
 

 

 

Baptize by Blazing 

Fire 

Baptisan oleh Api     

Marak 
oleh Pastor Yong-Doo Kim 

 
 

Tuhan berbicara dengan jelas. “ Pada masa kini, gereja dan jemaatnya 

luaran dan dalamannya masih bertentangan dengan apa yang dikehendaki 

oleh Aku. Ketua pastor dan ahli gereja menyembah Aku secara formal dan 

hanya mengenali Aku secara teori bertulis. Apa yang Aku lakukan? Dengan 

keinginan yang membara datang dan berjumpalah dengan-Ku? 

 

Keinginan Tuhan kita adalah untuk menunjukkan proses pertempuran yang 

terlibat dengan roh-roh iblis, untuk membuka mata roh kita agar dapat terus 

melihat syurga, neraka, malaikat dan iblis. 

 

Volume 2 : “ Aku akan membaptis kalian dengan api yang marak” 

 
Kami percaya dalam Triniti Kudus. 

Ada 3 orang didalam satu Tuhan. 

Semua orang ini adalah Tuhan dan hati, fikiran dan keupayaan adalah dalam 

kesatuan. 

Allah Bapa, ianya Bapa Di Syurga, mencurahkan minyak urapan ke atas kita, 

Anak Tuhan yang kudus mati bagi dosa kita dan memberikan kita kekuatan dan 

kehidupan yang kekal, 

Perlindungan Roh Kudus membenarkan kita lahir semula, memberikan kita banyak 

karunia syurgawi, kuasa atas autoriti. 

Dengan itu, kita tidak seharusnya berehat, tetapi tanpa jemunya berdoa bagikan api 

yang membara. 

Aku baptiskan kalian dengan Api Marak!  
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WIRA PENDOA DI THE LORD'S CHURCH 

 

Pastor Kim, Yong Doo : berusia 45 tahun; mula kehilangan rambutnya semakin 

lama semakin banyak dan menunjukkan simpton kebotakkan. 

Kang, Hyun-Ja : berusia 43 tahun; isteri Pastor Kim; bekas penjawat awam 

dengan penggabungan dengan kongress; sifat yang menonjol. 

Kim, Joseph : berusia 16 tahun; gred 8 disekolah menengah; bercita-cita ingin 

menjadi seorang pastor; panas baran dan bersifat melulu seperti lembu. 

Kim, Joo-Eun : berusia 14 tahun; gred 6 disekolah menengah; comel dan bijak, 

begitu juga, mempunyai perangai yang degil dan tidak mudah berputus asa. 

Saudari Baek, Bong-Nyo: berusia 50 tahun; memiliki ketabahan yang kuat; Tuhan 

sendiri mengesahkan bahawa pesonaliti dia adalah " tiada siapa yang dapat 

melarangnya" 

Lee, Haak-Sung: berusia 27 tahun; anak lelaki kepada Saudari Baek, Bong-Nyo; 

cabaran peringkat ke-3 psikologi; mempunyai had dalam menyatakan sesuatu 

daripada pemikiran kepada perkataan; tetapi secara mentalitinya dia normal bagi 

usianya; dan dari segi fizikalnya dia lemah. 

Lee, Yong-Kyung: berusia 24 tahun, anak perempuan ke-2 kepada Saudari Baek, 

Bong-Nyo; cabaran peringkat ke-2 psikologi; sedikit sebanyak dia lambat dalam 

menjelaskan ucapan, tetapi perbualannya tidak menjadi masalah. 

Meena: berusia 5 tahun, cucu perempuan Saudari Baek, Bong-Nyo, pendaftaran 

kelahirannya masih tidak dapat diuruskan hasil daripada dokumen yang tidak 

cukup. 

Oh, Jong-Suk: berusia 33 tahun; dia menandatangani dokumen sebagai penjamin 

untuk pinjaman kawannya, dimana hal ini bertukar menjadi sesuatu yang teruk, 

dan dia telah ditendang keluar daripada rumahnya; dia tidak mempunyai rumah 

dan tidur tepi kolam di taman, dimana dia berjumpa dengan Pastor Kim, yang 

mana membawanya ke gereja dan mendapatkan pekerjaan baginya; dia berhenti 

pergi ke gereja setelah mendapat pekerjaan. 

Dekones Shin, Sung-Kyung: berusia 33 tahun; dia hanya menghadiri diri ke 

gereja hanya pada pagi hari Minggu; tetapi mula berubah bila dia menyertai doa 

rally pada hari ke 15; anak perempuanya yang berusia 9 tahun menghidap kanser 

kanak-kanak. 

Ong, Jung-Min: 8 tahun; anak lelaki Dekones Shin, Sung-Kyung; hobinya 



menonton TV dan bermain permainan komputer; tetapi setelah dia menyertai doa 

rally, dia berikrar menjadi seorang pastor; daripada hari pertama dia telah 

menerima karunia berbahasa roh. 



Hari Ke- 16: Pengalaman Peribadi Dalam  
Ayat Alkitab : Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap 

roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak 

nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita 

mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang 

sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, 

tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu 

dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.( 

1Yohanes 4:1-3) 
 

Aku Mencintai Mu Yesus 
 

Lee, Yoo-Kyung: Beberapa ketika yang lalu, Yesus memanggil saya semasa saya 

tengah mengusir iblis semasa berdoa dalam bahasa roh, Dia menjelma di hadapan 

saya, “ Kesayangan-Ku Yoo-Kyung! Mari ikuti-Ku ke syurga!” 

 

 Di syurga, Yesus, aku dan Yae-Ji bermain dengan penuh sukacita bersama-

sama. Yae-Ji menanya Yesus, “ Yesus, aku ingin menunggang awan bersama 

dengan kakak Yoo-Kyung.” Seketika kemudian Yesus menunjuk kea rah awan. 

Awan tersebut dengan perlahan meluncur dan berhenti dihadapan kami. Kami 

mengembara kesana dan kesini, ke seluruh langit syurga sehingga kami puas  hati. 

 

 Tetapi, Yesus tiba-tiba bertanya, “ Yoo-Kyung, adakah engkau ingin 

melawat neraka?” Saya menjawab, “ Tidak mahu, terima kasih. Aku tidak akan 

kembali ke sana. Sesungguhnya aku tidak mahu melihat neraka lagi!” Semasa saya 

mengadu, Yae-Ji menyampuk, mengatakan, “ Kakak, di syurga terdapat banyak 

buku yang menarik. Adakah kamu ingin melihatnya?” Saya takut jika Yesus akan 

membawa saya ke neraka, jadi dengan pantasnya saya menjawab, “ Ya, mari kita 

pergi untuk melihat buku-buku tersebut,” dan saya mengekori Yae-Ji. Yesus 

keberatan bersama kami menuju ke bilik yang dipenuhi dengan buku, 

 

 Banyak malaikat menyapa Yae-Ji dengan menundukkan kepala mereka. 

Kami melihat banyak buku disana. Semua buku tersebut diperbuat daripada emas 

dan berkilau. Kemudian kami kembali ke pantai yang sama yang kami lawati 

dahulu dan bermain-main disekitarnya, memercikkan air dan berenang. Yesus 

bertanya kepada saya, “ Yoo-Kyung, adakah engkau mengasihi Aku?” dan saya 

menjawab Dia sejujurnya, “ Ya! Yesus, aku mengasihi Mu.” Yesus menjawab, “ 

Anak perempuan kesayangan-Ku, Aku juga sungguh mengasihimu.” 



 Perbalahan Akan Menyebabkan Rumah Kalian Di Syurga Runtuh  
 

Saya bertanya kepada Yesus, “ Yesus, bila aku pergi ke syurga, aku 

diberitahukan bahawa kami memiliki rumah sendiri di syurga. Aku ingin melihat 

rumahku. Aku mau melihat rumah Haak-Sung, Joseph, dan juga rumah Joo-Eun,” 

jadi Yesus bersetuju. “ Ya, tentu sekali. Jika kesayangan Ku Yoo-Kyung ingin 

melihatnya, Aku akan menunjukkan kepadamu.” Dia kemudian mengiringi saya 

kerumah saya. Seketika kami mengembara saya melihat cahaya yang bersinat, 

rumah emas. Yesus mengatakan, “ Ini adalah rumahmu,” dan pada masa tersebut 

saya terpegun kekaguman. Malaikat-malaikat sibuk kesana kesini membina rumah 

saya. 

 

Rumah saya diperbuat daripada emas, dan kegemerlapan kilauan tersebut 

membuatkan saya seperti buta. Bila saya bertanya berapa tingkatkan rumah saya, 

Dia menjawab bahawa itu adalah tingkat ke-5 yang hampir siap dan banyak lagi 

ruangan sokongan dibina untuk membina banyak tingkat lagi. Saya melihat rumah 

Haa-Sung, dan tingkat ke-7 rumahnya hampir siap. 

 

    Bila saya meminta untuk melihat rumah Joseph dan Joo-Eun, Yesus kelihatan 

ragu-ragu. “ Apa yang harus aku lakukan? Apa yang boleh dibuat?” Saya bertanya 

kepada Yesus jika ada yang salah. Dia menjelaskan bahawa Joseph dan Joo-Eun 

memiliki tingkat ke-3 dan ke-4 yang hampir siap, tetapi bila mereka bergaduh 

bangunan tersebut runtuh. Yesus mengajar bahawa samada kalian adalah orang 

dewasa ataupun kanak-kanak, jika kalian pentingkan diri sendiri, bergaduh atau 

menyumpah, rumah kalian di syurga akan runtuh dengan dahsyatnya. Yesus 

menyuruh saya memberitahukan kepada Joseph dan Joo-Eun agar jangan bergaduh 

lagi dan cuba untuk bertolak ansur jika wujudnya percanggahan. 

 

    Yesus menunjukkan ekpresi muka yang menyedihkan; lebih lagi bila melihat 

rumah yang runtuh tersebut. Dia tidak dapat menyembunyikan kesedihan-Nya. “ 

Oh, apakah yang harus kita lakukan? Kenapa Joseph dan Joo-Eun selalu bergaduh? 

Yoo-Kyung, tolong katakan kepada Joseph dan Joo-Eun agar berhenti bergaduh. 

Mereka berdua mula mempermainkan antara satu sama lain dan akhirnya akan 

bergaduh, dan semasa bermain bola bersama, mereka juga akhirnya akan bergaduh. 

Rumah ini dibina dengan banyak kesulitan oleh malaikat-malaikat dengan arahan-

Ku – bagaimana kami mahu dirikannya semula?” Dia sungguh bimbang. 

 

    Saya sentiasa bergaduh dengan abang saya, Haak-Sung, dan sekarang saya 

menyedari bahawa saya jarus lebih berhati-hati dengan pergaduhan kami. Jika kita 

membiarkan diri kita bergaduh keatas satu perkara kecil, rumah kita di syurga 

akan, tanpa ragu lagi akan runtuh, dan saya telah menyaksikannya. Tuhan 

memakaikan saya dengan gaun emas yang memiliki sayap dan mengatakan, “ 

Kesayangan-Ku Yoo-Kyung, engkau telah menyaksikan banyak perkara dan Aku 

mengasihimu.” Dengan segeranya, saya membalas, “ Tuhan, aku akan bersaksi 



mengenai semua ini keesokkan harinya.” Yesus menjawab, “ Iya? Bersemangatlah 

dan sentiasa berusaha. Aku akan membina rumah mu dengan lebih pantas.” 

 

    Saya meminta satu permintaan kepada Yesus. “ Yesus! Hari ini anak lelaki 

dekon Shi, Jung-Min datang ke gereja, jadi tolonglah berikan dia nama samaran.” 

Dan Yesus berkata, “ Oh ya, Jung-Min suka tidur, jadi Aku akan memanggilnya “ 

Penidur”. Yesus jeritkan nama samaran tersebut. Kemudian saya kembali ke gereja 

dengan Yesus dan sambung berdoa dalam bahasa roh. 

     



 

 Semakin Dalam Kami Menerokai Dunia Roh, Semakin Ianya Menjadi 

Misteri 
 

Lee, Haak-Sung: Tepat 10 minit berdoa, 3 iblis menjelma, satu per satu. Iblis 

yang pertama seperti seorang lelaki yang sihat, tetapi dia tidak memiliki kepala, 

dan saya tidak tahu apa yang terjadi kepada kepalanya. Dia memakai baju lengan 

pendek, tetapi terdapat banyak lubang pada baju tersebut. Tubuhnya dipenuhi 

dengan urat yang menonjol yang kelihatan seperti mi yang kembang. Kemudian 

iblis perempuan yang memakai gaun menghampiri saya, tetapi saya tidak dapat 

melihat matanya. Satu perkara yang dapat saya lihat dengan jelasnya hidungnya 

yang runcing dan darah mengalir daripada mulutnya. Seperti bunyi angin kuat 

bertiup dia menyerang saya dengan kukunya yang tajam untuk mencakar saya. 

 
 Iblis yang ketiga adalah berupa ular yang sungguh besar, ia mengelongsor 

kearah saya. Panjangnya sekurang-kurangnya 32 kaki, dan lebarnya seperti paha 

orang dewasa. Terdapat mulut di kepala dan ekornya, dan kedua-dua hujung 

tersebut berebut untuk dahulu bergerak. 

 

 Saya menjerit kepada Tuhan, “ Yesus, selamatkanlah aku. Tolonglah aku!” 

dan Dia datang dengan cepatnya dan mengusir semua iblis tersebut. Kemudian 

Yesus mengelilingi kami semasa kami berdoa dan menyentuh setiap orang 

daripada kami, satu per satu. Teristimewanya Yesus menyentuh kepala Pastor Kim, 

dan belakang pastor yang sakit, kaki Joseph, dan belakang Joo-Eun. Yesus datang 

kepada saya, dan mengatakan, “ Joseph, berkongsilah satu permintaan dengan 

Aku.” Saya membalas, “ Yesus, tolonglah bantu Oh, Jong-Suk untuk menjaga 

pekerjaannya, dan agar dia rajin datang ke gereja.” Yesus bersetuju. Yesus 

memberi tepukan tangan kepada saya. “ Haak-Sung, sungguh sejuk hari ini, tetapi 

engkau masih keluar untuk bersaksi dan berkongsi injil hari ini....engkau membuat 

Aku sungguh gembira.” 

 

 Bila Yesus beredar, satu iblis perempuan memakai gaun dan memiliki 

rambut pendek seperti budak sekolah, mendekati saya. Saya tidak memberikan 

perhatian kepadanya, dan berterusan berdoa didalam bahasa roh. Iblis yang 

berambut pendek mendekatkan mukanya didepan saya, tetapi saya tidak dapat 

melihat mata, hidung atau mulutnya. Iblis tersebut memegang bulu yang panjang di 

tangannya, dan ia cuba menggeletek hidung saya semasa saya berdoa. Ini 

membuatkan saya bersin beberapa kali. Melihat ini, iblis mula ketawa dan 

bermain-main. 

 

  

 Saya menutup mulut saya dengan kedua-dua tangan saya, dan saya 

memerintah didalam nama Yesus agar iblis tersebut lari daripada saya. Terdapat 

banyak iblis yang berbeza dan banyak perkara yang pelik terjadi sejak saya mula 



berdoa bersungguh-sungguh. Saya menyedari bahawa semakin saya mendalami 

dunia roh, terdapat perkara yang tidak wujud dan perkara yang tidak pernah saya 

lihat di alam nyata. Saya terkejut berkali-kali dengan setiap pertempuran. 

 

* Hukuman Kerana Mendedahkan Rahsia 

 
Kim, Yong-Doo: Tengah hari kelmarin rakan rapat saya daripada gereja kejiranan 

kami iaitu pastor dan isterinya, datang untuk berbual-bual sambil minum petang. 

Isteri pastor mempunyai banyak masalah dengan gerejanya dan dengan salah satu 

daripada ahlinya yang dipinjamkannya wang. Mereka mendengar khabar angin 

yang The Lord Church mengadakan doa sepanjang malam, jadi mereka mengambil 

keputusan untuk ikut serta dan diberkati. Lidah saya seperti kelu dan tidak 

mengatakan apa-apa begitu juga dengan kumpulan pendoa saya yang hanya berdiri 

berdiam diri. Saya cuba mengelakkan perbualan tersebut dengan tidak terlalu 

nyata. 

 

 Saya menjawab dia, “ Gereja kami tidak memiliki sebarang keupayaan yang 

istimewa. Kamu memiliki suami seorang pastor yang berdoa dan lebih rohani 

disamping kamu.” Dia menjawab, mengatakan ianya berbeza. Dia mahu, walaupun 

jika dia harus melakukannya tanpa suaminya, untuk menghadiri sesi doa kami dan 

untuk diberkati. Dia mengulangi permintaan mengenai perkara tersebut, dan saya 

tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak dapat memberitahukan kepada 

seseorang yang terdesak untuk disentuh oleh Roh Kudus bahawa dia tidak dialu-

alukan. Saya tidak dapat menolak rayuan mereka kerana saya memikirkan bahawa 

ianya satu sifat yang tidak hormat memandangkan mereka lebih berusia daripada 

saya. Secara pasifnya saya mengatakan, “ Ya, tentu, “ tetapi hati saya merasa tidak 

senang dengan keputusan saya. Dia menanya butiran daripada saya mengenai 

dimana dan bilakah masa untuk sesi berdoa tersebut bermula dan tamt, dan dengan 

penuh kesal saya menjawab dengan kurang perhatian. 

 

 

 Setelah mereka beredar penderitaan saya bermula. Mereka menghadiri 

gereja kami dengan memikirkan bahawa perlayanan tersebut mungkin hanya 

perlayanan yang biasa dan berdoa hanya untuk 1 atau 2 jam sahaja. Apa yang 

berlaku didalam gereja kami masih tidak dapat didedahkan kepada sesiapapun. 

Semasa kami berhadapan dengan dunia rohani semakin mendalam hari demi hari, 

wira pendoa kami di gereja kami berhadapan dengan pertarungan hidup dan mati 

dengan roh iblis. Jika isteri pastor tersebut yang daripada “luar” menyertai doa rali 

kami dan mendapati bahawa pertempuran kerohania sebegitu diketahui umun, 

maka tidak hairanlah serangan iblis akan lebih ganas lagi. Yesus telah tahu, jadi 

sehingga buku telah ditulis dan dikeluarkan, Dia mengingatkan kepada kami agar 

tidak berkongsi perkara tersebut dengan sesiapapun selain daripada jemaat kami. 

Dan jika keadaan memaksa, kami juga harus menghadkan lawatan ahli keluarga 

lain. 



 

 

 

Allah Bapa Tritunggal bercadang untuk membuka mata roh saya pada 

pelayanan doa rali malam Hari Minggu (Ahad) tersebut, dan Dia juga 

mengesahkan semua ini melalui ahli lain yang telah terbuka visi rohnya. Dia 

mengatakan bahawa kami semua harus bersedia untuk semua ini, tetapi saya amat 

bimbang. Isteri kawan sesama pastor dari awal petang tadi telah beredar setelah 

selesai pelayanan pada malam Hari Ahad tersebut. Dia berehat di rumah sekejap 

sebelum datang kembali ke gereja kami pada jam 11 malam. Inilah masa bila The 

Lord Church memulakan sesi malam doa rali kami, dan daripada pada masa 

tersebut kami meneruskan sehingga jam 7.30 pagi pada hari berikutnya. Kami 

kemudian berkongsi dan mencatatkan setiap pengalaman roh setiap jemaat, dan 

saya membawa semua catatan ini pulang kerumah untuk dituliskan di buku. 

 

 Yesus memberkati gereja kami dengan urapan yang istimewa. Yesus 

mengkehendaki saya agar sentiasa kekal teguh dan menolak kehendak isteri pastor 

tersebut yang ingin mengikuti doa rali. Saya gagal, dan didalam sudut terdalam 

hati saya, saya takut apa yang akan terjadi akibat daripada ketidaktaatan saya. 

 

 Pelayanan doa pada malam Hari Ahad tersebut selesai dengan agak aneh 

kerana kehadiran isteri pastor yang tidak diundang. Pada waktu subuh, jam 2.00 

pagi, saya telah selesai bahagian pertama perjumpaan perdoaan, dan saya ingin 

menghantar dia balij, tetapi dia duduk seperti ingin menyatakan sesuatu. Saya 

memastikan bahawa tidak seorang pun ahli jemaat saya mendedahkan apa pun, 

tetapi saya dan isteri bagaimanapun mendedahkan semua maklumat secara 

terperinci. Saya mendedahkan bahawa kami di gereja tersebut telah melawat 

syurga dan neraka, dan bukan itu saja, ramai daripada kami telah menerima 

karunia mata roh terbuka. Dan juga, ramai yang menerima karunia nubuat, 

membezakan antara roh iblis dengan roh syurgawi, berbicara dalam bahasa roh, 

iman, kebijaksanaan dan pengetahuan. Saya mendedahkan bahawa saya dalam 

proses menulis semua acara tersebut dalam sebuah buku yang akan diterbitkan, 

jadi saya menggalakkan dia agar balik ke gerejanya dan berdoa dengan tekun. Dia 

kelihatan sungguh kecewa, tetapi dia tahu itulah pilihan yang tidak dapat dielakkan 

bagi dia. 

 

 Allah Bapa Tritunggal sungguh murka dengan ketidakupayaan saya untuk 

menyimpan rahsia. Fikiran mudah saya mengatakan ianya adalah betul untuk 

mendedahkan sedikit daripada rahsia tersebut, kerana saya mencegah isteri pastor 

tersebut daripada kembali ke gereja kami, tetapi dari segi rohani saya telah 

melakukan satu kesalahan yang besar. Ini adalah kenapa rancangan terdahulu 

untuk membuka mata roh saya ditarik balik. 

 

 



 Isteri pastor singgah di rumah saya tanpa pengetahuan saya dan Tuhan 

sungguh tidak berkenan dengan kedatangan dia. Saya sungguh terkejut, jadi saya 

menanya tujuan dia kembali. Dia menjawab, “ Adakah Joo-Eun menerima karunia 

nubuat? Saya minta maaf, tetapi aku ingin menanya Yesus mengenai permasalahan 

di gereja kami...” Ini meletakkan semua kami dalam keadaan janggal. Dia menanya 

secara terperinci mengenai permasalahan di gerejanya, dan Joo-Eun menanyakan 

soalan tersebut bagi pihak dia. Yesus memberikan tindakbalas kepada Joo-Eun. 

Isteri saya dan saya memerhatikan apa yang terjadi dan mempunyai beberapa 

pandangan. 

 

 “ Ianya tidak perlu bagi seseorang yang memiliki karunia nubuat untuk 

berdoa bagi kita, kerana kita, diri kita sendiri, dengan iman, dapat berfikir dan 

faham. Dengan fakta ini, tidakkah ianya seperti tidak menghormati Yesus dengan 

mempersoalkan Dia? Juga, walaupun jika kita telah membuat keputusan yang salah 

dan juga telah melakukan kesalahan, Yesus akan membantu kita untuk 

menyedarinya! Kita harus tahu bahawa ianya adalah melalui percubaan dan 

kesilapan kita belajar untuk mengaku dan dipulihkan.” 

 

 Isteri pastor tersebut juga menanyakan persoalan yang sungguh mudah yang 

dapat diselesaikan oleh dia sendiri. Dia beredar dengan riak muka yang lega, 

bagaikan semua bebanan dia telah dilepaskan, dan pada sebelah petangnya dia 

kembali dengan membawa sekotak limau tangerin untuk menyatakan rasa 

bersyukur beliau. Saya merasa lega kerana dia akan berhenti datang, tetapi Yesus 

telah diatasi dengan kesedihan. 

 

 Semasa berdoa Baek, Bong-Nyo menangis melolong seperti binatang, dan 

isteri saya terkejut dan berfikir, “ Bagaimanakah perkara yang kita anggap 

bersahaja boleh menjadi perkara yang besar?” dan menangis teresak-esak tanpa 

henti. Kerana saya tidak dapat menyimpan rahsia saya menjadi seorang manusia 

yang terhina, saya tidak dapat menanggung rasa bersalah tersebut. Bagaimana 

rasanya Samson? Bila Samson mendedahkan rahsia dia menjadi Nazir, dia 

mengkhianati perhubungannya dengan Tuhan. Setelah menyedari kesilapan 

tersebut, dia bertaubat dan terus bertaubat dengan merobekkan pakaiannya! 

 

 

* Lawatan Malaikat Perang Mikail 

 

Saudari Baek, Bong-Nyo:  

 
 Tuhan berjanji memberi Pastor Kim karunia mata roh, tetapi bila ianya tidak 

terjadi saya sungguh kecewa. Saya menangis dan merayu sehingga tidak 

munasabah kepada Tuhan. Saya seperti seorang anak-anak kecil yang berguling-

guling diatas lantai merayu kepada ibubapa untuk membelikan sesuatu, dan tiada 

apa yang dapat saya perbuatkan selain menangis. Saya menangis dan berdoa 



dengan bersungguh-sungguh dan tiba-tiba satu cahaya terang muncul dan satu 

malaikat yang sungguh besar turun dari Syurga dengan menunggang kuda putih. 

 

 Dari gerak hati saya tahu bahawa ianya adalah Malaikat Perang Mikail, 

tetapi dia mendekati saya dan memperkenalkan dirinya. Malaikat Perang Mikail 

sentiasa berkenan pada pandangan saya. Malaikat Perang Mikail sentiasa kacak, 

besar dan sungguh segak. Dia berbicara kepada saya, “ Saudari, kenapa engkau 

menangis? Yesus sungguh berduka cita mendengar engkau menangis, dan 

menghantar aku khusus untuk menenangkan engkau, jadi kehadiran aku disini 

untuk mengatakan, tolong, berhentilah menangis.” 

 

 Saya tidak berupaya meminta maaf kepada Malaikat Perang Mikail, kerana 

saya leka merenung dia. Saya menangis, tetapi dalam masa yang sama saya 

merenung dia, dimana tindakan ini seperti tidak masuk akal. Bila saya melihat 

Malaikat Perang Mikail daripada depan, terdapat satu cahaya terang bersinar 

daripada matanya dimana ini menyukarkan untuk melihat dia secara terus. 

Matanya sungguh cantik. Seketika kemudia Yesus muncul dan memberikan 

amarah secara peribadi. 

 

 

Kemarahan Peribadi Tuhan kepada Pastor Kim 

 

“ Kesayangan-Ku Bong-Nyo! Kenapa engkau meratap sebegitu? Pastor 

gerejamu, pastor Kim, Yong-Doo telah melakukan kesilapan yang besar, tetapi 

kenapa engkau yang menangis?” Dia menanya dengan suara yang tegas. “ Pastor 

Kim harus bersungguh-sungguh bertaubat. Kejadian yang terjadi di gereja kalian 

harus direkodkan di buku dan didedahkan ke seluruh dunia, tetapi sebelum itu, 

ianya harus dirahsiakan. Tetapi kenapa dia mendedahkan rahsia tersebut dan 

berdosa terhadap Aku?” Tuhan sungguh kecewa. 

 

“Rahsia ini mendedahkan identity sebenar iblis; dengan itu, banyak 

percubaan yang akan datang. Tidak ada sebabnya engkau menangis, dan biarkan 

Pastor Kim tahu apa yang Aku katakan kepadamu.” Kemurkaan Yesus berterusan. 

“ Pastor Kim mendedahkan banyak perkara yang diamanahkan, perkara yang 

terperinci kepada isteri pastor kejiranan itu, dan Aku tidak tahu kenapa dia 

melakukan perkara yang berdosa ini. Pastor Kim melakukan satu perlanggaran 

yang besar, jadi janganlah engkau menangis.” 

 

Namun begitu, saya berterusan merayu kepada Yesus, tetapi Dia mengatakn, 

“ Kesayangan-Ku Bong-Nyo, engkau harus berhenti menangis. Keringkan 

airmatamu.” Saya berhenti menangis. Yesus memberikan penerangan secara 

terperinci. 

 

 



 “ Cara jemaat berdoa didalam kesatuan, dan semua peristiwa yang kalian 

alami akan mendatangkan kejutan yang besar keseluruh dunia. Dengan itu, iblis 

tidak mahu identitinya didedahkan ke seluruh dunia, dan mereka sedaya upaya 

tanpa jemu untuk menyembunyikannya. Mereka takut pengalaman sebenar jemaat 

didedahkan. Jika kebenaran mengenai kewujudan dan identiti terdedah sebelum 

buku tersebut dilengkapkan, iblis akan menyerang dengan lebih ganas, dan kalian 

harus menahan lebih lagi. Sehingga semua kandungan pengalaman vigil doa 

direkodkan selengkapnya, ianya adalah rahsia yang terkunci. Aku akan meberikan 

kalian peluang, jadi bangunlah. Pastor Kim harus memberikan tumpuan penuh 

dalam berdoa dan menulis buku. Juga, setiap kalian yang memiliki karunia nubuat 

harus menjauhkan daripada berdoa bagi yang lain.” 

 

Pemimpin Pastoral Harus Mencari Penyelesaian Dalam Gereja 

 

Yesus menegur kasar mengenai pastor-pastor dan isteri mereka yang kurang 

focus. Yesus dengan tegasnya mengatakan bahawa semua gereja yang didirikan 

dalam nama-Nya harus berupaya mencari solusi/penyelesaian kepada apa saja 

permasalahan dikalangan mereka—tidak kira betapa besarnya permasalahan 

tersebut. “ Bila terdapat masalah didalam gereja, pastor dan isterinya harus berdoa 

didalam kesatuan, dan pastinya terdapat jawapan daripada Tuhan. Ramai yang 

kurang dalam keupayaan untuk bersabar, dengan pergi kesana dan kemari, mencari 

orang yang memiliki karunia nubuat untuk berdoa bagi mereka. Terdapat ramai 

daripada kalian seperti ini, dan ini menyedihkan Aku. Bila isteri-isteri pastor 

menemani dan berdoa dengan pastor, berlutut di mezbah gereja mereka, Tuhan 

akan menjawab doa mereka. Juga, jika kalian berdoa dan meletakkan semua 

kerunsingan kalian pada Tuhan, dan kemudian menunggu, kerana itulah iman 

sebenar.” 

 

Semasa pelayanan tengahari, tidak kira betapa ikhlasnya Pastro Kim mengetuai 

penyembahan dan tidak kira betapa kuasanya khutbahnya, Yesus berdiri senyap 

disisi mimbar dengan muka yang marah. Pastor Kim menyampaikan khutbah 

dengan peluh dingin mengalir di mukanya, tetapi ini tidak membuatkan kemarahan 

Yesus pudar. Pastor kelihatan terbiar dan menyedihkan bagi saya. Roh saya berdoa 

dan membuat permintaan yang bersungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus dengan 

tegasnya menjawab, “ Hanya satu cara bagi Pastro Kim untuk merayu bagi 

pengampunan adalah dengan hati konkrik” dan Bapa di syurga akan melihat dan 

membuat keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 



Tuhan memberikan satu lagi peluang  

 

Yesus memerintahkan, “ Jika masih ada daripada kalian yang mendedahkan 

rahsia ini kepada khalayak ramai, semua karunia roh kalian akan diambil balik.” 

Pastor Kim terlebihnya harus mengelakkan perhubungan dengan keluarga dan 

rakan rapat, dan mengasingkan dirinya daripada dunia luar. Yesus meminta pastor 

memberikan tumpuan berdoa dan merekodkan semua yang ditunjukkan Tuhan 

kepada dia supaya dia dapat cepat menerbitkan buku tersebut. 

 

 

 Saya menanya Yesus sekali lagi. “ Yesus! Bagaimana jika Isteri pastor dari 

gereja kejiranan datang kembali pada pelayanan petang Ahad untuk berbual dan 

berdoa? Pastor kami orang yang lembut hati dan tidak akan mengatakan tidak.” 

Yesus menggunakan Joo-Eun sebagai pengantaraan untuk menghantar mesej 

kepada kami daripada Tuhan yang dalam kemarahan. Dia akan mengambil balik 

semua karunia roh dan menutup mata roh sesiapa yang telah menerima karunia 

tersebut dan penulisan buku akan dihentikan. Semua pastor dan isteri mereka tidak 

seharusnya datang ke The Lord’s Church, tetapi tetapi berada di gereja mereka 

sendiri untuk berdoa bersungguh-sungguh. 

 

 Tuhan memarahi saya sekeras-kerasnya, “ Adakah Aku doktor sihir? 

Kenapa kalian berterusan menanyai Aku seperti Aku ini adalah peramal nasib?” 

Kepada pastor dan isteri mereka Aku katakana: “ Kalian harus memberi tumpuan 

dalam berdoa, mencari dan meratap terhadap Aku, maka Aku akan menjawab 

kalian. Aku tidak tahu kenapa kalian pergi kesana kemari untuk mencari jawapan!” 

Dia sungguh tidak senang dengan perkara tersebut. Dia meneruskan, “ Pastor 

kalian harus meminta pengampunan dengan bersungguh-sungguh kerana 

mendedakan rahsia tersebut. Keluarga Pastor Kim dan Bong-Nyo, keluarga kalian 

akan bergelut dengan masalah kewangan, tetapi dalam masa terdekat kalian akan 

diberkati dengan berkelimpahan, jadi jangan bimbang.” 

 

 Tuhan mengesahkan buat kali terakhir dengan mengatakan, bermula 

daripada Joo-Eun: semua mereka yang telah menerima karunia mata roh harus 

menjauhkan diri mereka daripada saudara terdekat, kawan, dan harus berhati-hati 

supaya tidak berkongsi mengenai karunia mata roh mereka dengan sesiapa pun. 

Pastor Kim diberitahukan dengan lebih agar berhati-hati dengan orang yang rapat 

dengan dia. Dia dengan tegasnya mencadangkan supaya tidak ada orang melawat 

gereja atau rumahnya. Jika rahsia tersebut terbongkar lagi, percubaan dan 

kesusahan akan datang menimpa kami, jadi harus sungguh berhati-hati. 

 



Hari ke- 17: Pertentangan Peribadi Pengalaman Kerohanian.  

 

Khutbah Alkitab : (7) Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada 

kedatangan Tuhan! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari 

tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim 

semi.(8) Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan 

Tuhan sudah dekat!(9) Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling 

mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di 

ambang pintu.(10) Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para 

nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.(11) Sesungguhnya kami menyebut 

mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun; kamu telah mendengar tentang 

ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan 

baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan.(12) Tetapi yang 

terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi 

bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak 

hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.(13) Kalau ada 

seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada seorang yang 

bergembira baiklah ia menyanyi!(14) Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, 

baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta 

mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.(15) Dan doa yang lahir dari iman 

akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia 

telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. – Yakobus 5:7-15 

 
Dekones Shin, Sung-Kyung : Sambungan daripada Hari Ahad, saya telah berdoa 

dalam bahasa roh selama 3 hari, bila tubuh saya tiba-tiba terasa panas membakar 

dan saya mula berdoa dengan lebih berkuasa dalam bahasa roh. Kemudian satu 

cahaya terang menyinari ke atas saya, dan saya menangis teresak-esak seiringan 

dengan doa pengakuan. Airmata, hingus mengalir dan peluh memenuhi muka saya 

dan dalam masa yang sama satu senarai panjang dosa bermain-main didalam 

fikiran saya. 

 

 Saya tidak pernah menjaga kekudusan Hari Ahad untuk menyembah Tuhan, 

sungguhpun saya berpangkat dekones di gereja saya, saya telah memberikan masa 

yang sukar kepada pastor saya beberapa kali. Pastor saya telah memberikan banyak 

kali dorongan, malahan kemarahan terhadap saya. Perkataan ini seolah-olah masuk 

telinga kiri, keluar telinga kanan, dan itulah perangai saya, berulang-ulang kali. 

Pada luaran kelihatan seperti “dekones” yang sempurna, tetapi dalam hati saya 

tidak memiliki apa-apa perhubungan dengan Tuhan. Ini adalah sebab utama saya 

mahu menghadiri doa vigil, dan saya telah ditentukan untuk diubah. Saya 

mengambil keputusan untuk berhenti kerja, dan dengan anak saya yang bersekolah 

rendah, Jung-Min, mula menghadiri doa vigil yang bermula pada malam Hari 

Ahad. Kini telah 3 hari, dan kami merindui rahmat Tuhan. Pertama, Jung-Min 

mengalami pembukaan mata rohnya, dan kemudian pada hari ini Tuhan 

memberikan saya merasai sedikit kebaikkan-Nya. Haleluyah! 

 

 

 



Pertaubatan Pastor Kim, Yong-Doo  

 

Tarikh saya menerima karunia mata roh telah ditunda kerana saya tidak 

patuh kepada arahan Tuhan untuk menyimpan rahsia kerohanian-Nya. Saya 

berkongsi rahsia tersebut dengan kawan rapat saya, dan ini membuatkan Yesus 

sungguh marah. Pada pandangan manusia, ianya adalah perkara remeh, dan ini 

merupakan perkara yang selalu dibuat oleh manusia, tetapi fikiran Tuhan sungguh 

berbeza daripada kita. Semasa kami mengkaji dalam dunia roh, Tuhan mahukan 

kami adalah lebih sensitif dalam kerohanian, dan sehingga buku telah selesai, DIa 

inginkan kami mengasingkan diri daripada dunia luar. 

 

Ianya sungguh sukar untuk memutuskan segala ikatan dengan orang yang 

kita campur dan berkawan setiap hari, dan menghindari diri kita daripada dunia 

luar adalah perkara yang paling sukar untuk dilakukan. Tuhan seterusnya 

menginginkan kami agar menghentikan segala percakapan dengan saudara terdekat 

kami. Di keluarga kami, kami selalu berkongsi kasih, hormat, dan salam dengan 

satu sama lain melalui telefon. Terdapat banyak keputusan yang penting dibuat 

melalui keluarga saya, tetapi dengan campur tangan Tuhan Tritunggal, semua 

aspek kehidupan seharian kami terganggu. Semua kejadian di gereja harus 

dirahsiakan dan mulut kami harus terkunci rapat. 

 

 Tuhan kami menuntut agar saya bertaubat dengan menyeluruh dan 

selengkap-lengkapnya. Setiap malam doa vigil bermula dari 9.30 malam, tetapi 

saya tiba jam 7.00 malam, dan didepan mimbar saya berlutut dan mengangkat 

tinggi tangan saya. Yang terdaya saya lakukan adalah menangis teresak-esak 

kepada Tuhan dan bertaubat diatas dosa saya. 

 

 “Tuhan, aku telah mengingkari Engkau dan telah mendedahkan rahsia-Mu. 

Aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku mengabaikan kerohanian-Mu dan berbicara 

sesuka hati aku, jadi tolonglah ambil sifat mementingkan diri sendiri ini dari 

kedaginganku ( 2 Korintus 15:31). Aku mengharapkan ini dapat mengurangkan 

kesakitan yang disebabkan oleh ku. Tuhan ! Apa yang terdaya dilakukan oleh 

hamba-Mu yang tidak berfikir dulu? Engkau mengasihi hamba-Mu dan 

memberikan banyak karunia roh, dan membuka mata roh kami. Jika semua ini 

menjadi tidak berguna hanya kerana aku, apa yang akan terjadi kepada aku? Aku 

tidak pernah mengimpikan semua ini, Tuhanku, Engkau memegang lampiran 

sedemikian untuk melengkapkan buku ini. Ampunilah aku, ya Tuhan, aku akan 

memperbaiki diriku. Aku akan melakukan dengan cara humanistik dan cara 

pastoral.” 

 

 Dari malam hari Ahad, Isnin dan hari ini, Selasa, untuk 3 hari berturut-turut 

saya bertaubat siang dan malam, kemurkaan Tuhan nampaknya tidak berkurangan. 

Yesus mengarahkan saya untuk berhenti menulis buku. Kemungkinan karunia roh 

anak saya Joo-Eun seperti roh pembezaan, nubuat dan semua 6 karunia roh yang 



lain diambil, sama juga dengan karunia jemaat lain yang mengalami Roh 

Tritunggal dan berkat mengisikan hati saya dengan kesedihan. Ianya seperti satu 

sumpahan. 

 

Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana saya mengetuai gereja ini? 

Adakah kerana saya dilepaskan oleh Tuhan? Fikiran memalukan ini memenuhi 

ruangan hati saya. Saya tidak dapat berdiam diri dan menyerah diri. Saya 

menangis, bertaubat, berdoa, melaung, dan bedoa didalam pelbagai kaedah yang 

berbeza yang dapat saya fikirkan dan sementara itu saya berterusan menangis 

dengan kuatnya. Bila saya menyampaikan khutbah petang, saya tidak dapat 

melihat benda dihadapan saya, kerana mata saya bengkak. Khutbah yang selalunya 

saya berikan 4-5 jam adalah khutbah yang sungguh senang saya khutbahkan, tetapi 

pada malam tersebut saya tidak dapat melakukannya. Bila lampu dipadamkan, dan 

lagu pertaubatan dimainkan kami semua berdoa pertaubatan atas dosa kami. 

 

 “Tuhan, tolonglah berikan aku sekali lagi peluang!” Saya menggunakan 

setiap ayat pada alkitab untuk dinyatakan bagi diri saya dan untuk rayuan bagi 

permasalahan saya. Setiap ahli jemaat berdoa dan menangis dengan saya. Oh, saya 

tersentuh dan berterima kasih kepada ahli jemaat saya! Tuhan mengasihi ahli 

jemaat yang muda dan miskin ini. 

 

 Bila Tuhan mendengar doa yang menyentuh perasaan tersebut, Dia 

mengambil keputusan untuk memberikan saya satu lagi peluang. Tuhan dengan 

terangnya menyatakan bahawa mulai saat tersebut, setiap perkembangan di The 

Lord’s church harus disimpan sebagai rahsia—sehingga buku tersebut selesai. 

Tidak seorang pun yang mengetahui mengenai rahsia tersebut. Walaupun kepada 

ahli jemaat, Tuhan tidak mahu setiap perincian dinyatakan, tetapi hanya beberapa 

bahagian sahaja yang dikongsikan. Setiap perbualan mengenai subjek tersebut 

harus diluluskan oleh pastor dan dihadkan seminimum yang boleh. 



 

Transformasi Pada Tangan Saya 

 

 Semasa berdoa 30 minit dengan tangan saya diangkat tinggi, kedua-dua 

belah lengan dan tangan saya mula membentuk sesuatu. Saya bertanya-tanya, “ 

Hei, bukannya menerima karunia roh, kenapa lengan aku terasa sungguh sakit?” 

Seketika kemudian, semua jari jemari saya mula bergegar. Mulanya, tapak tangan 

saya bergerak ke hadapan, dan setelah berdoa berterusan dalam bahasa roh, tapak 

tangan kiri saya juga bergerak ke hadapan. 

 

 Setelah berdoa seketika, tangan kanan saya bergerak dan kemudian saya 

berdoa lagi, tangan kiri saya pula bergerak. Kelajuan dan pergerakan tersebut 

sungguh perlahan; saya tertanya-tanya, jika ini caranya kebangkitan rohani, saya 

mungkin tidak akan bertahan walaupun sejam. Bagi ahli yang lain, baru berdoa 

sekejap, Yesus memunculkan diri-Nya dihadapan mereka, dan mereka berupaya 

melihat roh iblis. Saya pastor, tetapi Dia sungguh sukar berurusan dengan saya. 

Ianya mengambil masa dalam anggaran 20-30 minit sebelum saya melihat tanda 

perubahan, dan pada kadar tersebut saya khuatir bahawa saya akan kehilangan 

kesabaran saya. 

 

 Saya berdoa 2-3 jam dan seperti biasa, tangan saya berulang kali membuat 

pergerakan tersebut dan tiba-tiba saya merasakan renjatan elektrik tanpa belas 

kasihannya melalui kepala saya. Saya memikirkan, “ Inilah dia. Inilah permulaan 

kepada alam roh.” Saya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Saya berdoa dengan lebih 

bersungguh-sungguh, sementara gegaran elektrik berterusan melalui tubuh saya. 

 

 

Sekumpulan Serangan Roh Iblis  

 

 Seperti biasa, saya berdoa bersungguh-sungguh dengan kedua-dua tangan 

saya diangkat tinggi, dan nampaknya masa telah beredar 4 jam. Tiba-tiba, terdapat 

badan tidak berbentuk menghampiri sebelah kanan saya dan tanpa belas kasihan 

memusingkan pergelangan tangan saua. Kemudian iblis tersebut menikam saya 

sebelah kanan leher saya dengan sekuat-kuat tenaganya dengan menggunakan 

benda yang tajam. Keseluruhan belakang, bahu terasa seperti saya telah dihiris 

dengan pisau yang sungguh tajam. Saya menangis kesakitan, tersungkur kehadapan 

kerana tubuh saya terasa lumpuh. Saya bertarung dan bergelut, tetapi tiada 

gunanya. 

 

 Ini merupakan satu kejutan yang besar bagi saya. Pergelangan tangan kanan 

saya diputarkan, dan saya tidak dapat berganjak, dan pada saat itu, imej judo 

melintas seperti kilat melalui kepala saya. Iblis datang dan mengejek, “ Berani kau 

inginkan mata roh mu terbuka? Jika engkau menerimanya, bagaimana kau fikir 

bahawa kami dapat hidup? Sekarang ini juga kami selalu dihukum kerana kalian 



banyak berdoa! Kami tidak memiliki peluang sejak kalian selalu menyembah, kau 

berkhutbah, dan berdoa, tetapi nampaknya hari kau telah tiba. Engkau sungguh 

bodoh dan membantu mereka untuk menerima karunia mata roh dan karunia lain, 

jadi kau harus membayar bagi apa yang telah kau lakukan!” Kemudian 

sekumpulan iblis memasuki tubuh saya. 

 

 Saya tercungap-cungap untuk bernafas, jadi saya berguling kedepan dan 

berbaring pada sisi saya, tetapi walaupun saya berdiri tegak, ini akan 

membuatkanya lebih teruk. Iblis menjelajahi dengan leluasanya diseluruh badan 

saya dan ini mengakibatkan kesakitan yang luarbiasa. Walaupun saya berhenti 

bergerak, kesakitan tersebut masih terasa, dan keseluruh badan saya terasa kebas. 

Setiap otot, sendi, saraf dan tulang dalam kesakitan yang teramat sangat. Saya 

tidak dapat menangis walaupun berada dalam kesakitan yang luarbiasa. Semakin 

saya menjerit, semakin getaran gigitan dan kesakitan dirasai.  

 

 “Tuhan! Aku minta ampun. Tolonglah aku. Selamatkanlah aku! Aku tidak 

dapat menahan kesakitan ini.” Jemaat yang berdoa terkejut dan bergegas berlari 

kearah mimbar. Mereka semua dalam ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus 

dilakukan, jadi mereka memandang saya tanpa daya dan menunggu tanda-tanda 

daripada saya. Saya menjerit, “ Kau iblis terkutuk, dalam nama Yesus Kristus dari 

Nazareth, beredar kau dari aku!” Tetapi iblis tersebut tidak berganjak. Banyak kali 

terjadi bila saya sebutkan nama Yesus, iblis akan segera beredar, tetapi kali ini, 

tidak kira betapa kuatnya saya menjerit, mereka tidak berganjak. 

 

 Dalam sekelip mata, bukan satu, malahan sekumpulan besar iblis memasuki 

tubuh saya semasa saya terdedah dan tidak terdaya. Masa tersebutlah mereka 

menyerang. Mereka mula mencucuk saya, dan bergerak dari leher dan terus 

kebelakang saya, menetak saya berterusan dengan kapak, sambil mencacatkan 

tangan lengan saya. Akhirnya, mereka menyukarkan saya untuk bercakap. 

 

 Saya hanya mampu bernafas, tetapi setiap nafas tersebut akan 

mengakibatkan kesakitan yang dahsyat, dan kesakitan terasa diseluruh badan saya. 

Saya mengumpul segala kekuatan, meminta semua jemaat duduk dalam bulatan 

mengelilingi saya dan berdoa bagi saya seperti hidup mereka bergantung 

kepadanya. “ Tuhan! Tuhan! Selamatkan aku!” Kata-kata ini keluar tanpa henti 

daripada mulut saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuasa Doa Ahli Jemaat  

 

Domba kecil kami mula menangis. Ianya adalah peluang keemasan untuk 

meletakkan 17 hari latihan mereka dalam tangisan didalam doa dan keupayaan 

mereka diuji. Saya menanya ahli yang memiliki karunia mata roh untuk cepat-

cepat mengenalpasti jenis iblis yang ada didalam saya, dan mereka sebulat suara 

mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat satu apa pun. Semasa kejadian 

tersebut, pergelangan tangan saya dipintal dan lumpuh. 

 

Saya mengesa ahli jemaat untuk memanggil Yesus didalam doa, meminta 

Dia untuk membantu merkea untuk melihat dan mengenalpasti iblis yang ada 

didalam saya, dan saya meminta mereka untuk memukul belakang saya dengan 

menggunakan tangan mereka. Saya berdoa secara senyap didalam hati, dan dengan 

bersungguh-sungguh meminta, “ Tuhan, benarkanlah mereka untuk melihat iblis-

iblis. Bantu mereka untuk melihat dengan jelas dan dengan teliiti.” Banyak fikiran 

yang memasuki otak saya: “ Ah! Aku tidak dapat menahan kesakitan ini. Apa yang 

dapat aku lakukan? Adakah ini kenapa ramai orang yang memiliki penyakit fizikal 

yang tidak dapat diubati sering membunuh diri sebagai cara penyelesaian?” 

Sebagai seorang pastor, saya tidak seharusnya memiliki pemikiran sedemikian, 

tetapi saya takut dengan kematian. 

