odo mňa.” Ale furt tam boli a začali robiť divný 

zvuk. Za krátko sa Pán vrátil a povedal, “Joo-Eun, nepozeraj na nič alebo ani nepočúvaj 

nič okrem Mňa.” Zakryl moje uši s rukami a povedal, “Joo-Eun môžeš so Mnou 

rozprávať.” Zlý duchovia sa rozpŕchli pri Jeho prítomnosti.  

====  DEŇ 13  ==== 

Kim, Joo-Eun:     

Dnes boli samé útoky od zlých duchov. Pokiaľ som sa modlila, bola som odvedená do 

tmavého miesta, vedela som, že je to peklo. Všimla som si mnoho zlých duchov, ktorí 

obklopili veľkého zlého tvora. Tento veľký zlý tvor bol rozrušený a rozhnevaný. Kričal a 

chodil na každú stranu akokeby bol popletený a nervózny. Tento veľký tvor bol vodca iných 

zlý duchov, ktorích sa nedalo spočítať. Títo zlý duchovia čakali na rozkazy od veľkého 
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tvora. Keď bol daný rozkaz, nespočítateľné množstvo zlý duchov vyletelo do vzduchu a 

objavili sa v našom kostole. Ich rýchlosť bola okamžitá; kratšia než sekunda. Všetci zlý 

duchovia napadli všetkích v kostole vrátane Minu, päťročnú. Ale keď prísne zakričala v jej 

modlitebnom jazyku, “Babaya,” zlý duch čo bol pri nej spadol do zadu. Útok bol nárazový 

proti tým, ktorí sme sa modlili v jazykoch. Všetci zlý duchovia popadali jeden za druhým. 

Démon zakričal rozkaz, “Počúvajte všetci. Napadnite Pastora Kima. Keď vedúce postavenie 

padne, ostatní ľahko padnú. Vy idioti, na čo čakáte? Napadnite Pastora Kima s plným 
násilím.”   

Zrazu sa objavil veľký počet zlých duchov a napadli Pastora Kima. Ale čo sa stalo ďalej 

bolo veľmi prekvapujúce; mnohí z napadajúcich zlých duchov práve popadali. Zlý duchovia 

boli zranení a porazení. Všetci boli vystrašení z toho čo sa stalo tak odrazu. Ešte raz sa 

pokúsili napadnúť, ale boli porazení na všetky strany. Útoky pokračovali, ale výsledok bol 

ten istý. Nemohli sa pastora dotknúť. Keď títo zlý duchovia zistili, že ich útoky nemali 

žiaden účinok, všetci sa vyľakali a obchádzali ho. Iba postávali okolo neho a neopovážili sa 

priblížiť k pastorovi. Keď som pozrela na pastora, on si nebol vôbec vedomý čo sa stalo. 

Vrúcne sa modlil v jazykoch na kolenách s rukami vystretými hore. Ako zlý duchovia 

postávali okolo neho, modlil sa s hromovým hlasom. Potom vystrašeních zlých duchov 

hodilo o stenu a polámalo ich na kusy. Všetci v hrôze plakali. Keď som videla zlých duchov 

utekať, cítila som sa triumfujúco a víťazne som sa smiala. Potom som videla diabla od zlosti 

kričať, “Pastor Kim nemodli sa. Ty si myslíš, že len tak nám unikneš? Ja ťa zabijem, to 

prisahám.” Potom zaškrípal zubami a kričal na démonov, “Vy idioti. S celou silou si 

nemôžete poradiť s jednym pastorom? Ponáhľajte sa a zaútočte!” Potom diabol zakričal, 

“Tento pastor je taký problem. Ahh, myslím, že sa zbláznim. Nechajte pastora na pokoji a 

zaútočte na členov. Ponáhľajte sa.” Duchovia začali napadať členov, ale keď zaútočili na 

členov, tak ich nenapadli s celou silou. Napadlo ich iba pár zlých duchov na jedného človeka 

a nie s plným násilím. Zlý duchovia sa rozpŕchli do všetkých strán a tento krát sa rozhodli 

zaútočiť na každého človeka. Bolo všelijakých zlých duchov a všetci prišli v rôznych 

formách a tvaroch. Je nemožné ich všetkých opísať. Napriek tomu, nezáleží na tom ako 

prudko zaútočili, zlý duchovia nemali úspech. Modlenie členov v jazykoch poskytovalo silu 

a moc k odrážaniu zlých duchov. Ako útočili, tak aj padali 

do zadu. Kráľ zlý duchov zakričal, “Ľudia tohto kostola 

prestaňte sa modliť. Prečo pokračujete v modlení? 