 

Kami berdoa dalam jangka masa yang lama bila mereka yang memiliki 

karunia mata roh mula berkongsi secara teliti apa yang mereka lihat. Joo-Eun, 

saudari Baek, Bong-Nyo, Haak-Sung dan Yoo-Kyung meminta kepada Yesus dan 

Dia menunjukkan kepada mereka satu persatu. “(18) Dan supaya Ia 

menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan 

apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya 
kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus,(19) dan 

betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan 
kuasa-Nya,( Efesus 1:18-19) 
 

Sekumpulan iblis didalam saya datang ke Lord’s Church dengan arahan 

yang tertentu daripada ketua iblis di neraka. Kekebalan dan keupayaan mereka 

untuk berubah ke bentuk yang pelbagai membuatkan mereka yang memiliki mata 

roh sukar untuk melihat mereka tanpa doa yang bersungguh-sungguh. Yesus 

berkata, “ Domba kesayangan-Ku, oleh kerana doa kalian yang bersungguh-

sungguh dan tangisan kalian terhadap pastor kalian, Aku akan membenarkan kalian 

melihat iblis.”  

 

Terdapat lebih kurang 30 iblis, dan telah lama mereka menunggu 

masa/peluang untuk menyerang. Bila pastor dan isteri daripada gereja kejiranan 

datang ke gereja kami dan rumah pastor Kim, iblis melihat peluang tersebut dan 

bersembunyi dibelakang mereka. Raja iblis di neraka mempunyai arahan yang 

terus, menjerit, “ Bila kalian masuk ke Lord’s Church, kalian harus lebih berhati-

hati jika dibandingkan dengan gereja lain. Terdapat ramai ahli yang memiliki mata 



roh, dan ramai orang bawahan saya telah diusir keluar, kerana identiti sebenar 

mereka telah didedahkan. Sekarang kalian harus menunggu masa yang sesuai 

untuk menyerang Pastor Kim. Si bodoh itulah punca segala permasalahan. Jika kita 

berjaya menjatuhkan dia, maka yang lain akan diselesaikan dengan mudah, jadi 

pergi dan lakukan perkara tersebut.” 

 

Isteri pastor kejiranan kami tidak memiliki iman yang akan mendekatkan 

iblis kepada dia, atau dia mengikuti iblis. Kerana dari apa yang saya tahu, dia 

adalah pendoa syafaat yang sentiasa berdoa. Dengan memikirkan perkara tersebut, 

iblis mencuba sedaya upaya menyembunyikan identiti mereka, dan berterusan 

mencari jentera untuk digunakan. Ini adalah bila iblis tahu isteri pastor ingin 

melawat Lord’s Chruch, dan menggunakan peluang ini untuk mengikut dia dan 

mempergunakan keperluan untuk belas kasihan sebagai umpan. 

 

Iblis mahukan agar kami menyalahkan isteri pastor tersebut diatas apa yang 

terjadi kepada saya. Ini adalah teknik kesukaan iblis. Iblis adalah penipu dan akan 

menggunakan apa saja cara dan jalan yang boleh untuk menyesatkan dan menipu. “ 
dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.” ( Efesus 4:27) 
 

Saya dengar bahawa isteri pastor dari kejiranan tersebut berdoa bersungguh-

sungguh untuk pertaubatan. Tidak pernah terlintas dalam mimpinya bahawa saya 

terseksa dengan serangan iblis tersebut. Pada mulanya, dia membayangkan doa rali 

kami akan sama dengan apa dia bayangkan, tetapi sekali dia menghadiri doa rali 

kami, dia tidak menjangkakan bahawa ianya sungguh berkuasa. Dia tidak mahu 

rahsia Tuhan dan pekerjaan-Nya terhenti disebabkan gangguan dia. Dia merasa 

sungguh bersalah, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. 

 

 Tidak kira apapun, saya sesungguhnya ingin diberkati hari ini, tetapi 

sebaliknya terjadi, iblis digerakkan untuk menyerang saya. Apa yang saya 

lakukan? Untuk sekarang menjadi keutamaan saya adalah mencabut iblis keluar 

daripada badan saya. 

 

 “ Yesus! Tunjukkanlah kepada kami identiti iblis. Yesus! Tolongkan 

nyatakan mereka kepada kami,” dan semua kami berdoa, kemudian tiba-tiba 

seseorang menjerit, “ Wow! Aku dapat melihat mereka!” Terdapat sekurang-

kurangnya 15 iblis berbentuk lentil bulat dengan mata yang banyak berputar di 

sekeliling tubuh mereka. Juga, iblis yang lain memiliki pelbagai bentuk dan saiz. 

Terdapat lipan yang sungguh besar, ulat bulu, iblis berbayangan hitam, iblis 

perempuan, dan singa daripada dunia lain. Saya tegasnya mengarahkan jemaat 

untuk rapat bersama sekeliling saya, berdoa bersungguh-sungguh dalam bahasa 

roh, menyentuh bahagian tubuh saya yang sakit. Mereka mula memukul tubuh saya 

dan berdoa. 

 

 

 



 Satu suara menjerit, “ Pastor! Iblis tersebut bertukar! Mereka tidak berpecah 

tetapi menyatu!” Saya membalas, “ Adakah kalian pasti? Berdoa dengan penuh 

kuasa dan hak dan usirlah mereka!” Jadi ahli jemaat menjerit dalam satu suara, “ 

Dalam nama Yesus, keluar kalian daripada tubuh Pastor Kim! Kembali ke neraka!” 

Pada kali tersebut, Joo-Eun menjerit, “ Iblis tersebut duduk didalam kamu dengan 

tangan mereka terkunci bersama. Oh tidak! Apa yang harus kita lakukan? Saya 

teriakkan dengan kuat, “ Berterusan berdoa tanpa jemu. Jika kalian berhenti, kita 

akan ditimpa masalah besar.” Mereka semua berdoa dalam keterdesakkan. 

 
“Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan 

kuasa-Nya.(11) Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya 
kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;” ( Efesus 6:10-11)  
 

 

Saudari Baek, Bong-Nyo menjerit, “ Pastor, iblis tersebut bertukar lagi.” Saya 

menanya, “ Apakah bentuknya sekarang?” dan dia membalas, “ Oh, ianya sungguh 

menyeksakan! Ianya membuatkan aku mengiggil! Kali ini ianya bertukar menjadi 

lipan hitam. Lipan tersebut mengigit leher kamu dengan 2 taringnya yang tajam 

dan dan tanduknya menikam tubuhmu. Apa yang harus kami buat? Lipan tersebut 

melekat di belakang kami!” Dengan segera saya merasakan kesakitan yang tidak 

dapat digambarkan dan saya terus melompat, tetapi tindakkan tersebut hanya 

menambahkan kesakitan saya. Saya tersungkur ke depan. Saya menjerit lagi. “ 

Tuhan, tolonglah aku!” dan tidak kira betapa kuatnya saya memanggil/menjerit, 

Dia tidak datang. Jadi saya mengesa ahli jemaat, “ Cepat dan cari Yesus. Sekarang! 

Cepat!” dan mereka memanggil dengan serentak, “ Tuhan, dimanakah Engkau? 

Tolonglah cepat dan bantulah pastor kami!” Dengan panggilan yang kuat tersebut, 

Yesus muncul dihadapan kami. 

 

 Saya sungguh marah, kerana saya merasakan kedatangan Yesus mengambil 

masa yang panjang. Saya berfikir, “ Kemana Yesus sehingga membuatkan Dia 

mengambil masa yang panjang untuk datang ke sini?” Kemudian Yesus menjawab 

saya. “ Aku akan membantu engkau, jadi jangan bimbang.” Ahli jemaat melihat 

dengan mata roh mereka Yesus masuk ke dalam tubuh saya, dan mereka 

memaklumkan bahawa Yesus mula mengusir iblis keluar, iblis bersatu dan 

bertukat menjadi gegelang getah. Yesus menarik iblis yan gmelekat ditubuh seperti 

gegelang getah. Bila Dia menarik ke sebelah lain, sebelah lagi akan melekat, dan 

meregang tanpa perlu ditarik. Ianya mengambil masa yang banyak untuk menarik 

semua iblis yang melekat tersebut. Saya percaya Yesus sengaja mengambil masa 

untuk menguji dan melatih iman kami. 

 

“Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia 

akan lari dari padamu! – Yakobus 4:7  
 

 



 Dalam Alkitab, bila Yesus berbicara, iblis bergetar dengan ketakutan dan 

menyerah kepada Dia, tetapi terdapat maksud tertentu kenapa Yesus mengambil 

masa-Nya. Yesus mahu menguji ketahanan jemaat kami, dan untuk kami 

mengalami kesatuan dalam mengusir iblis. Doa rali mula pada tengah malam dan 

berterusan sehingga jam 7 pagi pada pagi berikutnya. Tubuh saya masih dalam 

kesakitan yang luarbiasa, dan jemaat masih berterusan dalam doa mereka. 

 

Bau Kentut Yang Sungguh Busuk  

 

 Semasa ahli jemaat mengelilingi saya secara dekat dalam berdoa, perut saya 

memulas dan seperti berisi gas. Tubuh saya sakit, dan perut saya dalam kesakitan 

yang teramat sangat sehingga saya tidak dapat bertahan. Secara tidak semena-

mena, bagi pendoaan jemaat, saya terpaksa mengeluarkan angin (kentut) secara 

senyap-senyap, dan terkeluarlah bau yang sungguh busuk. Ianya seperti ada benda 

busuk didalam saya terkeluar. 

 

 Jemaat yang berdoa tiba-tiba bersuara, “ Bau apakah ini? Wah, sungguh 

busuk. Busuk!” dan mereka menahan nafas, menutup hidung dan mulut mereka. 

Kemudian mereka bertanya, “ Siapakah gerangannya? Siapakah yang melepaskan 

toksin ini? Cepat mengaku.” Dengan tersipu-sipu saya menundukkan muka saya, 

dan dalam suara yang tertahan-tahan saya merayu, “ Dekones, perlahankan suara 

kamu! Aku cuba menahan malu sebagai pastor. Aku telah makan terlalu banyak 

kelmarin. Aku rasa pelbagai makanan yang telah aku makan, jadi maafkanlah 

aku.” Setiap daripada mereka ingin mengatakan sesuatu. 

 

 “Pastor Kim, kami bersama-sama denganmu dan berdoa bagi kamu dengan 

segala kekuatan kami. Kerana kamu tidak dapat menahan kentut kamu, kamu telah 

menganggu tumpuan kami! Pastor kenapa kamu berbuat demikian? Jagalah tertib 

kamu” dan dengan semua komen tersebut, setiap ahli jemaat ketawa terbahak-

bahak. 

 

 Isteri pastor menambah dengan mengatakan, “ Pastor kita secara 

semulajadinya baik dalam penghadaman, dan dia sentiasa kentut, tidak kira bila 

dan dimana.” Semua jemaat sekali lagi ketawa terbahak-bahak. 

 

 Saya memanggil setiap ahli jemaat dan mengatakan, “ Ini bukan masa untuk 

ketawa, cepat dan sambung berdoa kepada Tuhan,” jadi mereka cepat-cepat 

menyambung berdoa. Saya berjanji tidak akan kentut lagi, dan mengesa mereka 

agar berdoa. “ Joo-Eub, adakah Tuhan masih mengusir iblis daripada aku? Cepat 

dan lihat.” Pantas Haak-Sung, Yoo-Kyung, dan Joo-Eun melaporkan serentak 

bahawa Yesus masih mengusir iblis daripada saya satu per satu. Yesus menangkap 

semua iblis tersebut dan mengikat mereka. 2 iblis tersebut tidak senang untuk 

menyerah diri. 

 



 Masa berlalu dengan pantas, dan ianya tiba masa untuk menghantar dekones 

Shin, Sung-Kyung balik. Saya mengheret tubuh saya yang masih sakit dan 

memegang stering kereta. Saya duduk di tempat pemandu bila Haak-Sung dan 

Jospeh memanggil, “ Pastor, jika engkau pergi sendiri ianya mungkin tidak baik 

bagi kamu.” Mereka berdua menyertai saya dan menyokong saya dengan berdoa 

dalam bahasa roh semasa saya memandu. Saya merasa sungguh bangga dan 

berfikir, “ Mereka telah tahu untuk tidak mementingkan diri dan menyokong 

pelayan Tuhan.” Yesus berterusan kekal didalam tubuh saya, kerana Dia tidak 

mahu iblis masuk lagi, dan Dia masih berterusan mengusir 2 iblis yang terakhir 

tadi. 

 

 Setelah menghantar dekones Shin balik, saya kembali ke gereja dan 

sambung berdoa bersungguh-sungguh, dan saya merasakan saya dikuatkan. Saya 

terhutang dengan jemaat diatas doa-doa mereka terhadap saya. Akhirnya Yesus 

menangkap dan menyekat semua iblis yang menyeksa saya. Dia berjanji akan 

membawa semua iblis durjana tersebut yang telah menyebabkan saya dalam 

kesakitan yang luarbiasa kembali ke neraka, membuang mereka kedalam lubang 

api. Seketika kemudian Dia kembali dan menerangkan dengan jelas. 

 

 “Wow! Domba kecil Lord’s Church tidak dapat dipandang enteng! Tangisan 

dan doa kalian bagi Pastro Kim, bila kalian risau, berdoa, dan bersama-sama 

dengan dia semasa dia terjatuh -- menggerakkan Aku. Tunggu seketika lagi. Aku 

akan membuka mata roh Pastor Kim, dan dia berupaya untuk melihat dengan lebih 

teliti mengenai syurga dan neraka. Dia kemudiannya akan mencatat, dan berkongsi 

mengenai semuanya dengan dunia. Ramai jiwa yang akan membawa buku ini, 

akan diselamatkan, dan kembali kepada Aku.” Setelah menghantar ahli jemaat lain 

pulang, saya tiba di rumah jam 10.30 malam. 

 

“Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah 

sambil mengucap syukur.” – Kolose 4:2 
 

Bukti Cakaran Iblis 

 

 Bila saya pulang ke rumah dan berbaring untuk berehat, bekas gigitan dan 

cakaran terasa sungguh menyakitkan dan tidak dapat ditahan. Bila saya menarik 

nafas, atau berbaring, saya akan berteriak kerana ianya sungguh menyakitkan. 

Isteri saya, Joseph, dan Joo-Eun dengan pantas berdoa rali. 

 

 Bila Joo-Eun berdoa, dia mendengar Yesus berkata, “ Bila iblis 

meninggalkan kalian, mereka tidak sewenang-wenangnya secara senyap 

meninggalkan kalian. Sebaliknya, mereka akan meninggalkan kesan gigitan dan 

cakaran yang menyakitkan pada kalian dan ini kalian akan menderita selama 

beberapa hari. Disebabkan isterimu telah mendapat karunia penyembuhan, biarkan 

dia menopangkan tanganya pada lukamu dan berdoa!” Dengan serta merta isteri 

saya menopangkan tangannya pada luka saya, tetapi ianya tidak terus sembuh. 



Saya berguling-guling di lantai dalam kesakitan dan merayu kepada Tuhan. “ 

Tuhan, isteri ku memiliki karunia penyembuhan tetapi kenapa aku masih dalam 

kesakitan dan penderitaan?” Tuhan menjelaskan bahawa kuasa penyembuhan isteri 

saya masih lemah, tetapi Dia memberi jaminan kepada saya bahawa saya akan 

sembuh. Diatas sifat saya yang kurang sabar, saya tidak dapat menunggu dan 

tergesa-gesa ke pejabat ortopedik (pakar pembedahan tulang dan otot yang cacat) 

untuk terapi fizikal, tetapi kesakitan tersebut masih terasa dan saya menghentikan 

rawatan tersebut. 

 

 Saya kembali ke rumah dan mengeluh serta terus berbaring. Isteri saya 

mengambil berat dan berkata, “ Sepanjang 20 tahun perkahwinan kita aku tidak 

pernah melihat engkau dalam kesakitan sedemikian rupa.” 

 

Rumah Keluarga Pastor Di Syurga  

 

 

Sister Baek, Bong-Nyo: Sepanjang hari saya berada di rumah, saya berdoa dengan 

bersungguh-sungguh bagi Pastor Kim. Semasa berdoa, Tuhan menunjukkan 

kepada saya rumah keluarga Pastor Kim di syurga. 

 
(2) Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, 

tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ 
untuk menyediakan tempat bagimu.(3) Dan apabila Aku telah 

pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan 
datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di 

tempat di mana Aku berada, kamupun berada. – Yohanes 14:2-3 
 

 

 Rumah Pastor Kim semakin meninggi daripada 360 tingkat ke 370 tingkat, 

dan rumah isterinya daripada 270 tingkat kepada 280 tingkat. Rumah Joseph 4 

tingkat, tetapi tingkat ke 5 hampir siap, dan rumah Joo-Eun daripada tingkat 12 ke 

tingkat 13 dan masih dalam pembinaan. Saya tidak dapat menahan ketahuan saya 

dan saya bertanya kepada Yesus, “ Tuhan, rumah Joseph dan Joo-Eun dibina satu 

tingkat per satu tingkat, sedangkan rumah pastor dan isterinya dibina 10 tingkat 

sekaligus. Kenapa?” 

 

 “ Tidak hanya pastor menyediakan khutbah dan memberkati jemaat dengan 

khutbah tersebut, tetapi dia juga berdoa dengan tekun bagi kalian. Doa pastor lebih 

berkuasa berbanding dengan kalian. Pekerjaan pastor bagi jemaatnyalah yang 

membuatkan rumahnya dibina dengan lebih cepat. Begitu juga dengan isteri pastor, 

Kang Hyun-Ja, menyediakan makanan bagi jemaat siang dan malam. Tidak hanya 

itu, semasa minggu tersebut dia memberi makan dan pakaian kepada keluargamu, 

jadi tentulah ganjaran dia di syurga  akan lebih teristimewa. 

 



 Joo-Eun cenderung menjerit dan suka berhujah, jadi perkara yang kecil akan 

membuatkan dia meradang. Dia mungkin menjadi angkuh, jadi sentiasa pastikan 

dia merendahkan diri, dan Joseph tidak peramah dan dia kelihatan sentiasa marah. 

Bila Aku melihatnya, reaksinya tidak peramah, dan Aku mengharapkan agar dia 

berubah. Bila pastor menyatakan dalam khutbah bahawa Joseph harus 

mempertingkatkan diri, dia tidak senang dengan cadangan tersebut. Aku mahukan 

Joseph menerima kritikan membina tersebut dengan iman dan taat, maka ganjaran 

akan diberikan untuk membantu pembinaan rumahnya.” 

 

 Rumah Haak-Sung 10 tingkat dan asas bagi tingkat 11 sedang dibina, dan 

rumah Yoo-Kyung telah siap 7 tingkat. Yesus memberitahukan kepada saya, 

disebabkan rahsia gereja kami telah didedahkan oleh pastor dan isterinya, maka 50 

tingkat rumah pastor runtuh dan 30 tingkat rumah isterinya juga runtuh. 

 

 

 

* Tahniah, Mempelai Baek Bong-Nyo  
 

 Saya singgah di kediaman Pastor Kim pada hari ini, dan melihat pastor 

terlantar di katil dengan kesakitan sepanjang hari. Pastor memberi nasihat kepada 

saya, bahawa semakin dalamnya kami berdoa, iblis akan menghantar yang lebih 

kuat untuk menyerang kami, jadi jangan sekali-kali abaikan pertahanan kami. 

Kebenarannya, kami berdoa dengan tekun, tetapi kami terlalu kurang menyegarkan 

kami sendiri, kurang tidur, dan kurang berehat. Dengan itu, fikiran kami lebih dari 

keletihan. 

 
(12) Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu 

kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada 

sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, 
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun 

dalam hal kekurangan.(13) Segala perkara dapat kutanggung di 
dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.(14) Namun baik 

juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam 
kesusahanku. – Filipi 4:12-14 
 

 
 Semasa kami berdoa siang dan malam terdapat motto istimewa yang kami 

laungkan, “ Dengan kesungguhan, dengan apapun kita, dengan iman” dan “ 

Gilapkan, asahkan dan tuangkan minyak urapan!” Bukan itu saja; apa saja yang 

kedengaran extreme, pastor akan menukarkannya kepada slogan yang 

mengejutkan, dan membuatkan kami berdoa. Dia memilih perkataan yang 

membuatkan sesetengahnya masuk akal dan sesetengahnya tidak, dan sekarang dia 

terbaring ketidakupayaan di katilnya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. 

 



 Semasa saya pergi untuk pelayanan pada malam tersebut, Pastor Kim telah 

pun berada disana, dengan membawa tubuhnya yang sakit. Dia kelemahan, dan 

kelihatan dia telah berdoa dan menangis. Dan matanya bengkak, dan dia berusaha 

untuk melihat dengan jelas. Bila tiba masa berdoa secara individu, kami mula 

berdoa. 

 

 Saya berdoa, dan melaung, dan merayu kepada Tuhan. “ Tuhan, pastor kami 

menderita akibat daripada iblis hari ini. Berikanlah dia kekuatan.” Yesus datang 

dan dengan lembut menenangkan saya. “ Setiap orang memiliki ahli keluarga 

untuk menenangkan mereka, tetapi kesayangan-Ku Baek Bong-Nyo, engkau tidak 

memiliki seorang pun dan tiada apa pun. Aku akan menenangkan engkau.” Dia 

meneruskan, “ Engkau mengasihi Aku atas segalanya, dan inilah sebabnya Aku 

menghargai engkau!” 

 

 Beberapa ketika kemudian, 2 malaikat yang sungguh cantik turun dari 

Syurga. Mereka semuanya tinggi dan kacak. Salah satu daripadanya amat saya 

kenali iaitu Malaikat Perang Michael, dan yang satu lagi memperkenalkan dirinya 

kepada saya.” Saudari Baek, Bong-Nyo, aku adalah Gabriel dan aku berdiri 

dihadapan Tuhan. Tuhan mengarahkan aku untuk mengiringi kamu, maka aku 

datang.” Saya membalas, “Oh ya, terima kasih,” dan semasa saya tunduk, mereka 

membawa saya naik ke permukaan atmosfera, bila tiba-tiba roh iblis muncul dalam 

kumpulan yang besar dan menghalang kami. 

 

 Muka iblis semuanya pelbagai bentuk. Daripada yang berkepala naga 

kepada berbagai binatang, semuanya berazam untuk menyerang kami. Dikalangan 

mereka terdapat ular yang bersaiz besar daripada badak air. Mereka mula 

berkumpul satu per satu dan kemudian kekuatan mereka bertambah kuat. Iblis 

yang berada disekeliling nampaknya semakin ganas, tetapi malaikat Gabriel dan 

malaikat perang Michael tidak tergugat oleh situasi tersebut. Sebaliknya, mereka 

nampak tenang. Bila malaikat Gabriel dan Michael mengangkat tangan mereka, 

iblis tersebut terus lenyap. 

 
(7) Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-
malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu 

oleh malaikat-malaikatnya,(8) tetapi mereka tidak dapat 
bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.(9) Dan 

naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang 
menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia 

dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-
malaikatnya.- Wahyu 12:7-9 
 

 Setelah iblis hilang, kami tiba di syurga, dan Yesus menyapa saya, berdiri 

pada jarak tertentu. Dia kemudian menjerit, “ Aku mengasihi engkau kesayangan-

Ku Baek Bong-Nyo. Aku mengasihi engkau.” Yesus dan saya menunggang awan, 

mengembara didalam dan diluar syurga. Terdapat banyak gunung di syurga, tetapi 



kesemuanya emas. Semua malaikat di gunung tersebut menjerit, “ Tahniah, saudari 

Baek, Bong-Nyo.” 

 

 Saya menari tarian syurga kemudian langit syurga dilitupi dengan bunga. 

Bila saya melihat langit syurga, fikiran untuk kembali ke rumah lenyap sama sekali 

di fikiran saya. 

 

Yesus Menangis Bersama Dengan Pastor Kim  

 
Lee, Haak-Sung: Penyaksian kami bermula dari jam 4 petang dan berakhir sekitar 

jam 7 malam. Saya menuju ke gereja untuk berdoa dan sedang menaiki tangga bila 

saya mendengar music penyembahan berkumandang. Dengan senyap saya 

membuka pintu dan melihat pastor berlutut dengan tangannya diangkat tinggi, 

menangis semasa dia berdoa. Tetapi, Yesus berdiri bersebelahan dengan pastor, 

dan Dia memakai mahkota duri. Dia menangis sambil merenung pastor. 

 

 Yesus berdarah teruk dikepala-Nya, dan darah menitis ke atas gaun-Nya, 

dan Dia berlumuran darah. Yesus memeluk Pastor Kim dan berterusan menangis. 

Semua lampu dipadamkan di tempat perlindungan, tetapi di mimbar terdapat satu 

cahaya yang terang bersinar keluar daripada Yesus.  Pada masa tersebut, “ Tiga 

Paku @ The Three Nails,” lagu mengenai penderitaan, dimainkan berulang-ulang. 

 

 Dengan senyap saya keluar melalui pintu gereja dan berdiri di meja bulletin 

di gereja untuk berdoa. Saya berdoa dalam masa yang lama dan saya mengintai di 

pintu. Yesus berterusan berdarah dalam masa sama pastor menangis dengan 

kuatnya semasa dia menyambung untuk berdoa. Saya beredar dan sambung untuk 

memerhati, menunggu bermulanya perlayanan petang. Selesai perlayanan petang, 

semasa saya menyemarak dalam berdoa dalam bahasa roh pada masa doa individu, 

Yesus muncul dihadapan saya. Yesus memeluk saya, dan ianya sungguh hangat, 

dan Dia berterusan dengan pelukkannya dengan semua ahli yang berdoa. 

Kemudian Dia datang kembali kepada saya dan berkata, “ Haak-Sung, mari pergi 

ke syurga,” dan Dia memegang tangan saya. 

 

Lee, Haak-Sung Berenang Di Lautan Syurga  

 

 Kami beredar melalui pintu di salib yang berdekatan dengan mimbar, dan 

Yesus dan saya terbang ke langit tinggi, dan sepantas kilat tiba di syurga. Yae-Ji 

datang dengan gembiranya untuk menyapa kami bagaikan dia menunggu-nunggu 

kedatangan saya. Dia mencadangkan, “ Abang, mahukah engkau pergi ke pantai di 

syurga?” Jadi Yesus datang dan kami dengan sukacitanya berenang. Kami bermain 

memercikkan air, bermain memanggil nama dan membuat letupan air. 

 

 Yesus berkata, “ Tidak kira berapa sejuknya cuaca, ianya adalah lebih baik 

berdoa dengan pakaian yang nipis, berlutut dan angkat tinggi tangan kalian. Bila 



engkau sejuk, Aku akan menghantarkan api, jadi jangan bimbang. Jika kalian 

berpakaian tebal, kalian akan mengantuk semasa berdoa. Adakah engaku faham?” 

  

Yesus, Bapaku  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Saya menyemarak berdoa dalam bahasa roh, bila Yesus datang kepada saya. 

Atas sebab tertentu saya merindui bapa saya pada hari ini, jadi saya menjerit kuat 

kepada Yesus. “ Yesus, aku tidak memiliki bapa. Joo-Eun memiliki bapanya, 

Pastro Kim, tetapi aku tidak memiliki bapa. Aku berharap agar aku memiliki 

seorang bapa juga.” Setelah mendengar luahan saya, Yesus menunjukkan 

kesedihan-Nya dan berkata dalam nada lembut, “ Ya kesayangan-Ku, Yoo-Kyung. 

Daripada saat ini engkau boleh memanggil Aku sebagai bapamu!” Saya 

mengumpul segenap kekuatan saya dan memanggil dengan kuat, “ Ayah!” dan 

mengulanginya 3 kali. Yesus dengan bersukacitanya menjawab, “ Ya! Ya!” dan 

saya menangis. 

 

 Saya berterusan menangis dan memanggil kepada bapa saya. Yesus 

mendekati saya dan dengan penuh kasih mengurap belakang dan mengusap kepala 

saya. Sentuhan-Nya sungguh hangat. Yesus memberi jaminan kepada saya, dengan 

mengatakan, “ Nah, nah. Akulah bapamu. Aku sungguh mengasihimu. Aku juga 

mengasihi adikmu, Haak-Sung. Kesayangan-Ku Yoo-Kyung, Aku tahu ianya sukar 

tanpa seorang bapa.” Yesus memegang tangan saya dan kami menangis bersama. 

 

 Saya berterusan berdoa dalam bahasa bila saya merasa ada seseorang 

menolak dan menggoncang tubuh saya. Saya ingatkan pastor datang semasa berdoa 

dan menopangkan tangannya pada kepala saya untuk berdoa kepada saya. Bila 

saya membuka mata pastor tengah berdoa di tempat nya, dan ianya adalah Yesus 

yang mengusap kepala saya. Yesus kasihankan saya dan memeluk untuk 

menenangkan saya. Dia mengulangi tindakan tersebut, dan sebelum Dia naik ke 

syurga Dia jeritkan, “ Yoo-Kyung, Aku mengasihimu!” 

 

 

Bertaubat Dalam Kerelaan  

 

Kim, Joo-Eun:  

 

 Semasa berdoa dalam bahasa roh, satu iblis yang mengerikan dengan muka 

naga dan bertubuh ular melompat kearah saya. Iblis tersebut tidak memiliki tanduk, 

tetapi memiliki 3 kepala naga. Pada setiap kepala tersebut ada 3 mata dimana ianya 

terletak tidak dekat dengan kepalanya, tetapi berada di bawah sekali. Iblis tersebut 

bergerak ke depan dan kebelakang untuk menakutkan saya, tetapi saya 



halaukannya “ Dalam nama Yesus Kristus, kau iblis! Nyah kau dari aku! Lari 

dariku!” 

 

 Saya sambung berdoa dalam bahasa roh bila Yesus muncul di hadapan saya. 

Hari ini Yesus nampaknya berdiam diri dan tanpa mengeluarkan kata-kata Dia 

berdiri sebelah saya sambil menangis dalam jangka masa yang panjang. Saya 

menanya banyak soalan, tetapi Dia hanya menangis. Hari ini, pada pelayanan 

petang, pastor dalam teresak-esaknya mengaku, “ Aku amat menderita, kerana aku 

telah menyebabkan Tuhan dalam kesakitan yang teramat. Tuhan sesungguhnya aku 

berdoa terhadap Mu.” 

 
 Dari saat tersebut sehingga sekarang semua jemaat pendoa mula 

menyanyikan mengenai Salib, kesengsaraan, dan darah-Nya yang berharga kami 

memberikan tumpuan pada nyanyian dan pertaubatan dalam kesatuan. Yesus, 

begitu juga dengan pastor dan kesemua kami, menangis bersama. 

 
“sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan 
inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.” – ( 1 

Yohanes 5:4) 
 

 

 

 

Hari ke- 18: Pertarungan Peribadi Kami Berdepan Dengan Pengalaman 

Kerohanian.  

Khutbah Alkitab: (6) Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah 

tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada 

waktunya.(7) Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, 
sebab Ia yang memelihara kamu.(8) Sadarlah dan berjaga-

jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa 
yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.(9) 

Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa 
semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan 

yang sama.(10) Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang 
telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang 

kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan 
mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. 

( ! Petrus 5:6-10) 
 

 

Serangkanlah Iblis!  

 

Lee, Haak-Sung:  
 Pastor memberitahukan kepada kami pada khutbah petang, “ Bila iblis 

muncul jangan takut tetapi lawanlah dengan penuh keberanian!” Iblis jijik ini tiada 



apa, jadi kita tidak perlu takut kepada mereka. Pastor menyambung, “ Bila kalian 

mendalami dunia roh dan berdoa dengan tekun kalian akan mendapati sesuatu. Bila 

kalian dapat menangkapnya, carikkannya dan musnahkannya.” Saya tertanya-tanya 

kepada diri sendiri, bagaimana kami dapat melakukan perkara sedemikian kepada 

iblis teruk tersebut? Pastor Kim cuba memperbesarkan dan menghebohkannya.” 

 
 Pastor mengulanginya dengan penuh keyakinan, “ Kita boleh lakukannya. 

Kita telah diserang dan telah mengatasi semua penderaan tersebut. Inilah masa kita 

membalas dendam dan menyerang mereka.” Saya membalas dengan beraninya, “ 

Sesungguhnya Amin!” Pastor kami membantu setiap daripada kami bangun dan 

mengajar kami secara visual untuk menyerang. Bila kami respon lemah, dia 

melatih kami dengan penuh keyakinan. 

 

 “Bolehkah kita menangkap iblis?” Sehingga kita berupaya menempatkan 

semula nama Yesus dan senjata untuk mengusir iblis. Kami terkejut dan seperti 

tidak percaya dengan kenyataan bahawa sekarang kami dapat bertempur dengan 

tangan fizikal dengan mereka. Saya berdoa dalam bahasa roh untuk beberapa 

ketika bila 2 iblis datang kembali, iblis berotot dengan urat jarum yang kembung, 

dan yang satu lagi berkepala dihadapan, kedua-dua belah dilitupi dengan muka. 

Iblis tersebut memusingkan mukanya seperti pusingan dimana tindakan tersebut 

kelihatan sungguh menjijikkan. Ianya memegang satu bulu burung merak yang 

panjang, dan seperti sebelumnya, bulu tersebut digunakan untuk mengeletek 

hidung kami. 

 

 Saya berusaha untuk tidak berhenti berdoa, menutup lubang hidung dan 

sambung berdoa dalam bahasa roh, dan kemudian iblis tersebut menganggu lubang 

hidung yang sebelah lagi. Tiba-tiba saya teringat dengan khutbah yang telah 

disampaikan oleh pastor pada petang tadi ( Yakobus 4:7). Saya mengambil bulu 

tersebut daripada iblis yang memperolok-olokkan saya, “ Oh, bagaimana ini boleh 

terjadi? Bulu tersebut berada ditangan ku!” Ianya sungguh ajaib. Saya mula 

mencucuk iblis tersebut tanpa henti dengan menggunakan hujung tajam bulu 

tersebut. Iblis tersebut menjerit seperti manusia, “ Ouch!” Saya dengan cepatnya 

menyerang keseluruhan tubuhnya tanpa jemu dan iblis tersebut melompat keatas 

dan kebawah serta menjerit, “ Ouch!” Tolong aku!” Cecair hijau berterusan keluar 

daripada luka mereka. Itu mungkiin darah mereka. Darah keluar dengan derasnya 

daripada kawasan yang selalu dicucuk oleh saya. 

 

 Iblis yang berbadan berotot melihat kejadian tersebut. Ia terkejut dan 

melarikan diri dalam ketakutan. Dalam masa yang sama, lagu penyembahan “ 

Glory.glory hallelujah” dimainkan berterusan dan saya mula menyanyi bersama. 

Saya menyanyi untuk seketika bila malaikat turun daripada syurga dan menari 

dihadapan saya. Yesus berdiri berdekatan dan Dia dipenuhi dengan sukacita. 

 



 Pastor Kim berdoa dan dalam masa yang sama menahan kesakitannya yang 

ditinggalkan oleh iblis dibadannya. Yesus mendekati pastor dan berterusan 

menyentuh lukanya dengan tangan-Nya. Dia datang kearah saya dan mengatakan, 

“ Haak-Sung! Jangan biarkan tanganmu jatuh/turun biarpun ianya sukar. Berdoa 

dengan tangan yang diangkat tinggi lebih berkuasa.” Saya berkata kepada Yesus, “ 

Tuhan, pejabat bandaraya ingin mengambil aku bekerja sebagai laskar awam, apa 

yang patut aku lakukan?” Tuhan membalas, “ Bersabarlah. Terdapat peluang yang 

lebih baik untuk engkau, jadi tunggu dan berdoa.” 

 

 

Kim, Joo-Eun:  

 

Saya sedang berdoa dalam bahasa roh bila wajah satu iblis yang besar dan 

bulat datang ke arah saya daripada sudut bilik tersebut. Tiada apa yang ada 

diwajahnya selain daripada mulut yang banyak, dan ditengah-tengahnya terdapat 

satu mulut yang besar yang memiliki gigi seperti Pontianak dengan 2 taring dan 

ada darah menitis daripada gigi tersebut. Saya melihat satu lagi iblis, tetapi yang 

ini hanya memiliki satu mata pada mukanya. Ianya sungguh menggerikan. Saya 

tidak tahan melihatnya. Hari ini banyak iblis muncul, dan mereka berterusan 

muncul dihadapan saya. Saya menjerit kuat, “ Kamu 2 iblis, dalam nama Yesus lari 

daripadaku.” Dan mereka lesap. Saya sambung berdoa bila tiba-tiba satu iblis yang 

kelihatan kuat berjalan kearah saya sambil merungut, “ Hei! Berhenti berdoa. 

Kamu berdoa terlalu banyak!” Saya tidak memberikan tumpuan kepadanya dan 

berterusan berdoa bila ia menolak matanya dihadapan saya. Matanya tiba-tiba 

bertukar putih keseluruhannya, dan kemudian menjadi hitam kembali, ianya 

sungguh menakutkan saya. Saya menjerit sekuat hati, “ Hei, kau iblis durjana! 

Dalam nama Yesus, nyah kau dari sini!” Jadi, iblis tersebut terus lesap. 

 

Semasa saya berterusan berdoa, iblis  yang menjelma dihadapan saudari 

Baek,Bong-Nyo kemudiannya ingin melawat saya. Saya teringat dengan kesaksian 

kejadian tersebut dengan iblis itu, dan ianya seperti yang telah saudari Baek, Bong-

Nyo kongsikan dalam kesaksiannya. Iblis tersebut adalah seperti seorang 

perempuan yang sungguh cantik yang memakai pakaian formal, dan dia melangkah 

dengan penuh gemalai kearah saya. Iblis tersebut sungguh ayu dan jelita sehingga 

saya tidak dapat melihat bahawa ianya adalah iblis.  

 
(14) Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun menyamar 

sebagai malaikat Terang.(15) Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, 
jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan 

kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan 
mereka. ( 2 Korintus 11:14-15) 
 

 

 

 



 Sehinggakan cara dia berbicara seperti bertapis. Dia berbicara penuh hormat 

kepada saya. “ Tolong jangan berdoa. Kenapa kamu berdoa?” Saya tidak 

memperdulikan dia dan berterusan berdoa dengan tekun dalam bahasa roh. Tiba-

tiba nada dan bahasanya berubah kasar. “ Hei, kenapa kamu berdoa? Bila kamu 

berdoa adakah kamu melihat sesuatu yang istimewa?” Kemudian dengan satu 

teriakan dia berkata, “ Berhenti beroda!” Saya membalas dengan, “ Dalam nama 

Yesus, beredar daripada aku,” dan sepantasnya dia terbelah dari atas sehingga ke 

celah kelangkangnya – dia mula terbelah dua. Saya mengangkat bahu tanda jijik, “ 

Euuuwww, jijiknya!” dan semasa tubuh tersebut terbelah dua, ianya mendedahkan 

iblis yang menakutkan didalamnya. Saya tidak dapat tahan dengan pemandangan 

tersebut, kerana saya sungguh takut. 

 

 Kadang-kadang bila imej tersebut terlintas di fikiran saya, saya masih tidak 

dapat menerima bagaimana luarannya sungguh berbeza dengan dalaman. Saya 

telah melihat ramai warga asing yang cantik, tetapi sehingga hari ini saya masih 

belum melihat yang secantik iblis tersebut. Saya tidak pernah melihat sesempurna 

itu didunia ini dengan tubuh yang cantik, bulu mata yang panjang, dan wajah yang 

sempurna. Sikapnya tiada bandingannya, tetapi saya mendapati yang didalam 

tubuhnya adalah iblis yang menjijikkan. 

 

 Saya sambung berdoa bila saya melihat iblis menjelma seperti seorang 

budak yang tidak berdosa dengan bandana merah. Iblis tersebut datang terus 

dihadapan saya dan mula memberikan sepenuhnya tumpuan pada matanya, dan 

segera matanya bertukar menjadi merah darah. Dengan cemasnya saya berdoa, dan 

bila saya mencuri melihat iblis tersebut, matanya terkeluar. Biji matanya 

bergantung dengan spring elastik dibelakangnya, dan setiap kali ianya bergerak, itu 

adalah kerana biji mata yang menggerakkannya. Biji mata tersebut bergerak 

kebelakang dan kedepan berulang-ulang. Saya cuba menghalaunya dalam nama 

Yesus tetapi iblis tersebut degil dan tidak berganjak dengan mudah. Saya dengan 

tekunnya berdoa, menggetap gigi saya. Kemudian iblis tersebut lesap. 

 

 Saya mengumpulkan perhatian saya dan sambung berdoa. Saya melihat 2 

iblis berbentuk bulan sabit bercantum dan datang kedalam bentuk bulat berguling 

kearah saya. Ia menjerit, “ Hei, kenapa kau mengejek aku? Berhenti ketawa. Aku 

tidak suka!” Saya mula ketawa dengan semakin kuat, dan ia mula mengeluh 

“Hum” dengan kegusaran. Bila kita dalam pertempuran dan kalah, kita akan 

merasa sedih dimana ianya akan membuatkan kita menangis, dan dalam cara yang 

sama iblis tersebut menangis sambil beredar. 

 

 

 

 

 

 



 Semasa saya berdoa lebih, saya menyedari bahawa terdapat banyak iblis 

yang berbeza, dan saya menyaksikan iblis yang sama tersebut menganggu jemaat 

lain dalam kumpulan berdoa. Setiap ahli yang berdoa mengusir iblis tersebut dalam 

nama Yesus. Iblis tersebut berterusan datang dan kemabli, tetapi mereka sibuk 

bergerak dalam kekeliruan.  Semasa saya berdoa, saya tertanya-tanya bagaimana 

keadaan Pastor Kim, jadi saya memandan gkepadanya sekali sekala, tetapi 

disebalik dia, saya melihat berbola api marak di tempat nya. 

 

 Merasa terkejut, saya membuka mata saya untuk memastikan apa saya lihat, 

dan saya melihat pastor duduk ditempatnya seperti biasa dan berdoa. Bila saya 

memejamkan mata dan melihat, saya melihat satu bebola besar api yang marak. 

Iblis berdiri bersebelahan dengan pastor tanpa dapat menyerang dia, tetapi hanya 

melihat. Disebabkan tiada peluang bagi iblis untuk menyerang pastor Kim, mereka 

beredar kepada jemaat lain dan berpecah untuk menyerang. Serangan tersebut tidak 

dapat bertahan lama, dan mereka beredar dengan pantas. Bila kita menggunakan 

nama Yesus untuk mengusir iblis, mereka akan tergesa-gesa beredar. 

 

 Pada waktu itu, iblis wanita yang berambut panjang muncul dihadapan saya 

dan tanpa ada tiupan angin, rambutnya berkibar-kibar. Tanpa amaran terdahulu 

atau masa untuk bersedia, iblis tersebut menyerang dengan cukup pantas. Dengan 

taringnya yang tajam seperti taring Pontianak, ia meraih tangan saya dengan 

mulutnya. Saya cuba menolak dan menghalaunya tetapi tidak Berjaya. Saya tidak 

dapat berfikir dengan betul kerana mengalami kesakitan yang teramat sangat. 

Kemudian, ada satu iblis menyerang saya. Bahagian pada sebelah matanya terhiris 

dan terangkat. Saya begitu takut dan menjerit sekuat hati. 

 

 “ Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah bantu aku!” Saya bergerak 

mendekati isteri pastor, dan saya berterusan berdoa dengan mengangkat tinggi 

tangan saya. Tiba-tiba saya melihat iblis bulat yang bermata bulat sebesar kepala 

memaparkan tanduknya dan melantun kearah saya. Kira-kira 100 iblis yang datang 

menganggu saya berdoa. Saya menyerang balik dengan jeritan yang kuat, “ Kamu 

iblis yang jijik, kenapa kamu hidup sebegini? Kenapa kalian menganggu aku?” 

Tiba-tiba satu daripada mereka mara kearah saya dengan taring yang tajam, 

menjerit, “ Kami mahu menghantar engkau ke neraka.” Saya menjawab, “ Apa? 

Neraka? Kamu kelakar! Hei, kamu iblis yang keji—nyah dariku. Dalam nama 

Yesus, beredar kau dari ku.” Dalam keadaan tersebut semua iblis, serentak juga 

dengan yang bergayut pada lengan kiri saya, menyingkir daripada saya. 

 

 Setelah semua iblis tersebut beredar daripada saya, saya menghelakan nafas 

kelegaan, “ Huh! Ini sungguh membosankan!” Saya memikirkan sejak saya kecil, 

jika saya patuh kepada pastor dan berdoa dengan tekun, karunia penglihatan roh 

saya akan terbuka, dan saya boleh melawat ke syurga. Tetapi hakikatnya bukan itu 

saja. Saya mempelajari bila saya bertarung dengan iblis yang ghaib dan sepasukan 



iblis dalam peperangan roh dan menang, maka pada saat itu barulah saya dapat 

melawat syurga 

 

 Pastor Yang Tidak Meneruskan Kerja Kepastoran Mereka 

 
Saya sambung untuk berdoa dengan masa yang lama sebelum Yesus muncul,   

memanggil saya dengan nama samara saya. “ Bijan! KesayanganKu Bijan, kau 

sungguh hebat dalam pengusiran roh iblis!” Jadi saya menanyakan Dia dengan satu 

soalan. “ Yesus, aku mengingati sesuatu yang ingin ditanyai oleh ayahku kepada 

Mu! Terdapat pastor yang berhenti panggilan pastoral mereja dan kembali ke 

pekerjaan duniawi mereka. Apakah yang akan terjadi kepada pastor tersebut?” 

Yesus keberatan untuk menjawab, “ Engkau terlalu muda untuk menjelaskan semua 

ini tetapi dengar baik-baik dan beritahukan kepada dia apa yang akan Aku 

perjelaskan kepadamu.” Dia kemudiannya menjelaskan. 

 

“ Pastor yang berhenti daripada menjadi pastor kerana kesusahan akan dihakimi 

dengan kasarnya oleh Bapa Syurgawi Ku. Bapa Syurgawi akan menegur keras pada 

hari penghakiman mereka. “ Kamu, si anu anu dan pastor : kenapa engkau berhenti 

menjadi pasor? Aku memberikan keupayaan kepada kamu untuk melakukan 

pekerjaan pastoral kami, tetapi kenapa engkau mengambil keputusan untuk berhenti 

tanpa izin Ku? Engkau telah membuat satu kesilapan yang besar. Kamu harus 

bertaubar dengan sesungguhnya!” Dan inilah apa yang akan diperkatakan olehNya. 

Dan sisa kehidupannya dibumi, dia harus dengan taatnya dalam perjalanannya 

bersama Ku. 

 

 “ Terdapat juga manusia yang gagal menjaga hari Tuhan dengan Kudus, dan 

melakukan apa saja yang mereka mahukan. Mereka membuka perniagaan mereka, 

dan mereka inilah yang bukan lagi semula dengan kuasa Roh Kudus. Harus tiada 

transaksi perniagaan ada hari Ahad. Ramai yang mengaku keselamatan mereka 

dengan mulut mereka, tetapi mereka salah. Jika mereka sesungguhnya selamat, 

kehidupan mereka harus mencerminkan yang sama! Bapa Syurgawi kita 

memerhatikan semua kita. Kerana bagi Bapa di Syurga, satu jiwa sungguh 

berharga, dan bila jiwa ini ke neraka hasil daripada pilihan mereka sendiri, ianya 

sungguh melukakan Dia. Dia telah terlalu mengeluarkan banyak air mata! 

 

 Mereka Yang Mengusir Pastor ( Yakobus 3:16_ 

 

Saya bertanya, “ Yesus! Kadang di TV aku melihat gereja terlibat dengan 

pertengkaran dikalangan gereja, dan ianya sungguh memalukan. Kenapa jemaat 

dan pastor berdebat? Dalam keadaan, pihak manakah Engkau?” Yesus menegur 

saya, “ Kamu masih muda, tetapi kamu menanya soalan sebegini?” Jadi saya 

membalas, “Tuhan, aku anak perempuan kepada seorang pastor. Ianya 

membuatkan aku sungguh sedih bila melihat seseorang pastor ditendang keluar 

daripada gereja!” 



 Yesus menjawab, “ Pastor sentiasa melakukan kesilapan dan itulah 

masalahnya. Yang paling penting, bila ahli jemaat menghantar dan mengusir 

pastor, mereka telah melakukan satu dosa yang besar. Walaupun seseorang telah 

melakukan perkara tersebut pada masa lalu, jika mereka dengan sesungguhnya 

bertaubat dan mengikuti Tuhan, mereka masih berpeluang memasuki syurga. 

Mereka tidak seharusnya mengulangi dosa tersebut!” 

 
Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, 
atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-

masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri 
sendiri. (Filipi 2:3) 
 

 Rungutan Joo-Eun 
 

“Tuhan! Ada persoalan lain yang ingin aku tanyakan!” dan saya berkeras. 

Kemudian Yesus berkata, “ Setelah Bijan menerima karunia nubuatnya, kamu 

mempunyai banyak soalan yang ingin ditanya pada Ku? Ya, tanyalah.” “ Yesus! 

Kami semua berdoa bersama, tetapi kenapa Engkau hanya membawa saudari Baek, 

Bong-Nyo dan keluarganya ke syurga dan neraka setiap hari? Kami adalah 

keluarga pastor kan? Keluarga ku nampak lebih beriman, tetapi kenapa Engkau, 

Tuhan hanya mengasihi Haak-Sung, Yoo-Kyung dan Baek, Bong-Nyo?” 

 

 Yesus ketawa terbahak-bahak dengan persoalan saya dan menjawab, “ 

Kesayangan Ku Joo-Eun, itu tidak benar. Mereka memiliki kehidupan yang sukar. 

Lihat! Haak-Sung dan Yoo-Kyung tercabar psikologinya, kan? Dan juga, Baek, 

Bong-Nyo terlantar di atas katil, menderita sakit belakang. Mereka tidak memiliki 

apapun untuk dimakan dan tinggal dibilik bawah tanah yang kecil, tetapi mereka 

berdoa tanpa jemu! Mereka tidak tahu bila mereka akan diusir keluar ke jalanan, 

tetapi masih juga mereka dengan taatnya berdoa kepada Tuhan. Aku mengasihi 

mereka terlebih lagi kerana mereka tidak menghiraukan ketidakcukupan mereka, 

mereka masih berdoa tanpa jemu! Mereka perlukan perlindungan Aku! Engkau 

memiliki ramai ahli keluarga tetapi keluarga Baek, Bong-Nyo tidak memiliki bapa 

ataupun suami. Ini adalah sebabnya kenapa mereka perlukan perhatian yang 

istimewa daripada Ku. 

(Keluaran 33:19) 

 

 Sekali lagi saya menanya Tuhan, “ Yesus! Pastor merekodkan semua 

pengalaman rohani sekarang ini, tetapi bila buku tersebut telah siap, adakah 

Engkau akan mengambil balik semua karunia yang telah Kau berikan kepada ku?” 

Tuhan berkata, “ Joo-Eun, karunia nubuat adalah karunia yang sungguh penting 

dimana ianya tidak semudah itu untuk diberikan atau diambil balik! Karunia 

nubuat hanya akan diambil balik jika Bapa Syurgawi memintanya kembali, dan 

ianya akan dibiarkan saja bila Dia mengatakan sedemikian.” 

 



 Sekali lagi saya menanyakan Yesus, “ Yesus, rumah keluarga kami di 

syurga, berapa tingkat yang telah bertambah?” Kemudian Dia menjawab, “ Engkau 

akan melihatnya jika engkau berdoa dengan bersungguh-sungguh!” Bila saja saya 

memiliki soalan yang terperinci untuk ditanya, Dia sentiasa memberitahukan 

kepada saya agar berdoa dulu. 

 

 Yesus kembali ke syurga dan saya sambung untuk berdoa bila kemudiannya 

saya menyedari bahawa roh saya terapung di angkasa. Berdekatan dengan saya di 

langit adalah bintang yang tidak terkira banyaknya, dan Jalan Seputih Susu 

kelihatan tanpa penghujungnya dihadapan saya. Saya berdoa sehingga pagi 

berikutnya, dan saya mencari Yesus semasa saya berdoa, dan sehingga saya 

pulang, saya masih mencariNya. 

 

 

* Lullaby Tuhan  
 

 Saya mula menganggu Tuhan, mengadu, “ Yesus! Adakah benar Engkau 

melawat Yoo-Kyung setiap malam dan menyanyikan dia lagu? Jadi, kenapa aku 

tidak diperlakukan sedemikian? Tidakkah Engkau dapat melawat aku dan 

menyanyikan lagu kepada aku juga?” Yesus duduk disebelah saya dan menanyikan 

saya lagu. Dengan lembutnya Dia berbisik, “ Tidur nyenyak! KesayanganKu 

Bijan” dan menepuk perut saya. 

 

 Saya membalas, “ Yesus! Terima kasih kerana bekerja keras mendengar doa 

kami setiap malam.” Yesus begitu menghargai mendengarnya dan ketawa kuat 

dalam sukacita. “Ya, sesungguhnya, Bijan Ku, engkau melakukan yang terbaik. 

Sekarang tidurlah!” Dia berbisik lagi, “ Tidur nyenyak kesayangan-Ku. Aku tidak 

akan beredar sehingga engkau tidur! Jadi tidurlah anak Ku” ( Amsal 3:24) 

 

Iblis Takut Akan Iman Mu  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 
Semasa saya berdoa, iblis dengan sayap seperti kelawar dan satu tengkorak 

mendekati saya. Matanya yang besar tertanam didalam tengkorak tersebut, dan 

ekornya yang panjang bergerak kedepan dan kebelakang bila ia mendekati saya. 

Iblis ini menunjukkan kepada saya pelbagai bentuk dirinya sendiri untuk 

menakutkan saya. Menakutkan, saya menjerit, “ Kau iblis yang durjana! Dalam 

nama Yesus nyah daripada aku!” dan dengan jeritan tersebut ia lesap. Kemudian 

Yesus menghampiri saya. 

 
 “Kesayangan Ku Yoo-Kyung, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis?” 

Yesus bertanya. Saya menjawab, “ Tuhan! Aku sungguh takut dengan iblis!” 

Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada saya, “ Kamu tak perlu risau! Aku telah 



ada disini, kan?” “ Tuhan! Aku mengusir iblis dengan nama Mu yang berharga,” 

kemudian dengan puas hatinya Dia ketawa dan berkata, “ Ya, engkau lakukan 

dengan baik sekali. Tahniah! Yoo-Kyung, mari dengan Ku ke syurga!” Dia 

mengambil tangan saya, dan kami melalui salib dan tiba di syurga. 

 

 Sebaik saja kami tiba di syurga, Yesus mengajak saya untuk menari dengan 

sukacitanya. Saya menari dan menari untuk seketika bila saya mendapati ada 

mahkota duri di kepala Yesus. Dia berlumuran darah daripada kepala Nya, dan 

tubuh Nya dan jubah Nya. Dia tidak berhenti berdarah, jadi saya menangis dan 

merayu Yesus. “ Yesus! Tolonglah jangan berlumuran darah. Tuhan! Tolonglah 

jangan berlumuran darah lagi!” 

 

 Yesus menjawab, “ Tidak anak Ku! Aku harus menumpahkan darrah Ku!” 

dan saya berterusan melihat Dia menumpahkan darah Nya. “  Tetapi sekarang 

di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu "jauh", sudah menjadi "dekat" oleh 

darah Kristus. ( Efesus 2:13). Saya menangis sekuat hati. Saya menangis dengan 

tidak dapat tertahan, jadi Yesus berhenti berdarah dan berkata, “ Semuanya telah 

lengkap, semuanya telah terjadi! Tolong berhenti menangis sekarang.” 

 

 Dengan suara yang sungguh lembut, “ Yesus berkata kepada saya. “Yoo-

Kyung, Aku sesungguhnya mengasihimu!: Aku sungguh terharu penuh emosi, jadi 

saya menangis lagi. Saya menagatakan kepada Yesus, “ Yesus, iblis tersebut 

sungguh menakutkan!” Kemudian Dia menjawab, “ Yoo-Kyung, engkau dapat 

mengalahkan iblis tersebut. Iblis takut dengan imanmu, jadi jangan khuatir! 

Malaikat sentiasa ada disini untuk melindungi mu!” Dengan serta merta malaikat 

datang dekat kepada saya dan memakaikan saya dengan jubah bersayap. 

 

 Jubah tersebut sungguh lembut. Saya memakai jubah tersebut dan terbang 

bersama dengan Yae-Ji ke lautan syurgawi dimana kami pernah bermain bersama, 

dan kami menari dan bermain didalam air. Yae-Ji berkata sambil melihat saya, “ 

Jubah bersayap yang engkau pakai itu sungguh cantik dan ianya Nampak sungguh 

sesuai dengan kamu!” Yesus berjanji kepada saya, “ Yoo-Kyung! Malam esok Aku 

akan menunjukkan engkau tahkta diraja Bapa disyurga!” Kemudian malaikat 

mengiringi saya kembali ke gereja. Pada keesokkan paginya, setelah doa, saya 

pulang ke rumah untuk tidur. Yesus muncul, : “ Kesayangan Ku Yoo-Kyung! 

Harus sentiasa sihat dan tidur dengan baik! Juga, jika iblis datang, usirlah mereka 

dengan iman mu,” dan Dia menepuk-nepuk saya sehingga saya tertidur.  

 

 

 

 

 

 

 



Identiti Iblis Yang Menyerang Pastor Kim  

 

Sister Baek, Bong-Nyo:  
 Tatkala saya berdoa didalam bahasa roh saya tidak dapat melihat apapun 

dan seolah-olah semuanya gelap gelita. Saya mencuba sedaya upaya dalam dunia 

roh, jadi saya berdoa dengan kuat, bila saya perasan terdapat banyaknya objek 

bulat berputar-putar disekeliling. Saya tertanya-tanya, iblis jenis apakah yang 

menyerang pastor? Dan saya berdoa secara spesifik untuk mengetahui identiti 

mereka. Pastor sungguh menderita semasa dia mengiringi penyembahan, khutbah, 

dan doa. Semasa saya melihat kesakitan dia, saya mahu membalas serangan musuh 

yang mengakibatkan kesakitannya itu, jadi saya bertekad untuk terlibat pada 

pusingan pertarungan seterusnya. Saya memberikan sepenuh tumpuan bila satu 

objek bulat berputar sekeliling saya untuk menganggu saya. 

 
 Saya memanggil Yesus dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. “ Tuhan! 

Bantulah aku! Bagaimana iblis yang bergerak dalam pusingan kelihatan seperti 

ini? Adakah ini pertama kali aku melihat mereka?” Kemudian Yesus menghampiri 

saya dan mengajar saya dengan jelas. “ Lihat mereka dengan teliti,” dan bila Dia 

menghabiskan kata-kataNya, iblis tersebut kelihatan seperti kekacang lempeng. 

Terdapat kira-kira 20 daripada mereka, dan mereka berguling-guling di seluruh 

gereja, mengintai peluang. Yesus berkata, “ Iblis yang menyedihkan inilah yang 

mengigit dan memutarkan Pastor Kim kelmarin! Aku telah membawa mereka 

semua dan membuang mereka kedalam api neraka yang meluap, tetapi mereka 

telah kembali dan menyerang pelayan Ku. Bong-Nyo! Engkau harus lebih berhati-

hati!” 

 

Raja iblis memiliki arahan rahsia daripada neraka. “ Terdapat ahli dalam 

Lord’s Church yang memiliki karunia mata roh yang bernama Baek, Bong-Nyo, 

dan dia boleh membezakan siapa kita. Beri tumpuan untuk menyerang perempuan 

ini!” Iblis tersebut datang menyerang saya. Jika bukan Tuhan yang mendedahkan 

mereka kepada saya, ianya sungguh sukar untuk melihat mereka, walaupun dengan 

penglihatan roh kita. Tuhan mengatakan bila saya berdoa dengan lebih mendalam, 

saya berupaya melihat ibblis yang tidak berbentuk. Jadi saya berdoa dalam roh 

dengan lebih lagi, dan dipenuhi dengan roh api, menangis berteriak, bila tiba-tiba 

identiti iblis tersebut terbongkar. Kemudian iblis tersebut lesap dan malaikat turun 

daripada syurga. 

 

Penghulu Malaikat Mikael dan Gabriel  

 

 Malaikat yang sungguh indah turun dari syurga dan berbicara dengan saya, 

tetapi gemilangan mereka selalu membuatkan saya gementar. Mereka tidak dapat 

dibandingkan dengan malaikat lain. Saya telah berjumpa dengan malaikat Mikael 

kerap kalinya, jadi saya amat mengenali dia, tetapi malaikat yang tinggi 

bersebelahan dengan dia adalahGabriel, dimana saya berjumpa hanya sekali 



beberapa hari yang lepas dengan hanya bertegur sapa. Kedua-dua malaikat 

memakai emas cerah, serat rami hud yang diperbuat daripada bahan seperti sapu 

tangan di atas kepala mereka dengan jalur emas di sekelilingnya. Ianya bersinar 

dengan sungguh terang. Saya bertanya, “ Malaikat Mikael! Apa yang membawa 

engkau kesini? Dan kenapa engkau membawa malaikat yang berdiri bersebelahan 

denganmu?”  Malaikat sebelah Mikael berkata, “ Aku adalah Gabriel, malaikat 

yang berdiri bersebelah dengan Tuhan,” dan seperti sebelumnya dia 

memperkenalkan diri. Dia menyambung, “ Kesayangan kita, Yesus, mengarahkan 

agar saudari Baek,Bong-Nyo diiringi, jadi kami datang secara peribadi.” Saya 

sungguh terharu dan dalam kekaguman sehingga tidak tahu apa yang patut saya 

lakukan. Saya merasa rendah hati dengan betapa istimewanya Tuhan melayani 

seseorang yang tidak penting seperti saya! Saya tidak tahu bagaimana bertindak. 

Saya berusaha menahan gelodak keriangan didalam hati dan dengan tidak sabar-

sabar saya mengikuti mereka. 
 

 Saya tiba di syurga dengan mereka dan malaikat membawa saya ke satu 

bukit. Bukit tersebut sungguh cantik dan dengan spontannya saya mengeluarkan 

kata-kata kagum! Bukit tersebut putih dan bersinar dan berkelip. Yesus duduk 

dibukit tersebut dan memegang tongkat, dan Dia melihat kebawah, dalam 

pemikiran yang dalam. 

 

 Sebaik saja saya melihat Yesus, saya sungguh gembira melihat Dia, saya 

menjerit. “ Yesus! Yesus!” Tuhan menyapa saya dengan sukacita. “ Bong-Nyo, 

engkau disini? Datang kepada Ku. Ini adalah bukit yang terkenal di Taman Eden!” 

Saya berfikir, “ Ini adalah Taman Eden yang hanya pernah aku dengar!” dan saya 

berjalan disekitarnya bersama dengan Tuhan. Taman Eden sungguhcantik sehingga 

tiada kata-kata yang sesuai untuk mengambarkannya, dan pemandangan dihadapan 

mata saya seolah-olah seperti mimpi. Berjalan bersama Yesus didalam taman 

seperti temujanji fantasi dan satu penghormatan. 

 

 Tuhan dengan lembutnya berbicara kepada saya. “ Bong-Nyo! Ianya 

sungguh susah menghalau iblis yang ada dalam tubuh Pastor Kim semalam. Mesti 

engkau merasa letih kan? Iblis yang berada didalam tubuh pastor seperti kutu yang 

melekat pada kamu dan ianya tidak mudah untuk mereka beredar! Mereka adalah 

perosak yang menyembunyikan identity mereka dan mengubah tubuh mereka 

dengan meregang dan mengendur seperti gelang getah. Dalam kekalutan tersebut, 

Pastor Kim menahan kesakitannya dan masih menghantar saudari Shin Sung-

Kyung pulang ke rumah, dan muda-mudi mengikuti dia kerana mereka mereka 

memiliki hati untuk melindungi pastor mereka. 

 

 

 

 

 

 



 Pada saat saya melihat semua ini, saya tergerak, dan saya mengambil 

keputusan untuk menyertai mereka!” Denga segera saya menjawabNya, “ Ya, 

Tuhan. Aku telah tahu akan itu!” 

 

 “Iblis yang terakhir tersekat didalam Pastor Kim dan ditentukan untuk 

menyeksanya selama yang boleh. Jadi Aku harus menggunakan kekerasan untuk 

menariknya keluar. Malangnya, dalam gereja kalian dan dikalangan domba muda, 

hanya engkau satu-satunya yang dapat melihat neraka, jadi apa yang harus Aku 

lakukan? Aku tahu ianya amat sukar bagimu, tetapi Aku amat menghargainya jika 

engkau lebih bersabar. 

 

 “ Sekarang ini Pastor Kim Yong-Doo telah menulis dan merekodkan semua 

ini, jadi tiada pilihan. Neraka yang engkau lihat bukanlah keseluruhannya, tetapi 

hanya sebahagian kecil daripadanya. Ianya adalah keinginan Bapa di Syurga 

supaya banyak jiwa diselamatkan melaluinya. Ianya melukakan hati Ku untuk 

berterusan membawamu ke neraka, dan Aku tahu hatimu juga terluka. Dari saat 

ini, Aku hanya akan menunjukkan sedikit, jadi perhatikan dengan teliti dan 

laporkan apa yang engkau lihat kepada Pastor Kim!” 

 

 Saya meminta satu permintaan daripada Yesus. “ Yesus! Jika boleh, 

janganlah ditunjukkan kepadaku ibuku dan adik lelakiku kepada ku. Aku tidak 

dapat menahan kesakitan bila aku melihat mereka!” Tetapi Yesus menjawab, “ Itu 

tidak mungkin! Engkau harus melihat dengan teliti supaya engkau dapat 

memberikan keterangan dengan benar!” Selesai saja Dia berbicara, Tuhan 

memegang tangan saya dan mengiringi saya ke neraka. 

 

Kembali Ke Neraka  

 

 Setiap lawatan ke neraka, ada satu perasaanm yang tidak dapat kita 

bayangkan, dan ianya adalah tempat dimana orang jahat dikunci. Ianya adalah 

tempat dimana tiada kata-kata yang dapat menggambarkannya. Kemanusiaan kita, 

pemahaman asas, kefahaman, undang-undang, pengetahuan atau kepandaian tidak 

sah ditempat yang menakutkan ini, Neraka. Ianya merupakan sumpahan, 

penderitaan, raungan, dan jeritan abadi di tempat ini. 

 

 Tuhan dan saya berpegangan tangan, dan semasa kami memasuki lorong 

yang sempit yang hanya dapat memuatkan seorang sahaja, saya tidak dapat melihat 

penghujung jalan tersebut, atau berapa jauhkah jalan tersebut. Tetapi sebenarnya, 

ianya adalah jalan tanpa penghujung. Selain itu, pada setiap sisi jalan tersebut ada 

pemandangan jiwa-jiwa yang menderita kesakitan. 

 

 

 

 



 Yesus memberi amaran, “ Berhati-hati!” dan bila saya melihat secara dekat 

pada kedua-dua belah jalan tersebut, terdapat jurang yang teramat dalam. Jika 

kalian hilang tumpuan seketika, kalian akan jatuh dan dengan pantasnya telah 

berada dibawah. Saya merasakan ingin pengsan tatkala meneruskan perjalanan 

tersebut. Saya memaut erat tangan Tuhan dan mengikuti Dia daripada belakang. 

Semasa kami semakin mendalami jalan tersebut, pada jurang yang teerletak 

bersebelahan saya dapat melihat tengkorak yang sungguh tidak terkira menimbun 

setinggi langit. 

 

 Yang peliknya adalah tengkorak tersebut tidak mati, tetapi mereka bergerak 

secara perlahan dan seperti manusia hidup, mereka menjerit dengan kuat dan 

jeritan mereka menusuk telinga kami. Ianya kedengaran seperti tebuan 

mengelilingi kami. Bila saya memerhatikan dengan teliti, tengkorak tersebut 

bergerak seperti kucar-kacir dengan ada yang tergelincir dan terjatuh kebawah. 

Kemudian mereka tolak menolak antara satu sama lain untuk memanjat ke atas. 

Mereka mengadu dan menjerit kepada satu sama lain dengan mengatakan, “ Oh 

ianya sungguh merimaskan! Banjingan, bergerak! Tidakkah kamu ingin bergerak?” 

 

 Saya tergesa-gesa memberitahukan kepada yesus, “ Tolonglah! Tuhan! 

Ianya sungguh menjijikkan. Bau yang busuk ini sekeliling kita! Aku mahu keluar 

daripada sini. Bagaimana terdapatnya banyak tengkorak disini. Tengkorak ini, 

apakah jenis manusia mereka ini?” Bila saya menanya Yesus, Dia menjawab, “ 

Disini adalah pencuri yang berusaha mencuri dan dengan tersilap meletuskan 

kebakaran dan mereka mati dalam kebakaran, mereka yang terbunuh didalam 

kebakaran semasa tidur dihotel, mereka yang penggoda dan mati dalam kebakaran, 

mereka yang berupaya bekerja dengan tubuh mereka tetapi mengemis, mereka 

yang lemas semasa keluar, mereka yang membunuh ibubapa mereka, mereka yang 

mendaki dan mati dalam kemalangan dan ramai lagi dari lapisan masyarat 

ditempatkan disini.” Terdapat banyak tengkorak yang tidak terkira oleh saya. 

 

 Saya masih tidak dapat melupakan perkataan yang mereka jeritkan. Pada sisi 

lain mereka mengatakan, “ Kamu banjingan! Terlalu sesak disini! Tempat sumbat 

ini membunuh ku!” Kemudian tengkorak dibawah menyertai dengan mengatakan, 

“ Kau banjingan diatas! Kau menghancurkan aku! Berhenti menghancurkan aku!” 

tengkorak yang berada dibawah memiliki luka hentakkan dikepala mereka seolah-

olah mereka telah dipukul. 

  

 Tuhan dan saya maju kedepan bila bau mayat reput mula dihidu. “ Tuhan, 

apakah yang berbau busuk ini? Ianya berbau seperti daging mereput?” dan Tuhan 

membalas, ‘ Ya, benar katamu! Sekarang lihat dengan teliti!” Semasa saya melihat 

dengan teliti, cecair dengan tubuh yang membusuk mengalir jauh dan luas seperti 

lautan. Saya meneruskan, “ Tuhan! Tiada tengkorak mahupun tulang disini. Aku 

tidak dapat melihat satu tubuhpun disini tetapi kenapa baunya sungguh busuk?” 

Yesus berkata,  Daging dan tulang telah hancur.” 



Serangga Yang Menembusi Tulang.  

 

 Kami berjalan kedepan dan pada sebelah kanan terdapat tanah yang besar 

rata dan tandus, terdapat tumbuhan yang kelihatan seperti kaktus, dan ianya 

sungguh besar, tetapi kaktus ini tidak memiliki duri. Dihadapan tumbuhan tersebut 

terdapat kawanan pepijat kecil, dan pada tumbuhan tersebut, kelihatan pada saya, 

seperti ada sesuatu yang bergerak. Lajur kaktus tersebut lebar dan daunnya nipis 

dan banyak. Daunnya bertukar secara beransur-ansur daripada hijau kepada merah. 

Yesus meminta agar saya melihat dengan lebih dekat lagi. Semasa saya mendekati 

objek yang kelihatan seperti kaktus tersebut, saya melihat adik lelaki saya 

ditengah-tengah tubuh telanjang yang tidak terkira banyaknya semuanya 

tergantung dan terlekat pada kaktus tersebut. Tubuh adik saya dan yang lain 

dilitupi oleh serangga kecil. Serangga tersebut makan menerusi daging kedalam 

perut mereka dan kulit sedangkan pada masa yang sama tubuh-tubuh tersebut 

menjerit didalam kesakitan. 

 

 Dikalangan jeritan tersebut, saya dapat mendengar dengan jelas suara adik 

saya, “ Kakak! Kesayanganku Bong-Nyo! Kenapa engkau datang kemari lagi? 

Ohh! Tidak tertahan semuanya ini! Ianya sungguh menyakitkan!” dan dia 

berterusan menangis dengan kuatnya. Semua jenis serangga mengigit dan 

mengoyakkan daging mereka dan mereka menebuk kedalam setiap inci tubuh 

mereka. Mereka tidak tertolong dan menjerit didalam kesakitan. Saya tidak dapat 

melihat walau seincipun daging mereka, kerana ianya diselaputi oleh serangga 

hitam yang menyebabkan mereka kesakitan. 

 

 

* Keluarga Saya Didalam Lubang Yang Penuh Dengan Ulat 

  
 Saya  melihat jalan sebelah kiri dan terdapat lubang yang dalamnya setinggi 

kita dan lebarnya lebih kurang separuh bumi. Lubang tersebut dipenuhi dengan 

orang yang sungguh tidak terkira ramainya. Mereka semuanya telanjang dan 

diselaputi oleh ulat. Sukar untuk mengenal pasti samada mereka adalah manusia 

ataupun ulat. ( Markus 9:48) 

 

 Saya memikirkan bahawa saya akan pengsan bila mata saya tertumpu 

kepada ibu saya, dimana dia menunggu untuk dilemparkan kedalam lubang yang 

dipenuhi oleh ulat. Mengejutkan, ibu saya menjerit, “ Anakku Bong-Nyo! Aku 

dengar engkau kurang sihat, tetapi kenapa engaku berada disini lagi? Kemudian 

dia menangis. Saya berkata kepadanya “ Aku tidak mahu datang neraka, tetapi 

Tuhan berterusan membawa aku balik ke sini. Apa yang terdaya aku lakukan?” dan 

ibu mula merayu kepada Tuhan. “ Tuhan! Kenapa Engkau membenarkan anakku 

untuk melihat aku menderita di neraka bila Engkau tahu bahawa semua ini akan 

amat melukakan dia?” dan dia mengangis dan saya tanpa hentinya teresak-esak. “ 

Ibu! Walaupun aku terpaksa melihat engkau didalam kesakitan yang teramat itu, 



aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu. Maafkan aku ibu!” dan 

ibu saya merayu kepada saya. “ Tolonglah, Bong-Nyo! Jangan sekali-kali datang 

ke neraka lagi! Aku telah mati dan datang kesini untuk diseksa, tetapi engkau harus 

berterusan mengikuti Tuhan sehingga kehujungnya! Jangan berakhir disini seperti 

aku, pastikan engkau berjaya ke syurga! Hidup tanpa kehirauan di syurga!” 

 

 Saya merayu dan merayu kepada Yesus. “ Yesus! Aku telah berdosa lebih 

lagi daripada ibuku! Aku telah membuang segalanya termasuk keluarga ku, hidup 

dalam keangkuhan, dan ibukulah yang membesarkan anak-anakku yang kurang 

kasih sayang! Akulah yang bertanggungjawab diatas segala kesalahan, jadi 

hantarlah aku agar menggantikan ibuku! Semua ini adalah silapku! Tidakkah ada 

perkara lain yang dapat Kau lakukan?” Saya sungguh terdesak dan tertekan, jadi 

saya menangis. Menangis dan menangis. Saya mula berdoa kepada Bapa di syurga. 

“ Bapa Syurgawi yang dikasihi! Aku tidak tertahan melihat ibuku didalam 

kesakitan sedemikian! Ampunilah dia! Dapatkah aku mengggantikan tempat dia? 

Ini semuanya kesalahan aku sehingga dia di neraka. Tolonglah bantu aku! Tuhan! 

Bapa!” dan pada saat saya menangis dengan lebih kuat, iblis di neraka dengan 

tiada belas kasihannya membuangkan ibu saya kedalam lubang. 

 

 Saya mahu beredar dan mengoyakkan iblis tersebut ke cebisan. Ibu saya 

mengaduh “Ouch!” semasa dia terperangkap dengan ulat-ulat neraka. Sebaik 

sahaja ibu saya dilemparkan kedalam lubag tersebut, dengan pantasnya ulat 

mengerumuni dan merangkak dikakinya, kemudian menebuk kedalam daging dan 

seterusnya kedalam tulangnya. Dia berterusan menangis didalam kesakitan dan 

melompat-lompat tidak terkawal, menunggu untuk mati. Setiap manusia yang 

didalam lubang tersebut seperti ibu saya. Walaupun setelah tinggal hanya tulang, 

ulat tersebut menyerang dalam satu kumpulan yang besar dan menerobosi sehingga 

ke tulang. 

 

 Tangisan ibu saya tenggelam didalam jeritan mereka yang telah dahulu 

dilemparkan kedalam lubang. Kemudian suaranya mulai lenyap. Pada masa yang 

sama, saya mula mendengar suara adik lelaki saya menderita dari sebelah kanan 

saya, dan saya memalingkan muka, untuk melihatnya. Adik saya dengan marahnya 

menangis sambil menjerit, “ Kakak! Serangga tersebut makan hidup-hidup 

tubuhku. Oh, aku sungguh didalam kesakitan teramat sangat! Kakak! Tolonglah! 

Merayulah kepada Yesus untuk membantu aku, sekarang!” 

 

 Bila serangga tersebut menyengat tubuh adik saya seperti jarum, racun 

merebak keseluruh tubuhnya, dan menjadikannya hitam. Dahulunya, adik saya 

mati dengan membunuh diri, saya tidak tahu bahawa hukuman bagi tindakan 

tersebut amat menyakitkan. Saya menanyakan kepada Tuhan sekali lagi melalui 

doa agar diberikan belas kasihan kepada adik saya dan membuat rayuan dengan 

bersungguh-sungguh, tetapi Tuhan menyatakan bahawa ianya telah terlambat. 

Walaupun kita merayu kepada Bapa di Syurga, Dia juga akan menyatakan tidak. 



Setelah adik lelaki saya bertukar menjadi rangka hitam, dan walaupun dia telah 

menjadi rangka, dia masih menjerit. “ Kakak! Cepat dan tinggalkan tempat ini. 

Kamu harus berhenti datang kesini. Adakah kamu faham?” 

 

 Tuhan menjelaskan sebab kenapa adik saya dan mereka yang lain diseksa. “ 

Terdapat seorang lelaki yang tinggal dengan 2 dan 3 orang wanita, daripada 

seorang ke seorang wanita yang lain, daripada lelaki seorang ke seorang yang lain, 

bertukar pasangan dan tidur bersama, mereka yang membunuh diri, mereka yang 

hadir ke gereja dan melakukan penzinaan, mereka yang mati di gunung, mereka 

yang mati dibunuh oleh anjing, dan ramai lagi yang mati diluar sana ada disini 

(neraka)”  

 

 



 

Pemotong Jerami Lebih Besar Daripada Yang Ada Didunia. 

 

 Sekali lagi saya meneruskan perjalanan dengan memegang tangan Yesus, 

bila saya melihat dihadapan saya satu perkakas yang pelik dan ianya sungguh 

mengejutkan saya. Pada penglihatan saya, ianya kelihatan seperti pemotong jerami, 

tetapi saya tidak pernah melihat pemotong jerami yang sebenar dan menakutkan 

seperti yang ini. Iblis memegang pemotong jerami yang kelihatan lebih besar 

daripada dunia daripada jarak tertentu, dan ianya bersedia untuk memotong 

manusia. Iblis memegang pemotong jerami tersebut juga sangat besar. 

 

 Yesus menjelaskan dengan jelasnya, “ Iblis tersebut adalah iblis yang ke-10 

besar didalam neraka.” Iblis ini memiliki banyak kepala yang tertonjol keluar, dan 

ianya kelihatan sama seperti jemalang yang saya lihat didalam kebanyakkan buku 

cerita. Bermula daripada kepala, kemudian kaki dan keseluruhan tubuhnya diliputi 

oleh tanduk hitam besar dan kecil yang sungguh menakutkan. Pemandangan 

tersebut mengingatkan saya kepada satu buku kanak-kanak “Pengembaraan 

Gulliver” dimana watak utama si Gulliver, berhadapan dengan si kerdil ditanah 

asing. Kesamaannya, iblis yang sungguh besar dan menjijikkan tersebut 

memperlakukan manusia dengan kejam. 

 

Berjumpa Lagi Dengan Bapa Pastor Kim Di Neraka  

 

Semasa saya masih melihat iblis dan ramai orang dalam satu barisan 

panjang, saya mendengar seseorang memanggil saya, “ Saudari! Saudari! 

Perempuan! Perempuan! Jadi saya menoleh ke arah suara tersebut. Dan saya 

terkejut. Dia adalah tidak lain tidak bukan bapa kepada Pastor Kim yang telah saya 

jumpa sebelumnya. 

 

 Bapa Pastor bertanya kepada saya, “ Kenapa tidak anakku datang kemari?” 

Dia mengatakan dengan keluhan yang berat betapa dia merindui anaknya. “ Yong-

Doo! Anak kesayanganku! Aku sungguh rindu kepadamu!” dan dia menjerit. Dia 

bertanya kepada saya: “ Saudari, kenapa kamu kerap kesini?” Jadi saya 

memberitahukan kepada dia bahawa Yesus yang membawa saya kesana. Orang tua 

tersebut menyambung, “Adakah ianya benar sekarang ini anakku seorang pastor? 

Adakah kamu menghadiri gereja anakku?” dan bila saya menjawab ya, dia 

meneruskan “ Kenapa kamu yang selalu kesini, tetapi anak aku tidak pernah 

datang? Apakah sebabnya kamu yang ada disini dan bukannya anakku?” Dia 

menghujah persoalan tersebut, tetapi bila dia menyedari bahawa Yesus 

bersebelahan saya, nadanya terus menjadi lembut. 

 

 

 

 



 Dia pertama kali dia berjumpa dengan saya, dia memanggil nama pastor 

dengan nama pertamanya. Tetapi bila dia menyedari bahawa riak muka Yesus 

menjadi tegang, dia mnegubah kesopanannya dan memanggil anaknya dengan 

lebih hormat. Dia mula menangis dengan mengatakan, “ Aku sungguh rindu 

kepada Yong-Doo ku. Aku berharap agar dapat melihat Pastor Yong-Doo ku.” 

 

 Iblis yang berwarna hitam dan merah di neraka memegang hulu pemotong 

jerami yang tajam dan mula menghiris manusia yang berbaris. Saya tidak tahan 

melihat pemandangan ini dengan mata yang terbuka. Jeritan manusia yang 

menakutkan tersebut bergema dan membingitkan melepasi langit neraka. Syaitan 

yang jahat sungguh menikmati keadaan tersebut. Kemudian tiba giliran bapa 

pastor, dan iblis serta merta mengheret dia dan ingin terus menghiris/memotong 

dia. Dia dengan segeranya merayu, “ Saudari, tidak kamu dapat meminta pada 

Tuhan untuk menyelamatkan aku pada saat ini? Tolonglah, aku merayu 

kepadamu!” Saya tahu dengan pastinya bahawa ianya tiada gunanya merayu, tetapi 

saya membuat permintaan yang mustahil. “ Tuhan! Dia adalah bapa pastor. 

Tidakkah Engkau dapat melakukan sesuatu bagi dia?” Dengan tegasnya Yesus 

menjawab, “ Tiada apa yang dapat Aku lakukan! Ianya telah terlambat!” 

 

 Saya memanggil bapa pastor. “ Encik! Aku tidak memiliki kekuatan untuk 

membantumu. Walaupun jika Pastor Kim Yong-Doo sendiri berada disini, dia 

hanya terdaya melihat , dan dia tidak dapat membantumu. Aku akan 

memberitahukan kepada dia mengenai kamu encik. Aku minta maaf kerana tidak 

dapat membantumu.” Sebelum saya selesai menjawab, dengan rakusnya iblis 

memotong jari kaki bapa pastor satu demi satu. Iblis mula memotong dan 

menghiris keseluruhan kaki bapa pastor Kim seolah-olah ianya adalah lobak. “ 

Ouch! Selamatkan aku! Maafkan aku! Tolong berhenti! Ampuni aku!” Ianya 

merupakan satu seksaan yang cukup besar kerana jika seseorang dipotong kepada 

satu cebisan-cebisan dengan pemotong jerami, manusia akan pengsan dan juga 

mati. Tetapi di neraka tiada mati ataupun pengsan ; melainkan jeritan ngeri dqan 

realiti kesakitan yang memenuhi ruangan udara. 

 

 Seperti di dunia fizikal, kalian berdarah dan semua deria wujud sama; 

dengan itu, kalian akan merasakan kesakitan dan keseksaan disini. Setelah selesai 

memotong sebelah kaki, iblis meneruskan dengan kaki yang sebelah lagi. Saya 

tidak dapat menahan untuk melihat pemandangan yang dahsyat tersebut dengan 

mata saya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana harus dinyatakan dengan kata-kata. 

Saya melihat Yesus dan menjerit, “ Tuhan, aku sungguh takut. Aku dalam 

ketakutan!” 

 

 

 

 

 



 Bapa pastor menangis dengan kuatnya ditengah-tengah pengalaman pahit 

tersebut. “Celakalah aku! Aku mati kerana penyakit, adan aku memikirkan bahawa 

bila aku mati semuanya tidak perlu dijaga lagi. Aku memikirkan bahawa aku dapat 

berehat dengan amannya tanpa perlu bekerja! Tetapi semuanya tidak seperti yang 

aku inginkan! Tidak sekali! Dan dia mengoncangkan kepadanya ke sana sini dan 

bergetar dalam kepahitan. Setelah menetak kaki, syaitan menjerit, “ Sekarang, 

bolah aku mula dengan tubuhmu?” dan tubuhnya dihiris secara melintang dan 

mendatar. Ia mengambil bahagian yang besar dan menghiris ke bahagian yang 

lebih kecil, dan kemudian menghiris lagi ke cebisan yang lebih kecil. Ah! 

Bagaimana harus saya gambarkan pemandangan yang mengerikan tersebut? 

Pemandangan dihadapan saya tersebut adalah realiti neraka. Semua secara 

terperinci dan jelas – dan ianya bukan mimpi. Syaitan tahu apa sebenarnya saya 

dan Yesus lihat, tetapi mengabaikan kami dan pantas melakukan pekerjaannya. 

 

 Neraka adalah tempat yang sangat teruk dimana tiada hati nurani manusia, 

nilai moral atau akal fikiran yang dapat difahami. Syaitan mencampurkan tubuh 

yang telah dihiris dan berterusan menetaknya sesuka hati mereka. Kadang-kadang, 

bila melihat kesamaan penjual ikan yang menyiang atau menyediakan ikan atau 

sotong di pasar akan mengingatkan saya dengan pemandangan di neraka, dan ini 

akan membuatkan hati saya pedih. Ikan beku dan pisau mengingatkan saya betapa 

banyaknya pemotong jerami di neraka. 

 

 Selesai semuanya, syaitan mengambil baki kepala yang tinggal dan 

meretakkannya kepada separuh. Kepala tersebut kemudiannya dicincang dalam 

bentuk cebisan dan dibuang kedalam kuali yang sebesar seperti periuk besi. Dalam 

kuali tersebut terdapat minyak yang mendidih kerana ianya dipanaskan dengan api 

yang sungguh kuat. Ianya menyerupai gaya kita mengoreng ikan di dapur. Saya 

tidak dapat membantu dan sungguh terkejut. Api yang kelihatan dibawah kuali 

tersebut kelihatan merah dan biru dan ianya menyala keatas, meliputi bahagian sisi 

kuali tersebut. Banyak iblis yang bertanggungjawab untuk mengoreng bahagian 

tubuh berlari dalam keseronokkan, dan keadaan disana seperti berpesta. 

 

 Bermula dengan bapa pastor, ramai lagi orang lain yang menangis dalam 

kesakitan bila mereka dicampakkan kedalam kuali tersebut. Perkakas yang 

digunakan oleh iblis untuk mengoreng mereka terus mencairkan semua daging dan 

mata mereka, dan hanya satu yang tertinggal dan terapung adalah tulang. Jeritan 

kesakitan tidak dapat diubahkan. 

 

 Terdapat pemegang yang besar pada kuali tersebut, dan semasa mereka 

menjentik tubuh-tubuh manusia, semua iblis kelihatan menikmati suasana tersebut 

dan ketawa terbahak-bahak. “ Sekali lagi pada hari ini kita mendapat bekalan bagi 

diri kita! Kita memiliki banyak yang boleh dimakan!” dan kemudiannya mereka 

menyanyikan satu lagu yang pelik dan bertepuk tangan. 

 



 Pada saat tersebut, satu jeritan datang dari dalam kuali. “ Hei, kamu anak 

haram jahat! Keluarkan aku dari sini! Kalian membakar aku hidup-hidup! 

Keluarkan aku dari sini sekarang!” Satu syaitan menghampiri dengan sudu nasi 

yang besar dan mendatar dan mengacau manusia seperti yang kita lakukan semasa 

kita memasak, dan menutup dengan tudung. Tidak lama kemudian, tangisan jeritan 

kedengaran seperti bunyi bertih jagung. “ Hei, kamu anak haram jahat! Aku tidak 

dapat melihat satu apapun. Ianya sungguh panas! Aku hampir mati disini!” dan 

sumpahan yang tidak mahu saya ulangi tersebut berterusan. 

 

Syaitan bertukar-tukar kata, mengatakan, “ Hari ini merupakan hari yang baik 

kerana ramai orang baru datang ke neraka. Tidakkah patut kita merayakannya dan 

mengadakan pesta dengan mengoreng mereka?” dan mereka dipenuhi dengan 

kegembiraan. Saya sungguh terkeut, dan saya tidak mahu menyaksikan 

pemandangan ini lagi. “ Tuhan! Tolonglah keluar dari sini sekarang! Aku mahu 

meninggalkan tempat ini secepat yang mungkin.” Bila saya merayu kepada Tuhan, 

akhirnya Dia bersetuju. “ Ya ianya masa untuk beredar!” Dengan segeranya kami 

berlalu dari tempat tersebut. 

 

Kedua-dua Anak Lot Di Neraka  

 

Semasa Yesus dan saya berjalan lebih kedalam, tiba-tiba ekpresi Yesus 

bertukar menjadi sedih. Saya bertanya kepada Dia, “ Yesus! Kenapa? Adakah 

terdapat sesuatu yang salah?” Kemudian Yesus menjawab, “ Destinasi seterusnya 

adalah bahagian neraka dimana 2 orang anak perempuan ku menderita.” Saya 

tertanya-tanya, “Apa yang aku tahu adalah Yesus tidak pernah berkahwin semasa 

Dia di dunia, tetapi adakah yang Dia cuba katakan?” dan saya tertanya-tanya. 

Kemudian Yesus menjawab, “ Engkau masih baru di gereja, jadi engkau tidak tahu 

akan hal ini. Tetapi bila engkau kembali ke gereja, Tanyalah dengan lebih lanjut 

mengenai apa yang akan Ku tunjukkan kepadamu!” 

 

 Kandungan ceritanya ialah: terdapat 2 adik beradik perempuan dimana 

suami mereka masing-masing telah mati, kerana penghakiman Tuhan, dan adik 

beradik tersebut tidak dapat mengandung. Kedua-dua adik beradik tersebut 

berpakat untuk memabukkan bapa mereka, dan setelah bapa mereka tidur, si kakak 

tidur dengan bapanya dahulu, dan hari berikutnya adiknya pula mengikut kaedah 

yang sama, dan kedua-dua mereka mengandung. 

 

 Cerita tersebut dapat dijumpai di Kejadian 19:31-38, dan saya mempelajari 

bahawa kedua-dua anak saudara Abraham iaitu Lot telah melakukan tindakan 

berikut. Yesus menunjukkan kepada saya tempat tersebut, dan mereka berada 

ditengah-tengah didalam api yang marak di lubang dan mereka menangis teresak-

esak. Yesus sungguh sedih dan menanggung kesakitan yang teramat sehingga Dia 

mengambil keputusan untuk cepat beredar daripada tempat tersebut. Tuhan 

berkata, “ Bong-Nyo! HatiKu terluka kerana anak perempuan tersebut, dan Aku 



juga tahu akan kesakitanmu bila engkau melihat keluarga mu di neraka. Tetapi, 

Aku mahu agar engkau dengan tenangnya memikirkan apa yang telah kau lihat.” 

Yesus menyatakan kepada saya bahawa setiap kali Dia membawa saya ke neraka, 

hatiNya sungguh terluka,tetapi Dia menyembunyikannya daripada saya. Yesus 

mengatakan, “ Mari beredar daripada neraka sekarang!” dan Dia datang dengan 

saya ke gereja. 

 



Day 19: Pengalaman Peribadi Berhadapan Dengan Kerohanian.  
 

(35) Oleh karena itu, janganlah putus asa, sebab kalau kalian tetap 
percaya, maka ada upah yang besar untuk itu!(36) Kalian perlu bersabar, 

supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian 
menerima apa yang dijanjikan-Nya.(37) Sebab dalam Alkitab tertulis, 

"Hanya sebentar saja lagi, maka Ia yang akan datang itu, akan segera 

datang; Ia tidak akan menunda-nunda kedatangan-Nya.(38) Dan umat-
Ku yang benar akan percaya dan hidup; tetapi kalau ada di antara 

mereka yang mundur, maka Aku tidak akan senang kepadanya."(39) Kita 
ini bukanlah umat yang mundur dan sesat. Sebaliknya, kita adalah umat 

yang percaya kepada Allah dan yang diselamatkan. – Ibrani 10:35-39 

 

* Dekon Shin Sung-Kyung Menari Tarian Roh  
Saya seperti berapi-api berdoa didalam bahasa lidah/roh dan tubuh saya 

seperti bebola api yang terbakar. Cuaca diluar adalah bersuhu -10, tetapi kami 

memadamkan semua alat pemanas semasa kami berdoa jadi suasana didalam 

gereja sungguh sejuk. Tetapi Roh Kudus berada pada kami, jadi kesejukkan sedikit 

pun tidak menganggu kami bila Tuhan menukarkan tubuh kami menjadi api yang 

marak. Kami terpaksa menanggalkan pakaian musim sejuk kami yang tebal dan 

hanya memakai pakaian yang nipis. 

 

 Saya sendiri dilanda dengan doa berapi-api. Ianya seperti fenomena sinaran 

matahari yang menulang-julang diatas kepala kami, dan seolah-olah tubuh kami 

lencun oleh sinaran matahari yang terik. Jika ianya adalah hari yang lain, saya 

mungkin telah mengigil denga kesejukkan dan mungkin tidak dapat menempuhi 

pendoaan, tetapi hari ini tangan saya tidak mengigil kesejukan langsung. Saya 

dapat merasakan intuitif bahawa doa saya semakin dalam mendalam. Kira-kira 

sejam berdoa, tanpa saya sedari, tangan saya bergerak. Kedua-dua belah tangan 

dan lengan saya perlahan-lahan mengangkat tinggi dan membentuk dan ianya 

sunguh gemalai. Saya kagum dengan apa yang terjadi. 

 

 Sehingga kini, saya hanya berupaya memerhatikan tarian roh isteri pastor 

dan saudari Baek Bong-Nyo dan saya menginginkan sedalamnya untuk memiliki 

karunia yang sama. “ Tuhan! Bantulah aku untuk menari tarian roh! Aku sungguh 

menginginkan karunia roh ini. Tuhan, aku seikhlasnya telah lama 

menginginkannya! Bantu aku untuk mengalami apa sebenarnya tarian roh 

tersebut!” Dan saya memohon dan merayu. 

 

 Sepanjang kehidupan kekristianan saya, saya tidak pernah mengalami atau 

dipenuhi dengan roh. Saya sungguh berdosa dan sentiasa malu dihadapan Tuhan. 

Akhir-akhir ini saya mengalami lebih kuasa Roh Kudus semasa berdoa doa 

berjaga-jaga pada hari biasa daripada pelayanan hari minggu. Pelayanan hari 

minggu adalah kira-kira 2 jam didedikasikan dengan penyembahan, doa, khutbah 



dan pengumuman bagi Tuhan, dan ianya membuatkan saya menginginkan 

kerohanian lebih lagi – saya tidak dapat menanggungnya. 

 

 Saya kemudiannya bergabung dengan yang lain didalam doa berjaga-jaga 

dan ianya sungguh memberkati dimana setiap malam ianya diisi/dipenuhi dengan 

pembaptisan api marak. 3 hingga 4 jam kami menyembah, memuji, dipenuhi 

dengan roh, diikuti dengan khutbah pastor yang lucu dan lawak disampaikan 

dengan berapi-api untuk 3 jam lamanya. Ini tidak membuatkan kami merasa bosan. 

Anak lelaki saya, yang diberikan nama samara “Penidur”, sentiasa terjaga, matanya 

bersinar; ianya adalah masa berkat. Yesus berada bersama kami di Lord’s Church 

dan membantu membuka hati kami. Pada mulanya, saya tidak faham akan 

maksudnya, tetapi setelah menghadiri doa berjaga-jaga, saya tidak dapat menahan 

daripada terkejut luar daripada kepercayaan. 

 

 Setiap pasukan pendoa dengan sedaya-upayanya menangis didalam doa 

untuk berjumpa dengan Tuhan. Semasa berdoa Yesus dengan sibuknya menghadiri 

secara peribadi setiap individu. Dia bergerak kesana kemari, menyentuh kami, dan 

Dia membawa mereka yang harus melawat neraka dan membolehkan lawatan 

singkat. Juga, Dia membawa sesetengahnya ke syurga dan ini membuatkan Dia 

sungguh sibuk. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi saya. Sebabnya adalah 

kerana Roh Kudus membenarkan saya untuk mengalami tarian roh hari ini. 

 

 Saya tidak tahu berapa lama Dia membenarkan saya merasakan/menghayati 

tarian roh, tetapi saya sungguh bersyukur dan berterima kasih setiap hari kerana 

saya dapat menari. Oh! Setiap masa saya sekadar menonton dan mendengar 

penerangan mengenai tarian roh! Roh Kudus mengiringi saya dan saya menari 

sehingga memenuhi kandungan hati saya. Kenapa saya sungguh bersukacita? 

Kenapa saya sungguh bergembira? Lidah saya lebih lagi berkuasa dan sepanjang 

malam saya tidak merasakan masa berlalu. Ianya hampir kepada masa Jung-Min 

untuk kesekolah, tetapi saya merasakan jika saya mengakhiri doa sekarang saya 

akan ketinggalan. Tuhan dengan lembutnya mengambil tangan saya dan mengusap 

rambut saya. Saya merasakan kehangatan. Alleluia! Amin! Saya memberikan 

kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan. Pastor dengan ikhlasnya mengucapkan 

tahniah dan memuji saya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masuk Ke Tahkta Allah Bapa (Revelation 4:2-4)  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 
 Sebaik saja saya mula berdoa, 3 iblis bertanduk muncul. Saya menjerit pada 

iblis tersebut sebelum dia menghampiri saya: “Syaitan! Iblis! Dalam nama Yesus 

lenyaplah!” dan saya  mengusir iblis tersebut lari. Sambil itu, saya menjerit, “ 

Bapa! Aku merinduiMu!” dan dalam sekelip mata Yesus datang dan memanggil. “ 

KesayanganKu Yoo-Kyung! Adakah engkau memanggil bapamu?” Dengan 

tulusnya saya menjawab “Ya!” Tuhan bertanya “ Adakah engkau ingin memanggil 

bapamu?” saya menjawab “ Ya, aku sungguh menginginkannya.” Tanpa 

berlengah-lengah, Dia berkata “ Panggillah!” jadi saya menjerit tanpa jemu, “ 

Bapa! Bapa!” Yesus melihat saya, merasa kasihan, dan dengan lembutnya Dia 

memegang tangan saya. 

 
 Sebaik sahaja Yesus memegang tangan saya, Yesus dan saya terbang 

diudara dan tiba di syurga. Satu perkara yang sungguh seronok saya lakukan di 

syurga adalah: menunggang awan dan mengembara di seluruh langit di syurga, 

menyanyi menyembah kepada Yesus dan juga bermain di pantai. Yesus berkata “ 

Yoo-Kyung! Ingat janji yang Aku nyatakan kepada engkau semalam? Adakah 

engkau ingat?” Dan saya menjawab. “ Ya, Yesus! Engkau berjanji untuk 

menunjukkan Allah Bapa kepada ku.” Tuhan membawa saya berjumpa dengan 

Allah Bapa. Yesus sesungguhnya menepati janjiNya. 

 

 Allah Bapa kita sungguh besar daripada apa yang kita fikirkan, dan 

sungguhpun dia duduk, Dia seperti setinggi langit di syurga. Dia sungguh bersinar 

lebih terang daripada matahari dan tahktaNya sungguh besar. 