Zlý duchovia, čo robíte? Nemôže ich niekto 

zastaviť?” Všetci zlý duchovia utekali v 

zmätku. Nezáležalo na tom koľko 

tam zlých duchov bolo, lebo 

modlitby odvážnych členov 

všetkích porazili.   

Pozdejšie tejto noci, ďalší zlý duch sa 

pokúšal na mňa zaútočiť. Povedalo to, “Prestaň sa 

modliť. Vyruším a rozčúlim ťa aby si sa nemohla modliť. 
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Prekľajem ťa s chorobou. Ha ha ha ha,” podlo sa to smialo. Ale ten zlý duch bol porazený s 

použitím Ježišovho mena. 

Ešte tej istej noci, ako som pokračovala v modleni v jazykoch, bola som odnesená do pekla. 

Bola som v mieste, kde nejaký diabol bodal dlhý, ostrý oštep do obdlžníkových škatúľ. So 

sprostou rečou, to kričalo, “Ty si myslíš, že si pastor? Aký život si žil? Som extatický, že si tu 

so mnou.” Zlý duch pokračoval v pichaní do škatúl ako ich preklínal. Hlasité, bolestné 

výkriky vychádzali zo škatúľ ako krv vytekala von. 

Všimla som si, že vrch škatúľ boli prikrité s plachtou s obrazom veľkého kríža. Škatule boli 

postavené v rade a bolo ich do nekonečna. Nevidela som koniec. Uvedomila som si, že sú to 

truhle. Zlý duchovia pichali nemyloserdne ich dlhý, ostrý oštep do dier. Opýtala som sa 

Pána, “Ježiš, prečo sú tu tieto truhle predošlých pastorov?” Ježiš odpovedel, “Títo pastori 

nekázali môj evanjelium. Kázali iný evanjelium a tí, ktorí následovali sa skazili. Toto je 

ich konečný výsledok, miesto v pekle.” Ježiš povedal, “Skazení pastori budú horšie 

odsudení.” 

V ďalšej časti pekla som videla iných ľudí v mukách, boli 

v horiacom pekáči, vrieskali, “Horúce. Ahh, pomoc!” 

Veľký pekáč bol rozžarený, a keď sa olej dotkol ich tiel, 

ich telo sa rozpadlo a iba ich kosti zostali. Chaoticky 

poskakovali dookola. Potom ich telo sa vrátilo a celý 

cyklus začal znovu, nekonečne. Opýtala som sa Ježiša čo 

urobili. Ježiš odpovedel, “Keď boli vo svete, spáchali 

cudzoložstvo proti svojim malželom/kám. Spáchali ich 
činy po tajomky. A kôli ich činom sú v mukách.” 

Pozdejšie, mi Ježiš ukázal, iné miesto v pekle, kde bola veľmi veľká jama. Bola plná ľudí. 

Množstvo ich bolo konzumované ohňom. Červene-horúcy oheň bol ako živý. Ľudia utekali v 

jame, vrieskali z intenzívnej horúčavy. Ježiš vysvetlil, “Títo ľudia sú, ktorí verili vo falošnú 

vieru alebo ktorí odmietli evanjelium.” 

====  DEŇ 14  ==== 

Kim, Joo-Eun:   

Vrúcne som sa modlila a po chvíli zlý duch zamaskovaný ako mladá žena s bielými šatami 

sa objavila. Krv jej kvapkala z úst. “Nemodli sa. Porazím ťa.” Odpovedala som, “Ty hnusný 
zlý duch, v mene Ježiša, uteč odo mňa,” a odišla. 