 

 Saya dipenuhi dengan sukacita, saya menyanyi puji sembah berdiri 

dihadapan Tuhan. Saya menyanyi dengan penuh sukacita nyanyian yang kami 

nyanyikan semasa penghabisan pelayanan di gereja. “ Berkati Tuhan, jiwaku,” dan 

Allah Bapa mendengar saya menyanyi. Dia menari penuh sukacita, dan bila saja 

Dia bergerak, tanpa terduga, sinar cahaya yang berwarna-warni tercurah. 

 

 Juga, dihadapan Allah Bapa, satu buku yang sungguh besar lebih besar 

daripada gunung sedang terbuka, dan Dia melihat kearah buku tersebut. Tangan 

Tuhan yang besar dihulurkan dan dengan lembutnya mengusap kepala saya. 

Magnitud betapa besarnya tangan Tuhan tidak dapat dinyatakan dengan kata. 

Bahagian atas tubuh Tuhan dilitupi dengan kabus-seperti awan. Yesus meminta 

saya untuk menyanyikan lagi lagu puji sembah, jadi saya mula menyanyi sekali 

lagi. Tuhan bersukacita didalam puji sembah saya dan menepuk tanganNya dan 

memegang tangan saya dan menghayunkan ke depan dan ke belakang. Saya 

sungguh gembira, saya menghayunkan tangan saya disekeliling sehingga Yesus 

mengingatkan saya dengan berkata, “ Dalam hadirat Allah Bapa jangan 



menghayunkan tangan tanpa kawalan!” Dengan itu, Dia mengajar saya 

mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan kepala saya ditundukkan tanpa hormat. 

 

 Yesus mengambil tangan saya dan mengiringi saya ke Jalan Sakti. Bintang 

di ruang angkasa sungguh indah. Kemudian Yae-Ji datang dengan malaikat dan 

mengucapkan selamat jalan. Yesus dan saya kembali ke gereja berpegangan 

tangan. Yesus menyentuh dan membelai semua jemaat yang berdoa di gereja. Dia 

berjalan disekeliling dan menyentuh belakang pastor yang sakit, isteri pastor, 

dekones Shin, Haak-Sung, Joseph, dan Joo-Eun. Yesus beredar terlebih dahulu dan 

kemudiannya diikuti oleh para malaikat yang menemani Dia, saya menghentikan 

mereka dengan menanyakan satu soalan.” Malaikat! Kalian akan melindungi aku 

kan?” dan malaikat menjawab, “ Ya, saudari Yoo-Kyung, kami akan 

melakukannya. Jangan bimbang!” Mereka beredar. 

 

Menghentam Iblis!  

 

Lee, Haak-Sung:  

 

 Pastor mengatakan bahawa dia kesal diserang oleh iblis, dan dia masih 

menderita kesakitan daripada kesan serangan tersebut. Dalam khutbah pastor dia 

memberitahukan kepada kami bahwa kami berupaya menangkap iblis dengan 

tangan kami pada mala mini dan meminta supaya kami bersedia untuk bertindak 

balas terhadap mereka. Dalam kesatuan suara kami menjerit “Amin!” Tiba 

masanya untuk berdoa, jadi saya berdoa dalam bahasa roh dengan tekunnya, bila 

dengan perlahannya Yesus menghampiri. Yesus duduk dihadapan isteri pastor dan 

mendengar doanya bagi satu masa yang lama, dan kemudian Dia beredar dekat 

dengan pastor dan berkata kepada pastor. “ Pastor Kim! Bahagian manakah kamu 

terasa sakit?” Dan kemudian pastor menunjuk ke bahagian dimana tempat iblis 

telah mengigit dan mencakar dia. Yesus memberi perhatian pada leher pastor dan 

belakangnya dan berterusan mengusapi bahagian tersebut. Dia kemudian 

mendekati Joseph dan menepuk kepalanya dan senyum. Pada saat itu, Joseph 

berkeinginan untuk mengalirkan airmata dan seikhlasnya menangis kepada Tuhan, 

tetapi tidak kira betapa bersungguhnya dia mencuba, dia tidak dapat mengalirkan 

airmata. Dengan itu, dia menggosokkan air liurnya di matanya. Tuhan melihat 

kebodohan tersebut dan ketawa. Yesus beredar menghampiri dekones Shin, dan 

begitu juga kepada mereka yang lain. 

 
 Setelah Yesus beredar, saya berterusan berdoa dalam bahasa roh bila 5 roh 

iblis menyerang sekaligus. Saya teringat mesej pastor pada malam tersebut dan 

berkeputusan didalam hati saya, jadi saya menghulurkan tangan saya seperti 

berenang. Tubuh saya mula menghangat, dan bila saya membuka tangan saya, saya 

menangkap sesuatu. Bila saya melihat dengan mata roh saya, ianya adalah iblis 

wanita memakai gaun putih dengan rambutnya menghurai. Kakinya erat pada 

gengaman saya dan dia tidak terdaya ( Markus 3:15) 



 Saya mula memutarkan iblis wanita tersebut. Tetapi bagaimana dia berputar 

seperti kipas helicopter? Ianya sungguh ajaib. Saya berterusan memutarkan dia dan 

membuangkan dia ke sudut dan lehernya patah, dan dia menjerit, “ Ouch! Engkau 

membunuhku!” Dengan segera, bahagian khutbah yang disampaikan oleh pastor 

bermain difikiran saya. “ Bila kamu melihat iblis, hancurkan mereka tanpa belas 

kasihan! Korek mata mereka dan pijak mereka!” Bila mereka menyerang secara 

rawak, saya menghadang mereka dengan tangan saya, dan menendang mereka 

semasa mereka meraung, “ Oh! Arghh! Tolong kami!” dan mereka beredar. Saya 

menjerit dengan kegembiraan jauh disudut hati yang dalam. Dengan taatnya saya 

membalas “ Amin!” semasa khutbah pastor dinyatakan, tetapi untuk mengalaminya 

secara realiti amat mengagumkan! Saya tidak lagi merasa takut. Sungguhpun iblis 

menyerang dalam satu kumpulan, tanpa ragu saya bersedia untuk menyerang 

mereka. 

 

 Saya selalu menyaksikan adegan malaikat turun dari syurga dan 

mencurahkan sejenis minyak keatas kepala pastor semasa dia berkhutbah. Bila ini 

terjadi, khutbahnya bergema dengan lebih berkuasa. Bila khutbah tersebut 

berkenaan dengan iblis dan identiti mereka, iblis-iblis tersebut secara rahsianya 

bersembunyi di gereja berkumpul di salah satu sudut dan mengeletar ketakutan. 

 

 Saya mengumpulkan diri saya dan mula berdoa lagi dan tiba-tiba ada 

sesuatu seperti bentuk dadu dengan kaki berperingkat kearah saya. Dadu iblis 

tersebut memiliki mata dan buku lalinya berada dalam pegangan saya. Saya 

memegang iblis dengan tangan saya dan mula memutarkannya, dan saya 

membuangnya ke atas dan kakinya terhulur panjang seperti gegelung getah. Saya 

berterusan memutarkannya dan kaki iblis tersebut berterusan terjuntai, tetapi saya 

tidak menghiraukannya dan saya terus membaling mereka. 

 

 Kemudian, iblis yang diceritakan oleh Joo-Eun kepada saya semalam datang 

kearah saya, dan iblis ini memakai gaun, dan ia menghampiri saya, memutarkan 

mata putihnya. Saya menunggu iblis tersebut datang dekat dengan saya. Sebaik 

saja iblis tersebut cuba menganggu saya berdoa, saya mengangkat 2 jari dan tanpa 

belas kasihan mula mencungkil matanya. Tidak hanya itu: saya mengorek matanya 

keluar dan memukulnya sehingga jatuh ke lantai. 

  

 Tanpa mata, iblis tersebut merangkak dan meraba disekitar lantai dan 

menjerit-jerit. “ Oh Tidak! Mataku! Dimanakah mataku? Tolong aku untuk 

mencari mataku!” dan ianya meraba-raba dilantai bila ia menemui matanya. Iblis 

tersebut cuba meletakkan kembali matanya kedalam soket matanya, tetapi ianya 

telah terlalu kotor. Bukan itu saja masalahnya; matanya diletakkan secara terbalik, 

jadi iblis tersebut memiliki mata yang bersilang. Akhirnya iblis tersebut ketakutan 

dan melarikan diri. 

 

 



 Beberapa ketika kemudian, satu iblis dengan perlahan-lahan menghampiri 

saya. Dia memakai baju putih lengan pendek, tetapi baju tersebut koyak dimana-

mana. Sedang saya memikirkan untuk mengulingkan iblis tersebut seperti bola 

bowling, tanpa sebarang petunjuk, iblis tersebut meneruskan cara saya, melihat 

saya untuk tanda seterusnya. Bila jarak antara kami semakin dekat dan dalam 

capaian saya, saya menghulurkan tangan saya, dan seperti yang dilakukan dengan 

bola bowling, saya menucukkan jari telunjuk dan jari tengah saya ke mata iblis 

tersebut sementara jari ibu saya cucukkan kelubang hidung iblis tersebut. 

Kemudian saya balingkan iblis tersebut seperti bola bowling dan ianya berguling 

dan bila tiba dipenghujungnya, ianya berkecai dan lesap. 

 

 Sekali lagi, satu lagi iblis muncul dengan memakai gaun dan berambut 

panjang, dan dia berdarah dari matanya tanpa henti. Terdapat darah di seluruh 

mulutnya, dan bila ia menghampiri saya, bulu roma yang menegak. Ia dimodelkan 

dengan cirri-ciri Korea. Saya tidak tahu, mungkin ianya adalah kerana Tuhan 

memberikan saya keberanian, tetapi saya tidak mahu mengelak pertarungan 

tersebut, tidak sedikit pun. Saya sendiri terkejut dengan perubahan yang terjadi 

didalam diri saya. 

 

 Tiba-tiba, saya memiliki pemikiran yang ingin mengejar iblis tersebut dan 

menampar mukanya. Di sekolah, bila kanak-kanak tidak mendengar kata, mereka 

akan dihukum dengan pipi mereka ditarik dan dicubit. Dalam hati saya, saya ingin 

menggunakan kaedah yang sama. Tetapi, iblis yang berhadapan dengan saya kini 

adalah yang paling hina dimata saya; iblis wanita dan saya tidak tahu sejauh 

manakah saya berjaya melakukannya. Saya berusaha untuk tidak menunjukkan 

kelemahan saya dan tanpa berlengah-lengah saya meneruskannya. Saya cuba 

menggapai rambutnya yang panjang, dan sesungguhnya rambutnya berada dalam 

gengaman saya! 

 

 Timbul keyakinan didalam saya. Jadi dengan menggunakan tangan kanan 

saya, saya menumbuk pipi kiri iblis tersebut dengan menggunakan tangan kiri 

saya, saya menampar pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan saya dengan 

sekuat tenaga saya, iblis tersebut mula menjerit. Saya merasakan kemenangan, dan 

dengan selang selinya saya menumbuk muka iblis tersebut dengan kedua-dua 

tangan saya sehingga saya merasa puas. 

 

 “ Berhenti datang kesini! Kau yang menjengkelkan! Iblis!” Dan setelah 

berterusan menumbuk, iblis tersebut melarikan diri sambil menjerit. Sejak berdoa, 

saya melihat pelbagai perkara yang aneh! Kadang kalanya ianya menakjubkan, 

menakutkan dan menghiburkan. Yeah! Saya telah menampar iblis yang bodoh! 

 

 

 

 



 Saya menyambung berdoa didalam bahasa roh bila bentuk seorang lelaki 

yang tegap muncul dan menghampiri saya dengan kekuatan yang mengalir. Iblis 

tersebut menggunkan topeng besi dan hanya wujud satu matanya. Semakin iblis 

tersebut menghampiri saya, saya dapat melihat lebih jelas matanya. Didalam 

matanya terdapat sekawanan larva/ulat, mengkerumuni penuh didalam mata 

tersebut, dan ianya kelihatan seperti ulat tersebut memakan biji matanya. 

 

 Ianya sungguh menjijikan dan sungguh menakutkan sehingga saya tidak 

mahu menyentuhnya. Saya menjerit, “ Dalam nama Yesus, beredar daripadaku!” 

Bukannya melarikan diri daripada saya, malahan iblis tersebut mula menari dalam 

gerakan berpusing. Kemudian ianya berulang-ulang muncul dan hilang, hilang dan 

muncul kembali. Saya menunggu sehingga iblis tersebut muncul kembali, dan 

sebaik saja ianya muncul, saya dengan sepantasnya saya memangkap tubuhnya dan 

mula memutarkan/memusingkan tubuhnya seperti seni mempertahankan diri Cina 

yang memutarkan kayu yang panjang. Setelah memutarkannya seketika, saya 

membalingkan iblis tersebut ke belakang gereja dan dengan itu ianya lenyap. 

 

 Pada saat itu, Yesus datang dan bertepuk tangan kepada saya dan 

mengatakan, “ KesayanganKu Haa-Sung, engkau akhirnya sampai ke tahap 

mendera iblis tersebut! Aku sungguh bangga dengan mu, sungguh bangga!” Dia 

juga mengatakan, “ Haak-Sung! Kongsikan niat kamu dengan Ku jika engkau ada 

niat/permintaan tersebut!” Jadi saya mengatakan, “ Ya, Yesus! Keinginan kami 

adalah agar saudara kami Oh, Jong-Suk dari gereja dapat selesai waktu 

bertugasnya lebih awal dan datang untuk menyertai kami didalam berdoa. Juga, 

aku mengharapkan agar Engkau membuatkan dia tidak letih.” Inilah permintaan 

yang sama yang telah saya minta sebelumnya. Yesus senyum dan mengatakan, “ 

Ya, Aku tahu!” kemudiannya Dia beredar. 

 

 Saya dapat merasakan bahawa terdapatnya kehadiran roh iblis di dinding 

yang mendengar perbualan antara saya dengan Yesus. Bila saya berdoa, saya selalu 

duduk berdekatan dengan dinding dengan tangan saya menyentuh dindingm dan 

pada mulanya saya tidak melihat apapun. Bila saya menghulurkan tangan saya, 

tiba-tiba saya tersentuh hidung dan kemudiannya jari saya terperangkap dalam 

lubang hidung. Saya mengumpulkan sepenuh kekuatan saya dan menarik hidung 

tersebut, kemudian satu hidung berwarna mereah terhulur keluar seperti gegelang 

getang dan serentak dengan itu iblis tersebut menjerit kuar. Saya berterusan 

menarik hidung dan kemudiannya melepaskannya. Hidung yang diregangkan 

tersebut denga pantasnya mengecut dan tersekat pada mukanya. Disebabkan 

tindakan tersebut, tempat persembunyiannya terdedah, dan iblis tersebut terus 

menghilangkan diri dengan hidung yang berdarah dan tangisan kesakitan. 

 

 

 

 



Kim, Joo-Eun :  
 

 Saya sedang menyanyikan nyayian 388 “ Glory,glory, hallelujah 

(Kemuliaan, kemuliaan, Alleluia),” dan berdoa dengan tekunnya bila tubuh saya 

seperti berada dalam api. Suhu diluar sungguh sejuk dan sama juga didalam gereja, 

tetapi saya berpeluh. 

 

 Saya berdoa dalam masa yang lama, bila satu iblis dengan muka yang sangat 

besar muncul. Ianya kekurangan hidung dan mulut, tetapi memiliki mata yang 

sungguh besar dengan tanduk yang besar ditengah2 mukanya. Iblis tersebut 

mengengsot kearah saya. Saya ketakutan, jadi saya berpindah ke tengah antara ibu 

saya dan saudari Baek, Bong-Nyo dan sambung untuk berdoa. Iblis yang menjelma 

dihadapan Haak-Sung dan dengan silapnya memasukkan matanya, datang ke araha 

saya dengan matanya masih diselaputi kekotoran. 

 

 Iblis yang mata yang salah tersebut datang menghampiri saya dengan 

ekpresi sedih dan berkata, “ Oh, aku menderita kerana si celaka, Haak-Sung. Dia 

yang lakukan ini!” Saya membalas dengan mengatakn “ Bagus! Ianya sungguh 

mengembirakan mendengarnya!” Kemudian iblis tersebut mula menangis, berkata, 

“ Berhenti! Hentikan semua itu!’ Jadi saya laungkan, “ Kamu iblis yang durjana! 

Dalam nama Yesus, enyah kau dariku!” Dan ianya pun lesap. 

 

 Saya menyambung untuk berdoa dalam bahasa roh bila iblis yang sama 

yang telah diseksa oleh Haak-Sung datang kembali menangis. Matanya putih, dan 

ia merungut sendirian. Saya cuba mendengar dengan teliti, “ Ouch! Biji mataku! 

Ouch! Biji mataku!” dan ianya agak melucukan melihat iblis yang menderita 

akibat didera oleh Haak-Sung datang kepada saya satu per satu. Ianya sungguh 

pelik bila iblis tersebut berkeputusan menghampiri saya, tetapi ianya sungguh 

mengembirakan bila Haak-Sung menuntut bela pada mereka. Saya tidak peduli jiak 

iblis tersebut mendengar atau tidak apa yang saya katakana, tetapi saya jeritkan “ 

Wow! Sungguh hebat!” Iblis tersebut membalas dengan mengatakan, “ Hentikan! 

Hentikan!” dan semasa mereka bersedia untuk menyerang, saudari Baek, Bong-

Nyo dengan pantasnya melihat kejadian tersebut menopangkan tangannya di 

belakang saya dan dia mula berdoa bagi saya. Saya mengumpulkan segenap 

kekuatan saya dan jeritkan “ Syaitan! Enyah kau dariku!” dan mereka terus lenyap. 

 

 Kemudian semasa saya menyambung untuk berdoa dengan tekun, seseorang 

berada dibelakang saya, menarik baju saya. Saya tertanya-tanya siapakah 

yangmenarik baju saya, jadi saya melihat dengan mata roh saya, tetapi saya tidak 

melihat apa pun. Jadi saya teruskan untuk berdoa bila saya merasakan tarikan 

dibelakang saya. Kali ini saya tidak menghiraukannya dan member tumpuan dalam 

berdoa, bila sesuatu menarik rambut saya dengan kasar. Ia bermula juga 

mempergarakan sebelah saya dan menarik rambut saya, tetapi bukan itu 

sahaja, ia mula tunda pada seluar saya. 
 



 Saya cuba bertahan selagi termampu, bila saya merasakan udara sejuk 

bertiup, saya perasan satu oblek pelik dihadapan saya. Matanya bertindah antara 

satu sama lain, ia mengelilingi dan berguling kearah saya. Dengan jeritan yang 

kuat, saya mengatakan, “ Hei! Iblis! Kenapa engkau menganggu aku? Engkau 

tidak mendekati yang lain! Aku sungguh muak dengan kamu! Dengan itu, iblis 

tersebut menjawab, “ Yakah? Bagus, muaklah denganku! Aku cuba membawa kau 

ke neraka! Kenapa engkau banyak berdoa, perosak kecil?” Dan ia mengutuk saya. 

 

 Tanpa berlengah, saya menjawab. “ Kau memanggil aku perosak kecil? Kau 

membuat aku ketawa! Seperti yang dinyatakan oleh pastor dalam khutbahnya, raja 

iblis kamu lari dengan ketakutan, jadi kau sebagai hamba kecil tidak tertanding 

sekali pun! Yesus akan memukul kalian semua dan juga syaitan! Kamu daging 

mati!” Sebaik saja saya menyatakan perkara tersebut, ia bergolek dengan lebih 

dekat dan mengatakan, “ Adakah kamu memikirkan sedemikian?” Ia berhenti 

dihadapan saya dan berbisik di telinga saya, “ Berhenti berdoa! Adakah engkau 

memperolehi sesuatu untuk dimakan bila kamu berdoa? Adakah kamu 

memperolehi kek beras? Kenapa kamu berdoa?” Jadi dengan pantasnya, “ Hei! 

Bila aku berdoa mujizat terjadi dan aku mengumpul ganjarannya! Kamu iblis! 

Enyah daripadaku!” Dengan segera ia berguling dan beredar. 

 

 Sekali lagi saya menyambung untuk berdoa didalam bahasa roh bila Yesus, 

yang amat saya sayangi datang kepada saya. Yesus berkata, “ Patutkah Aku 

memanggil kamu dengan namamu? Atau dengan nama samaranmu?” dan saya 

mengatakan, “ Yesus! Aku menyukai panggilan bijian!” “ Ya, ya. Bagaimana 

dengan BijianKu?” Jadi saya menjawab, “ Sungguh baik, Yesus!” Yesus berkata, “ 

Jika engkau ada sesuatu ingin ditanyakan kepadaKu, jangan segan untuk 

menanyakannya.” Tanpa berlengah lagi, saya mula bertanya, “ Tuhan! Terlalu 

banyak yang ingin aku ketahui. Bapa dekonis Shin telah meninggal dunia begitu 

juga dengan Yae-Ji. Adakah mereka berdua berjumpa di syurga?” Tuhan senyum 

dan melegakan saya, “ Kedua-dua mereka berjumpa di syurga, menyembah dan 

berkongsi di syurga! Walaupun jarak mereka jauh dari satu sama lain, tetapi 

mereka selalu bermain bersama di taman. KesayanganKu Bijian, masih banyak 

tempat yang harus Aku kunjungi, jadi Aku harus beredar sekarang. Berterusanlah 

berdoa dengan tekun!” Dia kemudiannya hilang. 

 

 Iblis datang kembali sebaik saja Yesus beredar. Seperti yang saya dengar 

daripada Haak-Sung pada hari sebelumnya mengenai pengalamannya semasa 

berdoa, dan saya rasa iblis yang berdepan dengan dia sebelumnya saat ini 

menghampiri saya. Saya melihat ular yang sungguh besar dihadapan saya, dan 

ianya mengejutkan saya. Saya bergetar ketakutan. Ianya kelihatan sungguh besar 

daripada anaconda, dan ia menunjukkan 2 kepala. Ular tersebut semakin dekat 

dengan mulutnya terbuka luas, dan dalam masa yang sama lidah yang kecil dan 

panjang terjelur keluar dan masuk. Saya sungguh ketakutan sehinggakan tidak tahu 

apa yang harus saya lakukan. Ular tersebut sungguh menakutkan, dan saya dapat 



melihat ular tersebut dengan jelas. Ciri tersendiri mukanya adalah kening diatas 

matanya ikal seperti digulungkan. Juga, matanya berwarna bercampur antara warna 

hitam dan ungu dan dihujung kedua-dua matanya dinaikkan. 

 

 Semasa saya fokus kepadanya, tiba-tiba ular tersebut, dengan ganasnya 

menyergap kearah saya – seperti ianya ingin menelan saya. Pada saat ular tersebut 

menjerit, tanpa berlengah lagi saya menjerit, “ Dalam nama Yesus enyah kau dari 

ku!” 2 kali saya menjerit, tetapi saya tidak melihat ianya akan berhenti. Jadi 

dengan sekuat suara saya menjerit memanggil Yesus. “ Yesus! Tolong aku! 

Tolonglah hilangkan ular yang menakutkan ini!” Bila saya memanggil Yesus, serta 

merta Dia datang dan mengambil ular tersebut dengan menggunakan tanganNya. 

Dia memutarkan ular tersebut dengan sepantasnya dan membuangnya sejauh yang 

mungkin. Saya tunduk dengan kesyukuran dan berkata, “ Yesus! Terima kasih. 

Aku sungguh gementar ketakutan!” Tuhan menjawab, “ KesayanganKu Bijian! 

Bila saja engkau memanggil namaKu, Aku akan sentiasa disana dan membantumu. 

Jadi jangan risau. Apa yang perlu kau lakukan adalah berdoa dengan tekunnya.” 

 

*Kim, Joo-Eun Akhirnya Dapat Melihat Malaikat (Ibrani 1:14)  
 Saya memperbaharui fikiran saya, memperbaharui dan mula untuk berdoa, 

bila saya perasan malaikat yang sesungguhnya ingin saya lihat. 2 malaikat turun 

dengan perlahan dan penuh hormatnya menyapa saya. “ Salam, saudari Joo-Eun!” 

dan mereka berbicara dengan santunnya. Malaikat tersebut sungguh cantik, dan 

mereka kelihatan lebih tinggi daripada manusia. Pada tangan mereka terdapat satu 

jubah yang sungguh cantik dan bersinar. Kemudian mereka membuka dan 

menayangkan jubah tersebut dan berkata, “ Saudari Joo-eun! Jubah ini cantikkan?” 

 

 Dengan pantasnya saya menjawab, “ Aku mahu mencubanya sekarang!” 

Malaikat datang menghampiri, dengan lemah lembutnya dan berhati-hati 

memakaikan saya dengan jubah tersebut. Jubah yang dipakaikan oleh malaikat 

tersebut mempunyai sayap dibahagian belakangnya. Dan malaikat tersebut berdiri 

disebelah saya dan memegang tangan saya, saya dipenuhi dengan kekuatan. Saya 

terbang keatas menuju syurga. Semasa kami melalui angkasa, langir malam hitam 

muncul, dan bumi tempat kita tinggal menjadi semakin jauh. 

 

 Kami berterusan terbang ke satu tempat dimana semua bintang bertaburan di 

Bikma Sakti. Saya merasakan kedua-dua lengan santai ke sisi saya apabila 

saya ternampak sayap pada pakaian saya berkibar-kibar. Gambar yang 

pernah saya lihat di buku mengenai Bikma Sakti tidak menyatakan keindahan 

sebenarnya. Ianya kelihatan telah ada sejak kami tiba di Bikma Sakti, tetapi kami 

tidak dapat meneruskan lebih mara lagi. Saya berfikir, saya ingin ke syurga, tetapi 

apa yang terjadi sekarang ini? Kemudian malaikat menjawab saya dengan 

penjelasan: “ Sebabnya adalah kerana kamu masih tidak cukup berdoa, jadi kita 

hanya dapat sampai setakat ini saja.” Saya sungguh kecewa dan tidak berpuas hati, 

tetapi saya tidak memiliki pilihan lain selain pulang dengan malaikat. 



Dalam perjalanan balik, pemandangan bumi dari angkasa sungguh cantik. Sukar 

untuk mempercayai bahawa saya tinggal di planet yang kecil! Saya memandang 

kearah atmospera merah yang mengelilingi planet ke planet semasa saya 

mendekati bumi dan kembali ke gereja. Hari ini dipenuhi dengan peluang yang 

terlepas. Saya mempelajari kepentingan nilai doa, dan dalam usaha saya 

mengembara ke syurga, saya harus mengumpulkan segala kekuatan saya bagi 

maksud tersebut. Saya mengambarkan syurga semasa saya berdoa, dipenuhi 

dengan api, dan malaikat turun dari atas dan duduk disebelah saya. Malaikat 

berbaris dan mengumpulkan semua doa saya kedalam mangkuk emas kecil yang 

mereka bawa ditangan mereka. Saya berbual dengan malaikat. “ malaikat sekalian! 

Malaikat! Aku akan berdoa lebih banyak dari saat ini, jadi pastikan lain kali kalian 

membawa mangkuk yang lebih besar!” Saya berbicara dengan mereka secara 

bersahaja, tetapi salah satu malaikat menjawab dengan hormatnya, “ Ya, saudari 

Joo-Eun! Saya faham!”  

 

 

Berjalan Dengan Yesus  

 

Baek, Bong-Nyo:  

 
 Semasa saya berdoa, Yesus membawa saya ke neraka. Saya berjalan di 

sepanjang laluan yang sempit bila saya melihat iblis yang kelihatan seperti kura-

kura berada dihadapan saya. Iblis tersebut menucukkan jarinya kedalam soket 

matanya dan mengeluarkan biji matanya dan bermain dengan biji mata tersebut, 

dan kemudiannya mengembalikan biji mata tersebut kedalam soketnya kembali. Ia 

mengulangi perbuatan tersebut berulangkali. Saya berfikir sendiri, “ Iblis tersebut 

sememangnya gila” dan saya tertawa sendiri. Dengan sesuatu berada di lengannya, 

ia memulakan perbualan. Hasil pemerhatian, saya mendapati bahawa bijimatanya 

satu tidak terdapat didalam soket matanya, dan ia hanya bermain dengan sebiji 

matanya sahaja. “ Hei! Kamu! Kamu harus mencungkil biji mata kamu dan 

letakkan kembali kedalam soket matamu seperti yang aku lakukan! Ianya sungguh 

menyeronokkan! Cubalah !” Ia berterusan memujuk saya. 

 

 Walaupun Yesus berdiri sebelah kanan saya, saya menyumpah iblis tersebut. 

“ Kau salah satu iblis celaka! Kenapa perlunya aku mencungkil biji mataku? Kau 

sajalah yang berterusan berbuat demikian!” Iblis tersebut membalas dengan 

kasarnya, “ Tidakkah kau tahu betapa seronoknya sebegini?” dan ia berterusan 

mengambil biji matanya dan bermain dengan biji matanya. 

 

 Tuhan memberikan cadangan, “ Jangan menghiraukannya dan teruskan 

perjalanan, “ dan kami meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya. 

 

 

 



 Yesus dan saya meneruskan perjalanan bila satu tiang yang tinggi dan lebar 

muncul. Tiang tersebut sungguh besar sehingga saya tidak dapat membezakan 

samada ianya adalah sebuah padang ataupun tiang. Pada tiang tersebut dengan 

samar-samarnya saya dapat melihat beberapa objek bergerak, dan bila saya melihat 

dengan dekat, terdapat manusia yang tidak terkira banyaknya terlekat pada tiang 

tersebut. Manusia-manusia tersebut semuanya telanjang dan diikat dengan tali 

untuk menghalang mereka daripada bergerak. Kira-kira lebih daripada 10 ribu 

tubuh manusia terdapat disitu. 

 

 Serangga putih melekat pada tubuh-tubuh manusia tersebut, berpadat-padat 

memakan daging mereka. Setiap kali serangga tersebut merobek daging manusia 

tersebut, kedengaran jeritan kesakitan bergema. Seperti yang dileihaat di bahagian 

neraka yang lain, manusia hanya tinggal tulang pada penghujungnya, dan bila 

daging mereka tumbuh lagi, kejadian tersebut berulang lagi. Sukar dinyatakan 

samada ianya adalah manusia mahupun binatang. Saya menanya Yesus: “ Tuhan! 

Apakah dosa mereka ini yang diseksa disini?” Kemudian Tuhan menjawab, “ 

Manusia tersebut adalah mereka yang tidak sepenuh hatinya menghadiri pelayanan 

pagi dan hanya hadir seketika dan kemudiannya dengan cepat-cepat meminta diri 

dan seterusnya beredar untuk berseronok dengan duniawi, dan akhirnya akan mati 

dalam kemalangan kereta. Juga terdapat mereka yang hadir ke gereja tetapi 

bersembunyi meminum arak dan ada kalanya mengunjungi kelab (disko, bar), dan 

begitu juga dengan mereka yang menghadiri gereja secara formality tanpa pernah 

mengalami Tuhan!”  

 

 Jeritan mereka sungguh menganggukan, dan saya tidak dapat memberikan 

perhatian keatas apa yang saya lihat. “ Oh Tuhan! Aku tidak dapat melihat dengan 

kesemua jeritan ini. Aku tidak sanggup melihat pemandangan yang menakutkan 

ini. Aku berharap agar dapat meninggalkan neraka sekarang ini juga!” Saya tidak 

mahu memanjangkan masa untuk berada di neraka kerana saya tidak mahu melihat 

/ menyaksikan ibubapa dan adik lelaki saya didalam kesakitan. Saya sungguh 

gementar, jadi saya asyik bertanya dan memastikan dengan Tuhan untuk kepastian 

jika Dia akan menunjukkan mereka kepada saya. “ Tuhan! Hari ini aku menolak 

untuk pergi ke tempat dimana terdapatnya keluargaku! Sesungguhnya aku tidak 

akan kesana!” Tuhan memegang tangan saya dan berkata “ Baiklah. Kita berhenti 

disini dan sekarang kita ke syurga!” Sebaik saja Dia memegang tangan saya, saya 

terus terbang dilangit syurgawi dan tiba di Taman Eden. 

 

 Yesus dan saya bergandingan tangan didalam taman dan ianya seperti 

temujanji yang sungguh menawan. Melihat bagaimana gembira dan kagumnya 

saya, dengan lembutnya Yesus berbisik kepada saya. “ KesayanganKu Bong-Nyo! 

Kesihatanmu tidak memuaskan. Ianya sungguh sukar sekarang tetapi engkau harus 

bertahan!” Kata-kata Yesus sentiasa menyenangkan dan menggerakkan saya, dan 

saya sentiasa menangis memikirkan keselesaan tersebut. ( 2 Korintus 1:5) Yesus 

dan saya bertukar dan berkongsi banyak pemikiran, berbicara mengenai lawatan 



saya ke syurga dan neraka dan begitu juga dengan bagaimana untuk hidup dengan 

teratur mulai sekarang. 

 

 

Seperti Renjatan Elektrik  

 

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 
 Setelah terkejut dengan serangan iblis sehari sebelum kelmarin, luka gigitan 

berterusan membuatkan saya kesakitan setiap hari. Getaran daripada bernafas dan 

bercakap membuatkan saya didalam kesakitan yang teramat sangat sehingga 

selalunya saya mencengkam gigi saya sehingga kesakitan tersebut reda. Tetapi 

dengan kebaikan Tuhan, Dia membolehkan saya menyampaikan khutbah dan 

menyanyi puji sembah dengan kesakitan yang masih dapat saya tahani. Dengan 

segala kekuatan yang ada, saya mengangkat tinggi tangan saya dan berdoa – dan 

masa itulah saya merasakan seperti renjatan elektrik seperti memasuki melalui 

kedua-dua belah tangan saya. Pada mulanya ianya sungguh kuat, dan ianya 

berterusan mengalir melalui seluruh ceruk dan sudut tubuh saya. 

 
 Tuhan mencurahkan minyak urapan keatas saya melalui Roh Kudus, tetapi 

kesakitan fizikal saya masih tidak reda. Berdoa dengan kedua-dua belah tangan 

diangkat tinggi sememangnya sungguh sukar, dan ianya seperti saya dihukum. 

Terdapat beberapa ketika saya merasakan kesakitan menusuk, seperti saya dicucuk 

dengan jarum. Kemudian saya akan menurunkan tangan saya. Bila kesakitan 

berkurang, saya mengangkat tangan saya ke atas dan berdoa dan tindakan ini 

berulang-ulang kali. Pada kali ini saya mengambil keputusan untuk berdoa dengan 

tangan diangkat tinggi, bila secara tiba-tiba tapak tangan kiri saya bergerak 1 cm 

kea rah luar. Saya berterusan berdoa bila tapak tangan saya bergerak 1 cm dan kali 

ini tangan saya berpaling. Kemudian ianya berhenti dan berterusan algi bila saya 

mula berdoa lagi, dan lebih kurang sejam kemudian tangan kiri saya sepenuhnya 

bertukar dari dalam keluar. Pada masa yang sama tapak tangan kanan saya seperti 

tapak tangan kiri juga bertukar dari dalam ke arah luar dan ianya mengambil masa 

selama sekurang-kurangnya 3 jam untuk berpaling sepenuhnya. Saya terlekat pada 

kedudukan sedemikian untuk beberapa ketika. Kedua-dua belah tangan saya terasa 

lumpuh dan berdoa dengan keadaan sedemikian dalam masa 4 jam sungguh 

menyeksakan. 

 



 

Bertaubat Atas Segala Dosa  

 

 Saya sesungguhnya tidak mempunyai idea jika pekerjaan saya 

sesungguhnya diiringi oleh Tuhan. Dengan pemahaman yang kurang saya menjerit 

tanpa persediaan, “ Syaitan, lari dariku! Tinggalkan aku!” Tetapi Yesus tidak 

mengucapkan kata-kata. Sebaliknya, Dia berterusan mencurahkan api Roh Kudus 

dan mengoncangkan tubuh saya dengan sukacita dan kedamaian. Pada saat 

tersebut, saya mula mengingati dosa masa lampau didalam kehidupan saya dan 

saya mula bertaubat. Ianya mula dengan kehidupan saya sebagai seorang pastor 

yang tidak berharga, dengan ketagihan saya bermain sukan, dimana ianya 

membuatkan saya melayani Tuhan dengan cuai. Saya mula bertaubat atas segala 

dosa yang pernah saya lakukan. “ Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau 

bertaubat, engkau  menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu 

mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.” Roma 2:5  

 

 Saya sungguh meminati sukan sehinggakan bila saya diperkenalkan dengan 

satu sukan baru, saya dapat memperlajarinya dalam sedikit masa saja dan dapat 

bermain dengan baik. Bila saya bermain sukan, saya akan terikat sedalam-

dalamnya sehinggakan saya melupakan Tuhan, demikian juga melukakan Dia 

disebabkan perkara tersebut. Ketagihan saya sungguh meluas dan meliputi sukan 

dari boling, bolasepak dan badminton, tetapi kebanyakkannya saya lebih ketagih 

kepada sukan badminton. 

 

 Seperti didalam kebanyakkan sukan, kecualilah kalian fanatic mengenai 

sukan tersebut, kalian tidak akan menghayatinya atau mungkin melakukannya 

sebagai hobi sahaja. Saya dipengaruhi oleh suara kecil yang menyakinkan saya 

bahawa saya harus menjaga tubuh saya. Saya menghabiskan banyak masa, dan bila 

terdapatnya masa terluang, saya akan pergi ke gelanggang badminton dimana ianya 

berdekatan dengan resort air mineral. Disanalah saya melepaskan segala tekanan 

yang terkandung didalam hati saya. Tindakan bermain sukan sesungguhnya 

bukanlah sesuatu yang tidak baik, tetapi perkara yang kita lakukan membuatkan 

kita terikat dan tertanam didalam fikiran. Ianya tidak mudah untuk mengeluarkan 

diri daripada pemikiran sedemikian, dan ini, menyedihkan, kenyataan yang 

dikenali. Inilah sebabnya kenapa manusia melaburkan hidup mereka, impian dan 

jiwa mereka kedalam pekerjaan mereka! Sekarang bagi saya, semakin dalam saya 

mendalami dunia roh, mata saya terbuka dengan kenyataan bahawa cinta akan 

sukan mengikat saya kedalam ketagihan. Inilah halangan yang semakin menimbun 

dan membuatkan pertumbuhan rohani saya semakin menderita. Saya berulang 

teresak-esak dan bertaubat diatas segalanya. 

 

 

 

 



 Ada sekali bila kesemua ahli jemaat saya beredar untuk menghadiri gereja 

yang lain, dan saya hanya memiliki seorang lelaki tua yang budiman didalam 

kemaat. Gereja saya pada masa tersebut langsung tidak bertumbuh. Nasib baik 

seorang pastor dari Seoul, yang saya kenal mengajukan saya dengan peluang untuk 

mengambil peluang sebagai ketua pastor di sebuah gereja yang memiliki beratus 

orang jemaat. Saya berfikir, “ Ya, ini sungguh hebat!” dan bersedia untuk 

mengambil peluang tersebut. Sehari sebelum keberangkatan saya, semasa saya 

berdoa, Yesus muncul, memegang rotan/kayu yang sungguh panjang dimana 

kepanjangannya adalah dari atas syurga sehingga ke bumi. Yesus memerintahkan 

saya agar berlutut dan tunduk, jadi saya patuh dengan arahan tersebut. Pada masa 

tersebut, Yesus mengambil kayu/rotan yang panjang tersebut dan memukul dengan 

kuat. 

 

 Serta merta bila kayu tersebut mengena saya, saya dapat merasakan kasih 

Tuhan kepada saya. Paluan kayu tersebut tidak mencederakan saya. Tetapi muka 

Tuhan setelah Dia memukul saya dipenuhi dengan kesedihan dan airmataNya 

menitis di wajahNya. Yesus bertanya, “ Pelayan Ku yang dikasihi! Apa yang 

engkau lakukan bila ahli jemaat engkau bertambah? Pastor Kim Yong-Doo! Pastor 

Kim, persembahan apakah yang akan engkau berikan bagi perlindungan?” Saya 

tidak dapat memberikan jawapan bagi persoalan Tuhan tersebut. Saya tahu bahawa 

jawapan yang ada difikiran saya akan mendedahkan kebenaran hati saya yang 

memalukan. Bila semua pastor berkumpul, setiap orang daripada kami akan 

mengatakan mengenai, “ Pertumbuhan yang pantas bagi gereja,” atau “ Berapa 

ramaikah yang berkumpul didalam bilangan,” atau “ Berapa tahunkah yang 

diperlukan untuk membangunkan gereja,” dan “ Yang mana satukah daripada 

rakan pastor mereka bertindak sebagai bahagian hadapan?” – dan inilah topik yang 

diperbincangkan oleh pastor-pastor! Saya tahu bahawa jawapan sama yang akan 

saya bacakan. 

 

 Dengan melutut dan kepala ditundukkan dihadapan Tuhan, saya tidak dapat 

berhadapan dan ianya sungguh memalukan. Saya tidak dapat melakukan apapun, 

dan saya hanya terdaya menangis dan menangis. Yesus dengan lembutnya 

mengusap belakang saya dan menenangkan saya dengan kehangatan-Nya. “ 

PelayanKu yang Ku kasihi! Adakah Aku mahukan persembahan dana bangunan 

engkau? Adakah Aku mahukan gereja mu agar memiliki kebangkitan dalam 

jumlah yang banyak? Jangan simpan perkara sedemikian didalam hatimu, tetapi 

Aku mahukan agar engkau mengikuti apa yang Aku inginkan! Aku mahu agar 

engkau mencari dan menjumpai dombaKu yang hilang, dan tidak kira berapa 

jumlahnya, samada hanya 1 atau 100 domba, Aku mahu agar engkau menjaga 

mereka. Setialah dengan perkara yang kecil. Jangan terpengaruh dengan perkara 

yang besar disekelilingmu, tetapi tekunlah berdoa dan tunggu masaKu. Dan yang 

terakhir, jangan berputus asa!” 

 Tidak kira apapun, keinginan saya pada Tuhan bertumbuh setiap hari, dan 

ianya tiba masanya untuk membuat keputusan muktamad. Ahli gereja kami tanpa 



jemunya berseru kepada Tuhan. Dengan kedua-dua belah tangan diputarkan, saya 

berterusan berdoa dengan segala apa yang saya ada, biarpun kesakitan fizikal saya 

memaksa saya tumbang kehadapan. 

 

 

 

Doa Untuk Roh Kesesalan  

 

Isteri Pastor Kang, Hyun-Ja:  

 

 Bermula daripada semalam, saya juga, perasan bahwa tangan saya mula 

berputar seperti yang telah dikongsikan oleh pastor. Saya bertanya kepada Joo-

Eun, yang telah menerima karunia nubuat, kenapa perkara pelik sedemikian terjadi. 

Yesus menjelaskan kepada kami menerusi Joo-Eun. 

 

 Pertama, bagi pastor dan isterinya, ianya amat sukar bagi mata roh mereka 

untuk dibuka dan ianya akan menjadi pengalaman pesat yang menyakitkan. 

Terdapat banyak jenis doa, tetapi doa yang paling berkuasa yang mempercepatkan 

proses adalah doa tangisan pertaubatan. Berbanding dengan yang lain, saya tidak 

selalu menumpahkan airmata. Ianya mungkin kerana personaliti saya yang kuat, 

tetapi tidak kira betapa bersungguhnya saya berdoa dan memanggil @ menyeru 

kepada Tuhan, saya tidak dapat menangis – walaupun setelah mencuba. Setelah 

saya menceritakan kepada pastor saya menanyakan soalan kepada dia, “ Pastor! 

Kenapa aku tidak dapat menangis?” Kemudian dia menasihati saya bahawa saya 

kurang roh kekesalan didalam saya. Dia mengalakkan saya untuk meminta 

daripada Tuhan hati kekesalan. “ Tuhan itu dekat kepada orang –orang yang  patah 

hati, dan ia menyelamatkan orang –orang yang remuk jiwanya.” – Mazmur 34:18 

 
 Joo-Eun lebih serupa dengan ayahnya, dan selalu berdoa dalam tangisan 

yang dipenuhi dengan kekuatan, tetapi personaliti Joseph lebih mirip kepada saya, 

kedua-dua kami berusaha untuk menangis. Sepanjang petang tersebut saya berdoa 

dengan hati yang penuh kekesalan/remuk dan hati yang bertaubat, bila Tuhan 

curahkan kepada saya berkelimpahan airmata pertaubatan. Roh Kudus meliputi 

saya dengan airmata, isakkan dan peluh. Saya dipenuhi dengan airmata semasa 

saya menangis tanpa dapat dikawal. 

 

 Tuhan Trinitas menghantar mesej melalui Joo-Eun, dengan mengatakan 

bahawa Dia menerima airmata yang banyak daripada saya. 

 

 Yesus dengan memegang kami dengan erat setiap hari. Tanpa Yesus, kami 

tidak dapat selamat walaupun sehari. Yesus menghadiri pelayanan kami setiap hari 

dengan malaikat dan memberkati setiap daripada kami secara peribadi. Pastor Kim 

lebih istimewa lagi diurapi dengan Api Kudus yang marak, dan ahli-ahli yang 

memiliki mata roh melihat ketelusan dihadapan mata mereka dan mereka berteriak 



dalam kekaguman. “ Wow! Ini sungguh mengagumkan! Pastor, Yesus baru saja 

masuk kedalam tubuhmu! Malaikat mencurahkan sesuatu benda putih pada 

kepalamu!” Tuhan muncul semasa setiap khutbah dikhutbahkan dan berada dengan 

kami sehingga pelayanan pagi keesokkan harinya dan melindungi kami sehingga 

kami selamat kembali ke rumah. 

 

 Dalam keadaan lain, iblis juga muncul dan mencari peluang untuk 

menyerang. Kita tidak harus kurang berhati-hati. Sejak identiti iblis didedahkan 

kepada jemaat muda yang memiliki mata roh, mereka harus mempersiapkan / 

melengkapkan diri mereka melalui doa. 

 

 Kami terlibat dalam dengan pertempuran hidup mahupun mati, dengan itu, 

kami harus secara rohaninya diletakkan dibarisan hadapan. Kami tidak tahu kenapa 

kami berada disini, dan bagaimana kami telah bertindak sejauh ini. Kami tidak 

tahu kenapa Yesus memilih kami domba yang lemah, tidak bernilai dan tidak 

penting untuk berlawan dengan roh jahat, iblis. Tetapi, Yesus mendedahkannya 

dengan jelas kepada kesemua kami. “ Kalian domba kecil dari Lord’s Church! 

Kalian boleh mengekalkan iman kalian hanya melalui pertempuran dengan roh 

iblis! Percayalah kepada Ku! Peganglah tangan Ku dan majulah! Aku akan 

sentiada bersama dengan kalian, jadi jangan bimbang!”  

 

 Tuhan menyertai kami – bukan didalam imaginasi kami, tetapi 

sesungguhnya Dia bersama dengan kami dalam realiti, disamping kami. Kami 

tidak memiliki masa untuk makan dengan santai, mandi atau tidur. Di medan 

pertempuran dimana setiap masa adalah dalam situasi mati atau hidup, hanya 

peluru dan genggam rohani kita, serta kekuatan rohani kita yang dapat melindungi 

kita. Samada anak-anak menyeberangi jalan, makan di restaurant atau berkongsi 

injil dengan orang lain, Yesus sentiasa kelihatan dengan mereka dan menjaga 

mereka. 

 

Hari Ke-20 “ Pengalaman Peribadi Kami Dalam Berdepan Dengan 

Kerohanian. 

 

Khutbah Alkitab: Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus 

turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan 

di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." – Kisah Para 

Rasul 1:8 

 

Kim, Joo-Eun Menyerang Iblis!  

 

 Pastor memberitahukan kepada kami semasa khutbahnya untuk tidak takut 

jika iblis menjelma, tetapi bertindaklah untuk menyerang mereka. Bila pastor 

berkhutbah, dia menjeritkan slogan ini, “ Pijaklah mereka dan sakitkan mereka! 

Korekkan mata dan robeklah ia! Ambil dan goncang mereka!” dan ianya sungguh 

melucukan dan ini secara tidak langsung memberikan saya tenaga. 



Kerana saya lebih mudah takut dan menjerit dalam ketakutan, pastor 

memberikan saya arahan dan mendoktrinkan saya mengenai iman. “ Joo-Eun! 

Jangan sekali-kali takut! Jika engkau menunjukkan ketakutan maka iblis akan 

menyerang kamu dengan lebih hebat lagi. Kuatlah! Tuhan akan sentiasa 

bersamamu!”  Saya bertekad untuk kuat dan tidak memerlukan pertolongan pada 

malam ini.  

 

 Sebaik saya selepas penyembahan, khutbah pula telah selesai disampaikan 

dan ianya tiba masa untuk berdoa. Saya berdoa didalam bahasa roh untuk seketika, 

dipenuhi oleh roh api, bila satu iblis wanita yang sungguh saya takutkan dan benci 

muncul, memakai gaun putih. Hari ini, tidak seperti sebelumnya, iblis wanita 

tersebut bersolek dan kelihatan lebih menakutkan, dengan bunyi yang menakutkan 

dia datang menangis. Ini membuatkan bulu roma saya mengeremang. Seperti biasa, 

dia berdarah daripada sisi matanya dan mulutnya dan rambutnya sungguh panjang 

sehingga kelihatan dia seolah-olah berpijak pada rambutnya. 

 

 Saya cemas dan gelisah, tetapi saya berikrar, berfikir sendiri, “ Aku akan 

mencuba didalam iman!” dan saya menghulurkan tangan saya ke arah iblis tersebut 

mendekati – bila saya merasakan sesuatu mengenggam tangan saya. ( Markus 

9:23). 
 

 Pada ketika itu saya mengumpulkan segala kekuatan saya dan mengenggam 

rambutnya. Saya memikirkan iblis yang menakutkan itu dan ini menyebabkan saya 

dalam kesusahan, dan saya berterusan mengoncang iblis tersebut dengan tidak 

melepaskan rambutnya. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi! “ Ouch! Lepaskan aku! 

Engkau menyakitkan aku! Lepaskan tanganmu! Sekarang! Ianya sungguh 

menyakitkan aku!” dan saya dengan jelasnya mendengar iblis tersebut menjerit. 

Tanpa belas kasihan saya mengoncang iblis tersebut dengan rambutnya tanpa 

jemu, dan pada akhirnya saya mencabut kesemua rambut iblis tersebut. Kemudian 

iblis wanita tersebut menangis dan berkata, “ Rambut ku! Rambut ku!” dan 

kemudiannya ia lesap. 

 

 Kali ini iblis lelaki dengan kepala besar menghampiri dan menakutkan saya 

dengan mulutnya yang terbuka dengan lebarnya. Saya menunggu iblis tersebut 

membuka mulutnya semula, dan dengan kedua-dua tangan, saya merobekkan 

mulut iblis tersebut. Kemudian saya mencungkilkan matanya dan memijak mata 

tersebut dengan tumit saya. Iblis tersebut mula berteriak kesakitan. “ Ouch! 

Mataku! Mulutku! Dimanakah ianya berada? Cari! Ianyanya sungguh 

menyakitkan!” Iblis tersebut menangis sambil terburu-buru mencari biji matanya di 

atas lantai. Akhirnya, bila iblis tersebut tidak dapat mencari biji matanya, ia pun 

lesap. 

 

 

 



 Seketika kemudian satu iblis dengan mata berbentuk sabit berjalan menuju 

ke arah saya. Daripada berjalan menggunakan kaki, tangannya menyatu seperti 

kaki, dan ia menepuk-nepuk ringan ke atas saya. Walaupun  iblis bermata sabit 

tersebut memiliki satu mata, tanpa belas kasihannya saya mencungkil matanya, dan 

saya juga mematahkan jari jemarinya. Kemudian ia menjerit menangis 

mengatakan, “ Ouch! Hei! Ini tubuh aku! Jangan sentuh aku! Kau menyakiti aku!” 

Saya menjawab dengan kuat, “ Sehingga sekarang tiada apa yang kau lakukan 

tetapi hanya membawa ketakutan, sekaranglah masa untuk engkau membayar!” 

dan saya berterusan mencarikkan badannya ke cebisan-cebisan kecil. Iblis bermata 

sabit tersebut teresak-esak sambil melarikan diri dengan berkata, “ Aku akan 

kembali kepada engkau. Tengoklah nanti!” Kemudian iblis tersebut 

mengumpulkan anggota badannya yang telah di koyakkan dan beredar. 

 

 Kali ini iblis dengan mata yang besar muncul dan didalam matanya terdapat 

satu lagi mata. Mata tersebut sepenuhnya putuh dan kelihatan sungguh 

menakutkan. Semasa saya menunggu, saya mengangkat tangan saya dan menucuk 

kedalam matanya, dan semasa saya mengacau mata tersebut ianya terasa sungguh 

pelik. Ianya terasa seperti lendir yang melekit berterusan mengalir keluar dan 

meliputi tangan saya. Iblis tersebut menjerit, “ Oh! Aku pening!” dan dengan 

komen sedemikian, saya melemparkannya jauh daripada saya. 

 

 

Mesyuarat Tergempar Iblis  

 

 Semasa saya berdoa, saya mendengar sesuatu di sudut, jadi saya menoleh ke 

arah bunyi tersebut dan mula berdoa dalam bahasa roh. Disana saya melihat lebih 

kurang 30 iblis duduk didalam bulatan dan mengadakan mesyuarat. Saya dapat 

melihat dan mendengar apa yang mereka katakan, dan inilah topik mereka: 

 

 Iblis yang berkedudukan tinggi dikalangan mereka berbicara kepada iblis 

yang berkedudukan rendah daripadanya, “ Adakah kita akan meninggalkan Lord’s 

Church sedemikian? Cepat dan alihkan perhatian mereka daripada berdoa. 

Lakukan sesuatu! Kalian bodoh!” Kemudian satu lagi iblis membalas, “ engkau 

kenal budak perempuan tu? Budah perempuan yang hodoh tu! Joo-Eun, budak 

perempuan yang digelar Bijian ka atau apa pun! Tidakkah memalukan dikalahkan 

oleh seseorang seperti dia?” Semasa mereka mengadu, yang lain menjerit, “ 

Bagaimana pula dengan aku? Mulut aku dirobekkan dan terbuka! Aku berlumuran 

darah!” Tiba-tiba, satu iblis yang dari tadi mendengar dengan senyap dan berkata, 

“ Hei! Apa yang kau rasakan masih tidak ada apa yang menghairankan! Aku 

kehilangan kesemua rambut ku dan sekarang aku botak! Apa yang kita harus 

lakukan sekarang?” Mereka mengadu dengan bisingnya dan pada masa itu datang 

iblis berangka yang berkedudukan tinggi, dengan beberapa helai rambut hilang 

dikepala, ia melancarkan serangan. Tengkoraknya tidak memiliki mata. Saya 

dengan sepantasnya berdoa kepada Tuhan. “ Tuhan! Berikan aku kapak!” Tiba-tiba 



sejurus saya selesai berdoa, terdapat kapak bersebelahan dengan saya. Semasa iblis 

rangka tersebut menyerang saya, saya mengambil kapak dan membelahnya. 

Dengan satu jeritan, “ Oh, mami!” Rangka tersebut berkecai ke cebisan. 

 

 Saya menyambung untuk berdoa, tetapi saya merasakan ada sesuatu didalam 

gengaman saya, dan ianya amat mengejutkan saya. Saya tidak melihat apapun, jadi 

saya memusingkannya dan melambungkannya. Kemudian saya mendengar satu 

bunyi hentaman bersama dengan, “ Ouch!” Saya merasakan sungguh yakin 

sekarang sehinggakan saya merasakan saya dapat mengalahkan apa jenis iblispun 

yang ingin berlawan dengan saya. Saya dipenuhi dengan tenaga semasa saya 

berterusan berdoa, bila kemudiannya saya melihat satu cahaya yang terang 

bersinar, dengan bauan yang manis memenuhi ruangan bilik. 

 

 

Aroma Manis dan Kemunculan Yesus  

 

 Bauan tersebut tidak dapat disingkirkan malahan berterusan menusuk 

hidung saya. Saya kagum dengan bauan tersebut bila Yesus tercinta muncul 

dihadapan saya. Saya berkata, “ Yesus! Aku sungguh merinduiMua,” dan Yesus 

menjawab, “ Aku juga menrinduimu!” Yesus berkata, “ KesayanganKu Bijian, 

pada hari ini engkau telag berdoa dengan lama dan bersungguh-sungguh! Engkau 

telah lakukan yang terbaik! Berterusan berdoa dengan bersungguh-sungguh! 

Berikan segala yang engkau ada!” Dan dengan itu, ekspresi Dia berubah. Dia 

kelihatan risau dan Dia bersunggut dengan tidak kedengaran, “ Siapa yang akan 

Aku bawa untuk melihat neraka pada hari ini? Ya! Yoo-Kyung sedang berdoa 

dengan tekun! Aku akan membawa Yoo-Kyung ke neraka dan membenarkan dia 

melawat neneknya disana.” Kemudian Dia mendekati Yoo-Kyung. 

 

* Dekones Shin, Sung-Kyung:  

 
 Saya berdoa dengan tekunnya dalam bahasa lidah @ bahasa roh dengan 

tangan saya diangkat tinggi ke atas, dan tangan saya kesejukkan kerana cuaca yang 

sejuk. Setelah sejam berlalu, saya perasan bahawa tubuh saya mula hangat, dan 

ianya seperti ada seseorang memegang tangan saya, ianya hangat. Saya hanyut 

dalam doa bila tiba-tiba bauan yang cukup wangi memenuhi ruangan udara 

 

 Saya tidak dapat memberikan tumpuan dalam doa akibat bau tersebut. 

Banyak kali saya memerhatikan sekeliling, tetapi saya tidak mengetahui 

dimanakah punca bauan tersebut. Setelah doa rally saya menanyakan kepada pastor 

mengenai bau tersebut, dan dia menjelaskan bahawa bila Yesus muncul, bau 

wangian menyertai Dia. 

 
dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan 

telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum 

bagi Allah. – Efesus 5:2 



 

 Pada hari ini hanya Joo-Eun dan saya yang mencium bau wangian tersebut, 

dan setelah melihat dengan mata rohnya, dia mengatakan kepada saya bahwa 

Yesus muncul serta merta setelah bauan wangi tersebut. Dia mendekati saya dan 

dengan lembutnya memeluk saya. 

 

Yoo-Kyung Menyerang Iblis / Syaitan!  

 

Lee, Yoo-Kyung: 

 

 Sebaik saja saya mula berdoa, iblis dalam bentuk wanita yang memakai 

gaun putih muncul dengan taring drakulanya dan darah memenuhi mulutnya. Saya 

menjerit kepada iblis tersebut, “ Dalam nama Yesus, nyahlah dariku!” Tetapi iblis 

tersebut tidak lari ; malahan bersedia untuk menyerang saya. Dengan pantasnya 

saya teringat khutbah pastor pada malam dahulu agar tidak takut terhadap iblis 

tetapi berdiri teguh dan menentang mereka. Mengingati khutbah tersebut, dengan 

beraninya saya menghulurkan tangan saya bila saya merasakan tangan saya 

mengenggam rambut. Akhirnya, saya berupaya menyentap rambut iblis tersebut 

dalam gengaman saya! Saya merasa sungguh gembira. 

 
 Saya mula memusingkan rambut iblis tersebut dan dia mula menjerit. “ 

Ouch! Lepaskan rambut aku! Lepaskan sekarang! Tolonglah!” Iblis tersebut mula 

menangis. Saya merasa puas hati mendengar iblis tersebut yang dalam kesakitan 

merayu saya untuk melepaskannya, tetapi saya menarik dan memusingkannya 

dengan lebih agresif. Saya menjerit, mengatakan, “ Kau iblis yang jijik! Sebelum 

ini aku amat takut akan engkau tetapi tidak sekarang! Tibalah giliran engkau 

mendapatkan apa yang seharusnya kau dapat!” dan saya berterusan memutarnya. 

Iblis tersebut meratap, berkata, “ Bila engkau mati, aku akan pastikan bahawa aku 

mengheret engkau kedalam neraka!” Jadi saya menjawab, “ Apa kau kata? Aku 

akan mati? Nah, ambil ini, engkau iblis yang jijik!” dan saya menarik keseluruh 

rambutnya dengan sekuat tenaga saya. Iblis tersebut terus lenyap. 

 

 Kali ini iblis lelaki yang berkepala botak menghampiri saya, tetapi kerana ia 

tidak memiliki rambut untuk ditarik oleh saya, saya mencapai kepalanya yang 

botak tersebut dan menolaknya kebawah. Iblis tersebut menjerit kuat “ Ouch! Mati 

aku! Berhenti menolak kebawah kepalaku!” Saya merasa seronok, jadi saya 

menolak kepalanya dengan lebih kuat kebawah. Kepalanya terbelah dengan darah 

mengalir keluar dan ada bunyi pelik dimana matanya tersembul keluar daripada 

soket matanya. Iblis tersebut menangis dan berteriak, “ Kepalaku! Mataku! Dan 

ianya kelihatan keliru. Saya mengambil peluang tersebut untuk menumbuk iblis 

tersebut didadanya denga sekuat hati dan dengan teriakan. “ Ahhh!” Ia jatuh ke 

sudut. 

 



 Saya sungguh seronok memukul kesemua iblis tersebut dan sambung untuk 

berdoa bila Yesus muncul dihadapan saya. Yesus mengatakan, “ Kesayangan  Ku 

Yoo-Kyung, imanmu telah meningkat! Engkau kini dapat menyakitkan iblis 

tersebut dengan gengaman tanganmu!” dan Dia tersenyum. Saya merasa banga bila 

Yesus memuji saya atas perbuatan saya tersebut. 

 

 Saya berkata kepada Yesus, “ Yesus! Aku mahu ke syurga! Aku berharap 

untuk melawat syurga!” dan setelah permintaan saya dinyatakan, Tuhan berkata, “ 

Kerana engkau telah banyak melihat syurga, hari ini Aku mahu engkau melihat 

kesengsaraan yang dilalui oleh nenekmu dineraka.” Dia memegang tangan saya. 

Sebaik saja Dia memegang tangan saya, Yesus dan saya telah pun berjalan di jalan 

neraka yang sempit dan gelap. 

 

 Terasa kami berjalan seketika, bila saya melihat dihadapan saya satu periuk 

besi yang sungguh besar yang nampak kemerahan kerana dipanas oleh api yang 

marak. Yesus menganggu perhatian saya, berkata, “ Yoo-Kyung! Lihat dengan 

teliti kedalam periuk dan lihat siapa didalamnya!” Dengan telitinya saya melihat. 

Saya melihat nenek saya didalam periuk tersebut dengan seorang lelaki, kedua-dua 

mereka melompat-lompat keatas dan kebawah sambil menjerit. “ Ouch! Tolonglah, 

ianya sungguh panas!” Nenek saya menjerit. Periuk yang besar tersebut juga 

memiliki pemegang yang besar. 

 

 Saya cuba sedaya upaya agar tidak bertentangan mata dengan nenek saya, 

tetapi Yesus membenarkan saya melihat nenek saya, dan semasa nenek saya 

menderita dalam kesakitan tersebut, dia juga memandang saya.  

“ Yoo-Kyung! Aku tidak dapat menahan kepanasan ini lagi! Tolonglah nenekmu 

ini! Cepat dan mintalah kepada Tuhan untuk membantu aku keluar daripada sini!” 

Nenek saya berlari-lari dalam pakaian gaun putih, dan walaupun gaunnya dimakan 

api. Dia kelihatan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia melompat seperti 

bertih jagung yang digoreng. 

 

 Berdekatan dengan periuk panas tersebut terdapat syaitan neraka yang 

menjaganya. Ia memiliki tubuh dengan 3 kepala, dan kepala tengahnya seperti rupa 

dan mata katak. Kepala sebelah kiri adalah ular, dan ianya membuka mulutnya dan 

menjelir-jelirkan lidahnya pada saya. Kepala sebelah kanan kelihatan seperti 

kelawar dengan sayap yang dikepak-kepakkan. Syaitan yang menakutkan itu 

melihat saya dan menjerit. “ Hei kamu! Kenapa kamu ada disini?” Saya membalas, 

“ Aku datang untuk melihat nenekku! Kenapa engkau menyakitkan nenekku?” 

Saya menanya dengan marahnya, tetapi mungkin kerana Tuhan berada disebelah 

saya, syaitan tersebut tidak membalas. Saya teresak-esak, mengatakan, “ Nenek! 

Apa yang dapat aku lakukan? Ianya sungguh panas, tetapi aku tidak dapat lakukan 

apa-apa!” dan nenek saya melihat saya dan menangis. 

 



 Nenek saya menjerit, “ Yoo-Kyung! Aku lega engkau ada disini! Tolonglah, 

aku merayu kepadamu untuk keluarkan aku dari sini! Aku tidak dapat menahan 

kepanasan ini lagi!” Saya berusaha untuk mengeluarkan dia, tetapi bila saya 

menghulurkan tangan saya kepadanya dan meminta dia menghampiri saya, Tuhan 

dengan tegasnya mengingatkan saya bahawa saya tidak dapat berbuat demikian. 

Kepanasan tersebut sungguh panas sehingga saya tidak dapat menghulurkan tangan 

saya. 

 

 “Yesus! Hatiku remuk melihat dia didalam kesakitan tersebut. Apa yang 

dapat aku lakukan?” dan saya menangis. Tuhan menenangkan saya dan mengesat 

airmata saya. Saya berterusan merayu dan memegang Yesus, jadi Dia mengatakan, 

“ Yoo-Kyung! Hentikan airmatamu sekarang. Jangan menangis lagi. Aku akan 

membawa engkau kesini lagi bila engkau ingin melihat nenekmu lagi, jadi 

berhentilah menangis!” 

 

 Nenek saya tidak berhenti berlari sekeliling dan berterusan menjerit. “ 

Kepanasan ini membunuhku! Aku mati didalam api ini! Seseorang harus keluarkan 

aku dari sini! Yoo-Kyung! Tidakkah engkau kasihan kepada nenekmu ini?” Yesus 

memegang tangan saya dan berkata, “ Aku rasa cukup sampai disini! Semakin 

lama kita disini, lebih teruk lagi perkara yang terjadi. Mari beredar sekarang!” 

Pada masa tersebut Yesus dan saya telah pun berada di Bima Sakti. 

 

 Semasa saya berbicara dengan Yesus, tiba-tiba muncul iblis yang 

menakutkan. Yesus menjerit, “ Jika engkau menganggu Joo-Eun atau Yoo-Kyung, 

Aku akan segera melontarkan engkau kedalam lubang dineraka.” Kemudian iblis 

tersebut mengantung kepalanya ke bawah. Iblis tersebut membuat kepalanya 

seperti bebola. Ia beredar daripada kami. Yesus memegang tangan saya dan 

mengiringi saya kembali ke gereja dan Dia kembali ke syurga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulat Memenuhi Mata Iblis Bertopeng Besi  

 

Lee, Haak-Sung:  

 
 Semasa saya berdoa, satu iblis berotot memakai topeng besi putih mendekati 

saya sambil menghayunkan pedang ke arah saya. Tidak kira apa atau bagaimana 

rupa iblis tersebut, saya tidak takut, kerana kuasa yang diberikan Yesus kepada 

saya. Saya mengambil pedang iblis tersebut dengan tangan kanan saya, dan dengan 

keadaan tersebut, tanpa belas kasihan saya memukul kepala iblis tersebut dengan 

menggunakan pedang tersebut. Ianya kedengaran seperti bunyi pukulan besi 

kepada besi, tetapi kepalanya masih juga ada. 

 

 Saya mengikuti iblis tersebut dan menanggalkan topengnya. Dengan segera 

saya melihat apa yang terdapat disebalik topeng tersebut, saya sungguh terkejut. 

Dalam sebelah matanya dipenuhi dengan ulat yang banyak, dan dengan seketika 

ulat tersebut mengerumuni keseluruhan muka dan kepala iblis tersebut. Ianya 

sungguh menjijikkan dan mengotorkan dan saya tidak mahu mempunyai apa-apa 

kaitan dengan perkara tersebut. Iblis tersebut tidak kisah dan dengan pantas ia 

ulang alik dihadapan saya. 

 

 Ada satu iblis muncul, ianya kelihatan seperti gincu bila ianya berdiri 

dilantai dan asap hitam pekat keluar daripadanya. Semasa asap tersebut berterusan 

keluar, ia bertukar bentuk kepada manusia dan didalam asap tersebut kelihatan 

beberapa objek bergerak. Bila saya melihat dengan dekat dan melihat manusia 

terkurung didalam asap tersebut, dan mereka merayu untuk pertolongan. Intuitif 

saya tahu bahawa iblis ini menelan manusia dan saya mula berdoa dalam bahasa 

roh, memanggil Yesus untuk pertolongan. “ Yesus! Bantu aku! Iblis tersebut cuba 

untuk menelan aku! Cepat dan bantulah aku!” semasa saya menyeru, Tuhan 

dengan segeranya menjelma dan memusnahkan iblis tersebut.  

 

 Seketika kemudian, iblis dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan parut 

mendekati saya. Iblis ini kelihatan seperti iblis yang sihat, dan ianya memakai baju 

yang berbelang biru dan merah. Dan kemudian satu iblis lain dengan tanduk yang 

tajam dan menonjol diseluruh tubuhnya muncul, dengan mengheret papan hitam 

yang besar dan mula berbicara dengan saya. “ Berhenti berdoa! Berhenti berdoa!” 

Saya tidak memperdulikannya dan berterusan berdoa dalam bahasa roh. Iblis 

dengan papan hitam tersebut cuba menganggu saya tanpa jemu, jadi bila saya 

menyambung untuk berdoa iblis tersebut melakukan apa yang paling saya benci. 

Iblis tersebut memasukkan perkakas tajam kedalam jarinya dan menjadikan jarinya 

kelihatan seperti gunting dan mula mencakar papan hitam secara berterusan. 

 

 Saya tidak tahan dengan bunyi tersebut, jadi saya menutup telinga saya dan 

mula mengeleng-gelengkan kepala saya dengan beraninya berteriak, “ Syaitan! 

Dalam nama Yesus, lesaplah!” Iblis tersebut seronok dan berterusan mencakar 



papan hitam tersebut. “ Hei, ini sungguh menyeronokkan!” dan ia mencakar 

berulang kali. Saya memanggil Yesus, “ yesus! Tolonglah bantu aku! Iblis ini 

menyeksa aku!” Dalam ketika itu, Yesus muncul didalam cahaya. Tanpa 

berlengah, didalam hadirat Yesus, iblis tersebut lari tanpa menoleh. 

 

Day 21: Perdepanan Peribadi Pengalaman Rohani. 

 

Ayat Alkitab dalam khutbah :  (17) Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-

orang itu akan mengusir roh jahat atas nama-Ku; mereka akan berbicara dalam bahasa-

bahasa yang tidak mereka kenal.(18) Kalau mereka memegang ular atau minum racun, 

mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-

orang yang sakit, orang-orang itu akan sembuh." – Markus 16:17-18 
 

Memburu Iblis  

 

Kim, Joo-Eun:  

 

Saya berapi-api semasa berdoa dengan tekun dalam bahasa roh bila 3 ekor 

naga yang menyeramkan muncul. Mengejutkan, saya tidak takut kerana Yesus 

berserta saya, lagipun, saya berupaya melihat dengan jelas bentuk/rupa iblis 

tersebut. 

 

Naga yang pertama memiliki pelbagai corak dan bentuk bulat diseluruh 

badannya yang merah. Naga yang kedua memiliki garis menegak merah biru 

bercampur-campur dan ini membuatkan saya bercampur baur melihatnya. Naga 

yang ketiga memiliki jalur mendatar biru dan kuning yang bercamput. Ketiga-tiga 

naga ini datang kepada saya seolah-olah mahu menelan saya bulat-bulat, tetapi 

dengan tegasnya saya menjerit, “ Dalam nama Yesus, beredar daripadaku!” dan 

setelah mengulang sebanyak 3 kali berturut-turut, dengan sepantas kilat iblis 

tersebut terus lesap. 

 

 Saya sambung untuk berdoa bila iblis wanita menjelma kemudiannya. Iblis 

ini datang dengan sepenuh hatinya berkata, “ Aku akan membalas apa yang telah 

kau lakukan kelmarin!” dan ia berlari ke arah saya. Sebaik saja dia mendekati saya, 

saya menarik rambutnya dan memusingkan dia. Kemudian dia mengadu kesakitan. 

“ Aduh! Hei sakitlah! Lepaskan aku! Kenapa kau selalu saja menarik rambut aku? 

Kamu sungguh menjengkelkan aku!” dan dia menjerit kepada saya. Saya 

berterusan memusingkan rambutnya dan kemudianya saya menyentap rambutnya. 

 

 Bila saya menyambung untuk berdoa, saya dapat melihat iblis-iblis duduk 

dalam satu bulatan bermesyuarat. Seperti sebelumnya, ketua iblis tersebut berkata 

kepada iblis berkepala botak: “ Kamu! Kali ini kau pergi dan cuba!” Iblis tersebut 

dengan segeranya datang ke arah saya. Bukan saja berupaya melihat iblis tersebut, 

tetapi juga dapat mendengar mereka sungguh memuaskan hati dan saya sungguh 

teruja. Sebaik saja iblis berkepala botak tersebut dihadapan saya, saya meletakkan 



tangan saya di kepalanya dan menghayun-hayunkan kepalanya. Pada masa tersebut 

kepala iblis tersebut mula berdarah, dan matanya terkeluar daripada soketnya. 

Seolah-olah saya sedang menunggu, saya mencucuk dan mengorek mata iblis 

tersebut dan mencakar tanpa belas kasihan. Iblis tersebut ketakutan dan melarikan 

diri daripada saya. 

 

 Saya menyambung berdoa untuk sekian kalinya, bila iblis yang menjelma 

kepada Haak-Sung, iaitu iblis yang bertangan gunting mencakar papan hitam 

mendekati saya dengan bunyi yang pelik. Saya tidak dapat tahan dengan bunyi 

cakaran pada papan hitam tersebut, jadi saya mematahkan jari gunting iblis 

tersebut dan mencakar mukanya dengan jarinya tersebut dan ini membuatkan ia 

dalam kesakitan yang teramat. “ Hei! Bagi balik jari aku! Kenapa kau ambil jari 

aku hah?” Saya membalas balik, “ Pastor aku mengajar aku bagaimana 

mengalahkan kamu. Apa yang mahu engkau buat mengenainya?” “ Kau perosak 

kecil – jangan cari pasal dengan aku! Bagaimana iman kamu menjadi sedemikian 

kuat?” dan dengan itu iblis tersebut terus menghilang. 

 

 Semasa iblis berjari gunting tersebut menderita ditangan saya, saya perasan 

ada sesuatu memerhatikan kami dari sudut, jadi saya berpaling ke kanan. Iblis 

dengan mata bulat memerhatikan apa yang terjadi. Saya laungkan, “ Kau iblis 

durjana! Kau ingat aku tak tahu kau bersembunyi ya? Kenapa engkau tak datang 

kesini? Datang kesini sekarang! Engkau tak mahu datang?” Kemudian iblis 

bermata bulat tersebut menjauhkan diri daripada saya, menjeritkan, “ Hei, kau 

ingat aku gila ke? Kau mahu aku mendekati engkau? Aku tidak akan melakukan 

perkara sedemikian!” 

 

 Yesus membuatkan iman saya semakin kuat tanpa saya sedari. Iblis takut 

akan Bijian ini! Saya sungguh gembira dan teruja kerana saya tidak takut dengan 

apapun iblis. Saya berdoa dengan lebih berkuasa lagi, dipenuhi dengan api, bila 

seekor ular besar merayap kearah saya dengan ekspresi yang marah. Bila saya 

melihat ekspresi sedemikian saya berfikir sendiri, “ Iblis ini melakukan sesuatu 

yang ganas, kerana mendapat perintah daripada seseorang yang teratas.” 

 

 Semasa ular tersebut menghampiri saya, ekspresinya semakin tidak 

menyenangkan. Sisiknya bertukar kepada beberapa warna dan mengerakkan 

ekornya berulang-ulang dihadapan saya. Saya memegang ular tersebut dan 

melontarkannya ke dinding, sambil menjerit, “ Kau iblis durjana! Dalam nama 

Yesus, nyah kau dariku!” dan dengan bunyi kuat “ bang!” iblis tersebut lesap. 

 

 Iblis yang ditangap oleh Haak-Sung semasa bersembunyi di dinding masih 

berdarah hidungnya hasil daripada dipukul oleh Haak-Sung merenung saya. Jadi 

saya mara ke arahnya dan mengheretnya. Terdapat tompokkan darah di hidungnya, 

jadi saya mengambil tompokkan tersebut dan melumurkan dari kepala iblis 



tersebut sehingga ke tunjuk kakinya. Kemudian iblis tersebut menjerit, berkata: “ 

Weeek! Aku kotor!” 

 

 Dengan pantas saya membalas, “ Apa maksud kau kotor! Kau sungguh 

jijik!” Kemudian iblis tersebut menjerit, “ Apa kau kata? Aku akan pastikan kau 

berakhir di neraka!” Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. “ Apa? Aku 

akan pergi ke neraka? Jangan membuatkan aku ketawa! Aku memiliki Yesus 

didalamku—jadi engkau tidak dapat menyentuh aku!” Pada masa yang sama, saya 

menarik hidungnya, dan menumbuknya. Hidung iblis tersebut meregang seperti 

getah. Dengan bunyi “pop” yang kuat, hidung iblis tersebut mula berdarah 

membuak-buak, dan ia terus melarikan diri. 

 

 Kemudian satu iblis yang berbungkus dengan pembalut menghampiri saya, 

dan ini mengingatkan saya dengan kareakter kartun cina iaitu Kang-She. “ Lihat, si 

kecil! Ini sungguh menyeronokkan!” dan ia mula membuka balutannya. Pada saat 

itu, bila kesemua balutannya telah dibuka, saya melihat serangga yang tidak terira 

banyaknya, lipan, dan gonggok menjalar ditubuhnya. Dengan kesemua serangga 

yang menjijikkan di tubuhnya, iblis tersebut mendekati saya. “ Huuhh! Kau 

sungguh menjijikkan! Yesus! Bantu aku!” Dengan sepantasnya saya memanggil 

Tuhan, kemudian Dia muncul, menangkap iblis tersebut dan melontarnya. 

 

 Dengan ikhlasnya saya berterima kasih kepadaNya dengan berkata, “ 

Terima kasih Yesus!” Yesus tersenyum kepada saya dan dengan lembutnya 

mengusap kepala saya. “ KesayanganKu, Bijian, imanmu bertumbuh dengan 

luarbiasa! Berdoa tanpa henti!” Yesus memakai jubah emas yang istimewa dengan 

hati merah di dadaNya dimana ianya mengeluarkan cahaya bersinar yang pelbagai 

warna. 

 

 Bila Yesus meninggalkan saya, iblis berupa seorang nenek tua muncul. 

Nenek tua tersebut memiliki satu kapak yang panjang ditangannya dan memakai 

jubah hitam. Dia menjerit, “ Jangan berdoa! Lakukan lain kali! Lakukan esok! 

Lagipun Yesus akan berjumpa dengan kau bila saja kau berdoa esok!” Dia 

kemudiannya menyambung lagi dengan lebih kuat, “ Lain kali! Lakukan lain kali! 

Esok!” dan dengan itu saya membalasnya, “ Hei, orang tua – dalam nama Yesus, 

nyah kau dariku!” Dia terus lesap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gangguan Membuatkan Syaitan Menampar Saya 

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 
Semasa saya berdoa, iblis dengan rambut tertimbul dan memakai pakaian 

putih dengan kasut getah mendekati dan mula untuk berbicara: “ Kamu! Hei kamu! 

Tidakkah kau berhutang satu kemaafan dengan aku?” Saya tidak percaya dengan 

apa yang saya dengar. Saya membalas, “ Kenapa harus aku meminta maaf daripada 

kamu? Kamu kerap/berterusan menganggu aku setiap kali kau memiliki peluang 

untuk berbuat demikian untuk mengalihkan perhatian aku daripada berdoa,” dan 

iblis tersebut sambung untuk mencemuh saya. Saya mencapai kepala iblis tersebut 

dan menampar mukanya. Iblis tersebut membalas dengan menampar balik muka 

saya. 

“ Berani kau menampar muka aku ya? Kemari kamu! Aku akan bunuh kau!” 

Saya, juga, dibakar dengan kemarahan, jadi saya mencungkil matanya dan 

membuangnya. Iblis tersebut mula menangis dengan kuatnya, berkata, “ Oh, tidak, 

mataku! Kembalikan mataku!” dan ia melutut, meraba-raba mencari matanya. Bila 

ia telah dapat menemui matanya, ia meletakkannya kembali ke dalam soket 

matanya, tetapi tersalah letak menyebabkan matanya melintang, saya ketawa 

terbahak-bahak bila saya melihat muka iblis tersebut. 

Pipi saya yang ditampar oleh iblis tersebut beransur membengkak. Saya 

tidak dapat menerima kenyataan bila sedikit gangguan membuatkan saya ditampar 

oleh iblis. Saya berikrar bahawa saya akan membalas dendam lain kali bila saya 

berjumpa lagi dengan iblis tersebut, dan tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu 

didalam gengaman saya. Mengejutkan, saya mengenggam kerangka iblis pada 

kakinya! 

Mengejutkan, saya dengan pantasnya melontarnya ke satu sisi yang lain dan 

kemudian rangka tersebut terbelah dua, dan dengan menggertakkan gigi, iblis 

tersebut mengenakan saya. Semasa ia menyambungkan rangkanya dengan 

menggunakan tangan, ia menjerit: “ Hei, kamu! Mesti kamu gembirakan!” Jadi 

saya menanya, “ Kenapa?” Kemudian iblis tersebut mengatakan, “ Kerana Yesus 

tinggal didalam kamu, aku tidak dapat memasuki hatimu – walaupun aku 

sesungguhnya ingin berbuat demikian! Aku akan mati!” Pada ketika saya 

mendengar kenyataan tersebut, saya terus ketawa, “ Ya, betul! Kau daging mati! 

Jadi dalam nama Yesus – nyah kau dariku!” Dengan pernyataan tersebut iblis 

tersebut lari sepantas mungkin. 

 

 Seketika kemudian iblis wanita yang memakai gaun putih mendekati saya 

dengan tangisan dengan rambutnya mengerbang. “ Celakalah aku! Ini tidak adil!” 

jadi dengan isyarat jari saya menyuruhnya datang dengan lebih dekat, dan dengan 

senang hatinya ia datang mendekati. Saya bertanya, “ Apa masalahnya? Adakah 

kamu tercedera?” Kemudian dia membalas, “ Itu si bajingan, Haak-Sung memukul 

aku dan itu si Joo-Eun juga menampar aku!” Saya menunggu ia mendekati, dan 



bila ia sudah cukup dekat, saya mencungkil matanya keluar dengan menggunakan 

jari saya. Iblis tersebut melompat-lompat dalam kesakitan, kemudian lari. 

 Sebaik saja iblis tersebut beredar, satu lagi iblis perempuan mendekati 

dengan sumpah seranah. “ Hei! Kamu fikir kamu dapat lari setelah memperlakukan 

aku sedemikian?” Jadi, saya mencapai rambutnya dan memutar-mutarkannya dan 

membalingkan dia jauh daripada saya. Tiba-tiba, dengan hentaman yang kuat, saya 

mendengar, “ Ouch, kepalaku! Mukaku!” dan semasa ia cuba melarikan diri, saya 

meminta daripada Yesus: “ Yesus! Berikan aku kapak!” Dengan kapak yang Yesus 

berikan kepada saya, saya memenggal kepala iblis tersebut. Kepalanya berkecai 

menjadi kepingan dan hanya tubuhnya yang datang kembali dan menjerit, “ Hei 

kamu! Tidakkah kamu merasa kasihan kepada aku?” Kemudian ia berlegar-legar 

mencari kepalanya dan berkata, “ Mana kepala ku? Mana muka ku?” 

 

 Saya ingin berjumpa dengan Yesus, jadi saya berseru kepada Dia dengan 

segala kekuatan: “ Bapa! Bapa!” Dia menyapa saya dengan senyuman yang 

menarik: “ Bijian kesayanganKu! Kau sungguh luarbiasa! Yoo-KyungKu berupaya 

dengan jayanya mengalahkan iblis dengan sendirinya!” Tuhan sungguh 

berpuashati dengan cara saya mengusir kesemua iblis dan Dia sungguh bangga 

dengan saya. Yesus mengatakan, “ Yoo-Kyung, bila Pastor Kim memanggil kamu 

dengan panggilan Bijian semasa berkhutbah, jawablah dia dengan kuat. 

Mengesahkan dengan menjawab dengan yakin dan kuat juga merupakan salah satu 

iman! Adakah engkau faham?” Jadi saya menjawab, “ Ya Tuhan. Amin!” 

 

 Seketika kemudian malaikat turun ke bawah dan berkata, “ Saudari Yoo-

Kyung! Engkau telah mengalahkan iblis; kau sungguh mengagumkan. 

Berterusanlah! Bila iblis menyerang lagi, kalahkan mereka dengan berani seperti 

yang telah kau lakukan setakat ini!” Mereka semuanya menghiburkan saya. Yesus 

memberikan cadangan agar kami melawat syurga, jadi saya mengikuti Yesus dan 

para malaikat ke syurga. 

 

 Saya sentiasa suka dan menikmati lawatan ke syurga. Semasa tiba di syurga, 

Yae-Ji dan saya mula menari dihadapan Tuhan, dan setelah lama menari, saya 

menanya Tuhan: “ Tuhan, tolonglah curahkan airmata pertaubatan pada Dekones 

Shin Sung-Kyung dan Joseph! Kedua-dua mereka menginginkan untuk berdoa 

didalam dalam airmata pertaubatan tetapi mereka tidak dapat menangis!” 

Kemudian Tuhan menjawab, “ Aku hanya akan memberikan airmata pertaubatan 

bila manusia sesungguhnya berdoa untuk pertaubatan dengan hati mereka!” 

 

 Yesus berkata bahawa saya dapat menetap dengan lebih lama di syurga pada 

lain kali, tetapi saya harus kembali ke gereja, jadi saya diiringi kembali ke gereja. 

Yesus menyentuh bahagian pipi saya yang telah ditampar pada hari ini, dan 

berkata, “ KesayanganKu Yoo-Kyung! Kuatlah! Adakah engkau faham?” Dia 

menghilang didalam gelombang. Saya memikirkan bahawa Yesus sesungguhnya 

suka akan lawak. 



Iblis Membawa Gergaji Rantai Yang Berkuasa  

 

Lee, Haak-Sung:  

 
 Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, 3 iblis menyerang saya sekaligus. 

Dikalangan mereka, ada satu yang kelihatan sungguh kuat dengan muka seperti 

manusia dengan tubuh naga, dan terdapat banyak lagi muka-muka didadanya. 

Yang satu lagi kelihatan seperti rangka dengan rambut panjang berterusan 

membalingkan rangka kearah saya. Kemudian iblis bertopeng besi daripada 

pertarungan sebelumnya memegang gergaji pemotong pokok. Bila ia menarik tali, 

motor tersebut mula mengeluarkan bunyi yang cukup kuat dan gegigi gergaji 

tersebut berputar. Saya terpaksa menutup telinga kerana bunyi yang kuat tersebut 

dan berdoa dalam bahasa roh. 

 
 Iblis bertopeng besi tersebut ingin memotong tangan saya, jadi ia menyerang 

saya dengan menghayung-hayunkan gergaji rantai tersebut. Saya tidak akan kalah, 

jadi saya mengelak dan melarikan diri daripada serangan tersebut. Semasa 

pertempuran tersebut, saya bagaimanapun berjaya mencuri gergaji rantai tersebut 

daripada iblis tersebut. Saya harus memberikan tumpuan sepenuhnya, kerana jika 

saya lalai walaupun untuk sesaat, tubuh saya akan terhiris dalam bentuk cebisan. 

 

 Dengan gergaji rantai ditangan saya, dengan tidak belas kasihannya saya 

memotong tangan iblis tersebut. Iblis tersebut mula menjerit dalam kesakitan bila 

tangan dan tubuhnya bertaburan, ia cuba mengelakkan daripada menyentuh saya. 

Saya berterusan menghayunkan gergaji tersebut dengan cuba menangkap 2 iblis 

yang lain, tetapi dengan ketakutannya mereka melarikan diri daripada saya. Pada 

saat tersebut, Yesus muncul dan menyaksikan semua yang saya lakukan. Bila saya 

melihat Yesus, saya merasakan lebih kuasa didalam doa memulihkan saya dan ada 

kekuatan yang timbul untuk mengalahkan iblis tersebut. Bila Yesus meninggalkan 

saya, iblis berbentuk dadu mendekati saya. Saya menjebakkan iblis tersebut untuk 

mendekati saya. “ Hei! Datang kesini dan aku akan mengajar sesuatu yang 

menyeronokkan! Kemari! Cepat!” tetapi iblis tersebut kelihatan ragu-ragu terhadap 

saya dan tidak menidakkan jemputan saya. “ Hei! Sungguh aku ada sesuatu yang 

menyeronokkan untuk kamu! Datang sini dan lihat!” tetapi iblis tersebut tidak 

menghiraukan saya, tidak kira apapun yang saya katakana. Kemudian iblis tersebut 

berterusan menanya saya, “ Kamu janji tidak menghukum aku?” Jadi saya 

membalas, “ Kenapa saya harus menghukum kamu? Saya hanya mahu berkongsi 

sesuatu yang menyeronokkan dengan kamu, datanglah kesini!” Pada ketika itu, 

iblis tersebut dengan terujanya datang mendekati saya. Saya menunggu dengan 

sabarnya sehingga iblis tersebut dekat dengan saya, dan bila saya dapat mencapai 

iblis tersebut dalam genggaman saya, saya mengenggam lengannya dan mula 

memutarkannya di udara. Lengan iblis tersebut mula merenggang seperti gelang 

getah; ia mula terhentak ke dinding disebelah sudut, dan kemudian saya 

melambungkan jauh iblis tersebut. 



 Tetapi, semasa saya bertarung dengan iblis tersebut, saya tiba-tiba 

diingatkan dengan dosa saya yang dahulu. Saya teringat bertapa cuainya saya 

menjaga nenek saya sebelum dia meninggal. Saya mula menangis dan bertaubat 

dihadapan Tuhan atas segala dosa yang terfikir oleh saya saat itu. Semasa saya 

menangis dan bersungguh berdoa, tiba-tiba saya mendengar hentakkan kaki 

perarakkan askar daripada sekeliling. Sekeliling saya bukannya hentakkan satu 

atau dua saja malahan beratusan kaki yang berarak dalam kumpulan. Kemudian, 

seketika kemudian sekumpulan besar iblis menyerbu kearah saya, kesemuanya 

memakai seragam askar. 

 

 Dengan kekuatan Tuhan berikan, saya tidak gentar. Malahan, saya berani 

dan kuat, tidak kira bagaimana iblis menyerang. Saya tahu iblis yang datang 

menyerang saya lebih kuat daripada yang terdahulu. Tidak kira betapa kuatnya 

iblis tersebut, bila saya menyebut nama Yesus, setiap iblis lari untuk 

menyelamatkan diri mereka. Setiap kali saya menyaksikan pemandangan ini, saya 

menyedari betapa hebatnya Yesus dan saya dipenuhi dengan sukacita. Biarpun 

sekumpulan iblis akan lari dalam hadirat nama Yesus. 

 

Kedua-Dua Belah Lengan Diputar Seperti Petzel  

 

Kim, Yong-Doo:  

 
 Saya sedang menangis berseru kepada Tuhan dengan kedua-dua belah 

tangan saya diangkat tinggi, dan kira-kira 30 minit kemudian, kedua-dua belah 

tangan saya secara automatiknya seperti melukis bulatan berulang-ulang. Seketika 

bila jari hampir bersentuh, tangan kiri saya mula secara sistematiknya bergerak 

dari dalam keluar berselang-selang. Kemudian tangan kanan saya mula mengikut 

mimik yang sama seperti tangan kiri, dengan sistematiknya bergerak. Tiba-tiba, 

kedua-dua tangan saya mula berputar keluar dan menjadi sepenuhnya terputar 

seperti pretzel yang berputar dan kekal dengan kedudukan sedemikian. Ianya tidak 

lain daripada satu penyeksaan. Bahagian tubuh saya yang diserang malam tadi 

terasa amat sakit pada saat ini. 

 
Sungguh susah bertahan dalam keadaan tersebut, bila tangan saya mula berputar ke 

arah yang bertentangan, daripada luar kedalam secara berulang-ulang. Kemudian 

dengan tangan kiri kemudian ke tangan kanan, dalam keadaan sedemikian, kedua-

dua belah tangan berputar kearah dalam. Saya tersekat didalam keadaan 

sedemikian lebih kurang dalam 30 minit. Saya menjadi tidak sabar dengan keadaan 

lambat tersebut, dan secara perlahannya saya menjadi marah. 

 

 

 

 

 



Pastor Kim Menginginkan Karunia Roh Untuk Kemuliaannya Sendiri. 

 

“ Tuhan! Kenapa Engkau menjadikan aku sengsara sedemikian rupa? Engkau tahu 

dengan lebih arif bagaimana seksanya gigitan iblis tersebut, tetapi Engkau masih 

juga menggunakan kaedah ini yang amat menyakitkan aku. Juga, kenapa Engkau 

tunjukkan kepada aku karunia syurgawi yang tidak seberapa ini? Jika engkau ingin 

mengflipkan aku luar dan dalam, lakukannya dengan segera. Lagipun, ianya 

kelihatan seperti Engkau mempermainkan aku..... Apa yang ingin Kau lakukan 

dengan aku? Aku tidak sabar ni, jadi tidakkah ianya amat memudahkan bagi 

kedua-dua kita jika Engkau terus saja memberikan apa yang aku inginkan 

sekaligus? Saya mula menyerang Tuhan dengan rungutan saya.  

 

 Sifat teruk saya berterusan tanpa berhenti mengadu/merungut. Saya 

menyerang Dia tanpa jemu dengan kata-kata keras. “ Tuhan! Tidakkah mudah 

dengan menghentam aku dengan api kudusMu dan membuatkan aku terbakar dan 

membuka mata rohku, dan ini akan memberikan kebaikkan kepada kedua-dua kita? 

Siapa yang dapat menerima karunia roh jika Engkau menjadikannya sedemikian 

sukar untuk diperolehi? Ianya sungguh meletihkan dan membosankan  bagi 

Engkau Tuhan, dan juga bagi aku sendiri, jadi kenapa tidak Engkau katakan saja 

untuk mempercepatkan dan curahkan saja berkat rohani sekarang juga? Sekarang 

ini! Tolonglah sekarang! Adakah Engkau akan jadi sedemikian?” 

 

 Tidak kira berapa kali saya merayu dan meminta karunia roh, jika Tuhan 

mengambil keputusan untuk tidak memberikan karunia tersebut, itulah 

keputusannya. Tetapi, saya tidak puas hati dengan keadaan fizikal saya pada saat 

itu, saya melakukan dosa dengan meminta permintaan yang tidak munasabh. Saya 

menangis, menjerit dengan sekuat hati, tetapi Tuhan berterusan mengulangi 

memutarkan tangan saya melalui pekerjaan Roh Kudus. Dia melakukan perkara ini 

berdozen kali. Saya tertanya-tanya sendiri, apakah karunia roh yang ingin Dia 

berikan kepada saya? Apakah jenis karunia tersebut? Dan saya merasakan sungguh 

jengkel. Saya tergesa-gesa inginkan urapan api kudus yang marak datang seperti 

taufan dan menghempas saya, tetapi Tuhan tidak merasakan ketergesaan keinginan 

saya tersebut; malahan Dia mengecewakan saya dengan berterusan memutarkan 

tangan saya lebih lagi perlahan. 

 

 Berapa lama saya berdoa? Sekurang-kurangnya 4 jam. Kemudian, tiba-tiba, 

pemutaran berterusan tangan saya terhenti. Tangan kiri saya mula bergerak dengan 

pantasnya dari belakang ke depan dan tangan kanan saya mengikut corak 

pergerakan yang sama. Tangan saya seperti melakukan persembahan bintang 

berkelip. Saya memikirkan apa yang saya alami adalah hasil daripada tangan saya 

yang telah dinaikkan terlalu lama, jadi saya mengambil keputusan untuk 

mengujinya. Saya cuba merehatkan tangan dan lengan saya sepenuhnya, kemudian 

gerakan tersebut masih juga berterusan. Walaupun bila saya menurunkan tangan 



saya dan mengangkatnya kembali, atau walaupun saya cuba menghalang 

pergerakan tersebut, tangan saya berterusan bergetar dalam irama. 

 

 Saya kagum dan merasa lucu dengan apa yang terjadi, jadi saya membuka 

mata dan merenung tangan saya untuk jangkamasa yang lama, bila anak 

perempuan saya, Joo-Eun, juga kagum dan melihat kejadian tersebut. Setelah doa 

rally tersebut saya menanya Tuhan. Melalui ahli/jemaat yang memiliki karunia 

nubuat dan mata roh, Tuhan melegakan saya bahawa saya dalam proses menerima 

karunia penyembuhan dan kuasa mujizat. 

 

 Sehingga kini, keinginan saya untuk karunia roh masih samar-samar. Saya 

mendapat maklumat yang salah, dengan memikirkan bahawa apa yang dinyatakan 

di dalam alkitab, iaitu jika saya membaca FirmanNya dan berdoa bersungguh-

sungguh bagi karunia roh, saya memikirkan bahawa saya dapat dan akan menerima 

karunia yang saya inginkan. Tetapi, Tuhan mengajar kita dengan teliti semasa doa 

rally mengenai asas karunia roh dengan terperinci. Setiap hari kami mengalami 

berkat yang sebenar dan hari kami dipenuhi dengan sukacita dan kehidupan kami 

berkelimpahan. 

 

Jemputan Tuhan Untuk Lawatan Ke Neraka 

 

Sister Baek Bong-Nyo: 

 

 Saya sedang menikmati tarian roh dan berdoa dalam bahasa roh bila 10 

malaikat turun dari syurga. Malaikat berjalan mundar mandir dikalangan jemaat 

yang berdoa kemudian mereka sampai ditempat saya. Saya menanya tujuan kenapa 

mereka berada disini. Mereka menjawab, “ Yesus berkata bahawa jemaat Lord 

Church baru mula doa rally mereka. Pergi dan bawa saudari Baek Bong-Nyo” dan 

Dia mengarahkan kami untuk membawa kamu, jadi itulah sebabnya kami disini.” 

 
 Saya sungguh ketakutan jika malaikat-malaikat tersebut membawa saya ke 

neraka, jadi saya menanyakan mereka sekali lagi. “ Ini terjadi sebelum ini, adakah 

kalian membawa aku ke syurga? Atau kalian ingin membawa aku ke neraka?” 

Tuhan mungkin hanya menyatakan hanya membawa saya, kerana itu merkea tidak 

tahu jawapannya. Saya tidak memiliki pilihan lain tetapi hanya mengikuti mereka 

tanpa mengetahui kemana arah saya. Kami melepasi angkasa dan Bima Sakti bila 

Yesus dengan sukacitanya menyapa saya. Yesus dengan berhati-hati melihat 

ekspresi muka saya semasa Dia berbicara. 

 

 “ KesayanganKu Bong-Nyo! Seperti yang engkau tahu, Pastor Kim kamu 

menulis sebuah buku mengenai syurga dan neraka. Aku ingin membawa Pastor 

Kim dengan Aku ke neraka dan menunjukkan kepada dia apa yang perlu 

direkodkan, tetapi mata roh dia masih belum buka, jadi Aku tidak memiliki pilihan 

lain selain membawa engkau! Dalam usaha untuk mendokumentasikan 



pemandangan neraka dengan sesuai, engkaulah satu-satunya yang dapat Aku bawa 

untuk lawatan tersebut, jadi Aku meminta agar engkau dapat bertahan seketika! 