Potom veľmi zúrivý červený dragon sa ku mne priblížil a mnoho iných zlých duchov sa 

začalo objavovať. Ako som sa horlivejšie modlila, som vycítila silných zlých duchov sa 

zjavovať. Divne, v tom istom čase som cítila moju dušu sa približovať bližšie k Nebu. Zlý 

duchovia sa pokúšali ma zablokovať strašením aby som nemohla vojsť do Neba, tak som sa 

horlivo modlila v jazykoch so zatvorenými očami. Pokúšala som sa ich vyhodiť preč, ale 
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dragon s červenou tvárou odporoval. Potrebovala som to trvanlivo pokarhať až pokiaľ 

konečne neodišiel. 

Pán prišiel a bol veľmi dojatý, mladá ako som Ja vyhadzuje zlých duchov. Ježiš ma oslovil 

mojou prezývkou a mojím naozajstným menom, “Joo-Eun, Pehatá, tvoja viera sa 

dramaticky zväčšila, tak pokračuj v horlivom modlení so zatvorenými očami.” Sústredila 

som sa v modlení a zrazu som cítila temnosť ma premohla, chladný vánok začal fúkať proti 

mne. Videla som v diaľke otvorené dvere.  

Odrazu, sa objavilo jasné svetlo. Skoro som otvorila oči, keď ostré svetlo zosilnelo, ale som 

si uvedomila, že som nebola schopná otvoriť oči. Starch sa ma začal zmocňovať a v tom sa 

objavil Ježiš. Začal mi vysvetľovať, “ Joo-Eun, pokiaľ si sa modlila v jazykoch, tvoja duša 

sa približovala blízko k Nebu s doprovodom anjelov. Žiaľ, zlý duchovia sa objavili ťa 

zastrašiť aby si otvorila oči. Ale Ja som zasiahol a prikázal som zlým duchom odísť. To 

som bol Ja čo ti zabránil otvoriť tvoje oči. Joo-Eun, myslím, že musíš sa modliť trochu 

viacej. Nemyslím, že dnes pôjdeš do Neba.” Bola som veľmi sklamaná. Ježiš ma utešil s 

povzbudzujúcimi slovami, “Joo-Eun, neznepokojuj sa. Ja ti sľubujem, že ťa vezmem do 

Neba a ukážem ti do okola.” 

Lee, Haak-Sung:   

Ježiš ma navštívil a začal mi ukazovať peklo. V pekle som prišiel k miestu kde bol veľký zlý 

tvor sediaci na stoličke. Jeho pozícia a jeho chovaní dávala na 

javo, že to bol kráľ v tejto oblasti. Veľké dvere (pasca) 

boli na zemi pred tvorom. Ľudia stáli na dverách. Keď 

tvor pristúpil nohou, pasca sa otvorila, zhodila ľudí do 

sopečnej lávy. Ako ľudia padali do vriacej lávy, 

okamžite horeli a vrieskali v bolesti. Opýtal som sa 

Ježiša o tíchto ľudí a Ježiš odpovedel, “Títo 

ľudia predpovedali osudy, ich zákazníci, 

čarodejníci, bosorky a ľudia ktorí spáchali 

sebevraždu.” Keď Pán hovoril o obetiach  

sebevraždy, môj strýko spáchal sebevraždu 

predávkovaním tabletkami, prišiel ku mne. Bol 

pritiahnutý k pascovým dverám a postavený. 

Tvor zdvihol nohu hore aby stúpil a pustil 

pascové dvere. Prosil som Pána o milosť, 

“Prosím, Ježiš, môj strýko je v nebezpečí, že 

spadne do lávy. Prosím pomôž mu! Pane, môj strýko bol vždy ku mne dobrý. Strýko poď 

rýchlo ku mne.” So smutným výrazom Pán povedal, “Haak-Sung, je veľmi pozde. Nie je nič 

čo by sa mohlo urobiť.” Skoro tvor stúpil nohou na dvere, pascové dvere sa otvorili a môj 

strýko spolu s druhými spadli do lávy. Všetci vrieskali.  
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Medzi ľuďmi v tejto oblasti mučenia-títo, ktorí nepoznali Boha-mnoho bolo budistov, 

mníchov, niektorí boli odvrátení Krestania a boli tam niektorí čo chodili do kostola z iných 

dôvodov než pre Ježiša. 