Mari kita pergi dan melawat neraka bersama-sama! 

 

 Tuhan menggunakan  perkataan yang sama setiap hari kepada saya. Sebaik 

saja Yesus memegang tangan saya, kami telahpun berada di jalan di neraka. Bau 

busuk membuatkan perut saya terasa mual, dan dihadapan kami kelihatan 

kegelapan yang tiada penghujungnya. Saya percaya dan meletakkan 

keterbergantungan saya pada Tuhan dan tiada yang lain, jadi saya memegang erat 

tanganNya semasa saya berjalan. 

 

 

Berjumpa Keluarga Saya Menjerit Bila Mereka Menderita Kesakitan Yang 

Menyeksakan. 
 

 Neraka! Adakah terdapat penghujungnya di neraka? Bilakah kesakitannya 

akan berkurang dan dimanakah berakhirnya neraka? Hanya ada satu jawapan bagi 

persoalan sedemikian. Di neraka hanya adanya penderitaan selama-lamanya. Yesus 

dan saya berjalan seketika bila saya perasan manusia menjerit meminta 

pertolongan didalam lubang berapi. Api tersebut sungguh panas dan api tersebut 

kelihatan hidup bila ianya membakar ke sisi dan ke dalam periuk. Semua manusia 

didalam periuk tersebut telanjang, dan semasa saya mendekati, saya terharu dengan 

kesengsaraan dan kesedihan manusia yang saya lihat. Terdapat manusia yang tidak 

terkira ramainya melompat dan menjerit kepanasan di suatu tempat yang kelihatan 

seperti drum yang sungguh besar.  

 

 Saya sungguh ketakutan. Semua yang saya lihat di neraka sungguh 

mengejutkan, tetapi saya harus kembali ke tempat tersebut, berdiri dimana saya 

sungguh trauma dengan semua ini. Pemandangan dimana saya melihat ayah Pastor 

Kim ditetak seperti lobak dengan menggunakan pemotong jerami yang sebesar 

bumi disitulah saya berada memandang bapa saya yang telanjang. Bila bapa saya 

melihat saya, dia mula menangis. “ Bong-Nyo! Apa kau buat disini? Aku tidak 

dapat menahan kesakitan hati ini setiap kali aku melihat engkau! Aku sungguh 

menyesal dengan apa yang telah aku lakukan kepada engkau! Aku rasa itulah 

sebabnya aku berada disini membayar segala apa yang telah aku lakukan.” 

 

 Saya tidak dapat berkata sepatah apa pun; melainkan menangis teresak-esak. 

Kesakitan di neraka tidak dapat dibayangkan sakitnya jika dibandingkan dengan 

penderaan dan penganiayaan yang saya rasakan daripada bapa saya semasa 

didunia. Apa yang saya rasakan didunia itu tiada apa jika dibandingkan dengan di 

neraka. Syaitan yang luarbiasa besarnya di neraka berseronok menghiris ramai 

manusia dengan pemotong jerami sambil menyanyi sukacita. Syaitan tersebut 

menarik bapa saya dan mula menghiris dia bermula daripada ibu kakinya seperti 



saya menghiris halus mee menggunakan pisau. “ Arrhhhh! Tolong selamatkan aku! 

Aku merayu padamu! Tolonglah bunuh saja aku ini!”  

 

 Tangisan kesakitan, jeritan kesengsaraan yang tiada penghujungnya 

daripada bapa saya membuatkan saya hampir pengsan. Tanpa Tuhan di sisi saya, 

mungkin telah beberapa kali saya pengsan. Neraka! Tiada penghujungnya 

penderitaan, tetapi kalian akan disumpah/ dikutuk untuk menyesal selama-

lamanya. Tiada harapan, tiada harapan untuk selama-lamanya. Satu cara untuk 

mengelakkan daripada pergi ke neraka adalah dengan menerima Yesus sebagai 

juruselamat kita dan hidup dengan setianya supaya kita dapat memasuki kerajaan 

syurga. 

 

 Saya merayu kepada Tuhan untuk membawa saya pergi daripada melihat 

tubuh bapa saya dihiris menggunakan pemotong jerami,  dan saya hampir tidak 

dapat berbuat demikian. Saya meninggalkan ayah saya menangis 

kesedihan/kesakitan dibelakang dan bergerak maju bersama Tuhan. Setelah 

berjalan seketika, saya melihat ada pokok dihadapan saya. Saya mendekati pokok 

tersebut untuk melihat dengan lebih jelas dan saya terkejut. Kenapa Tuhan 

mengenakkan saya berulang kali dengan imej yang ngeri yang tidak dapat saya 

padamkan daripada memori saya? Ibu saya, adik lelaki saya, adik ipar saya begitu 

juga anak saudara saya, kesemuanya telanjang dan digantung terbalik, digantung 

pada buku lali mereka pada pokok. 

 

 Pokok tersebut mengeliat-liat seperti ular putih dan bergerak-gerak, dan 

bersebelahannya berdiri syaitan yang tinggi, tinggi daripada bukit. Saya 

memandang dengan sedih ibu saya, dan dia juga memandang kepada saya dalam 

masa yang sama dia di gantung di pokok. Ahli keluarga yang lain juga melihat dan 

menangis kepada saya. 

 

 “Bong-Nyo! Kenapa engkau ada disini jika tidak dapat membantu kami? 

Kenapa engkau datang kembali? Adakah engkau suka melihat aku didalam 

kesakitan sedemikian?” dan dia menangis. Yesus menunjuk syaitan itu dan berkata 

bahawa ia lah syaitan yang kedua terbesar di neraka! Syaitan kedua terbesar 

tersebut bersukacita memukul tubuh dan mengupas daging mereka, meninggalkan 

penderitaan kepada manusia. Syaitan tersebut kemudiannya berterusan membuang 

tubuh manusia tersebut kedalam api tanpa belas kasihan. Saya sesungguhnya ingin 

menangkap semua syaitan tersebut dan mengoyakkan mereka kepada cebisan dan 

membuang mereka kedalam api didalam neraka. Sebaik saja syaitan kedua terbesar 

tersebut mengarahkan, pesuruh syaitan tersebut membawa mangkuk kebawah 

tempat dimana keluarga saya digantung dan mengisi mangkuk tersebut dengan 

serangga hitam. 

 

 

 



 Pada saat itu, serangga tersebut mula memanjat rambut ahli keluarga saya 

dan kemudiannya kedalam tubuh mereka. Serangga tersebut dengan kejamnya 

merobek daging mereka semasa ianya menggali dengan lebih dalam kedalam 

daging, mata dan lubang hidung mereka. Tubuh mereka kelihatan hitam 

diselubungi oleh serangga tersebut. “ Ahhhh! Tolong aku! Bong-Nyo! Kakak! 

Kakak! Ouch! Kakak ipar! Tolonglah aku! Makcik! Tolonglah aku! Tolong 

selamatkan aku!” 

 

 Apakah yang harus saya lakukan, mendengar tangisan kesakitan dan 

pertolongan daripada ahli keluarga saya? Serangga yang menjijikkan itu dalam 

bentuk ulat. Serangga tersebut memiliki gigi yang tajam untuk mengunyah dalam 

usaha mereka masuk kedalam apapun dan mata mereka bersinar dengan terangnya. 

Bila saja serangga tersebut mengerumuni tubuh manusia, daging akan mula 

hancur, yang tinggal hanya tulang. Kemudian serangga tersebut berterusan 

menggali dengan lebih dalam kedalam tulang dan menghancurkan tulang tersebut. 

Ibu saya, adik, adik ipar dan anak saudara saya berterusan menjerit dalam 

kesakitan. 

 

 Kesakitan yang menakutkan itu akan berterusan selamanya, dan saya tidak 

dapat menahan kesakitan tersebut dengan mengetahui kebenaran itu. Semua ini 

merobekkan hati saya. Dalam kekalutan tersebut, ibu saya menjerit, “ Bong-Nyo! 

Aku paling takut dengan serangga.  Ingatkah betapa aku takut untuk menangkap 

serangga semasa didunia dulu, tetapi dineraka terdapat sungguh banyak serangga! 

Serangga ini tidak akan mati! Tolonglah, aku merayu kepadamu, tolonglah aku!” 

 

 Keluarga saya mengharapkan pertolongan daripada saya dan memanggil-

manggil saya, tetapi saya hanya memandang mereka tanpa dapat berbuat apa pun. 

Saya harus menahan kepedihan tersebut dengan mengetahui bahawa saya tiada 

kuasa untuk membantu mereka. “ Tuhan! Tolong bantu keluaga aku dengan 

membebaskan mereka daripada tempat yang berserangga ini ke tempat lain 

dineraka. Kasihanilah keluargaku!” dan saya menangis, merayu dan teresak-esak. 

Tetapi, Yesus menjawab, “ Aku tidak dapat melakukan perkara sedemikian! Ianya 

telah terlalu lambat!” Aku merayu dan merayu kepada Tuhan sekali lagi. 

Kemudian Tuhan memegang tangan saya dan berkata, “ Masa untuk beredar! 

Sudah semakin lambat!” dan kami beredar. 

 

 Langkah-langkah yang tiada kesudahan yang dilalui oleh Yesus dan saya 

mengiringi kami kepada gunung yang sungguh besar. Kami berjalan dengan lebih 

dekat untuk melihat dengan lebih jelas. Pada gunung tersebut saya dapat melihat 

banyak perkara dimana ianya kelihatan seperti banyak batu-batu bertaburan 

diseluruh gunung tersebut. Dari jauh ianya kelihatan seperti batu-batu dan batu 

kecil, tetapi bila dekat, ianya sebenarnya adalah manusia yang berdiri disekeliling 

dalam kekecewaan. Mereka kelihatan bengkak akibat dipukul. Mata dan muka 

mereka membengkak dan tubuh  mereka kelihatan keletihan. 



 Bersebelahan manusia-manusia tersebut terdapat syaitan yang menakutkan, 

dan bila ia melihat saya, ia mengangkat matanya dan mula berkata. “ Aku selalu 

melihat engkau! Kenapa engkau datang kesini lagi?” Saya sungguh terasa dan 

mula menyumpahnya. “ Hei! Engkau banjingan! Aku berharap aku dapat 

mencincang kau seperti kau lakukan kepada keluarga aku dan membuang kau 

kedalam lubang api! Aku akan dapatkan kau!” 

 

 Syaitan tersebut mengutuk dengan lebih nyaring lagi. “ Engkau menangis 

kerana engkau takut akan aku – ini membuatkan aku sungguh gembira! Apa yang 

mahu engkau lakukan?” Saya sungguh marah, memikirkan keluarga saya yang 

harus merasakan penderitaan. Saya tidak berganjak walaupun sedikitpun dan ingin 

melawan syaitan tersebut. “ Yesus! Aku  mahu membunuh syaitan tersebut! Aku 

benci akan syaitan tersebut!” Tetapi syaitan tersebut semakin mencemuh saya. 

Saya meneruskan, “ Tuhan! Kenapa Engkau hanya berdiri dan tidak melakukan 

apa-apa? Tunjukkan sesuatu kepada mereka!” Saya  merayu kepada Tuhan, bila 

tiba-tiba Dia memegang tangan kananNya dan memutarkannya. Dengan segera 

tubuh syaitan tersebut lumpuh dan tidak dapat bergerak. 

 

 Syaitan tersebut berdiri seperti tugu batu dan dalam masa yang sama tubuh 

manusia-manusia yang berdiri seperti batu diselubungi dengan pelbagai serangga 

berpesta dengan daging dan tulang mereka. Serangga tersebut makan segalanya 

yang terdapat pada tubuh kecuali mata dan jeritan mereka bergema diseluruh langit 

neraka. Yesus memegang tangan saya dan berkata, “ Mari kita pergi ke tempat 

lain!” 

 

Berjumpa Bekas Presiden Korea  

 

 Yesus berkata, “ Jiwa yang akan engkau jumpa kemudiannya adalah mereka 

yang engkau kenal jadi berikanlah sepenuh tumpuan!” Seblum Dia selesai berkata, 

saya dapat melihat didalam lapangan visi saya salah seorang bekas presiden Korea. 

Saya terkejut dan menjerit dalam tangisan, “ Oh Tuhan! Ini sungguh dahsyat! Aku 

tidak dapat tahan untuk melihatnya!” Kemudian Tuhan memegang tangan saya 

dengan erat. Dia tidak terikat dengan apa pun, tetapi ada seekor ular putih yang 

besar membelit seluruh tubuhnya dengan erat daripada kakinya sehingga ke 

lehernya, kecuali matanya. 

 

 Kemudian beberapa ekor ular yang berwarna warni mendekati ular putih 

tersebut, membelitkan diri mereka diatas ulat putih tersebut. Ular-ular tersebut 

membelitkan diri mereka semakin erat antara satu sama lain. Ianya kelihatan 

seolah-olah ular tersebut berebut dan seperti bertanding untuk melihat yang mana 

satu dapat membelit dengan lebih ketat. Bekas presiden tersebut menjerit dan mula 

batuk kerana dia lemas. “ Ahhh! Berhenti melemaskan aku! Tolonglah! 

Hentikkannya! Tolong aku, tolonglah!” Sungguhpun didalam pergelutan tersebut 

dia mula berbicara dengan saya. 



 “ Siapakah kamu? Kenapa kamu berada disini? Aku dahulu merupakan 

presiden Korea yang penuh prestij, tetapi aku berada didalam neraka sekarang dan 

menderita. Bila aku masih hidup dulu ramai pastor merayu dan cuba membawa aku 

untuk hadir ke gereja, tetapi aku tidak memperdulikan mereka. Aku tidak 

memberikan perhatian bila mereka menyatakan mengenai neraka kepada aku, 

tetapi aku tidak pernah termimpi bahwa tempat sedemikian wujud. Wahai 

perempuan, apa yang dapat aku lakukan mengenai situasi ini? Apa yang engkau 

fikir patut aku lakukan? Anak-anak aku masih tidak mengenali Yesus sehingga 

hari ini dan aku sungguh risau mengenai perkara ini! Anak-anak aku harus 

menerima Yesus semasa dia masih hidup di dunia dan menerima keselamatan 

supaya dia dapat hidup di syurga. Betapa aku berharap agar aku dapat pergi 

sekarang dan memberitahukan kepada anak aku mengenai kebenaran ini, tetapi aku 

tidak dapat, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Ahhh! Hatiku sungguh 

terluka!” 

 

 Dia merayu kepada saya untuk memberitahu mengenai Yesus kepada 

anaknya. Rayuannya sungguh ikhlas dan saya meminta kepada Yesus untuk 

pertolonganNya : “ Tuhan kesayanganku! Apa yang aku dengar hasil daripada 

luahannya sungguh menyentuh hati dan aku tidak dapat bertahan! Dapatkah 

Engkau menunjukkan kepada anak presiden tersebut mengenai neraka didalam 

mimpinya?” Yesus mendengar tanpa mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba 

fikiran saya dipenuhi dengan imej keluarga saya yang menderita di neraka. Saya 

mula berfikir.. alangkah baiknya jika aku dapat diringkan ke tempat yang 

penderitaannya kurang, itu sudah lebih daripada cukup.... dengan pemikiran 

sedemikian saya mula menangis. Dia mungkin mencemuh saya dengan 

mengatakan bahawa tidak wujudnya perkara sedemikian, tetapi saya percaya 

sesiapapun di situasi saya yang melihat orang kesayangan mereka menderita 

dengan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan akan bertindak / berfikir seperti 

yang saya lakukan. 

 

 Saya menangis tidak terkawal, meminta perkara yang mustahil – untuk 

menyelamatkan keluarga saya daripada neraka, dan kemudian Yesus 

memerintahkan malaikatNya untuk membawa saya balik ke dunia. Saya menjerit 

dalam tangisan, sekuatnya, mengadu kepada Yesus. “ Tuhan! Ibuku dan 

keluargaku didalam lubang berapi dengan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan, 

tetapi apakah kebaikan bagi aku untuk berada disini sendirian? Aku tidak mahu 

sebegini! Aku benci dengan keadaan sebegini! Letakkan aku dilubang berapi di 

tempat ibubapa ku berada!” Saya mula merayu bersungguh-sungguh, tetapi tiada 

gunakannya. Saya lebih mengetahui daripada yang lain betapa sia-sianya rayuan 

saya tersebut, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. 

 

 Saya berterusan menangis dengan seluruh fikiran, tubuh dan jiwa saya, 

kemudian ada 10 malaikat yang muncul dan mula sibuk mengumpul airmata saya 

kedalam mangkuk emas yang dipegang ditangan mereka. Saya mula berdoa doa 



pertaubatan. “ Tuhan! Aku salah! Ampunilah aku!” Kemudian Tuhan dengan 

sedihnya memandang saya dan berkata, “ Anak kesayanganKu! Jangan lakukan 

perkara sedemikian lagi!” dan Dia menghiburkan saya. Tetapi dengan berhati-

hatinya saya bertanya, “ Tuhan! Aku mahu melihat ibuku!” Dapatkah aku 

melihatnya lagi?” Tuhan tidak semudah itu membenarkan saya untuk melihat ibu 

saya lagi. Jadi saya menjawab, “ Tuhan! Aku berjanji tidak akan melakukan apa 

yang telah aku lakukan. Tolonglah. Aku tidak akan menangis lagi.” Setelah itu, 

Tuhan memegang tangan saya dan berkata, “ Jadi kita lihat secara imbas sahaja 

ibumu dan kemudian balik!” 

 

Menyanyikan Sebuah Lagu Dihadapan Ibuku Di Neraka  

 

 Ibu saya menderita dilubang berapi, menjerit sambil melompat di semua 

tempat untuk mengelak kepanasan. Saya menjerit dengan kuat, “ Ibu! Aku disini! 

Anakmu, Bong-Nyo!” dan saya memanggil dan memanggil dia. Dia cuba 

mengenali saya dan mula menangis. Dia berkata, “ Bong-Nyo! Kenapa engkau 

datang kembali? Tempat ini bukan tempat untuk kamu! Cepat dan balik! Ouch, aku 

terbakar! Aku tidak dapat menahan kesakitan ini!” 

 

 Saya menjerit, “ Ibu, aku merinduimu! Aku tidak tahu apa yang harus aku 

lakukan!” Ibu saya membuat permintaan di tengah kesakitannya, “ Kesayanganku 

Bong-Nyo! Aku sungguh mengharapkan agar dapat mendengar engkau menyanyi 

buat kali ini saja!” Adakah ini masuk akal? Ibu saya didalam kesakitan / 

kesengsaraan didalam lubang berapi dan masih lagi meminta untuk mendengar 

saya menyanyi! Sungguh tidak dapat dipercayai. Ianya bukan seperti saya 

menghayati pertunjukkan bunga api .... Tetapi bagaimana dapat saya menolak! 

Mulut saya telah bersedia untuk menyanyikan sebuah lagu...... 

 

 Airmata mula mengalir di pipi semasa saya mula menyanyi, sambil 

memandang sekilas ibu saya melalui saat penderitaan di api. “ Engkau lupa 

kesakitan melahirkan aku, kemudian engkau membesarkan aku, mengorbankan 

siang dan malammu. Engkau memindahkan aku dari tempat basah di katil ke 

tempat yang kering. Engkau menderita dan berkorban sehingga tapak tangan dan 

kakimu haus....” Saya tidak dapat menyanyikan lirik lagu tersebut, dan saya 

menangis dengan teresak-resak. Apakah jenis lagu yang harus saya nyanyikan 

kepada ibu saya yang menderita kesakitan yang sungguh menyakitkan? Kesakitan 

didalam hati saya telah sampai ke tahap tertinggi! Saya memanggil ibu saya, 

menangis, dan kemudian saya memanggilnya lagi dan menangis. 

 

Semakin saya memikirkan diri saya, semakin saya menyedari bahawa betapa saya 

seorang anak perempuan yang teruk. Saya gagal menjaga ibu saya yang sakit 

dengan baik, dan kerana kecuaian saya, dia tidak diberikan perubatan yang betul. 

Inilah sebabnya dia tidak memiliki peluang untuk belajar dan menerima Yesus dan 

seterusnya berada di syurga. Saya yang sepatutnya layak ke neraka – kerana 



meninggalkan ibu saya seorang diri berkorban membesarkan anak-anak saya dan 

mati kesengsaraan. Saya yang sepatutnya keji yang menghuni neraka, dan ibu 

kesayangan saya sepatutnya di syurga. Sebaliknya, segala-galanya terbalik dan 

lebih teruk lagi tiada peluang kedua. Inilah yang membuatkan saya sedih dan 

marah. Tiada harapan bagi ibu saya – selamanya! Apa yang saya lakukan? 

Kenyataannya sekali kalian berada di neraka, tiada apa yang dapat 

mengembalikannya, ini yang membuatkan saya mengetap bibir dalam kemarahan. 

 

Hari ke-22: Pengalaman Peribadi Dalam Rohani 

 

Ayat Alkitab  Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika 

harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah 

untuk membuktikan kemurnian imanmu--yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada 

emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api--sehingga kamu memperoleh 

puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan 

diri-Nya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. 

Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu 

bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu 

telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.( 1 Petrus 1:6-9) 

 

* Iblis Memainkan Piano 

  

Lee Yoo Kyung:  

 

 Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, iblis bermuka hitam yang bermata 4 

muncul. Iblis tersebut duduk di bangku piano Joo Eun dan memainkan piano, 

berbuat bodoh. Sungguh menjengkelkan, saya menjerit, “ Hei! Iblis durjana! 

Kenapa kau memainkan piano milik saudari Joo Eun? Piano itu dia gunakan masa 

penyembahan.” Ia menjawab dengan kata-kata kesat. “ Tutup mulut kau!” Saya 

menjadi semakin marah. “ Apa? Engkau tidak hormat pada aku? Memang mencari 

nahas kamu ya!” Saya berlari kea rah iblis tersebut, memulaskan lehernya dan 

memusingkan kepalanya. Kemudian saya menghempaskan kepala iblis tersebut ke 

lantai. 

 
 Kemudian 3 iblis yang lain muncul. Satu muncul dalam bentuk tulang 

rangka dengan mata dikeningnya. Iblis dalam bentuk tulang rangka tersebut 

terbang disekeliling dengan sayapnya yang kelihatan seperti sayap kelawar. Ia 

hinggap di kerusi piano dan mula menyanyi bila piano dimainkan. Bunyi musik 

tersebut tidak seiringan dengan irama. Lagu tersebut mengingatkan saya suara 

mereka yang menakutkan. “ Hei! Itu piano Joo Eun. Kenapa kalian menyentuhnya? 

Aku tidak dapat memberikan tumpuan kepada doa aku!” Saya menjerit. Saya dapat 

mendengar mereka berbicara sesama mereka. “ Itu sungguh bagus! Dia 

mengatakan dia tidak dapat memberikan tumpuan dalam berdoa. Mari kita bermain 

sepuas hati!” Kemudian mereka menekan-nekan kekunci piano. Saya risau 



memikirkan piano tersebut mungkin akan rosak. “ Nampak jelas sekali, kalian 

tidak menghiraukan kata-kata aku!” Saya berlari ke arah mereka dan meraih 

mereka sekaligus. Saya menghayunkan satu kearah sudut yang lain dan yang satu 

lagi saya tendang kearah bertentangan. Dengan hidung mereka yang berdarah, 

kepala yang tercedera, mereka menjerit sambil terus menghilangkan diri. 

 

 Saya mula berdoa sekali lagi bila iblis berpakaian putih muncul dengan 

mulutnya berdarah. Ia kelihatan cacat tanpa sebiji matapun, jadi saya memperolok-

olokkan iblis tersebut. Iblis tersebut berkata, “ Haak Sung mencucuk dan 

mencungkil mataku. Inilah sebabnya aku berkeadaan sebegini! Tetapi siapakah kau 

yang ketawa terhadap aku?” Ia cuba berlawan dengan saya. Dengan menjerit saya 

mengatakan. “ Nenek aku dalam penyeksaan kerana engkau! Kenapa dia diheret ke 

neraka?” Iblis tersebut mengusik dan menjengkelkan saya. “ Dia kepunyaan 

neraka; padanpun dia masuk keneraka! Dia akan merasai banyak lagi penyeksaan!” 

Dengan marahnya, saya mencakar muka iblis tersebut dengan segala kekuatan 

saya. Mukanya mula berdarah hasil daripada cakaran kuku saya, malahan ianya 

nampak berdarah sedalam-dalamnya. Iblis tersebut lari dan saya mula mengejarnya 

sekeliling ruangan tersebut. Akhirnya, ia menghilangkan diri demi kebaikan nya. 

 

 Sekali lagi saya berdoa, saya marah oleh satu iblis yang lainb. Saya merasa 

sungguh jengkel dan tidak mahu berhadapan denganya. Saya mengambil 

keputusan untuk menggunakan hak saya: “Darah Yesus!” Mengjengkelkan saya, 

iblis tersebut berkata, “ Darah? Darah siapa? Darah Yesus? Atau, darah kamu?” 

 

 “ Baiklah, iblis! Jika itu kehendak kamu untuk berhadapan dengan aku, lalu 

sekarang kita berlawan!” Saya menjerit. Iblis tersebut menyerang dalam kumpulan, 

tetapi yang peliknya, bila saya menghayunkan penumbuk saya, mereka semuanya 

jatuh dalam kumpulan. Semasa saya menyerang iblis tersebut di perut, mata 

mereka akan menonjol keluar. Bila saya mencucuk hidung mereka, hidung mereka 

mula berdarah. Bila saya mencapai kaki mereka dan menghayunkannya, kaki 

mereka akan meregang seperti gegelang getah.  

 

 Walaupun dengan kekalahan mereka tersebut, iblis tersebut berterusan 

muncul dan menganggu saya. Mereka cuba menghalang keupayaan saya daripada 

berdoa. Saya berkata kepada diri saya sendiri,  “apa kata kita bertarung dan 

tentukan siapa yang akan menang.” Saya mencucuk lubang hidung dan meraih 

sebahagian rambut untuk dihayunkan kepada iblis yang akan datang dekat dengan 

saya. Saya menggunakan tangan dan kaki saya sebagai senjata. Ianya sungguh 

pelik, semasa saya berterusan mengalahkan mereka, bilangan mereka akan 

bertambah. Hampir kepada penghujungnya, terdapat iblis-iblisyang tidak terkira 

banyaknya, terlalu banyak untuk dikira. Mereka semuanya datang sekaligus. 

Dalam kecemasan, saya menjerit, “ Bantu aku! Cepat! Roh Kudus! Bantu aku!” 

Dalam sekelip mata, Tuhan muncul. Tuhan menegur keras semua iblis tersebut dan 



seterusnya menghiburkan saya. “ Saudari Kurik (nama samaran)! Aku tahu telah 

banyak yang engkau tempuhi.” 

 

 Bila sebelumnya saya menghadiri gereja terdahulu, kebanyakkan orang 

selalunya mengatakan bahawa saya tidak sebegitu cerdik. Daripada mengajar saya 

untuk berdoa dan menginjil, mereka hanya membekalkan makanan kepada saya. 

Mereka cuba membantu saya dari segi kebendaan sahaja.  Dengan itu, saya 

memikirkan apa yang perlu saya lakukan hanyalah membawa alkitab saya ke 

pelayanan. Bagaimanapun, dengan dorongan Pastor daripada Lord’s Church, say 

amula berdoa dalam bahasa lidah. Semasa saya berterusan berdoa dalam bahasa 

lidah, saya berupaya mendalami peringkat doa terdalam. Sekarang, saya berupaya 

melihat iblis dan saya berupaya bertarung dengan mereka. Bila masa saya 

merasakan bahawa saya hamper kalah atau penat hasil daripada bertarung, apa 

yang perlu saya lakukan adalah mencari dan berseru pada nama Yesus. Dia 

sentiasa melindungi saya. Pada mulanya, serangan oleh iblis yang banyak sungguh 

menakutkan saya. Tetapi sekarang, saya tidak takut dengan semua itu kerana Yesus 

berserta syaa. Kenyataannya, kemenangan keatas iblis tersebut menjadi satu yang 

menyeronokkan dan mendebarkan. 

 

* Iblis Berkepala Botak Muncul  

 

Kim Joo-Eun:  

 

 Dalam masa 10 minit doa saya dalam bahasa roh, iblis yang berkepala botak 

menghampiri. Kepalanya seperti tepu dengan minyak dan ianya kelihatan berkilat. 

Pada saat itu, saya teringat dengan bapa saya. Bapa saya juga hampir kehilangan 

kesemua rambutnya dan sentiasa melumurkan minyak keatas kepalanya. Saya akan 

teringat saat bapa saya cuba menyondolkan kepalanya ke arah saya dan saya akan 

menjerit dan melarikan diri daripada kepalanya yang berminyak tersebut. 

 
 Iblis yang berkepala botak tersebut perlahan-lahan mendekati saya sambil 

menganggukkan kepalanya. Saya merasa tertekan bila iblis tersebut semakin 

mendekati. Saya khuatir yang ianya akan menyentuh tangan saya. Saya menjerit, “ 

Dalam nama Yesus, nyah kau dari sini!” Tetapi ia tidak beredar. Semasa ianya 

semakin mendekati saya, saya mendapati kepala iblis tersebut sungguh 

menjijikkan. Saya tidak memiliki pilihan lain kecuali menghalang muka iblis  

tersebut daripada menghampiri. Saya menjerit, “ Tuhan!” Dan saya berusaha untuk 

mematahkan tindakan tersebut, tetapi tiba-tiba mata iblis tersebut tersembul 

didepan muka saya. Kemudian, seperti ular, satu lidah yang panjang terjelur keluar 

daripada mulutnya. Iblis tersebut kelihatan kejam dan menjijikkan. Dengan segala 

kekuatan saya, saya menumbuknya sekali dan membaling iblis tersebut sekuat 

tenaga saya. 

 

 



 Setelah iblis berkepala botak tersebut melarikan diri, satu lagi iblis yang 

menjijikkan dalam bentuk perempuan muda dengan mulutnya ternganga luas. Hari 

ini, atas sebab tertentu, semua iblis kelihatan amat menjijikkan. Saya merasa 

jengkel, jadi saya mencapai sebahagian rambut iblis perempuan tersebut dan 

melepaskan kemarahan saya padanya. Dengan sebelah tangan mengenggam 

rambut iblis tersebut, saya beberapa kali menamparnya dengan tangan sebelah lagi. 

Dengan segala kekuatan saya, saya menampar kedua-dua belah pipinya. Iblis 

tersebut menjerit. Ia menjerit. “ Sakit! Ianya sungguh sakit! Berhenti memukul 

aku! Berhenti!” Saya perasan yang bahagian pipi iblis tersebut tenggelam. Semasa 

saya berterusan menampar iblis tersebut, saya menjerit. “ Kau menampar pipi 

saudari Yoo Kyung, kan? Engkau akan dihukum lebih teruk lagi! Aku akan 

memukul engkau dengan lebih lagi!” Iblis tersebut menangis dan berkata, “ 

Ampunkan aku. “ Ia mula merayu. “ Aku tidak akan memukul Yoo Kyung lagi! 

Sungguh! Benar!  

 

Dengan mengejek, saya berkata, “ Ya, betul! Engkau itu memang sejak azalinya 

penipu!” Saya meraih sebahagian rambut dan dengan segera mencabut kesemua 

rambutnya, dan kemudian saya melemparkan iblis tersebut ke arah piano. Dan bila 

ia terhentak terkena piano, ia terus lesap. Satu lagi iblis dalam bentuk tengkorak 

mendekati saya. Ianya memiliki rambut putih yang panjang dengan mata yang 

berwarna oren. Ia memusing-musingkan matanya sambil mendekati saya.  Bila ia 

telah berada dihadapan saya, saya mencungkil matanya. Dalam kesakitan dan 

panic, iblis tersebut dengan histerianya melompat-lompat dari satu tempat ke 

tempat yang lain. Ia kemudiannya lari. 

 

Semasa saya berterusan berdoa, tiba-tiba saya terhidu satu bau yang 

menyenangkan. Ianya berbau seperti bunga diudara. Dengan pantasnya saya 

terpesona dengan bau wangi tersebut, dan saya memberikan sepenuh tumpuan 

kepada bauan tersebut. Kemudian Tuhan muncul. Saya bertanya, “ Adakah bauan 

yang wangi diudara tersebut milik Engkau, Tuhan?” Tuhan menjawab, “ Ya, betul, 

Si Tompok! Adakah engkau suka akan bauan tersebut?” Dengan gembiranya saya 

menjawab, “ Ya, Tuhan. Ianya sungguh wangi!” 

 

“ Engkau telah berdoa dengan bersungguh-sungguh hari ini. Aku dengan itu akan 

menunjukkan sesuatu yang sungguh istimewa. Lihatlah dengan teliti kepada 

kondisi gereja kamu dan gereja-gereja lain di Korea!” Sebaik sahaja Tuhan 

mengangkat tanganNya, terdapat visi iblis dan gereja-gereja yang muncul dalam 

bentuk pandangan panorama dihadapan mata saya. 

 

 

 

 

 

 



* Mengatasi Gereja 

 

 Saya melihat bumi dari satu jarak. Pada setiap sudut, terdapat 2 iblis/syaitan 

besar yang berdiri dekat dengan bumi. Mereka berdiri menghadap satu sama lain 

dan bumi terletak ditengah mereka. Syaitan tersebut berpegang kepada tali yang 

panjang. Setiap mereka berpegang kepada hujung tali tersebut. Ianya kelihatan 

seperti mereka mengelilingi bumi tersebut dengan menggunakan tali tersebut. 

Ianya seperti kanak-kanak yang bermain tali. Yesus menyuruh saya melihat dengan 

lebih dekat. Saya mendekat untuk melihat dengan lebih teliti. Saya sungguh 

terkejut dengan apa yang saya lihat dan hampir pengsan. 

  

 Tali yang dipegang iblis/syaitan tersebut bukanlah tali sebenarnya. 

Kenyataannya, ianya adalah seekor ular yang sungguh besar. Satu iblis memegang 

kepala dan satu lagi memegang ekor ular tersebut. Mereka menghayunkan ular 

tersebut. Semasa mereka menghayunkan ular tersebut disekeliling bumi, saya dapat 

melihat banyak gereja korea mengambil giliran untuk melompat bila ular tersebut 

dihayunkan. Setiap gereja berbaris, dan bergilir semasa syaitan tersebut 

menghayunkan ular tersebut. Semasa giliran mereka tiba, dan setiap yang tiba 

gilirannya, gereja-gereja tersebut akan melompat dan melompat. Mereka cuba 

untuk tersadung – kerana jika mereka tersadung maka akibatnya amat buruk. Pada 

mulanya banyak gereja-gereja yang tidak tersadung pada badan ular tersebut, tetapi 

bila hayunan tersebut berterusan, kebanyakkannya mula tersadung. Setelah satu per 

satu tersadung sehingga kesemuanya jatuh. Dikalangan gereja-gereja tersebut, 

disitu juga terdapat Lord’s Church. Lord’s Church juga melompat. Dengan 

keadaan kesemua gereja tersebut tersadung, gereja kami terkecuali daripada 

tersadung. Gereja kami tidak tersadung oleh tubuh ular tersebut. Lord’s Church 

berterusan melompat dengan mudahnya. Yesus menjelaskan bahwa setiap hayunan 

daripada iblis tersebut merupakan percubaan/ujian. Ianya adalah ujian untuk 

mengatasi. Jika gereja tersebut tidak tersadung atau jatuh, ianya bermaksud gereja 

tersebut berjaya mengatasi halangan/ujian dengan jayanya. Lord’s Church 

memiliki ahli jemaah yang sedikit. Gereja lain memiliki jemaat yang banyak, dan 

mereka selalu saja tersadung dan terjatuh. Yesus berkata, “ Sekarang Lord’s 

Church dengan hebatnya mengatasi. Berterusan bertahan dan melompatlah setiap 

kali ujian datang menimpa kalian. Hari ini, engkau telah berdoa dalam jangka masa 

yang panjang tanpa mengantuk. Dengan itu, Aku menunjukkan semuanya kepada 

engkau. Dengan itu, berdoalah bersungguh-sungguh.” Kemudian Tuhan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Tusukan Daripada Jarum Iblis 

Lee Haak Sung:  

 
 Semasa saya dengan tekunnya berdoa, satu makhluk iblis menghampiri 

saya. Kedua-dua belah mata iblis tersebut terbalik. Bila saja saya terlihat akan iblis, 

saya akan terus teringat kepada nenek saya yang diseksa oleh mereka di neraka. 

Mengenangkan perkara sedemikian, saya mahu melempiaskan kemarahan saya 

pada mereka. Sebaik saja iblis tersebut datang dekat kepada saya, saya mencungkil 

dan merobekkan maranya dan membuang mata tersebut. Anehnya, semasa saya 

memikirkan mengenai pedang semasa pertarungan dengan iblis, sebilah pedang 

akan ada ditangan saya. Bila saya terfikir akan gam, saya akan dapati bahawa ada 

gam di tangan saya. Dengan itu, saya meletakkan gam pada mat iblis tersebut dan 

kemudiannya saya menetak tangannya menggunakan pedang. Bila saja saya 

terfikir untuk menggunakan senjata yang berbeza, senjata tersebut akan berada 

ditangan saya mahupun berada dekat dengan saya. Tuhan mengaruniakan kepada 

saya senjata-senjata tersebut. Saya telah bergelut dengan iblis-iblis tersebut dalam 

jangkamasa yang lama. Tanpa disedari, saya mendapat banyak pengalaman, dan 

dalam masa yang sama, saya juga mendapat keyakinan dan keberanian. Sekali lagi, 

iblis yang menjijikkan muncul mendekati sebagai seorang kanak-kanak perempuan 

dalam pakaian putih. Semasa ia mendekati saya, ia mengigit tangannya sendiri 

tanpa henti. Iblis tersebut kelihatan serupa dengan apa yang kita lihat di drama di 

televisyen. Saya kagum dengan kenyataan tersebut iaitu bagaimana serupanya iblis 

tersebut dengan yang dihasilkan oleh industri hiburan. Iblis dalam bentuk 

perempuan dan iblis yang mengiringi manusia ke neraka sesungguhnya kelihatan 

serupa dengan yang ada di televisyen. Terdapat siri televisyen Korea yang terkenal, 

iaitu lebih kurang cerita seram, dengan iblis nya yang serupa dengan iblis yang 

mengambil nyawa orang yang terkutuk. Iblis yang datang sebelum seseorang itu 

mati, datang dalam pakaian hitam dengan topi tradisional Korea yang selalunya 

diperbuat daripada bulu kuda. Mukanya dipenuhi dengan serbuk putih, dan iblis 

inilah yang selalunya mengheret manusia ke neraka. Saya perasan bahawa cara 

heretan oleh iblis tersebut ke neraka pun sama dengan apa yang ditunjukkan di 

televisyen. 

 
 Dalam visi, saya melihat seorang lelaki tua terbaring di lantai, berdarah 

dibawah mimbar. Iblis yang mengigit tangannya sendiri dengan cepatnya bergegas 

ke arah lelaki tua tersebut. Menyerang lelaki tua tersebut, iblis tersebut 

menggunakan taringnya yang seperti Pontianak dan mula menghisap darah lelaki 

tersebut. Bila darah tersebut telah dihisap, iblis tersebut mula menggerogoti 

kepalanya. Dalam jangkamasa, iblis tersebut telah makan keseluruhan kepalanya. 

Kemudian ada satu lagi iblis muncul dengan tubuhnya diepnuhi dengan jarum. 

Jarum tersebut seperti duri landak. Dengan iman, saya menghayunkan penumbuk 

saya, tetapi sebaik saja penumbuk saya terkena iblis tersebut, saya hampir pengsan 

kesakitan. 

 



 Saya berfikir sendiri, “Apa? Sesungguhnya aku menghayunkan dan 

memukulnya dengan imanku. Kenapa ianya tidak berkesan?” Penumbuk saya 

tertusuk dengan jarum iblis tersebut. Walaupun setelah kami selesai berdoa rali, 

tangan saya masih kesakitan. Saya melihat tangan saya dibawah cahaya yang 

terang, dan saya dapat melihat ianya merah dan bengkak. Saya dapat melihat 

dengan jelas bekas jarum tersebut. Saya bertarung dengan roh iblis yang 

merupakan roh yang halimunan, tetapi saya terkejut dengan hakikat bahawa 

mereka dapat meninggalkan bekas fizikal pada tubuh saya dan menyebabkan 

kesakitan. Saya menunjukkan kepada keluarga gereja saya. Saya menunjukkan 

kepada pastor dan jemaat. Mereka semuanya mengesahkan dengan mata mereka 

sendiri dan ianya sungguh mengejutkan 

 

 

* Pergerakan Tangan dan Getaran  

 

Kim Young-Doo:  

 
 Semasa saya dengan bersungguh-sungguh berdoa dalam bahasa lidah, 

tangan saya menghasilkan gerakan. Mulanya, tangan kiri saya bergerak berulang-

ulang keatas dan kebawah seperti digoncang. Kemudian tangan kanan saya 

mengikut rentak tersebut. Dalam masa yang singkat kedua-dua tapak tangan saya 

berhadapan antara satu sama lain dan bergoncang tanpa dapat ditahan. Goncangan 

tersebut menjadi semakin kencang. 

 

 Terdapat gereja tertentu yang menjemput seorang pastor berbicara mengenai 

kesembuhan. Saya telah menyaksikan pemandangan dimana dia menyembuhkan; 

dia juga bergoncang tanpa henti dengan tangannya. Kemudian dia akan 

menyembuhkan, banyak lagi mujizat yang lain yang dinyatakan. Saya sungguh 

pasti bahawa saya berada didalam proses membangunkan karunia penyembuhan 

oleh Roh Kudus. Dia dengan berkuasanya bekerja pada tindakan tersebut. Lengan 

dan tangan saya dengan bebasnya bergerak dalam pergerakan yang berbeza 

mengikut budi bicara Roh Kudus. Saya membuka mata saya untuk memeriksa 

secara fizikal dan saya berusaha untuk menahan pergerakan lengan dan tangan 

saya. Bagaimanapun, Roh Kudus mengiringi saya, termasuk keinginan dan 

pemikiran saya. Kehendak dan pemikiran saya bersampingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Tuhan Menguji Iman Saya 

 

Sister, Baek Bong-Nyo:  

 
 Semasa saya berdoa, Yesus datang dan mula berbicara dengan saya. “ Bong-

Nyo! Hari ini, Aku mahu menguji sejauh mata imanmu telah bertumbuh! Adakah 

engkau telah bersedia?” Saya menjawab dengan penuh yakin, “ Ya, Tuhan! Aku 

telah bersedia!” Setelah mengatakan yang Dia akan menguji saya, Tuhan terus 

lesap. Saya berdoa dengan bahasa roh dengan sungguh penuh dengan kuasa bila 

malaikat turun dan memakaikan saya dengan jubah bersayap. Menariknya, 

malaikat tersebut dengan pantasnya lesap. Sehingga kini, bila saja saya berdoa, 

Yesus dan malaikat akan mengiringi saya dengan tangan, dan sebaik saja saya 

memegang tangan Yesus dan tangan malaikat, dengan segeranya saya dibawa ke 

syurga dan neraka. Mengimbas ke belakang, saya menyedari bahawa saya selalu 

mengharapkan sesuatu perkara pada permintaan saya sendiri, dan saya selalu 

mengambil kesempatan pada Yesus dengan perangai saya yang kasar. Terdapat 

banyak karekter yang masih tidak berubah yang masih kekal didalam saya, dan 

saya sentiasa mempersoalkan dan menyerang Tuhan kita dengan kurang ajar. 

Tuhan kesayangan kita dengan sabarnya menunggu iman saya yang masih tidak 

matang untuk bertumbuh sematangnya dan bertahan dengan semua aduan saya. 

 

 Saya mula berseru kepada Tuhan dengan sekuat hati. Roh saya terbang 

menuju ke syurga dengan memakai jubah yang bersayap. Tetapi apa yang sedang 

terjadi? Tidak kira betapa kuatnya saya berdoa dan berseru, saya terbang terlalu 

perlahan. Saya bergerak sungguh perlahan dan ini membuatkan saya sungguh 

berputus asa bagaikan gila. Saya tidak berputus asa dan berterusan berdoa tanpa 

henti, tetapi kemudiannya saya merasakan keletihan total. Saya tidak dapat melihat 

satu apa pun, hanya kegelapan yang pekat. 

 

 Selalunya saya dapat melihat malaikat, tetapi hari ini sungguh payah untuk 

melihat mereka. Saya menyedari bahwa betapa banyaknya kasih yang saya telah 

terima daripada Tuhan. Saya mengambil keputusan, Tuhan mengatakan bahawa 

Dia mahu menguji tahap iman saya jadi biarlah saya berdoa dengan bersungguh-

sungguh dan berterusan. Tetapi segala kemungkinan yang kalian fikirkan 

menimbun tinggi dihadapan saya dan saya kembali lagi di tempat permulaan. 

 

 Sehingga kini, bila masa saja saya berdoa di gereja, Tuhan datang ke arah 

saya dan menunjukkan kepada saya segalanya, jadi saya menjadi angkuh tanpa 

saya sedari. Saya mengingati persoalan yang saya tanyakan kepada malaikat yang 

memakaikan saya dengan jubah bersayap pada sesaat yang lalu. Saya menanyakan 

kepada mereka dimana Yesus dan mereka menjawab, “ Sekarang ini Dia 

menantikan engkau untuk berjumpa denganNya di Bima Sakti.” Malangnya saya 

lambat kerana saya bergerak dengan terlalu lambat, dan iman saya sendiri tidak 

cukup untuk menerbangkan saya setinggi itu! 



 

 Dengan seikhlasnya saya berdoa dengan masa yang lama, tetapi saya masih 

tidak dapat melihat satu apa pun. Banyak fikiran yang terlintas difikiran saya dan 

saya mula bertaubat. Tanpa pertolongan Yesus saya tidak dapat melakukan apa 

pun! Saya merasakan saya berterusan tenggelam kedalam pemikiran dan 

berterusan hanyut dalam pemikiran, kemudian, tiba-tiba saya merasakan saya 

terkunci pada sesuatu. Ada objek yang bergerak dihadapan saya, dan saya 

menyedari bahawa saya di neraka – terkunci didalam penjara gelap! Dalam 

kegelapan tersebut tiada apa yang dapat dilihat, hanya iblis yang berkeliaran. 

Terdapat iblis dan para syaitan yang tidak terkira banyaknya memegang erat kaki 

saya dan enggan melepaskan saya pergi. Bukan itu saja – mereka mencucuk saya, 

menarik tangan saya, kaki, dan tubuh sehingga saya langsung tidak dapat bergerak. 

Saya mula berdoa dalam bahasa roh bila, tiba-tiba sumpahan keluar daripada mulut 

saya secara sukarela. 

 

 “Hei! Kau iblis durjana! Kenapa kau sentiasa menganggu aku? Jauhkan diri 

kau dari ku!” Saya tidak dapat berhenti menyumpah dan kesemua sumpahan 

tersebut adalah kata-kata yang saya gunakan dulu sebelum bertemu dengan Yesus. 

Tetapi, tidak kira betapa saya menyumpah iblis tersebut mereka tidak berhenti 

menyerang saya. Saya berseru kepada Yesus. “ Yesus! Tolonglah aku!” 

 

 Berapa lamakah masa tesebut? Saya berterusan memanggil Tuhan dan 

berdoa tanpa henti dalam bahasa roh, dan tanpa pengetahuan saya, saya terlepas 

daripada neraka. Saya terbang menuju ke syurga, tinggi stingginya. Saya berdoa 

semasa saya terbang, bila di ruang angkasa, iblis yang kuat dan berkuasa mula 

mengejar saya. Saya dengan jelasnya dapat melihat perarakkan iblis yang tidak 

berkesudahan dibelakang mereka. Saya memikirkan bahawa saya selamat, setelah 

dapat melepaskan diri daripada neraka, tetapi itu hanyalah untuk berdepan dan 

bertarung dengan ketua iblis yang kuat. Saya berada didalam kesusahan yang 

teruk. 

 

 Saya tidak dapat melihat satu malaikat pun atau Yesus. ‘Saya harus 

berdepan dengan kumpulan iblis tersebut seorangan!’. Saya tidak pernah terfikir 

saya akan berhadapan dengan scenario sedemikian. Saya tidak pernah tahu bahawa 

terdapat sepasukan tentera iblis di ruangan angkasa dimana tujuan mereka adalah 

untuk menghalang doa orang Kristian daripada sampai ke syurga. Seperti anak-

anak kecil yang riang berjalan sambil memegang tangan ibubapa mereka, Yesus 

sentiasa memegang tangan dan mengiringi saya turun naik ke syurga dan neraka. 

Saya sungguh naïf dan memikirkan bahawa semuanya sungguh mudah dan berdoa 

tanpa peduli. 

 

 Iblis meletakkan segala halangan ke atas kemajuan yang telah saya buat, 

cuba menghalang saya daripada maju ke depan. Saya berseru dengan doa yang 

bersungguh-sungguh, dan airmata dan peluh mengalir seperti hujan diseluruh 



tubuh saya. Pada saat iblis menjerit. “ Hei! Tengok sana! Satu lagi doa dari bumi 

sedang nai!” Kemudian yang satu lagi membalas, “ Hei! Doa itu tidak memiliki 

kuasa dan hak!” Iblis mengambil doa yang naik daripada bumi dan memakannya 

seperti memakan sebiji epal.  

 

 Kemudiannya, saya menyedari bahawa doa tanpa kuasa adalah sia-sia. Doa 

yang dilakukan semasa mengantuk, doa yang tidak fokus, doa yang dipenuhi 

dengan keinginan manusia, doa pentingkan diri sendiri, doa keinginan fizikal, doa 

talam dua muka, dan menakjubkan, saya berupaya membezakan kesemua doa yang 

berbeza tersebut yang naik daripada bumi. Doa-doa tersebut adalah “buah 

kesukaan” iblis dan dengan pantasnya, dibaham sepenuhnya. 

 

 Saya menyedari hanya doa yang dipenuhi dengan keterdesakkan hidup dan 

mati, dan doa yang dari tangisan keikhlasan yang menembusi langit dan terus ke 

syurga. Baru saya faham kenapa pastor menangis dengan kuatnya dan berteriakan 

dalam keterdesakkan semasa dia berdoa. Saya sering terganggu oelh pastor, 

memikirkan: “ Tidak ramai orang yang ada disini, tetapi kenapa dia menjerit terlalu 

kuat? Adakah dia perlu menjerit sedemikian kuat?” Secara jujurnya, pernah juga 

saya memaksa diri saya untuk berdoa sedangkan saya terganggu dengan tangisan 

kuat pastor tersebut. Seketika kemudian, tanpa pengetahuan saya, saya mula 

bertaubat dan tahu itulah sebabnya kenapa kita harus berdoa sedemikian. 

 

 Berapa lama saya berdoa? Saya merasakan keletihan dan tiada lagi kekuatan 

didalam saya. Kemudian saya terlihat dari jarak banyaknya bintang bersinar 

dengan terangnya dari Bima Sakti! Dengan segeranya pada saat tersebut, saya 

mengumpul segala kekuatan yang ada dan mula berdoa dalam bahasa roh. Saya 

hampir tidak dapat sampai ke Bima Sakti, sepenuhnya keletihan, dan disanalah 

Yesus kesayanganku menyapa saya dengan sukacita. 

 

 Sebaik saja Yesus  melihat saya Dia tersenyum lebar dan berkata, “ Bong-

Nyo! Engkau lakukan semuanya dengan luar biasa! Aku sungguh bangga 

denganmu!” Saya agak marah pada masa tersebut, jadi saya mempersoalkan Yesus 

dengan sikap saya. “ Tuhan! Bagaimana Engkau sampai hati melakukan perkara 

sedemikian kepada aku? Engkau seharusnya menjelaskan, dan bukannya 

meninggalkan aku tanpa amaran?” Bila saya selesai Yesus hanya ketawa. Setelah 

berbalas beberapa kata dengan Tuhan, Dia lesap sekali lagi, kemudian segalanya 

dihadapan saya menjadi gelap dan saya berdiri ditebing neraka. 

 

 Tuhan meninggalkan saya sekali lagi untuk menguji iman saya. Kemudian, 

satu iblis yang kelihatan serupa dengan ikan lumba-lumba cuba untuk menyerang 

saya dan mengigit saya dengan mulut nya yang ternganga luas, dengan giginya 

yang tajam. Jadi saya berkelakuan seolah-olah mahu mencakar dan menjerit, “ Ke 

sini kau dan tangkaplah aku jika kau boleh!” Kemudianiblis tersebut terus lesap. 

 



 Terdapat sastu jalan yang sempit dihadapan saya, jadi saya mula berjalan 

melalui jalan tersebut. Setelah seketika berjalan saya perasan bahawa ada sesuatu 

dihadapan mendekati saya. Bila semakin hampir, saya dapat melihat identiti 

sesuatu. Ianya adalah iblis yang kelihatan menyeramkan dengan kepala yang tidak 

memiliki mata dan hidung. Daripada telinga kiri ke kanan terdapat potongan besar 

di mukanya dan gigi atas dan bawahnya sungguh tajam seperti gigi ikan yu. 

 

 Bila saya bersemuka dengan iblis tersebut saya berkata, “ Hei! Aku 

berlawan dan mengalahkan iblis-iblis lain yang lebih besar daripada kau. Engkau 

tu tiada apapun bagi aku! Didalam aku adalah api yang diberikan kepada aku oleh 

Tuhan Tritunggal. Kau akan terbakar dan menjadi abu pada saat kau menyentuh 

tubuh aku! Aku cabar kau agar datang dan berlawan dengan aku!” Iblis tersebut 

ketakutan dan dengan cepatnya melarikan diri. Saya meneruskan perjalanan 

melalui jalan tersebut sendirian, dan kelihatan seperti saya berjalan semakin dalam 

kedalam neraka. Saya merasakan ketakutan dan kegetaran, tetapi saya tidak mahu 

menunjukkan ketakutan saya tersebut, jadi saya menenangkan diri dan 

mengumpulkan kekuatan dalaman saya. 

 

 Semasa saya meneruskan perjalanan di jalan tersebut saya perasan ada satu 

daun yang besar dihadapan saya. Ianya kelihatan hidup. Daun tersebut terbuka dan 

tertutup dan berusaha menelan saya. Tetapi, saya menjerit “ Baiklah! Aku telah 

datang ke sini khas untuk membunuh engkau! Mari kita lihat siapa yang bertahan!” 

Saya menyerang kembali dengan ganasnya kemudian iblis tersebut lesap. 

 

 Saya meneruskan perjalanan bila saya menyedari terdapat sekumpulan iblis, 

seperti serangga pada kedua-dua sisi jalan cuba mengapai saya. Saya mendengar 

tangisan iblis yang menakutkan dan ianya menyebabkan saya mengigil. Saya 

mendengar banyak tangisan yang berbeza, tetapi saya tidak menghiraukan mereka 

dan meneruskan perjalanan sambil berdoa didalam bahasa lidah dengan nyaring. 

Saya menjerit dengan lebih kuat lagi: “ Tuhan Tritunggal! Berikan aku kekuatan! 

Berikan aku kekuatan dan kuasa secara fizikal dan rohani!” Saya dengan tekunnya 

berdoa dan kemudian api kudus marak didalam saya. 

 

 Sejauh mana saya mengembara? Saya memikirkan saya melihat hujung 

jalan tersebut pada satu jarak tertentu, bila secara tiba-tiba satu cahaya terang 

muncul dihadapan saya dan Yesus berdiri disana. Saya terpegun dalam 

kekaguman. “ Ya! Akhirnya aku selamat! Tuhan! Tuhan ! “ dan saya berlari dan 

memeluk Dia. Tuhan memeluk saya didalam dakapanNya dengan sungguh erat dan 

berkata, “ KesayanganKu Bong-Nyo! Engkau telah melalui banyak pengalaman 

disini! Duduk disebelah Ku dan Aku akan memberikan rehat padamu!” Saya masih 

dalam dakapan Tuhan dan menutup mata saya untuk berehat. 

 

 

 



 Apa yang terjadi lagi ni? Bila saya membuka mata, Tuhan tiada lagi disisi 

saya. Bagaimana pula saya boleh berada didalam penjara gelap di neraka ini? 

Tidak kira betapa kuat sekalipun saya memanggil Tuhan, yang kedengaran hanya 

gema kosong. Saya memanggil dan memanggil dengan kuat kepada Tuhan, tetapi 

Dia tiada disana. Saya tidak percaya yang Yesus menipu saya. Yesus dengan 

jelasnya mengatakan, “ Bong-Nyo! Engkau lakukan dengan baik sekali. Engkau 

melakukannya dengan sabar dan berehatlah disini!” Setelah Dia mengatakan 

perkara sedemikian, dan bila saya merasakan selamat, Dia menguji saya sekali 

lagi. 

 

 Kemarahan saya tidak terbentung bila saya menyedari yang saya dikunci 

didalam kandang besi seperti zoo binatang. Terdapat iblis yang tidak terkira 

banyaknya muncul disekeliling kandang saya tersebut dan merenung saya seperti 

mereka berusaha ingin menyoal saya : satu iblis wanita, naga, askar, singa, iblis 

dengan kepala binatang yang pelbagai, dan saya melihat kepelbagaian mereka. 

Mereka merenung saya, menyapa keseronokkan dan ketawa. Terdapat beratus dan 

beribu askar iblis memakai helmet tengkorak. 

 

 Iblis-iblis memberi tumpuan memerhatikan saya semasa saya dikurung 

didalam kandang besi tersebut. Saya menjerit, “ Hei kau kurang ajar! Siapa kau? 

Dari mana datangnya kamu?” dan mereka membalas, “ Kami datang setelah 

merantau kesana kesini! Bagaimana pula dengan kamu? Kenapa kamu berada 

disini?” Saya menjelaskan bahawa Yesus membawa saya ke neraka , tetapi Dia 

meninggalkan saya dan itulah sebabnya saya berada disini keseorangan. Setelah 

mereka mendengar penjelasan tersebut mereka mengutuk saya dengan 

mengatakan, “ Hei! Tuhan engkau tidak akan kembali untuk kamu! Inilah 

penghujungnya bagi engkau!” Saya mula berdoa dalam bahasa roh dengan kuat. 

Mereka merenung saya dengan marah, dan saya perasan mereka berubah, jadi saya 

berdoa dengan semakin kuat: “ Tuhan Tritunggal! Tukarkanlah aku kepada api 

marakMU!” Semua iblis tersebut menyerang kandang besi tersebut untuk 

merobohkannya. Tetapi, api kudus yang marak didalam saya membakar dan 

menukarkan mereka semua kepada abu. Tetapi bar besi kandang tersebut tidak 

rosak, dan tetap dalam berkeadaan baik. 

 

 Sekali lagi laungan pelbagai haiwan dan suara-suara iblis setan bergema di 

seluruh, dan ianya terasa seperti telah beberapa bulan saya telah berada disana. 

Tidak kira betapa tekunnya saya menjerit dan menendang dan berteriak, tiada jalan 

keluar daripada kandang besi di neraka tersebut. Dan secara umumnya semangat 

saya mula keletihan, dan kemudian penantian saya kepada Tuhan bertukar daripada 

kerinduan yang teramat sangat menjadi kepada kepiluan yang membakar. Tetapi, 

saya tidak berhenti berdoa. 

 

 

 



 “Tuhan! Aku perlukan kekuatan! Berikanlah aku kekuatan! Juga, berikan 

aku karunia penyembuhan dan penuhkan aku dengan api supaya aku dapat 

mencairkan kandang besi ini untuk lepas dari sini!” Saya membuka mata saya 

tetapi saya masih terkurung didalam kandang besi tersebut. Tiada mimpi atau 

harapan didalam kandang didalam neraka. Tidak kira betapa banyak kali saya 

memanggil Tuhan, saya masih terperangkap didalam kandang tersebut. Oh! Ini 

bermakna saya harus selamanya menderita di neraka? Saya tidak memiliki 

kekuatan lagi didalam diri saya sendiri sehinggakan tidak dapat mengangkat jari 

saya sendiri, dan saya terjelepuk ke sisi. Walaubagaimanapun, ianya terasa seolah-

olah saya terperangkap di dalam kandang tersebut seperti 4 bulan lamanya. 

 

Tidak lama kemudian saya mula menjerit lagi. “ Tuhan! Tolonglah aku! 

Dimanakah Engkau!” tetapi saya tidak dapat melihat walau bayangan Tuhan 

sekalipun. Iblis berterusan menarik dan menyeksa tubuh saya, dan saya bertarung 

dengan mereka selama 15 hari. Didalam kandang tersebut saya dengan jelasnya 

merasakan hari berlalu seperti sepatutnya. 

 

 “Tuhan! Bantulah aku! Tolonglah keluarkan aku! Tolonglah aku 

melepaskan diri daripada tempat ini!” Saya sedang berdoa bagi diri saya bila tetiba 

saya mendengar seseorang ketawa. Gelak ketawa tersebut kedengaran lain daripada 

ketawa iblis-iblis yang ada disitu. Ianya lembut, menyenangkan, baik dan naluri 

saya menjerit, “ Wow! Ianya adalah suara Tuhan!” Tuhan muncul dalam cahaya 

yang terang berderang dan mengangkat kandang besi tersebut dengan cahaya. 

Keadaan disekeliling saya terang berderang. 

 

 Yesus mula ketawa dengan lebih kuat lagi dan kemudiannya berkata, “ 

KesayanganKu Bong-Nyo! Bagaimana dengan pengalamanmu di neraka?” Saya 

menanya Tuhan, “ Oh Tuhan! Tergamaknya Engkau lakukan perkara ini kepada 

ku? Adakah Engkau melakukan semua ini untuk membuatkan aku menderita? 

Kenapa Engkau lakukan ini?” Sesungguhnya saya merasa tegang bila saya 

meluahkan segala aduan saya, dan Tuhan menjawab, “ Maafkan Aku. Aku mahu 

menguji engkau secara peribadi – betapa matangnya imanmu!” Saya tidak dapat 

mengatakan apapun kepada perkara tersebut. 

 

 Bila saya menanya Tuhan dimanakah Dia semasa saya berada dineraka, Dia 

menjawab dengan mengatakan bahawa Dia berada dibumi dengan melawat 

berbagai gereja untuk melihat dan menjaga kumpulan dombaNya. Saya mengaku 

kepada Tuhan perasaan terdalam saya dan meminta pengampunan daripada Dia. “ 

Tuhan! Aku merasa kepahitan dan sungguh marah terhadap Mu semasa aku 

terperangkap didalam kandang neraka tersebut! Ampuni aku!” Tiba-tiba nada saya 

berubah bila emosi saya dibakar dengan aduan dan perasaan kasihan terhadap diri 

saya sendiri. “ Tuhan! Aku terperangkap didalam kandang tersebut selama 4 bulan, 

“ dan saya mula menangis. 

 



 Tuhan terus ketawa dengan lebih kuat, dan semasa saya melihat Dia, saya 

menjerit, “ Kenapa Engkau terlalu gembira melihat aku kesedihan dan kesusahan? 

Aku menderita dengan teruknya dineraka, tetapi kenapa Engkau ketawa seolah-

olah perkara tersebut sungguh lucu? Adakah ianya satu keseronokkan bagi Engkau 

melihat aku dalam kesusahan?” Dia membalas dalam penuh kelembuatan, “ Bong-

Nyo! Ianya baru dua bulan engkau mula menghadiri gereja, tetapi imanmu 

sungguh matang! Aku sungguh bangga denganmu!” Dia kemudian menepuk-

nepuk belakang saya dengan lembut. 

 

 Yesus mengambil jubah pertempuran saya di neraka dan mengarahkan 

malaikat-malaikat untuk memakaikan saya dengan pakaian yang bersih, dan jubah 

tersebut bercahaya dengan terdapatnya sayap. Kemudian Dia berkara, “ Engkau 

telah banyak bertahan, jadi sekarang marilah ke syurga!” dan Dia memegang 

tangan saya dan kami mula terbang menuju ke syurga. Itulah hari yang cukup 

sukar yang pernah saya alami didalam hidup saya. 

 

 Ianya mengambil masa 3 tahun bagi jiwa saya untuk mendekati Bima Sakti 

daripada bumi; Saya menghabiskan 4.5 di neraka, dan semuanya berjumlah 3.5 

tahun dan ianya berlalu dengan cukup pantas. Iblis-iblis yang berada diruang 

angkasa dan iblis-iblis di neraka semuanya tegap dan kuat. Saya tidak dapat 

bertahan walaupun seminit mahupun sesaat didalam pertempuran tersebut sehingga 

beroleh kemenangan tanpa perlindungan Tuhan. Bila saya tiba di syurga, ramai 

malaikat senyum dan menenangkan saya: “ Saudari! Syabas! Engkau telah lakukan 

yang terbaik!” Kata-kata malaikat-malaikat tersebut menyemarakkan jiwa saya 

yang kepenatan. Bila saja saya berada di syurga, semua kepayahan yang dialami 

disyurga akan terhapus didalam minda saya. 

 

 Saya tidak tahu banyak mengenai apapun sejak saya menghadiri diri ke 

gereja selama 2 bulan, tetapi daripada apa yang saya lihat pada filem dan dalam 

khutbah, saya tahu serba sedikit mengenai seseorang yang bernama Musa yang 

membelah lautan. Saya membuat permintaan kepada Yesus untuk berjumpa 

dengan Musa walaupun sekali. Kemudian Yesus mengiringi saya ke pantai 

berpasir emas. Malaikat-malaikat dengan lembutnya mengiringi saya ke pantai 

tersebut. Sebaik sahaja Yesus memanggil nama Musa, dia muncul mendekati dan 

dengan hormatnya menyapa saya: “ Selamat datang ke syurga!” Musa kelihatan 

sungguh tinggi dan tampan. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Menyaksikan Mujizat Musa Di Syurga  

 

 Yesus memperkenalkan saya kepada Musa dan Dia mengakhirinya dengan, 

“ MempelaiKu Baek Bong-Nyo!” dan ianya membuatkan saya sungguh gembira 

bila mendengarnya. Saya berbicara dengan Musa: “ Tuan Musa! Aku tidak 

mengenali engkau dengan lebih jelas, tetapi hanya sedikit mengenai dirimu aku 

ketahui kerana aku mendengar khutbah mengenaimu daripada pastorku.” Dia 

membalas, “ Oh iya? Saudari, aku sungguh gembira engkau berada disini!” Saya 

meneruskan, “ Bila engkau berada didunia dahulu, betulkah engkau membelah 

lautan dan melakukan beberapa mujizat?” Kemudian dengan rendah dirinya Musa 

menjawab, “ Aku tidak melakukan apapun, tetapi ianya adalah Tuhan yang  

memberikan aku kekuatan  dan apa yang aku lakukan hanya akur dan patuh.” 

 

 Musa sungguh merendahkan diri dan penampilan dia sungguh hebat. Saya 

menanyakan dia satu soalan. “ Aku telah hadir ke gereja selama 2 bulan, tetapi bila 

saja aku mendengar mengenai engkau didalam khutbah yang disampaikan melalui 

pastorku, aku ingin berjumpa denganmu. Tetapi Tuhan sentiasa membawa aku ke 

neraka, jadi perjumpaan dengan engkau sentiasa tertunda sehingga sekarang! Aku 

berharap dapat menyaksikan serba sedikit mujizatmu, dapatkah engkau 

menunjukkan kepada aku?” 

 

 Yesus memberikan kebenaran kepada Musa, dan dia membina satu gunung 

yang sungguh besar dengan pasir keemasan. Dalam sekelip mata, terdapat 2 

puncak gunung. Musa melakukan banyak mujizat yang tidak dapat diungkapkan 

dengan kata-kata. Satu yang sungguh saya ingat adalah saya mencabar dia untuk 

membina ruman 600 tingkat. Dia dengan mudahnya mengangkat tangannya 

diudara dan memusingkannya sekali, kemudian dengan segeranya 600 tingkat 

rumah muncul dihadapan saya. Mulut saya ternganga dan saya seolah-olah tidak 

dapat menutupnya. 

 

 Musa melakukan setiap mujizat yang saya minta. Dia membuatkan saya 

tangga emas daripada bumi ke syurga. Musa menjawab semua persoalan saya 

dengan menunjukkan kesemua mujizat yang saya minta. Saya mengatakan kepada 

Musa, “ Tuan Musa! Aku minta maaf diatas ketidak matangan imanku. Aku minta 

maaf dan sungguh malu kepada menguji engkau sebanyak ini dan menanyakan 

banyak soalan kepadamu” dan dia menjawab, “ Jangan risau mengenai apapun, dan 

jika engkau masih mempunyai pertanyaan, jangan segan untuk bertanya.” 

 

 

 

 

 

 

 



 Saya memberitahukan kepada dia bahawa saya ingin melihat dia membelah 

lautan seperti yang tertulis didalam Alkitab dan Musa membelah lautan di syurga 

dihadapan saya. Menyaksikan pembelahan lautan di syurga, di tempat kejadian 

tersebut, amatlah terasa kehebatannya! Ianya satu pengalaman yang mengejutkan 

dan yang tidak akan dapat dialami seumur hidup saya. Yesus memerhatikan 

dengan senyap disebelah saya, dan setelah semua mujizat dan pengalaman tersebut 

dilakukan, Tuhan, Musa dan saya berkongsi perbualan. 

 

 “Yesus! Musa! Aku adalah pengikut yang baru dan masih banyak yang aku 

tidak tahu, jadi aku memikirkan biarlah aku meneruskan dengan permintaan aku. 

Ampunilah aku! Aku minta maaf. Bila aku kembali ke gereja aku akan 

mencatatkan dan berkongsi dengan pastor ku apa yang telah aku lihat supaya dia 

dapat menulisnya didalam buku supaya dunia tahu!” Yesus dan Musa 

menunjukkan kegembiraan mereka. Yesus berkata kepada Musa, “ Musa, saudari 

Baek Bong-Nyo harus kembali ke dunia, ucapkan selamat tinggal kepada dia!” 

Musa dengan hormatnya menundukkan kepadanya dan mengatakan, “ Selamat 

tinggal, saudari!” 

 

 Yesus menjelaskan kepada saya, “ Walaupun di syurga Musa sentiasa sibuk. 

Dia mengembara keseluruh syurga kerana banyak perkara yang harus dia jaga!” 

Saya tidak akan melupakan perjumpaan saya dengan Musa dan Yesus di syurga. 

Yesus mengiringi saya kembali ke gereja, dan kemudian saya menyimpulkan doa 

saya dalam bahasa roh. 

 

 

 

Hari 23: Perdepanan Peribadi Kami Daripada Pengalaman Rohani  
 

Anak-anakku, jangan membiarkan siapapun juga menyesatkan kalian. Orang yang 

melakukan kehendak Allah adalah anak Allah sebagaimana Kristus adalah Anak Allah. 

Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak Iblis, sebab Iblis berdosa sejak 

semula. Untuk inilah Anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan Iblis. 

Orang yang sudah menjadi Anak Allah, tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat 

Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-

menerus berbuat dosa. Inilah bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak Iblis: 

barangsiapa tidak melakukan kehendak Allah, atau tidak mengasihi saudaranya, ia bukan 

anak Allah. (1 Yohanes 3:7-10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Mrs. Kang, Hyun-Ja Tidak berjaga-jaga dan diserang oleh Iblis  

 

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 

 11,00 pagi – Isteri saya, Joseph, Joo Eun dan saya berdiri dihadapan sebuah 

restoran yang terletak berhadapan dengan bangunan Koperasi Persatuan Pertanian. 

Semasa isteri saya melangkah 2 langkah dihadapan, dia kemudiannya seperti 

diserang dan jatuh ke lantai. Isteri saya seperti ditiup kebelakang kira-kira berjarak 

50 cm semasa dia mendarat kira-kira 5 meter kemudiannya. Semasa dia terjatuh, 

isteri saya terjatuh dengan teruknya diatas jalan yang kasar. Ianya kelihatan seolah-

olah dia meluncur diatas ais. Ianya terjadi dengan pantas, kami tidak sempat untuk 

memegang dia bila masa dia diterbangkan. Bila dia mendarat, isteri saya menjerit 

kesakitan. Kesemua kami berlari kearah dia untuk membantu dan mengangkat dia. 

Saya perhatikan bahawa tapak tangannya semuanya duri dengan kukunya 

semuanya patah. Tangannya mula dilumuri darah. Kami tertanya-tanya apakah 

penyebabnya dia terjatuh sedemikian. Kami memerhatikan jalan tersebut untuk 

melihat jika terdapatnya pecahan atau lubang yang membuatkan dia tersangkut. 

Bagaimanapun, jalan tersebut kelihatan bersih, rata dan dalam keadaan yang baik. 

Kami tidak dapat melihata bukti fizikal yang membuatkan dia terjatuh dan 

tersadung. Kelihatan kami tidak tahu punca kemalangan tersebut. 

 

 Joo Eun menanya Yesus mengenai kemalangan yang menimpa isteri saya. 

Tuhan menjelaskan kepada kami. Sejak rutin harian kami ke gereja, berdoa dan 

dirumah, kami tidak memiliki masa untuk berseronok. Dengan tiadanya masa 

untuk berseronok, roh iblis tidak memiliki peluang untuk mencari kelemahan kami. 

Bagaimanapun, pada hari tersebut, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, 

keluarga saya melangkah keluar daripada rutin kerohanian kami untuk mengambil 

sedikit masa untuk berseronok. Hasil daripada rutin normal tersebut, isteri saya 

dengan teruknya terjatuh - - dengan sekali hentaman oleh roh iblis. 

 

 Yesus menyentuh tapak tangan isteri saya yang terluka tersebut. Saya juga 

mula menenangkan isteri saya. “ Isteri kesayanganku - - marilah kita bersyukur 

kepada Tuhan! Kita harus bertaubat kerana tidak berjaga-jaga dan berterima kasih 

kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita lebih belas kasihan; dengan itu, marilah 

kita bertahan dan beroleh kemenangan pada akhirnya.” Semasa saya menenangkan 

dia, dia melutut dan memberi kesyukuran kepada Tuhan dengan mengangkat tinggi 

tangannya yang luka.  

 

 

 

 

 

 

 



 Sejak roh iblis banyak menyerang dan menghalang kami, saya bertekad 

untuk lebih berwaspada dan berhati-hati setiap saat dalam kehidupan Kristian saya. 

Pada saat kita terlepas pandang, roh iblis akan mengambil peluang tersebut untuk 

menyerang kita. Jika kita terlepas mana-mana hari untuk berdoa, minda kita akan 

longgar dan menjadi sasaran serangan rohani. Roh iblis dengan bersungguh-

sungguh menunggu saat kelemahan tersebut. Dengan itu, kita haruslah sentiasa 

bersenjata penuh. Pengalaman pada hari ini telah mengajar dan menyentak anak 

lelaki saya Joseph dan anak perempuan saya Joo Eun. Realiti pengalaman tersebut 

membuka mata kami. Kami belajar daripada pengalaman ini bahawa kita harus 

menjalani kehidupan Kristian kita dengan lebih berwaspada dan berhati-hati. 

Kejadian tersebut memberikan kami peluang untuk berdiri dengan teguh dalam 

keazaman kami untuk ke peringkat iman yang lebih tinggi. 

 

 Doa rally kami hanya tinggal seminggu lagi. Bila hari terakhir tersebut 

semakin dekat, roh iblis menyerang dan menghalang kami berterusan dan tanpa 

perasaan. Kesemua jemaat pendoa di gereja kami tersebut dalam proses 

pembukaan mata rohani satu persatu. Roh iblis sungguh tertekan dan dalam 

ketakutan dan binggung. Walaupun mereka tahu bahawa serangan mereka adalah 

sia-sia semasa sesi pendoaan, roh iblis tersebut masih juga menyerang. Serangan 

mereka lemah. Doa kami menjadi semakin berkuasa; iman kami makin bertumbuh 

dan kuat. Dengan erti kata tersebut, roh jahat tersebut menghantar roh iblis yang 

lebih kuat. Dengan itu, pertempuran harian kami tiada hentinya dan tiada rehatnya. 

 

 Semasa waktu petang, tiba-tiba saya ingin memeriksa kaki Joseph yang sakit 

akibat ketuat. Kami telah bersungguh-sungguh berdoa untuk penyembuhan 

tersebut. Pada saat kami membuka stokinnya dan melihat kakinya, kami semua 

terkejut. Ketuat yang berada didalam kulitnya mengeluarkan akarnya pada 

bahagian kakinya. Akar dan ketuat tersebut sungguh hitam. Saya berkata, “ Wah! 

Sungguh luarbiasa! Joseph, engkau harus ke bahagian dermatologi dan 

memberikan kesaksian kepada doktor.” Joseph menjawab, “ Baiklah pastor. Aku 

akan bersaksi akan perkara ini. Sekarang ini kakiku terasa amat gatal.” Saya 

menjawab, “ Ianya terjadi kerana Tuhan sedang menyembuhkan kakimu! 

Sebagaimana luka, jika dalam proses sembuh, mesti terasa gatalkan? Engkau harus 

bertahan dengan kesabaran. Tuhan akan menyembuhkan engkau sepenuhnya 

sebelum percutian musim sejukmu tamat. Bersabarlah sehingga 

kepenghujungnya!” Dengan mata roh saya, saya dapat melihat Yesus menyapukan 

DarahNya setiap hari pada ketuat di kaki Joseph. 

 

 Awal senja pada hari tersebut, isteri saya berterusan batuk dan 

mengeluarkan kahak. Joseph, Joo Eun dan saya meletakkan tangan kami di 

lehernya dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Semasa kami berdoa, roh iblis 

dalam bentuk seorang gadis yang memakai gaun putih dan berambut panjang 

memunculkan dirinya kepada kami. Iblis itulah yang bertanggungjawab 

menyebabkan isteri saya tersadung dan jatuh. Roh iblis tersebut telah menolak dia. 



Dan sekarang, roh iblis tersebut menyekat leher isteri saya dan ianya menyebabkan 

kesakitan, batuk dan kahak. 

 

 Saya meletakkan sebelah tangan saya pada leher isteri saya dan sebelah 

tangan lagi saya hayunkan semasa saya berdoa. Seketika kemudian, roh iblis 

menjerit dengan kuatnya, “ Pastor Kim! Larikan tanganmu! Larikan tanganmu 

dengan segera! Berhenti berdoa! Oh! Sungguh panas! Boleh jadi gila aku 

sebegini!” Ianya menjerit dan kemudiannya menghilangkan diri. Yesus datang 

kepada kami dan berkata, “ AnakKu! Roh iblis tersebut telah lari. Tetapi 

disebabkan roh iblis meninggalkan kesan kesakitan, engkau harus bertahan 

seketika. Jika engkau berdoa tanpa henti, engkau akan sembuh lebih cepat. Jangan 

risau!” Tuhan kemudiannya bertanya jika kami memiliki pertanyaan untuk 

ditanyakan kepada Dia. 

 

 

Kim, Joo-Eun:  

 
 “ Yesus! Berapa tinggi dan besar rumah dan rumah simpanan harta keluarga 

kami di syurga?” Tuhan menjawab, “ Kenapa tidak kalian berdoa dan melihat  

sendiri. Aku tidak dapat menunjukkannya pada masa kini. Dengan kesungguhan 

dan iman kalian, keinginan untuk mengetahui jawapan adalah sehingga mata roh 

kalian terbuka. Bila saja perkara tersebut terjadi, datanglah ke syurga dan carilah 

jawapannya dengan terperinci.” 

 

 “ Yesus! Sampai sejauh manakah doa ayahku?” Tuhan membalas, “ Bila 

Pastor Kim berdoa, Roh Kudus dinyatakan dan dengan itu, tangan pastor akan 

bergerak dan membentuk beberapa gerakan. Ini bermakna karunia penyembuhan 

datang ke atasnya. Walaubagaimanapun, ini merupakan pengalaman pertama 

didalam kehidupan pastor, dia berterusan membuka matanya semasa berdoa kerana 

dia masih baru mengalaminya. Dengan itu, doanya tidak sampai ke tahkta 

melainkan masih berada di ruang angkasa. Jika dia berterusan berdoa dan tidak 

risau mengenai gerakan tangannya, dia akan lebih cepat terbuka kerohaniannya dan 

akan dapat melawat syurga.” 

 

 Kemudian Tuhan menyatakan bahawa pertaubatan Joseph tidak bersungguh-

sungguh dengan tidak bersertakan airmata. Tuhan mengatakan kepada dia agar 

bertaubat dengan sejujurnya dan tekun. Bagaimanapun, Tuhan Tritunggal sungguh 

senang menerima kesemua pertaubatan dalam tangisan dan doa simpati oleh ibu 

saya. Doanya melepasi ruang angkasa, atmosfera, dan galaksi. Saya berkata, “ 

Nenek sebelah ayahku seorang dekon, tetapi kelihatan dia kuat minum.” Tuhan 

menjawab, “ Terdapat roh ketagihan alkohol pada nenek kamu. Bila saja Pastor 

Kim mempunyai masa untuk berdoa, dia harus berdoa untuk ibunya. Pastor juga 

harus mengetuai dia untuk mengaku dosanya bagi jaminan keselamatan dan iman.” 

 



*Pastors Dan Ahli Jemaat Melakukan Zina  
 
Kalian adalah orang yang tidak setia! Tahukah kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan 

dunia, maka kalian menjadi musuh Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia 

ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, 

"Di dalam diri kita Allah menempatkan Roh yang keras keinginannya." – Yakobus 4:4-5 

 

 

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 
 Bila saja pelayanan menjadi tajuk utama dan rahsia terkutuk mereka 

didedahkan di TV, hati saya dalam kesakitan dan dalam penderitaan. Ianya seolah-

olah seperti saya yang didedahkan kerana saya pun dalam perlayanan. Saya tidak 

berkeinginan membincangkan atau mendedahkan kekurangan tersebut, 

menyembunyikan rahsia pelayanan lain yang telah tersungkur. Bagaimanapun, 

Tuhan menekankan agar saya merekodkan secara terperinci didalam buku ini. Bila 

berita TV atau tajuk utama suratkhabar mendedahkan kepincangan moral sesuatu 

perlayanan ataupun jika terdapatnya rasuah seksual, saya samada akan menutup 

TV tersebut atau menyembunyikan keratin akhbar tersebut kerana takut keluarga 

saya tahu akan hal tersebut. Sebagai orang yang terlibat dalam perlayanan, saya 

merasa sungguh malu dan merasa aib. Saya bingung; saya tidak tahu apa yang 

harus saya lakukan. Seperti yang Tuhan telah nyatakan sebelum ini mengenai dosa 

penzinaan dalam orang yang percaya, Dia telah mengatakan bahwa kita seharusnya 

jangan melakukan dosa. Dikalangan ramai orang yang telah atau akan ke neraka, 

kebanyakkan mereka adalah penzina. Tuhan telah menyatakan, “ Tidakkah jemaat 

digerejamu menyaksikan penyiksaan penzina-penzina di neraka? Penzinaan adalah 

dosa yang sungguh sukar untuk bertaubat.” Tuhan sungguh benci bila umatNya 

melakukan dosa penzinaan rohani, tetapi Dia lebih lagi tidak suka akan penzinaan 

fizikal. 

 

 Banyak perlayanan dan ahli gereja tertipu dengan memikirkan bahawa jika 

mereka mengaku dosa mereka dalam nama Yesus, mereka diampuni sepenuhnya. 

Dan hasilnya, mereka akan berterusan melakukan dosa yang sama dan bertaubat 

lagi, ianya berulang-ulang dengan memikirkan mereka dilindungi oleh rahmat 

Tuhan. Mereka menginjak-injak rahmat tersebut dan tidak teragak-agak untuk 

melakukan dosa penzinaan yang sama berulang-ulang. Tuhan marah dengan 

khayalan mereka. ( Wahyu 2:21-23) Seblum seseorang mempercayai Yesus, 

seseorang tersebut telah memiliki benih kejahatan atas kejahilan mereka.Yesus 

sungguh marah dengan kenyataan manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan 

mereka tetapi berterusan melakukan dosa tanpa teragak-agak. Tuhan menjerit 

dengan marahnya, “ Terlalu susah untuk mengampuni perlayanan yang melakukan 

penzinaan dalam diam. Jika mereka tidak bertaubat dengan sejujurnya, mereka 

akan berakhir di neraka!” 

 

 



Saya merayu dengan penuh perikemanusiaan, “ Tuhan! Mereka adalah manusia; 

mereka adalah daging, dengan itu, mereka akan jatuh dan melakukan dosa, kan? 

Jika manusia mati; mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertaubat. Tetapi 

selagi mereka hidup, tidakkah mereka diampuni jika mereka bertaubat? Terdapat 

banyak ayat dalam alkitab yang menyatakan bahawa Engkau akan mengampuni 

jika manusia bertaubat.” Tuhan membalas: “ Perlayanan tahu alkitab dengan jelas, 

dan masih juga mereka melakukan perzinaan, mereka akan dihakimi dengan lebih 

lagi. Ianya sungguh sukar bagi mereka untuk diampuni.!” Dengan sederhananya 

Tuhan menegur saya. 

 

 Saya dengan tidak berputus asa merayu kepada Tuhan bagi belas kasihan 

dan saya tidak akan berhenti. Saya merayu seperti yang Abraham lakukan. “ 

Tuhan! Sungguhpun Engkau benar, jika Engkau menghantar mereka ke neraka 

kerana kesilapan lampau mereka tanpa mengampuni mereka, itu sungguh tidak 

adil. Dikalangan kumpulan tersebut, terdapat pelayan yang telah membawakan 

kepada Engkau banyak jiwa-jiwa lain. Terdapat juga pelayan yang telah membawa 

gereja mereka dalam cara yang baik. Tiada seperti itu didalam kumpulan penzina? 

Dengan tegasnya Tuhan menegur saya. “ Sebagai seorang pastor, tidakkah engkau 

tahu ayat pada alkitabmu?” Yesus membantu saya mengingati Filipi 2:12 “Hai 

saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan 

keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, 

tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir,” 

 

 Sungguhpun Tuhan telah memarahi saya, saya berterusan berdebat dan 

berhujah dengan Dia: “ Tuhan kesayanganku! Tetapi pelayan-pelayan tersebut 

telah mengorbankan seluruh kehidupan mereka bagi Engkau. Mereka telah 

menghabiskan masa mereka di dunia untuk melayani Engkau. Tidakkah Engkau 

terfikir untuk memberikan mereka peluang untuk bertaubat? Jika aku menyatakan 

bahawa pastor-pastor ke neraka, siapa yang akan mempercayai aku?” 

 

 Keadaan pada masa tersebut senyap dan terhenti. Tuhan kemudiannya diam 

dan dengan penuh maruah berbicara. “ Allah Bapa setuju dengan Aku. Jika ada 

pelayan yang telah melakukan penzinaan tetapi dengan seikhlasnya dan 

sepenuhnya bertaubat dengan penuh ketakutan, mereka akan diampuni. Tetapi jika 

mereka kembali ke jalan yang salah dan melakukan dosa yang sama setelah 

bertaubat, mereka sebenarnya mengejek Tuhan! Tidak kira samada mereka telah 

membawa perlayanan yang kecil mahupun  besar atau telah membawa perlayanan 

yang hebat atau lemah; tidak akan diambil kira jika mereka telah melakukan dosa 

yang Tuhan benci. Engkau harus ingat dalam fikiranmu.” 

 

 

 Tuhan kemudiannya menunjukkan kepada saya visi satu insiden. Terdapat 

pastor yang jatuh cinta dengan jemaat perempuan muda didalam gereja. Mereka 

selalu berjumpa dan telah melakukan zina. Tetapi hubungan mereka telah terdedah 



kepada isteri pastor tersebut. Isteri pastor tersebut sungguh terkejut dan beliau 

berada didalam keadaan stress yang terlampau. Isteri pastor tersebut memujuk 

pastor tersebut agar bertaubat, tetapi pastor tersbut tidak mahu mendengar. 

Isterinya tidak dapat bertahan dengan kesakitan dan kejutan tersebut. Dia menjadi 

sungguh tertekan. Dan akhirnya, dia membunuh diri, satu keputusan yang sering 

dilakukan oleh orang yang tiada beragama, tiada pegangan. Sekarang dia berada di 

neraka dan berada dalam penderitaan yang teruk. 

 

 Tuhan menanyakan kepada saya satu soalan retorik. “ Setiap kali Aku 

memandang isteri pastor tersebut, hatiKu robek. Bagaimanakah Aku tidak perlu 

menghantar pastor tersebut ke neraka? Pastor tersebut masih lagi dalam 

perlayanannya. Pertaubatannya tidak bersungguh-sungguh. Sehingga hari ini, dia 

hidup dalam kehidupan khayalan dan menipu diri sendiri. Cara pemikirannya 

salah. Tiada seorang pun yang dapat menipu Aku. Tiada siapapun yang dapat 

menutup kebenaran dengan penipuan.!” 

 

 Mengeluarkan Nama daripada Buku Kehidupan.  
 

 Pernah sekali ada seorang dekoness didalam gereja kami. Bila dia setia, dia 

telah menerima banyak sekali karunia-karunia daripada Roh Kudus. 

Bagaimanapun, kesemua karunia tersebut telah diambil balik. Kemudian, dia mula 

minum dan merokok dengan kerapnya. Lebih lagi, dia akan berbicara dengan lelaki 

didalam telefon. Dia berbicara dengan lelaki tersebut setiap hari dan  berjumpa 

secara rahsia. Saya dengan tidak berputus asa memujuk dan memujuk dia supaya 

tidak berjumpa dengan lelaki tersebut. Sehinggakan saya terpaksa menjerit kepada 

dia, tetapi dia berterusan berjumpa dengan lelaki tersebut. Tuhan sungguh bersabar 

dengan manusia. Bagaimanapun, jika manusia tidak bertaubar, mereka akan berada 

didalam murka Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya dalam visi bahawa Dia 

telah memadamkan nama dia daripada buku kehidupan. Bila kita didedahkan 

dengan kebenaran tersebut, kami gementar dalam ketakutan. 

 

 Dengan kebimbangan, kami mengukir kebenaran jauh didalam hati kami 

dengan kenyataan bahawa bila Tuhan memberikan peluang, kita harus mengambil 

peluang tersebut, tidak kira apa yang terjadi. Yesus, menegaskan dengan 

menambahkan apa yang telah ditunjukkan kepada kami. “ Ornag kudus tersebut 

telah mengejek Tuhan dan menyusahkan Roh Kudus. Dengan itu, jika dia tidak 

meratap dan dengan setulusnya bertaubat, dia tidak akan dapat masuk kedalam 

syurga.” Jika penghakiman ke atas jemaat gereja amat menyakitkan, maka 

tidakkah Aku perlu lebih lagi tegas dengan pastor-pastor yang melakukan 

penzinaan? Perlayanan/pelayan tersebut hari bertaubat sehingga ke titik kematian. 

Kini, perlayanan pada hari ini mengejek/menginjak-injakkan Tuhan; mereka 

mengatakan bahwa –sekarang adalah hari penuh belas kasihan - - injil telah 

membebaskan kita. Hanya bertaubat dan seseorang akan diampuni tanpa syarat!” 

Pada masa kinilah seseorang tersebut seharuslah lebih takut daripada hari yang 



dinyatakan pada Perjanjian Lama.” Tuhan memberi amaran bahawa akan datang 

satu hari kelak bila kita semua akan bertanggungjawab dengan apa yang telah kita 

lakukan. 

 

 Semasa saya menulis bab ini, saya mengalami banyak jam-jam kecewa dan 

perselisihan. Yesus berkata, “Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum 

Taurat karena iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya. ( Roma 

3:31). Kenyataannya, kita hidup sehari-hari adalah didalam kasih rahmat Tuhan. 

Bagaimanapun, hidup dalam kasih rahmatNya tidak bermaksud dosa kita akan 

hilang. Kita menyalahgunakan kasih rahmat dalam kehidupan kita jika kita tidak 

bertaubat. Kehidupan harian yang sentiasa bertaubat merupakan satu rutin yang 

paling pantas dan paling singkat kepada kasih rahmat dan belas kasihan Tuhan. 

  

 

*Orang-orang yang menentang Pastor (Hak Kerohanian)  

 

 Ianya mungkin kelihatan saya menulis buku ini daripada perspektif seorang 

pastor kerana saya sendiri seorang pastor. Tetapi saya tidak pernah mempunyai 

keinginan dalam hati saya mempertahankan tindakan pastor-pastor lain. Tetapi 

saya merekod dan menulis kerana saya diarahkan untuk berbuat demikian. 

Penulisan yang berat sebelah bagi pastor atau jemaat satu yang tidak mungkin bagi 

saya. Saya tidak akan melakukan perkara sedemikian. Kemudian Tuhan berkata, “ 

Aku mendisplinkan pelayanKu.” Lebih-lebih lagi, Tuhan telah mengatakan 

bahawa Dia tidak akan menggunakan jemaat sesuatu gereja untuk mendisplinkan 

seorang pastor. Dia akan mendisplinkan dan menghakimi mereka yang ditemui 

dengan dosa. Tuhan memberikan 1 Samuel 4:11-22. Tuhan juga mengatakan 

bahawa Dia tidak akan menerima dan bertolak ansur dengan ahli gereja yang 

membentuk satu kumpulan atau bersubahat untuk menentang seorang pastor. Dia 

akan menghukum dengan luarbiasanya orang-orang tersebut seperti yang Dia 

lakukan kepada Korah, Dathan, dan Abiram dalam Bilangan Bab 16:26-35. 

 

 Saya merayu lagi dan dengan bersungguh-sungguhnya minta kepada Tuhan. 

“ Yesus! Ahli gereja kadang-kalanya terbentuk dari kumpulan yang jahil dan niat 

mereka adalah untuk meningkatkan gereja. Jika keadaan sedemikian, kenapa perlu 

mereka dihakimi?” Tuhan menjawab, “ Bila ianya mengenai isu gereja, kita tidak 

boleh menyelesaikannya dengan kemanusiaan. Itu tidak dapat diterima.” Lebih 

lagi, Tuhan menambah, jika seseorang yang alim @ kudus itu pernah berkompromi 

secara rohaninya menentang pastor pada masa lalu atau pada masa sekarang, dia 

seharusnya bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Jika tidak, mereka akan berada 

dalam bahaya dan dalam perjalanan ke neraka. Orang yang telah bertaubat 

seharusnya hidup dengan beriman, benar dan berjaga-jaga. Pastor yang 

membenarkan ahli jemaat berkompromi secara rohaninya seharusnya dengan 

bersungguh-sungguh bertaubat, lebih daripada ahli jemaatnya. Tuhan menegaskan 

/ menekankan bahawa keseluruhan kumpulan ini termasuk pastor tersebut, harus 



bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Tuhan menyatakan bahawa jika gereja atau 

pastor tersebut telah berdoa kepada Dia, Dia akan masuk campur untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

*Tuhan Melawat Semua Gereja Diseluruh Dunia.  

Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus: Inilah firman dari Dia, yang 

memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan-Nya dan berjalan di antara ketujuh 

kaki dian emas itu. (Wahyu 2:1)  

 

 Saya masih berterusan menanyakan soalan bertalu-talu kepada Tuhan. “ 

Tuhan, seseorang pernah mengatakan bahawa Engkau dapat menjelma diseluruh 

gereja didunia dalam masa yang sama - - adakah ini benar?” Tuhan menjawab. “ 

Disebabkan Aku adalah Roh, Aku tidak terhalang oleh dunia fizik. Aku dapat 

menjelma/muncul disesuatu gereja pada satu masa. Aku dapat melihat semua 

gereja didunia. Roh adalah satu dan sama. Roh tidak pernah lelah atau letih. Di 

setiap gereja, bila seseorang berdoa, Aku dengan serta merta dapat mendengar doa 

dan mesej mereka. Aku berupaya mendengar semuanya dan berada bersebelahan 

dengan anak-anak Ku pada masa yang sama. Jika seseorang berdoa dengan 

bersungguh-sungguh, mata rohnya akan dibuka, dan pada acara tertentu Aku akan 

menunjukkan kepada orang tersebut mengenai syurga dan neraka. 

 

 “Pastor Kim, engkau dan isterimu berterusanlah dengan tekunnya meminta 

untuk pembukaan mata roh. Engkau dan isterimu juga harus menarik 

dihadapanKu. Dan sejak dalam banyak kalinya engkau sesungguhnya menangis 

dengan airmata dan dengan sesungguhnya menginginkannya, Aku 

mempertimbangkan keistimewaan bagimu untuk melihat syurga dan neraka. 

Berdoalah bersungguh-sungguh. Pada mulanya, Allah Bapa tidak membenarkan 

agar kerohanian kalian dibangunkan. Tetapi semenjak engkau dan isterimu amat 

menginginkannya dan telah menyembah/melayani setiap hari dari eptang sehingga 

awal keesokkan paginya, Allah Bapa sungguh kagum. Kalian telah menangis 

dengan luarbiasa. Allah Bapa mengatakan, “ Aku tidak pernah melihat orang 

beriman/kudus seperti mereka ini.” Dengan kenyataan tersebut, Allah Bapa 

mengatakan bahawa Dia akan membuka mata roh kalian.” 

 

 Terdapat 2 jenis kebangunan rohani. Satu adalah mata roh dibuka dan yang 

lain tidak. Selalunya, kebanyakkan gereja mempunyai kebangunan rohani tanpa 

keupayaan melihat dunia roh. Hampir kesemua gereja memiliki jenis kebangunan 

rohani sedemikian. Kebangunan rohani sedemikian adalah Roh Kudus memberikan 

jejak, kepastian, dan firman kepada seseorang kudus seperti yang diminta oleh 

mereka. 

 

 

 

 



 Bila seseorang tersebut dibuka mata rohnya, pada peringkat tersebut 

seseorang tersebut berupaya berbicara dengan Yesus. Di Korea, disamping Lord’s 

Church, terdapat sebilangan kecil orang kudus yang memiliki keupayaan tersebut. 

Orang-orang kudus berikut berupaya berbicara dengan Yesus bila mereka mencari 

dan memanggil Dia. Yesus mengatakan bahwa orang yang berada di Lord’s 

Church yang telah dibukakan mata rohnya memiliki banyak peluang berbicara 

dengan Yesus. 

 

Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan 

setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir 

dari pada-Nya. Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu 

apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah 

kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-

perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan 

dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita. Siapakah 

yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah 

Anak Allah? – 1 Yohanes 5:1-5 

 

 Perlawanan Yang Terdesak Dengan Pelbagai Iblis. 
  

Kim Joo Eun:  

 
 Semasa saya dengan bersungguh-sungguhnya melayani Tuhan pada masa 

perlayanan, satu iblis yang menakutkan dalam bentuk seorang gadis muda bergerak 

dihadapan saya. Dengan mata fizikal saya yang terbuka, saya menyergap 

kehadapan untuk menarik rambutnya. Tanpa belas kasihan saya mula 

menghayunkan dia. Iblis tersebut menjerit dengan kuatnya. Saya telah 

menhayunkannya beberapa kali dan kemudiannya saya membalingkan dia kea rah 

sudut dibilik tersebut. 

 
 Semasa saya dengan sukacitanya memuji Tuhan, satu iblis dalam bentuk 

baying-bayang mendekati saya. Pada mulanya, saya tidak perasan. Dengan 

pertolongan Tuhan, saya berupaya mencapainya. Saya berupaya mencapai iblis 

berbentuk baying-bayang tersebut, kemudian saya hayunkan dan menhentak dan 

melenyek-lenyekkannya menggunakan kaki saya. Kemudian satu lagi iblis muncul. 