V inom mieste pekla, Ježiš mi povedal, “Haak-Sung, blízko pozeraj.” Bolo tam veľa ľudí 

obklopení veľkými a malými hadmi. Všetci boli spolu tesne zmiešaní. Veľké hady sa 

obtočili okolo hlav ľudí pokiaľ malé hady okolo tiel ľudí. Malé hady neustále útočili a 

štípali. Ľudia hulákali v bolesti. Opýtal som sa Pána, “Pane, aký hriech títo ľudia spáchali?” 

Ježiš odpovedel, “Oni nemali nikdy pravdivú vieru vo Mne. Nikdy vo Mňa neverili s 

pravdivým srdcom. Ešte aj keď tvrdili, že vo Mňa veria, ich skutky neboli dôsledné. Boli 

náladoví. Ich náladové chovanie ovplyvnilo dochádzku v kostole. Oni nikdy neboli 

skutočne znovu narodení. Väčšina z nich zomrelo v nehodách a neboli schopný sa úplne 

pokajať. Haak-Sung, ešte aj ty máš náladovú osobnosť. Napriek tomu, tvoje Kresťanské 

chodenie je ustálené.” 

V inej časti pekla, som si všimol plakať jednu ženu veľmi hlasne, “To je nespravodlivé! Ja si 

nezaslúžim tento typ trestu. Môj život na Zemi bol mizerný. Nemohla som to viacej vydržať. 

Preto som spáchala sebevraždu. Lenže, bolesť v pekle je ešte viac neznesitelnejšia než život 

na Zemi. Prečo si ma poslal do pekla? Nie je to spravodlivé. Nikdy som nepočula o realite 

pekla. To je nespravodlivé, že som tu.” Opakovala to znovu a znovu. Jeden zo zlých tvorov 

sa smial a odpovedal, “Ja som ťa úplne nalákal k spáchaní sebevraždy. Ty si nevedela 

pravdu. Ty si ešte aj chodila do kostola, ale nikdy nepočula o Nebi alebo o pekle. Ešte aj 

som sa obával aby si sa nedozvedela o tomto mieste. Hoci si chodila do kostola, aj tak si sa 

zabila. Preto je to spravodlivé aby si tu bola. Dostal som ťa a podviedol. Vyhral som tvoju 

dušu. Ukážem ti veľa príučiek na celé veky.” Tvor začal mlátiť ženu bez milosti. Jej kričanie 

a prosenie pre milosť boli bez odpovedi.   

Ježiš ma vzal späť do kostola a pokračoval som v modlení v 

jazykoch. Povedal mi, “Haak-Sung, tvoje modlitby, ktoré 

trvajú z noci až do skorého rána sú o veľa schopnejšie a 

silnejšie než tvoje modlitby cez deň. Preto sa snaž modliť 
viacej v noci než cez deň.” 

Povedal mi aby som sa pozrel bližšie na Ňho. Videl som 

Pánovi na hlave korunu z tŕňov a videl som diery v Jeho 

rukách a nohách. Tiekla krv z každej rany. Kajal som sa a 

plakal keď som pozeral na Pánové utrpenie. 

Po skončení modlenia, Pán ma vzal do Neba a poutieral moje slzy. Musím vidieť Nebeské 

more, ktoré bolo čisté ako kryštáľ. 
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Lee, Yoo-Kyung:   

Obvykle zlý duchovia ma napadajú keď sa začnem modliť. Ale dnes ma stretol Pán. Nielen 

že sa objavil, ale ma vzal do Neba. Ježiš povedal, “Cítiš sa dnes dobre, že?” Odpovedela, 

som, “Áno Pane, cítim sa výborne, lebo som nevidela dnes zlých duchov.” 

V Nebi ma Pán vzal do veľmi vysokého miesta a ukázal mi Zem. Zem sa zdala byť veľmi 

malá z takej vysokej vzdialenosti. Videla som  Zem sa otáčať. Opýtala som sa Pána,”Ježiš, 

chcem žiť v Nebi. Nechcem ísť späť na Zem.” Ježiš odpovedel, “Nie je teraz tvoj čas. Musíš 

Mi najprv slúžiť a snaživo robiť Moju prácu. V určitom čase sem prídeš.” Pán a ja sme 

strávili vysokokvalitný čas v Nebi. Sme srandovali a sme sa veľmi nasmiali. Mali sme sa 

veľmi dobre a veľmi sa mi to páčilo. Pozdejšie, Pán a ja sme sa vrátili do kostola.  

Sister Baek, Bong-Nyo:   

Modlila som sa, “Pane, prečo si nesplnil Svoj sľub nás finančne požehnať? Si nedodržal  

Svoj sľub. Pozri sa na nás. Keď sa modlíme, tak sa modlíme v zime, lebo si nemôžme dovoliť 

zatopiť. Pri modlení sa chvejeme a neustále si musíme šuchať ruky aby sme ich udržali teplé. 

Nerozumiem tomu, prečo Si nás nepožehnal. Nemáme čo jesť okrem ryže a kimchee 

(kapusty)…Pastorova rodina nemá peniaze a ani moja rodina nemá peniaze. Predierame 

sa… Keď sa modlíme celú noc, sme ztuhnutý a napuchnutý zo sedenia v tej pozícii. Naše telá 

sú v bolesti a vyčerpaní. Nemáme silné fyzické telá, lebo máme nedostatok správneho jedla. 

Prečo nás takto necháš? Pane, už to nemôžem viacej vydržať.” Bľabotala som a sťažovala 

som sa bez pomyslenia. Ale Pán láskavo dával pozor a počúval každé slovo. Pán bol naozaj 

trpezlivý so mnou. S milími slovami Pán začal pokojne rozprávať, “Nevadia mi tvoje 

sťažnosti. My sa nemusíme znepokojovať kôli ničomu.” 

Potom mi začal ukazovať peklo. “Pohnime sa. Teraz, pozri na túto scénu,” Ježiš povedal. 

Potom som videla veľkého tvora, obrovského ako hora. Podobal sa na aligátora alebo 

dragona a moja mama bola vedľa toho. Použil svoj jazyk na obtočenie svojich obetí a potom 

rozkúsal a zhĺtol každého človeka. Plakala som a nariekala. “Bong-Nyo, keď plačeš, cítim 

tvoju bolesť. Keď tvoje srdce žiali, Moje srdce tiež žiali. Keď si smutná, Ja som smutný. 

Keby tvoja mama ešte žila, Mohol by som ti pomôcť. 

Lenže, už je pozde. Keď sa chceš sťažovať a 

zlostiť sa, môžeš. Budem tu počúvať tvoju bolesť. 

Viem že ťa to trápi. Ja si prajem aby si to všetko 
dala von.“ 

Pozdejšie, som videla pastorovho otca v pekle. Zlý 

tvor ho práve chcel hodiť do nejakého veľkého 

hrnca, v ktorom sa varila  čierna, skazená tekutina. 

Opýtala som sa Pána, prečo tam bol. Ježiš odpovedel, “Veľmi zhrešil a zneužíval jeho 

manželku. Miloval piť. Alcohol bol jeho modla/idol. Jeho alkoholictvo ovplyvnilo jeho 

robotu a zanedbal svoje deti. Jeho deti mali ťažký život. To je výsledok, že bude koštovať a 

bude mučený v tejto skazenej tekutine navždy.” Pastorov otec začal kričať, “Oh, som 
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narobil veľa hrozných vecí. Prial by som si aby moja manželka akceptovala Ježiša Krista 

ako svojho spasiteľa a Pána. Potom bude môcť vojsť do Neba. Keď som bol na Zemi tak som 

hazardoval a pil celý deň. Nikdy som sa nestaral o moju rodinu. Nepostaral som sa o ich 

základné potreby. Moja maželka pracovala celý deň aby nakrmila naše deti. Ja som 

zodpovedný za jej ťažký život. Hriechy, ktoré som spáchal sa mi vrátili. Zaslúžim si byť 

prekliatý. Prosím ťa, keď sa vrátiš späť do sveta, povedz môjmu najmladšiemu synovi, aby 

naďalej chodil do kostola. Povedz mu, aby bol verný Pánovi a aby veril.” Pýtal ma aj aby 

som povedala jeho synom aby nechodili do kostola bezcenne. Mali by dodržiavať Nedele 

sväté, úprimne sa kajať a chodiť s Pánom verne ako Krestania. 

Pokračoval, “Som v pekle a mučený. Peklo je definitívny koniec, nekonečné týranie. Je to 

beznádejné. Prosím ťa rozširuj evanjelium svojím bratom, sestrám a rodine aby mali šancu 
ísť do Neba.” 

Ježiš a ja sme ďalej cestovali cez peklo. Prišli sme k 

miestu kde som si všimla veľké množstvo ľudí 

napĺňať nebo pekla. Boli z rôznych národností a 

všetci priklincovaní na krížoch. Kríže boli z dreva a 

boli ukrižovaní presne ako bol Ježiš. Opýtala som 

sa Ježiša aké hriechy spáchali a On odpovedal v 

rozhnevanom tone, “To sú ľudia, ktorí chodili do 

kostola pravidelne. Brali ešte aj Biblie so sebou do 

kostola. Ale uctievali a modlili sa bezcenne. Boli 

podvodníci. Boli pokrytci. Von z kostola boli opilci 

a fajčiari. Nedodržiavali Nedele. Po cirkevnej službe sa aj radovali z voľných činností, ako 

napríklad šplhanie na vrchu a podobne. Niektorí z týchto ľudí boli pôžičkový žraloci. 

Požičiavali peniaze a účtovali veľmi vysoké úroky. Mnoho rodín neboli schopní udržať 

ich úrokové ceny a zbankrotovali. Rodiny boli zničené kôli finančným stresom. Ich srdce a 

skutky boli svetácke, ešte aj ich slová tvrdili vieru. Keby chodili vo viere s celým srdcom a 

sílou, vošli by do Neba. Nemohli byť znovu narodení kôli ich nepoctivosti. Neboli znovu 

narodení ani s vodou alebo so Svätým Duchom. Následovali radšej tradíciu než Boha. Ich 

svetské činnosti boli dôležitejšie a boli prednejšie než Boh. Ich skutky sa neodzrkadľovali 

v pravej viere. Slúžili s polovičnou vierou.” V tom všetci ľudia priklincovaný na krížoch 

boli pokrytý s chrobákmi, veľkými a malými, rozožierali im telá. Bolo to mučenie mukov. 

Mali aj tŕňové stopky okolo krkov. Ježiš mi povedal, že tento postup sa bude opakovať 

znovu a znovu na veky. Pán bol veľmi pevný a jasný o Jeho varovaniu. Potom mi povedal 

aby som sa pozrela na ľudí, ktorí bezcenne verili.    

Nekontrolovane som sa triasla od strachu, Pán ku mne milo prehovoril, “Bong-Nyo, si 

vystrašená. Stačilo na dnes, poďme. Bong-Nyo, si videla svoju rodinu v mukách. Bol to 

veľký prípad to zvládnuť. Veľmi si plakala. Prial by som si aby Som ťa mohol utešiť a 

rozveseliť. Keď dôjdeme do Neba a vojdeme do kostola, Chcem aby si sa modlila a pozrela 

na uctievanie.” Bohový kostol v Nebi je nádherný, svieti s pestrým svetlom. Svetelné lúče 

pokrývajú celú Nebeskú oblohu. Bolo to naozaj úžasné s množstvom anjelov a svätými. 
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====  DEŇ 15  ==== 

Kim, Joo-Eun:   

Pokiaľ som sa vrúcne modlila, objavila sa predo mnou vidina. Bol to muž pozeral TV doma. 

Ako pozeral TV, groteskový zlý duch vyšiel z TV a vošiel do jeho tela. Muž si nikdy 

neuvedomil toho duchovného efektu z pozerania TV. 

Potom sa mi zmenila vidina do Internetovej kaviarni. 

Plná ľudí surfovali internet alebo hrali hry 24 hodín 

denne. To miesto bolo nabité s mnohými hráčmi. Jeden 

muž dával celú pozornosť jeho hre. Musel hrať už 

hodiny, jeho oči boli červené a 

podliaté krvou. Zrazu, zlý duch vo 

forme kostry vyšiel z počítačovej 

obrazovky a vošiel do mužovho 

tela. So zlým duchom v ňom, bol viacej navyknutý a hral s 

horúčkovitou túžbou. Po tomto pozorovaní, som sa rozhodla byť 

opatrnejšia s tým čo pozerám a čo robím na internete. 

Potom som si všimla zlého ducha v tvare polovičného mesiaca. S triaslavým hlasom to 

povedalo, “Idem do Internetovej kaviarni.” A vo vidine som videla tohto zlého ducha ísť 

smerom k Internetovej kaviarni. Zlý duch prišiel k mužovi navyknutom na hru, povedalo to, 

“Kedže si tak konzumovaný s hrou, vojdem do teba.” V tom vošiel do mužového tela. Mnoho 

zlých duchov z návyku sužovali ľudí v Interentovej kaviarni. Dokonca niektorí svätý padli 

do tejto pasce. Trávili menej času v modlení a viacej času s počítačmi. Boli to oddaný 

cirkevný ľudia, ktorí prepadli do návykov internetu a TV. Výsledok toho bol, že ich 

dochádzka do kostola a duchovný život boli kompromisované. Zlý duchovia boli 

zodpovední k odlákaniu ľudí. Títo ľudia oslepli a neuvedomovali si, že zlý duchovia boli 

zodpovední ich návykom a činností. Videla som aj zlých duchov vychádzať z TV do 

obetných tiel. 

Pozdejšie tejto noci, ako som pokračovala v modlení, 

nespočítateľné množstvo zlých duchov sa pokúšali so mnou 

bojovať. Jeden duch sa objavil predo mnou vo forme leva. 

Bolo to veľmi hrozné a začala som sa triasť. Povedalo to, 

“Odnesiem ťa do komory pekla.” Zakričala som,” Čo 

hovoríš? Ty hnusný zlý duch, v mene Ježiša Krista, 
odíď.” Odišlo to.  

Bez žiadného odpočinku, ďalší zlých duch sa objavil. 

Povedala som si, “Prečo sa dnes objavuje toľko veľa zlých 

duchov?” Podivuhodne, tento zlých duch chodil veselo, ako 

kačka. Nemohla som sa udržať, smiala som sa. Zlý duch zúrivo 

zakričal, “Prečo sa mi posmievaš. Nesmej sa.” Po silnom pokarhaní 
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to odišlo. 

Potom sa objavil zlý duch vo forme mladej ženy v bielych šatách. Mala zuby ako Dracula s 

kvapkacou krvou na ústach. Snažila sa ma vyrušiť z modlenia, tak som zavolala na pomoc 

Ježiša a odišla s trpkým výrazom na tvári. 

Lee, Haak-Sung:   

Dnes ma napadlo niekoľko zlých duchov. Prvý vyzeral ako býkovska žaba, mala neprijemný 

vzhľad. Bol som schopný to odohnať v mene Ježiša. Druhý zlý duch vyzeral groteskovo, 

mal ľudskú tvár s jednou vážne popálenou stranou. Volal som Ježiša a Pán sa objavil. Ako  

Ježiš sa ku mne priblížil, zlý duch utiekol. Všimol som si, že Ježiš krvácal. Stál v tichosti a 

krvácal predo mnou. Nemohol som si predstaviť koľko krve Pán strácal. Krv tiekla zo 

všetkých strán Jeho hlavy. Vyzeralo to do nekonečna. Intenzívne som vzlykal. Pán predložil 

ruky smerom ku mne aby mi ukázal Jeho zápästie. Videl som diery, kde Ho prepichli 

klincami a z ktorých prúdila Jeho krv. Pán povedal, “Haak-Sung, vykonal si dnes veľmi 

dobrú prácu vo vyhlasovaní evanjelium. Robíš aj veľmi dobrú prácu v upratovaní 

kostola.” Vyzeral veľmi hrdo z mojej snahy a pokračoval v pochvale. “Môj Haak-Sung, 

keď si vyhlasoval evanjelium si viedol a postaral si sa o malých bratov a sestri. Bolo veľmi 

chladno, ale si prekonal tieto prekážky. Urobil si dobrú pracu. Som veľmi hrdý na teba.” 

Potom ma objal. 

Ako náhle Ježiš odišiel, štyria duchovia ma napadli. Jeden z nich povedal, “Nemodli sa. 

Prestaň. Nesmieš sa modliť.” Ďalší duch sa rýchlo hýbal zo strany na stranu s pokusom ma 

zmiasť a vyrušiť. Sústredil som sa s celou silou aby som nestratil pozornosť a zakričal som z 

celého srdca. Výsledok bol ten, že všetci zlý duchovia utiekli.     

Pozdejšie ma Ježiš vzal do pekla. Bolo mi ukázané miesto, kde množstvo ľudí vrieskali a 

kričali v bolesti vo vnútri obrovského horiacého čierného hrnca. Pred hrncom bolo 

nespočítatelné množstvo zlých duchov chodili a lietali na všetky strany. Ježiš povedal, 

“Haak-Sung, neboj sa. Množstvo zlých duchov ti nemôžu ublížiť pokiaľ Som tu Ja na 

tvoju ochranu. Toto je miesto, ktoré sa volá mučenie horiacého hrnca. Je to miesto pre 

alkoholikov a ľudí navyknutých na fajčenie.” Keď ľudia vošli do vriacej tekutiny, ich mäso 

(telo) sa rozpadlo. Podivuhodne, bol dnu oheň vo vriacej tekutine. Po ukázaní mi toho, ma 

Ježiš vzal späť do kostola. 

Lee, Yoo-Kyung:  

Jeden po druhom, množstvo zlých duchov sa pokúšali ma vyrušiť a napadali ma. Všetkých 

som pokarhal. Pozdejšie sa objavil Ježiš oblečený v jasnom ligotavom odeve. “Yoo-Kyung, 

poďme do Neba.” Keď sme došli do Neba, uvítali nás anjeli a Ježiš ma vzal do miestnosti 

plnej s mnohými knihami. Chcel aby som preskúmala a čítala obrovskú kolekciu kníh na 

mnoho rôznych tém. Boli všetky zo zlata a elegantne poukladané na poličkách. 

Pokračovanie v Knihe číslo 2...  
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Overenie svedeckej výpovedi Pastora Michaela Parka, AMI Mission Church USA, (714) 537-3397, 

Email: amisbuso  ([@])  sbcglobal.net 

Ako pastor som prečítal mnoho kníh o duchovnom boji. Používam ich na kázanie k učeniu a aplikujem 

do môjho denného života a na misionárske výlety v rôznych krajinách. Keď som po prvý krát počul o 

knihe Pokrstený Žiarivým Ohňom, myslel som si, že to bude iba ďalšia z tých kníh s iným názvom. 

Napriek tomu, po prečítaní tejto knihy som si uvedomil, že moja stará predstava o duchovnom boji bola 

úplne špatná, a že mám zaslepené duševné oči. Prečítal som všetkých päť kníh (dielov) od Pastora Kima 

Pokrstený Žiarivým Ohňom. Sú mnoho duchovných bojových kníh predaných v Kresťanských 

knihových obchodoch okolo sveta. Väčšina autorov sa spoliehajú na svoje vlastné skúsenosti pri 

aplikovaní biblickej teórie. Je vhodné použiť biblické zásady k boju proti démnoskym duchom a zlým 

tmavým silám. Lenže, Pokrstený Žiarivým Ohňom je iné. Pán Ježiš sa osobne objavil tomuto malom 

kostolu a otvoril duchovné oči každého jedného člena kostola. Keď sa im otvorili duchovné oči, videli 

Ježiša a démonov. Pán ich naučil ako bojovať proti diablovi a jeho zlým duchom a nepodľahnúť im pri 

tom ako ich vlastne videli. Bolo to fascinované zistiť aké je ľahké bojovať proti diablovi, keď raz máte 

otvorené duchovné oči.  

 

 

 

Preložila do Slovenčiny, Erika Slaninová, mudrucka@yahoo.com 

PS: Ospravedlňujem sa vopred za gramatické chyby. 