Pada kali ini, saya berlari kearahnya dan memegang kakinya. Saya memusingkan 

lehernya, memukulnya, dan menghentakkannya menggunakan kaki saya. Iblis 

tersebut mula berdarah dan darah terebut mengalir dilantai. Tanpa rehatm satu lagi 

iblis muncul dan saya memukulnya di perut. Ia menangis dan duduk diatas lantai. “ 

Aduh! Perutku!” Say amenggapai sebahagian rambutnya dan menyerahkan kepada 

Saudari Yoo Kyung. Saya berkata, “ Saudari, pegang kuat-kuat disini!” Saudari 

Yoo Kyung menjawab, “Baiklah, aku dapa tmelihatnya!” Dia mula menghayunkan 

iblis tersebut dan terus membalingnya. 

 



 Saya meneruskan pertempuran tersebut dengan mengejar iblis yang lain. 

Kelihatan seolah-olah kami diserang secara menyeluruh dan sepenuhnya. 

Selalunya, mereka muncul bila kami berdoa. Sekarang ianya kelihatan mereka 

menukar strategi mereka dan berusaha menghalang kami daripada memulakan 

perlayanan. Atas sebab tertentu, kami berhadapan banyak iblis dalam bentuk 

perempuan muda. Satu lagi iblis wanita yang menakutkan mendekati saya. Tanpa 

teragak-agak, saya menggapai sebahagian rambutnya dan menampar kedua-dua 

belah pipinya tanpa belas kasihan. Iblis tersebut menjerit, “ Aduh! Sakit!” 

Kemudian saya mencakar mukanya dengan menggunakan kuku. 

 

 Iblis wanita yang ditentang oleh saya tersebut bertindak balas. Ia mencakar 

belakang saya dan ini amat mengejutkan saya. Bila saya melihat belakang saya, 

saya dapati terdapat kesan cakaran kuku. Ianya nampak sungguh nyata dan dapat 

dilihat dengan jelas. Saya menunjukkannya kepada pastor dan jemaat untuk 

mengesahkannya dengan mata fizikal mereka. 

 

Lee, Yoo Kyung:  

 

 Semasa saya memuji Tuhan semasa perlayanan, ada  iblis yang memiliki 2 

warna pada mukanya mendekati saya. Satu bahagian mukanya putih dan 

sebahagian lainnya berwarna hitam. Kemudian satu lagi iblis yang memiliki muka 

berwarna biru menyertainya. Dengan serta merta saya mencapai kedua-dua iblis 

tersebut dan mula menghayunkan mereka tanpa belas kasihan. Saya melemparkan 

jauh iblis yang bermuka 2 warna. Yang bermuka biru tidak tahan dihayun, dan 

dengan kemarahannya ia mencakar belakang tangan saya.  

 

 Setelah mencakar belakang tangan saya, ia menumbuk dan memukul saya. 

Saya menjerit dalam kesakitan. Saya merasa sungguh marah dan melemparkannya 

sejauh yang mungkin. Semasa saya melihat kesan cakaran iblis tersebut, saya 

dapati kulit saya terkupas. Jari saya mula membengkak akibat gigitan. Ahli jemaat 

lain menyaksikan bekas fizikal tersebut dan mereka sungguh terkejut. Bekas dan 

luka tersebut amat menyakitkan. Saya mula menangis bila saya cuba untuk 

menahan kesakitan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Joseph Di Patuk Ular 

  

Lee, Haak Sung:  

  
 Yoo-Kyung, Joo-Eun dan saya memiliki mata roh dan kami berupaya untuk 

melihat aktiviti roh iblis dan syaitan. Bagaimanapun, Joseph kelihatan sedikit 

tertekan kerana dia tidak memiliki keupayaan sedemikian. Joseph mengatakan 

tidak kira bila saja dia berdoa, tubuhnya terasa panas seperti api hasil dari 

pekerjaan Roh Kudus. Dia sentiasa duduk bersebelahan dengan saya semasa 

perlayanan. Dan hasilnya, bila saja saya berdoa, saya meminya permintaan 

istimewa bagi pihak dia. 

 

 Semasa saya berdoa dan memuji Tuhan bersama dengan Joseph, satu iblis 

dalam bentuk ular menyungsur kea rah kami. Ia sampai kepada Joseph dan terus 

membelit kedua-dua belah kaki Joseph. “ Joseph! Ular telah membelit tubuhmu.” 

Dia membalas, “ Apa? Aku tidak melihat apa pun.” Saya mengambil keputusan 

untuk mencengkam ular tersebut pada lehernya, dan saya serahkan kepada Joseph. 

Saya berteriak dalam keterujaan, “ Pegang kuat dan hayunkan ke lantai!” Joseph 

kelihatan keliru kerana dia tidak dapat melihat apa yang dilihat oleh saya. Dia tidak 

dapat memahami realiti tersebut. Dia mengatakan, “ Saudara Haak-Sung! Aku 

tidak dapat melihat apa pun!” Saya mengulang sekali lagi: “ Joseph, hayunkan ke 

lantai!” Namun, dia mencapai ular tersebut dan mula menghayunkan ular tersebut.  

 

 Sesiapa yang melihat kejadian tersebut akan menganggap bahawa Joseph 

hanya menghayunkan lengannya di udara, seperti memegang sesuatu. 

Bagaimanapun, jika seseorang memiliki mata roh, dia akan melihat Joseph 

memegang ular pada lehernya dan sedang menghayunkannya. Tidak dapat 

dinyatakan dan dijelaskan kejadian yang terjadi dalam alam roh tanpa mata roh. 

 

 Kerana Joseph tidak dapat melihat ulat tersebut, dia menghayunkan dengan 

tidak bersungguh-sungguh, dan hasilnya ular tersebut berupaya menggunakan 

peluang yang ada dengan membelit lengan Joseph. Ulat tersebut kemudiannya 

mematuk tangannya. Bila ular tersebut mematuk Jospeh, saya perhatikan 

perubahan riak muka Joseph. Dia kemudiannya tahu bahawa semua kejadian 

tersebut adalah benar. Tambah lagi, terdapat bekas gigitan daripada ular tersebut 

yang jelas kelihatan ditangannya. Terdapat 2 tanda gigitan gigi daripada taring ular 

tersebut. Bekas gigitan tersebut mula mengeluarkan darah. Pastor, sedar akan hal 

tersebut, meminta kami datang ke mimbar dengan ular tersebut. 

 

 Mengangkat tangannya, Pastor menjerit: “ Dalam nama Yesus!” Sebagai 

hasilnya, dengan sekali arahan, perut ular tersebut terbahagi ke separuh dan 

kepalanya pecah. Semasa saya menyaksikan kejadian tersebut, saya ternganga. 

 

 



 Hari ini kami menghabiskan masa berjam-jam bertarung dengan roh iblis. 

Kami terlibat samada dalam pertahanan mahupun perlindungan. Kami 

menghabiskan tenaga yang banyak dengan mengejar dan menghalau iblis sebagai 

cara mengalahkan mereka. Bagaimanapun, bila kami berupaya memegang mereka 

dan membawa mereka kepada pastor, roh iblis tersebut dilemahkan oleh Pastor. 

Karunia Pastor adalah Api Kudus Yang Marak dan dengan perintahnya, Api Kudus 

keluar daripada tubuhnya untuk membakar roh iblis dan ianya menjadi abu dan 

lesap. 

 

 

*Memburu Syaitan.  

 

 Semasa kami melihat kesemua iblis tersebut, kami menangkap mereka dan 

membawa mereka ke mimbar dimana pastor berdiri. Pastor memusnahkan mereka 

dengan Api Kudus Yang Marak. Malam tersebut sungguh sukar; ianya kelihatan 

bahawa kami diserang sepenuhnya. Terdapat banyak roh iblis; kami tidak dapat 

mengagak jumlahnya. Tidak kira berapa kali kami mengusir atau mengalahkan 

mereka - - sejumlah roh iblis tetap berterusan menjelma. Dari mimbar, Yesus 

melihat dengan penuh persetujuan semasa kami bertarung. Tuhan berdiri 

dihadapan salib. 

 

 Semasa perlayanan, kami menghabiskan masa mengejar dan berlawan 

dengan iblis-iblis tersebut. Kami telah melakukan kacau bilau, dan akhirnya kami 

tidak berupaya menghabiskan perlayanan kami. Kesemua ahli jemaat beraksi 

bersama untuk memburu iblis. Semasa pertempuran tersebut, Joseph tercedera di 3 

bahagian yang berbeza. 2 daripada kecederaan tersebut adalah daripada gigitan 

ular. Luka yang ketiga disebabkan oleh iblis wanita yang mencakar dia. Kesemua 

luka tersebut berdarah. Saya dapat melihat cakaran dan patukkan tersebut dengan 

jelas; ianya di belakang kedua-dua belah tangan. Pastor dan ahli jemaat lain cuba 

bergurau dengan Joseph supaya dia tidak merasa teraniaya. Kesemua kami 

memberikan kata-kata dorongan kepada dia; kami menyatakan kepada dia bahawa 

luka tersebut adalah tanda terhormat dalam pertempuran. 

 

Kang, Hyun-Ja:  

 

 Semasa dalam waktu perlayanan, Haak-Sung, Yoo-Kyung, Joo-Eun, dan 

Joseph menjerit: “ Pastor! Puan Kang, Hyun-Ja! Terdapat ramai iblis menyerang 

dalam kumpulan. Apa yang harus kita lakukan?” Pastor mengatakan kepada 

mereka. “ Jangan risau! Kita ada Allah Tritunggal disamping kita. Kalian semua 

dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran ini.” Mereka bersorak sorai dalam 

keriangan. “ Wah! Luar biasa! Iblis jijik! Matilah kalian hari ini!” Mereka lari 

seluruh bilik bertempur dengan iblis. 

 

 



 Dengan mata fizikal, kita hanya melihat budak-budak tersebut berlari 

dengan menghayunkan tangan. Tetapi dengan mata roh, kita dapat melihat apa 

yang sebenarnya terjadi. Dalam masa kelemahan, saya berfikir sendiri; “ Apa akan 

terjadi jika gereja lain menyaksikan apa yang berlaku sekarang? Bagaimana pula 

dengan tetamu atau ahli baru?” Bagaimanapun, ianya tidak penting bagi saya untuk 

pedulikan hal sedemikian. Semasa budak-budak tersebut berlari mengejar iblis, 

saya dengan bersungguh-sungguhnya berdoa dalam bahasa roh dan menari roh. 

Kemudian, tiba-tiba, saya merasakan tangan kanan saya dipenuhi dengan kekuatan, 

dan saya merasakan saya seolah-olah menangkap sesuatu. Tangan saya mula 

terhayun dalam satu bentuk. Seperti kincir angin, pergerakan tangan saya mula 

bertambah laju dan kuat. Apakah ini? Apa yang terjadi?  

 

 Saya tidak memiliki masa untuk berfikir apa yang terjadi. Tangan saya dan 

lengan berputar pantas dengan penuh bertenaga. Ianya tidak dapat berhenti. Saya 

tidak hanya duduk disana dan membiarkan semua ini terjadi. Saya berdiri dan mula 

berlari disekitar. Tetapi tangan saya masih juga berputar. Saya menjeling saudari 

Baek, Bong-Nyo; dia melakukan sama seperti apa yang saya lakukan. Tanpa 

diduga, tangan saya terhentak pada suku kerusi. Daripada pandangan fizikal, saya 

tidak faham apa yang terjadi. 

 

 Saya menanya budak-budak yang memiliki mata roh. “ Joo-Eun, lihat 

tangan ibu. Apa yang ada ditanganku dan yang membuat tangan ibu berputar? 

Kenapa ianya tidak dapat berhenti?” Denagn reaksi yang terkejut, dia menjawab: “ 

Ibu! Engkau menangkap iblis pada tanganmu! Berterusanlah menghayun iblis 

tersebut supaya engkau dapat menghentakkannya!” Walaupun saya tidak dapat 

mengawal pergerakan tangan saya, saya berusaha menghayunkan tangan saya 

dengan lebih lagi. Pastor berkata, “Puan Kang, Hyun-Ja! Datang ke mimbar 

semasa kamu tengah menghayun.” Saya berjalan ke arah mimbar dan pastor 

menjerit: “ Api kudus!” Tangan saya semulajadi berhenti dan iblis tersebut 

dikalahkan. Ianya dibakar oleh Api Kudus dan menjadi abu. Sesungguhnya 

kejadian tersebut sungguh luarbiasa dan mengagumkan. Semasa saya memerhati, 

kesemua iblis tersebut dikalahkan. Sekali lagi saya sedar betapa kuatnya dan 

luarbiasanya keupayaan rohani dalam kami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Bila Iblis Menyentuh Tubuh Pastor, Mereka Terbakar dan Menjadi Abu  

 

Kim, Joo-Eun:  

 
 Selesai pelayanan petang, semasa saya berdoa dalam bahasa roh, iblis 

datang mendekati saya. Saya mengalahkan iblis tersebut dengan kuasa nama 

Yesus. Bagaimanapun, banyak lagi iblis yang muncul dalam bentuk perempuan 

muda berpakaian gaun putih menghampiri. Saya kagum dengan jumlah tersebut; 

mereka tidak dapat terkira banyaknya. 

 

 Iblis tersebut berarak dalam 4 hingga 5 dalam satu kumpulan dan kesemua 

mereka berbaris dalam barisan. Sungguhpun mereka terdiri daripdaa bentuk 

perempuan muda, muka mereka tidak seragam. Mereka memiliki keunikan 

pernampilan. Saya berupaya membezakan mereka. Dengan kesemua mereka 

mengelilingi saya, saya mengambil keputusan tanpa teragak-agak mengapai dan 

menarik mana-mana iblis yang dapat saya tarik dan terus menyerang mereka. Saya 

dengan bersungguh-sungguh memukul iblis-iblis tersebut. Saya mengejar mereka 

bila mereka berusaha untuk melarikan diri, tetapi saya dengan mudahnya menarik 

dan menangkap mereka. Iblis-iblis tersebut menjerit semasa mereka diserang dan 

dikalahkan oleh saya. Saya akan menarik, mencakar mereka dengan menggunakan 

kuku saya dan memukul mereka. Saya juga menghayunkan mereka seolah-olah 

mereka adalah anak patung buruk. Kemudian saya membawa mereka kepada 

pastor. 

 

 Dengan mata roh saya, saya dapat melihat Pastor seperti bebola api yang 

marak. Iblis sungguh benci akan pastor dan mereka sungguh takut akan dia. 

Semasa saya menangkap satu per satu iblis, saya akan membawa mereka kepada 

pastor supaya mereka dibakar. Apa yang harus saya lakukan adalah dengan hanya 

membuatkan iblis tersebut tersentuh tubuh pastor. Setiap iblis, bila saja mereka 

terbakar dan bertukar menjadi abu, mereka menjerit dalam kesakitan. Pastor tidak 

sedar apa yang saya lakukan. Dia tetap saja berdoa. Semasa dalam pertempuran, 

saya menjadi semakin jengkel. Saya tertanya-tanya kepada diri saya sendiri, hari 

ini, saya sungguh bersemangat. Saya akan berdoa dan menanya Tuhan jika saya 

dapat melawat syurga. Tetapi sekumpulan iblis tersebut menghalang saya untuk 

berbuat demikian. Saya tidak berupaya untuk fokus dan menyampaikan hasrat saya 

kepada Tuhan. Saya tidak dapat melawat syurga pada hari ini. Sungguh kucar 

kacir! Tetapi tidak mengapa - - jika saya tidak dapat melawat syurga pada hari ini, 

saya akan melempiaskan kemarahan saya pada iblis-iblis tersebut. Saya 

mengalahkan semua iblis yang berada berdekatan mahupun disekeliling saya. 

 

 

 

 

 



Secara rohaninya, ianya merupakan hari yang sungguh sukar. Seperti saya 

berhadapan dengan beratusan iblis. Setelah sekian lama, Yesus muncul. Tuhan 

tidak mendekati saya; kenyataannya, Dia pergi menuju ke tempat pastor berdoa. 

Pastor masih belum sembuh sepenuhnya. Luka tersebut, sememangnya akibat 

daripada iblis beberapa hari lepas. Luka tersebut masih belum disembuhkan. 

Hasilnya, pastor masih dalam kesakitan. Dalam kesakitan tersebut, dia berterusan 

mengiringi dan mengetuai perlayanan dan penyembahan. Sungguhpun dalam doa, 

dia dalam kesakitan. Dia dalam kelemahan. Yesus berdiri bersebelahan dengan 

pastor dan dengan lembutnya membelai kepala pastor, belakangnya dan tubuhnya 

dengan tanganNya, lebih lagi tempat luka pastor tersebut. 

 

 Bila saja Tuhan berjumpa dengan pastor, Dia akan menjadi nakal. Ianya 

kelihatan seperti Tuhan sungguh suka berada dengan pastor. Semasa Tuhan berdiri 

bersebelahan dengan pastor, Yesus menyanyi satu lagu: “ Dalam kesakitan, engkau 

masih dengan tekunnya berdoa! Engkau lakukannya dengan baik sekali! Bagus! 

Tuhan sungguh berpuas hati. Semasa saya menyaksikan permandangan tersebut, 

saya leka sekejap. Dalam masa tersebut, satu iblis yang tidak kelihatan telah 

menyerang dan memulaskan tangan kanan dan lengan saya. Daripada telunjuk jari, 

satu kuasa yang sejuk daripada iblis tersebut dialihkan kepada saya dan terus 

merebak ke lengan saya. 

 

 Dengan serta merta saya menekan tangan kanan saya dengan tangan kiri 

saya untuk memberhentikan kemerebakan tersebut. Semasa saya dengan eratnya 

memegang lengan saya, saya berupaya memberhentikan pengaliran tersebut. Saya 

menjerit. “ Aku perintahkan engkau iblis yang durjana agar beredar dalam nama 

Yesus! Enyah kau! Kuasa iblis tersebut beransur hilang. Semasa saya berdoa, saya 

menumbuk-numbuk secara lembut tangan saya dan lengan kanan saya. Lengan dan 

tangan kanan saya semakin pulih. 

 

 

*Yoo-Kyung Terburu-buru untuk memburu iblis 

  

 Iblis dengan muka hitam dan lima tubuh berkembar datang menghampiri 

saya. Saya dapat mengapainya dan melemparkannya dalam nama Yesus. 

Kemudian satu lagi iblis dalam bentuj lelaki berpakaian putih menjelma. Iblis ini 

sungguh tinggi dan kelihatan seolah-olah ianya mencecah langit. Saya 

melemparkan dua iblis dan mula berdoa dalam bahasa roh. Semasa saya berdoa, 

iblis dengan tanduk yang tajam di kepalanya mula mencemuh saya sambil ia duduk 

diatas piano. Iblis ini memiliki ekor yang panjang dan kelihatan menjijikkan. Saya 

hampir berjaya menangkap iblis ini dan saya terkejut. Ia berusaha untuk terbang 

bila ia cuba mengembangkan sayapnya yang seperti kelawar tersebut. Tetapi saya 

berupaya mengheretnya ke lantai dan memijaknya. Saya menyerangnya tanpa 

belas kasihan. 

 



 Semasa saya memukul iblis tersebut, Tuhan datang menghampiri. “Oh! 

Yoo-Kyung, engkau lakukan yang terbaik. Engkau kalahkan iblis. Aku bercadang 

ingin membawa engkau ke syurga dan menunjukkan kepadamu sekitarnya, tetapi 

engkau sibuk bertarung dengan iblis. Jadi, bagaimana cadanganmu?” Saya 

menjawab, “ Yesus! Aku akan ke syurga kemudian. Aku harus menentang semua 

iblis tersebut sekarang!” Tuhan menjawab, “ Baiklah, lawanlah iblis tersebut dan 

jadilah pemenang.” Tuhan berdiri disebelah saya dan menyaksikan saya bertarung. 

Iblis semakin takut dan bertindak melarikan diri bila mereka melihat Yesus. 

 

 Yesus berjalan kearah mimbar tempat dimana Pastor berdoa. Dia mengurapi 

dan mengusapi kepala pastor lebih lagi bahagian kepala pastor yang botak. 

Kemudian Tuhan menuju kea rah Joseph dan menyentuh dengan lembut kaki dan 

tubuhnya. Yesus menyentuh bahagian yang sakit. Saya merasa tidak puas hati 

dengan Yesus kerana meninggalkan saya. Dengan kuatnya saya menjerit: “ Abba! 

Abba!” Sebaik saja Yesus beredar, iblis muncul di mimbar dan datang menuju 

kearah saya. Saya sungguh tersinggung dengan tindakannya yang menyindir. Saya 

cuba untuk tidak memperdulikannya, tetapi ianya berterusan mengusik dan 

mengeluarkan kata-kata kesat terhadap saya. Kemarahan saya diuji. Saya menjadi 

semakin marah. Saya menangkap dan menghayunkannya. Iblis tersebut mengadu, 

“ Aku pening! Aku merasa sungguh pening! Lepaskan aku!” Saya mendapati iblis 

tersebut mempunyai satu lagi mata didalam matanya. Kedua-dua biji mata tersebut 

merenung saya; ianya sungguh menakutkan. Dengan kerasnya, saya berkata, “ 

Berani kau merenung aku!” Saya mencungkil mata iblis tersebut dengan 

menggunakan jari. Disebabkan iblis tersebut memiliki mata didalam mata, saya 

terpaksa mencungkil beberapa kali. “ Ahhh! Mata aku! Mata aku!” Iblis tersebut 

menjerit ketakutan, tetapi saya tetap tidak melepaskannya. Saya berterusan 

menghayunkannya. Ia menjerit, “ Tinggalkan aku bersendirian! Tinggalkan aku! 

Jika kau tidak melepaskan aku, aku akan mengigit kau!” Semasa ia mengugut saya, 

saya menghayunkannya dengan lebih kuat lagi. Kemudian iblis tersebut mengigit 

tangan saya dengan sekuat hatinya. 

 

 Sekali ianya mengigit saya, saya melonggarkan genggaman dan 

melemparkannya jauh. Yesus datang mendekati saya dan memuji saya dengan 

kata-kata galakan. “ Oh, Yoo-KyungKu, engkau sungguh hebat dalam pertempuran 

dengan iblis dan engkau sangat cemerlang!” Dengan lembutnya Dia memegang 

tangan saya dan berterusan memberikan kata-kata semangat dan galakan: “ Yoo-

Kyung! Aku melihat ada lagi iblis yang datang menghampirimu. Kalahkannya!” 

Tuhan berdiri dan menyaksikan pertempuran saya dengan iblis tersebut. 

 

 

 

 

 

 



 Iblis dalam bentuk tengkorak muncul dan menjerit, “ Mari ikut aku ke 

neraka!” Saya mengeleng-gelengkan kepala dan berkata, “ Tidak! Tidak! Saya 

menangkapnya dan menghempaskannya ke lantai dengan kuat. Iblis tersebut 

menjerit dan terus hilang. Yesus, berdiri disebelah saya, bertepuk tangan dan 

berkata: “Wah! Yoo-KyungKu, telah melakukannya dengan hebat sekali! Imanmu 

telah bertumbuh dengan luarbiasa!” Dia berada bersama saya beberapa ketika 

sambil menenangkan dan menggembirakan saya. Yesus kembali ke Syurga. Saya 

berdoa dalam bahasa roh dengan lebih lama lagi. Saya rasa saya telah bertempur 

dan mengalahkan kira-kira 50 iblis pada hari tersebut. 

 

*Haak-Sung’s Ditukarkan Dengan Urapan Roh Kudus  

 

 Bilangan iblis terus meningkat secara beransur-ansur. Mereka menyerang 

kami dalam kumpulan. Saya mencungkil mata mereka, mengoyakkan mata 

mereka, memukul mereka, dan menghayunkan mereka. Disebabkan tangan saya 

hanya ada dua, saya tidak berupaya melindungi diri saya bila saya menyerang 

mereka. Mereka terlalu ramai. Kekuatan saya mula mengendur dan saya mula 

berfikir, “ Jika aku memiliki Pedang Kudus, aku pasti dapat mengalahkan kesemua 

mereka dengan mudah..” Semasa dalam pertempuran, saya sentiasa memikirkan 

perkara ini pada diri saya sendiri. Saya seharusnya berdoa dengan lebih lagi untuk 

menerima kuasa Tuhan. Saya seharusnya dengan rajin membaca dan mempelajari 

firmanNya. Jika saya melakukan semua perkara tersebut, semestinya saya akan 

berupaya mendapat pedang Roh Kudus. Semasa pertempuran saya dengan iblis 

pada hari ini, saya menyedari banyak perkara. Semakin ramai yang saya kalahkan, 

semakin ramai yang akan muncul dan menyerang. Saya tidak tahu di manakah 

mereka bersembunyi. Bukan saja iblis yang baru akan menyerang, malahan iblis 

yang telah dikalahkan oleh Joseph, Joo-Eun, atau Yoo-Kyung akan kembali dan 

menyerang. Mereka menghalang kami pada waktu perlayanan/penyembahan dan 

waktu berdoa. Kami kagum dengan bilangan mereka menyerang kami pada waktu 

berdoa. 

 
 Mereka seperti peminat yang mengerumuni mangsa secara bulatan. Seperti 

masa perayaan, peminat akan menerkam mangsanya. Serangan iblis tersebut 

semuanya sama coraknya, serangan sekaligus, dan iblis yang tidak kelihatan akan 

muncul. Yang bersembunyi akan mencari masa yang sesuai untuk menyerang. 

Saya juga berupaya melihat syaitan di neraka. Dia menjerit dan mengarahkan 

pasukannya untuk menyertai serangan. Saya tidak pernah mengalami pertempuran 

sedemikian dengan iblis yang sungguh banyak. Pada hari ini terdapat sekumpulan 

besar iblis bergayut di syiling dan di dinding gereja. Tiada apa yang dapat dilihat 

melainkan iblis belaka. 

 

 

 

 



 Saya menyeru kepada Tuhan agar mengaruniakan kepada saya Api Kudus: “ 

Allah Tritunggal! Karuniakanlah aku Api Kudus – api yang membakar iblis!” 

Tuhan kemudiannya mengaruniakan saya bebola api. Bebola api tersebut segera 

memasuki dada saya. Sebaik saja Api Kudus diletakkan dalam tubuh saya, iblis 

mula mengelak daripada saya. Sebelum api memasuki badan saya, saya mulai 

penat, tetapi sebaik saja api marak memasuki tubuh saya, kekuatan saya 

bertambah. Saya dapat memburu iblis secara rawak dan mengalahkan mereka. 

Setelah saya mengalahkan semua iblis-iblis tersebut, saya mengucapkan doa 

kesyukuran kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur bagi semuanya. Kemudian 

saya teringat pada satu hari bila saya menyakitkan hati pastor, ingatan sedemikian 

membuatkan airmata saya mengalir. 

 

 Semasa dalam pertengahan penyembahan, Pastor memanggil “Sam” dan 

saya dengan segeranya menjawab Amin. Pastor mengiringi perlayanan dengan 

luarbiasa. Saya mendapati jiwa dan roh saya berkembang dan berubah dengan 

pesat. Saya secara keseluruhannya menjadi orang yang berbeza daripada 2 bulan 

yang lepas. Lebih lagi, kerohanian saya dibangkitkan, dan saya berupaya 

bernubuat, berupaya membezakan kerohanian, berdoa dalam bahasa roh, mendapat 

pengetahuan, mendapat kecerdikkan, dan saya kuat didalam iman. Bila saya 

berbicara dengan Yesus, saya sentiasa melihat takhta Allah Bapa. Roh Kudus 

adalah Roh; bagaimanapun, saya dapat melihat Dia dengan mata roh saya. Saya 

suka pergi ke gereja; ianya menyeronokkan dan menarik. Saya sungguh gembira 

menghadiri perlayanan sepanjang malam. Ianya sungguh sukar bagi saya 

menunjukkan kegembiraan yang saya rasakan bila saya menginjil dan berdoa. Saya 

sungguh suka melakukan semuanya. Perlayanan bermula pada waktu malam dan 

akan berakhir pada awal keesokkan harinya, selalunya sekitar jam 6 atau 7 pagi. 

Tidak membosankan langsung; tetapi hakikatnya sungguh menyeronokkan. Setelah 

perjumpaan doa, kami akan bersaksi kepada satu sama lain sehingga jam 5 pagi. 

Kami juga akan sama-sama makan berbola nasi. Jika awal pagi kami telah 

mengambil makanan, kami akan sambung berdoa seketika sehingga matahari mula 

menyinari. Setelah doa rally berakhir, pastor akan menghantar kami balik kerumah. 

Yesus akan menemani kami balik ke rumah Alleluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Azab Penyaliban Menunggu di Neraka  

 

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 
 Semasa saya dengan tekunnya berdoa dalam bahasa roh, Yesus muncul. 

Dengan pantasnya saya dapat merasakan bahwa Dia akan membawa saya ke 

neraka sekali lagi. Ianya kelihatan seperti Tuhan teragak-agak untuk mendedahkan 

perjalanan saya. Sebelum Tuhan menanyakan soalan kepada saya, saya terlebih 

dahulu menanyakan soalan kepada Dia: “ Yesus, kenapa Engkau kelihatan teragak-

agak? Aku tahu Engkau akan membawa aku ke neraka lagi, kan?” Tuhan 

memberikan saya reaksi yang menjanggalkan. Bagaimanapun, saya tidak akan 

mengingkari arahan Tuhan. “ Yesus! Jika Engkau tidak menunjukkan kepada aku 

keluargaku diseksa dineraka, aku akan mengikuti Engkau sehingga ke pengujung 

neraka. Aku cuma tidak mahu melihat keluarga aku diseksa.” Tuhan memegang 

tangan saya dan tidak berkata sepatah perkataan pun. 

 

 Seperti biasa, sebaik saja Tuhan memegang tangan saya, kami telah pun 

berada di neraka. Kami mula berjalan disepanjang laluan sempit. Seketika 

kemudian, bau busuk memenuhi ruangan udara. Kami tiba di sebuah padang yang 

terbuka dan luas terbentang. Kelihatan salib bersusun panjang tiada 

penghujungnya. Kesemua salib tersebut ditanam jauh kedalam tanah. Terdapat 

ramai manusia yang tergantung di salib dan ramai lagi baru tiba dan menunggu 

dalam barisan panjang untuk disalibkan. Ibu saya juha merupakan salah seorang 

yang berada disana, menunggu untuk dipakukan pada salib. Dia berdiri dibawah 

satu salib kosong. 

 

 Makhluk yang besar dan menakutkan mengawasi salib-salib tersebut. Bila 

tiba giliran ibu saya, makhluk tersebut mengikat ibu saya pada salib dan bersedia 

untuk memakukan dia. Makhluk tersebut memandang saya sekali imbas, dan 

semasa makhluk tersebut berpaling kepada ibu saya dia berkata: “ Katakan kepada 

anakmu supaya jangan ke gereja dan berhenti percaya kepada Yesus. Jika tidak, 

engkau akan mati hari ini!” Ibu saya kelihatan sungguh ketakutan. Makhluk 

tersebut memandang saya dan menghamburkan kata-kata. “ Jika engkau 

mengatakan bahawa engkau akan berhenti percaya kepada Yesus, aku akan 

mengasingkan ibumu dan aku tidak akan menyeksa dia. Katakan! Katakan bahawa 

engkau akan berhenti percaya kepada Yesus!” Ia cuba tawar menawar dengan saya. 

“ Katakan sekarang! Nyatakan nazarmu! Cepat!” Makhluk tersebut menuntut. 

Situasi pada masa tersebut sungguh tegang. Makhluk tersebut berbadan manusia 

tetapi berkepala kuda. Ianya sungguh kejam; saya tidak dapat memandang tepat 

kedalam matanya. 

 

 

 

 



 Mahkluk yang berkepala kuda menghampiri dengan sebilah pedang yang 

berkilauan dan mengarahkan kumpulannya. Dengan pantasnya kumpulannya patuh 

dan bergerak. Makhluk tersebut kemudiannya menekan ibu saya. “ Cepat! Beritahu 

anakmu! Sekarang! Neraka sekarang ini kacau bilau disebabkan anak 

perempuanmu itu. Gereja yang dihadiri oleh anakmu sekarang mengadakan doa 

sepanjang malam. Kami terhalang dalam pelbagai cara. Manusia sepatutnya ke 

neraka tetapi mereka hadir ke gereja dan ini membuatkan kami kecewa. Cepat! 

Beritahu kepada anakmu sekarang! Pastornya sedang menulis sebuah buku yang 

akan mendedahkan identiti kami dan neraka. Kami harus menghentikan dia 

daripada menulis buku tersebut. Sekarang kamu  harus memberitahukan kepada 

anakmu!” 

 

 Air mata ibu tanpa hentinya mengalir dipipinya semasa dia melihat saya. 

Sejak Yesus berdiri disebelah saya, ibu saya tidak berupaya mengeluarkan sepatah 

perkataan pun. Dia hanya terdaya tunduk dan berterusan menangis. Makhluk 

tersebut hilang sabarnya dan meledak kemarahannya. Ibu saya dilucutkan dan 

digantung di salib. Mereka mengantungnya dengan erat dengan menggunakan tali. 

Dalam sekelip mata, adik dan saudara saya diheret dan dilucutkan. Mereka juga 

digantung pada salib. Tanpa teragak-agak, makhluk iblis mula memakukan mereka 

pada salib mereka tanpa belas kasihan. Bukan setakat memakukan mereka pada 

salib malahan, makhluk tersebut mula menghiris daging mereka. Daign mereka 

dihiris seperti ikan. 

  

 Daging mereka dihiris bermula dari kepala mereka hingga ke hujung ibu 

kaki mereka. Tubuh mereka dipotong dan dihiris sehingga ke tulang. Daging 

keluarga saya dibuang kedalam periuk yang berisi minyak. Periuk tersebut 

dipanaskan dengan api yang sungguh marak. Ibu saya, adik dan saudara saya 

hanya tinggal mata dan telinga mereka dan rangka tubuh mereka. Bahagian tubuh 

mereka yang lain telah dihiris. Dengan keadaan mereka sedemikian rupa, mereka 

masih berupaya menjerit. “ Bong-Nyo! Cepat pergi! Kami telah memesan agar 

engkau berhenti datang ke sini. Kenapa engkau masih berdegil? Tidakkah engkau 

merasa sakit bila melihat kami diseksa sedemikian rupa? Tolong jangan kembali!” 

 

 Sambil menjerit saya mengomel, “ Ibu! Kasihan ibu! Setelah 3 kali lawatan 

nanti, aku tidak akan berupaya datang kesini lagi walaupun aku menginginkannya. 

Yesus berkata setelah lawatan ketiga berakhir, Dia tidak akan membawa aku kesini 

lagi. Hatiku sungguh pilu melihat kalian diseksa!” Makhluk mencelah dan menjerit 

sekali lagi dengan suara yang kuat laksana guruh. “ Aku minta untuk kali terakhir! 

Inilah peluangmu yang terakhir! Beritahu kepada anakmu supaya tidak 

mempercayai Yesus. Cepat! Paksa dia untuk berhenti berdoa dan berhenti pergi ke 

gereja! Cepat!” Semasa makhluk tersebut mengomel pada ibu saya, saya 

mengambil keputusan untuk berbicara bagi pihak ibu saya: “ Kau, makhluk jahat! 

Jika ada yang ingin kau katakan, katakana kepada aku. Kenapa engkau 

menakutkan ibuku? Jika aku dapat menangkap engkau, matilah kau!” Semasa saya 



memarahi makhluk tersebut, dengan pantasnya ia berlari ke arah ibu saya laksana 

peluru. Makhluk tersebut menghiris ibu saya, memotong telinganya, dan mengorek 

biji matanya. Ibu saya menjerit dalam kesakitan. “ Tolonglah aku! Tolonglah!” 

Saya tidak dapat bertahan melihat ibu saya dalam kesakitan tersebut. Tiada 

perkataan yang dapat menggambarkan pemandangan tersebut! Adik saya dan 

saudara saya mengalami penderitaan yang sama seperti ibu saya. Makhluk tersebut 

membuang selebih tubuh mereka kedalam periuk yang berisi minyak. Dari periuk 

tersebut, saya dapat mendengar jeritan keluarga yang dalam kesakitan. 

 

 Kemarahan mahkluk tersebut tidak hanya sampai disitu. Kali ini, ia mengisi 

mangkuk dengan serangga dan meletakkannya dibawah ahli keluarga saya. 

Serangga tersebut mengorek dan mengigit tubuh keluarga saya. Serangga tersebut 

mengigit dan mengunyah sehingga ke tulang mereka. Keluarga saya menjerit-jerit. 

Ianya kelihatan seperti ibu saya mengalami kesakitan yang teramat sangat. 

 

 Ibu saya menjerit: “ Syaitan! Aku telahpun mati! Kenapa engkau masih 

menyeksa orang yang telah mati? Syaitan! Ambillah serangga ini! Hentikanlah 

kesakitan ini! Tolonglah!” Sungguhpun saya tahu ianya satu yang mustahil, saya 

masih meminta. “ Yesus! Bilakah penderitaan mereka akan berakhir?” Saya 

meraung. Sedangkan Yesus menunjukkan kasih, Dia merasa kasihan. “ Bila saja 

engkau masuk kedalam neraka, seseorang tidak akan dapat lari atau memiliki 

peluang lain. Seseorang akan berada dalam keseksaan yang berulang-ualgn – untuk 

selamanya.” 

 

 Saya merayu sambil bergayut pada Tuhan, menangis. “ Yesus! Ibuku akan 

mengalami kesakitan selama-lamanya di neraka. Bagaimana aku dapat hidup 

dengan gembiranya di syurga? Aku tidak dapat menyaksikan kesakitan yang 

dialami oleh ibuku. Izinkan aku menggantikan tempat ibuku supaya dia 

diselamatkan!” tetapi Yesus dengan pantasnya memanggil malaikat, say ahampir 

pengsan akibat kejutan di neraka. Dengan arahan Tuhan, malaikat perang Mikhail 

dan malaikat lain datang dan membantu saya untuk kembali ke gereja. Yesus 

memanggil Musa dan meminta dia untuk menyenangkan saya. Yesus dan Musa 

merasa sungguh sedih. Mereka mendakap saya dengan erat didada mereka dan 

menyapu air mata saya serta menenangkan saya. Bila mereka melihat airmata saya 

mengalir, mereka juga meratap sama dengan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari ke-24: Pengalaman Rohani Peribadi Kami  

 
Ingatlah ini: Pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan 

mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka 

suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan 

membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, 

mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka 

kejam, dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak 

berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. 

Meskipun secara lahir, mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti 

dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. ( 2 Timoti 3:1-5) 
 

Kim, Joseph:  

 

 Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, saya menangis tangisan pertaubatan. 

Saya menunggu sedemikian lama untuk merasakan airmata pertaubatan yang 

sebenarnya. Tubuh saya menjadi seperti berbola api. Tiba-tiba iblis dalam bentuk 

ular muncul. Saya menangkapnya dan menlemparkannya ke udara. 

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 
 Semasa saya berdoa dengan tekunnya, ada roh jahat yang muncul dan 

terbang ke arah saya. Dengan sayapnya yang serupa dengan sayap kelawar, ia 

berlegar-legar dihadapan saya. Ia memiliki mata seperti katak. Saya perasan 

hidungnya berwarna merah bila ia menjelirkan lidahnya ke arah saya. Ianya 

membuatkan saya merasa jijik. Bila saja saya berupaya menangkapnya, saya 

mengoyakkan sayapnya dan melemparkannya ke udara. Disebabkan sayapnya 

telah dirobekkan, darah yang berwarna merah kehitaman keluar daripada bahagian 

yang cedera. 

 

 Dalam masa yang sama, muncul seekor ular yang berwarna gelap 

kehodohan dari piano yang terletak berdekatan dengan saya. Ular tersebut 

menjeliar-jelirkan lidahnya dan dengan perlahannya mendekati saya. Saya sungguh 

takut dengan ular jika dibandingkan dengan semua binatang didunia ini. Mereka 

merupakan binatang yang sungguh menjijikkan. Semasa ular hitam tersebut 

menghampiri saya, saya tidak berupaya melakukan apapun. Saya menjerit sambil 

menutup mata: “Tuhan! Aku sungguh takut! Ada ular disini!” Setelah panggilan 

saya tersebut, dengan pantasnya Tuhan muncul. Dia menangkap ular tersebut dan 

melemparkannya jauh. 

 

 

 

 

 

 



 Tuhan menanya, “ Yoo-Kyung, adakah engkau baik-baik saja? Jangan 

takut!” Merasa sedikit lega, saya berkata, “ Ya! Tuhan!” Tuhan mengarahkan, “ 

Mari kita ke syurga.” Saya memegang tanganNya dan kami beredar ke syurga. 

Dalam perjalanan kami ke syurga, Yesus meminta saya menyanyikan sebuah lagu 

peyembahan dalam masa kami melintasi ruang galaksi. Terdapat banyak bintang. 

Kami menyanyikan “ Memuji, Oh jiwaku!’ untuk beberapa kali. Setelah melawat 

syurga, kami kembali ke gereja dengan mendengar dengan teliti semasa pastor 

berdoa. 

 

 Tuhan mendengar doa pastor bagi satu jangkamasa yang agak lama, dan 

dalam masa yang sama Tuhan menyentuh bahagian badan pastor yang masih 

dalam kesakitan. Kesakitan tersebut diseluruh belakangnya dimana disitulah 

tempat iblis mengigitnya. Tuhan mendekati Joseph dan menjerit, “ Bertaubat lagi! 

Lebih lagi! Meraunglah! Bila engkau meraung maka pintu syurga akan dibukakan 

bagimu!” Joseph meraung banyak kali pada hari ini; dia mengalami airmata 

pertaubatan. Yesus datang kembali ke arah saya semasa malaikat muncul. Tuhan 

mengatakan, “ Yoo-Kyung, jangan sakit. Sentiasalah sihat. Bersukacitalah!” 

Malaikat menjerit, “ Wali Yoo-Kyung! Jangan jatuh sakit!” Dengan ungkapan 

yang telah ditentukan, Tuhan dan saya mengenggam tangan dan berkata, “ 

Bersukacitalah!” Kami kemudiannya masing-masing mengucapkan selamat pulang 

antara satu sama lain. 

 

 

*Lapisan Perlindungan Yang Disediakan Oleh Malaikat  

 

Lee, Haak-Sung:  

 

 Semasa saya berdoa, ramai malaikat turun melalui pintu salib. Malaikat 

mengelilingi saya semasa mereka meletakkan lapisan perlindungan. Saya menanya 

malaikat apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bahawa mereka 

mengelilingi saya dengan lapisan perlindungan. Semasa mereka melindungi saya 

dengan lapisan tersebut, api kudus yang marak memanaskan saya. Saya melihat 

kehadiran roh iblis; ia berada diluar lapisan perlindungan tersebut. Roh iblis 

tersebut memegang pisau dan ini mengingatkan saya dengan watak filem seram 

Chucky. Dia mendekati salah seorang malaikat yang sedang sibuk membuat 

lapisan perlindungan. Roh iblis tersebut menikam malaikat tersebut tetapi dengan 

serta merta pisau tersebut cair dan tangan iblis tersebut disambar oleh api. Saya 

kemudiannya melihat satu lagi roh iblis mendekati. Ianya kelihatan seperti pokok 

kayu yang tua. Semasa ia menghampiri saya dengan perlahan, ia menghulurkan 

tangannya dan menyentuh lapisan perlindungan tersebut. Bila tangannya 

menyentuh lapisan tersebut, ia disambar api dan terbakar malahan keseluruhan 

pokok tersebut disambar api. Pokok tersebut menjerit dan tumbang. 

 

 



 Malaikat juga meletakkan lapisan perlindungan disekeliling dekones Shin 

yang tengah berdoa. Jumlah kesemua malaikat adalah seramai 200. Tugas mereka 

adalah meletakkan lapisan perlindungan kepada kesemua ahli gereja yang lain. 

Saya kemudiannya perasan ada roh iblis berada diluar lapisan perlindungan saya. 

Dia menyerupai lelaki berbogel dan ia datang menghampiri saya. Roh iblis tersebut 

berusaha memasuki lapisan perlindungan tersebut, tetapi lapisan perlindungan 

tersebut berubah menjadi semakin panas, seperti api yang marak. Iblis tersebut 

berputus asa untuk memasuki lapisan tersebut. Ia kemudiannya beralih kepada 

dekones Shin. Mujurlah, dia juga dilapisi dengan lapisan perlindungan dan api. 

Iblis tersebut tidak dapat menembusi lapisan tersebut. Roh iblis tersebut 

kemudiannya menghampiri ibu saya. Semasa ia menghampiri ibu saya, ia disambar 

api dan kemudiannya terus hilang. 

 

 Tiba-tiba, satu cahaya yang terang menyinari dari syurga. Saya melihat 

malaikat yang sungguh luarbiasa besarnya datang menuju ke gereja dengan 

menunggang seekor kuda putih. Pemandangan tersebut sungguh luarbiasa; hati 

saya bergedup dengan kencangnya. Malaikat datang kea rah saya dan 

memperkenalkan dirinya. “ Hai! Aku adalah Malaikat Perang Mikhail.” Satu lagi 

cahaya terang mengikut belakang Mikhail. Malaikat yang mengikut belakang 

Mikhail adalah Malaikat Perang Gabriel. Gabriel memegang satu bendera besar 

yang diletakkan pada satu tiang. Mereka menjelaskan kepada saya, bila malaikat 

perang Mikhail mengalahkan roh iblis, maka malaikat perang Gabriel akan 

mengibarkan bendera kemenangan dibelakang Mikhail. 

 

 

 Ketinggian Malaikat perang Mikhail dan Gabriel hampir lebih kurang sama. 

Mereka berdiri senyap bila mereka melihat pastor sedang berdoa. Semasa saya 

menyaksikan pemandangan yang luarbiasa ini, saya sungguh terkejut dan terkedu. 

Sungguh sukar untuk saya mempercayai samada saya bermimpi ataupun melihat 

sesuatu yang benar berada dihadapan mata saya. 

 

Banyak Roh Iblis Bertindak Dalam Kumpulan Tetapi Iman Kami Bertambah 

Kuat 

 

Kim Joo-Eun:  
 

 Kali terakhir saya berdoa, satu roh iblis dalam bentuk bulan sabit muncul 

dengan bergolek kea rah saya. Hari ini, roh iblis dalam bentuk bulan mengambang 

dengan memiliki mata datang bergolek kearah saya. Bila roh iblis tersebut semakin 

dekat dengan saya, saya mencucuk matanya dan mengorek keluar mata tersebut. 

Saya memusing-musingkan jari saya dalam soket matanya. Roh iblis tersebut 

meletup dan darahnya terhambur semasa saya menyerangnya. Seketika kemudian, 

iblis dalam bentuk seorang gadis muda muncul dan memusingkan kepalanya 

seperti patung. Saya menarik rambutnya, meragut rambutnya dan memusing-



musingkannya beberapa kali, dan melemparkannya. Yesus mendekati saya dan 

memuji saya atas tindakan saya tersebut “ Si Bintik! Tahniah! 

 

 Yesus meneruskan bicaraNya, “ Si Bintik, engkau kelihatan sungguh cantik 

hari ini! Siapa yang menguruskan rambuatmu?” Saya menjawab, “ Dekones Shin 

yang buat!” Tuhan mengatakan, “ Iya? Dia lakukan pekerjaan dengan baik sekali!” 

Disebabkan Dekones Shin masih belum dapat melihat secara roh, dia tidak tahu 

bahawa Yesus datang menghampiri dia. Banyak malaikat menemani Yesus. Saya 

sentiasa melihat malaikat menemai Yesus, tetapi kali ini saya dapat melihat 

malaikat yang menemani Yesus kali ini sungguh banyak. Dikalangan malaikat 

tersebut ada juga yang duduk berpasangan bersebelahan dengan jemaat gereja yang 

berdoa. Malaikat menggunakan tangan mereka menutup permukaan luas mangkuk 

emas yang digunakan untuk mengumpulkan doa-doa para pendoa. 

 

 Sekali lagi sekumpulan roh iblis muncul dari sudut bilik, dan mereka datang 

menuju kea rah kami. Semasa mereka mendekati, saudari Yoo-Kyung mengapai 

roh iblis, menghayunkan mereka dan melemparkan mereka. Saya juga mengapai 

roh iblis, menhayun dan melemparkan mereka. Saudara Haak-Sung dan Saudara 

Joseph bertarung dengan roh iblis dan dalam masa yang sama mereka menangkap, 

menghayunkan dan melemparkan iblis tersebut. Kami semua mengulangi tindakan 

tersebut berulang kali. 

 

 Saya dapat mendengar bunyi iblis tersebut bila mereka dilemparkan ke 

lantai mahupun di dinding. Ianya sungguh bising. Bila masa doa rally tiba 

dipenghujungnya, kami perasan terdapat banyak lagi jumlah iblis yang menyerang 

kami. Bagaimanapun, setiap serangan tersebut membuatkan iman kami bertambah 

kuat. 

 

Pastor Kim Membuat Tuhan Yesus Ketawa 

 

Sister Baek, Bong-Nyu:  

 

 Saya telah melihat dan mengalami banyak perkara rohani. Dengan 

keistimewaan ini, saya juga terpaksa menahan kesakitan yang teramat sangat. 

Yesus mengejutkan saya dengan membawa saya ke taman bunga di syurga. Dia 

memberikan saya masa untuk menyegarkan saya dengan menyediakan sukacita 

ditaman. Saya dapat meluangkan sebanyak mungkin masa di taman seperti yang 

saya inginkan. Dalam taman tersebut, saya bergolek, melompat, dan bermain 

seperti budak kecil dengan para malaikat-malaikat. Taman bunga di syurga 

sungguh luas dan sungguh cantik. Haruman dari bunga-bunga tersebut sungguh 

tidak ternyata keharumannya yang tidak dapat saya tukar dengan seluruh dunia ini 

sekalipun. Disebabkan tubuh saya masih lemah dan letih, saya berehat dan 

berbaring setelah saya kembali dari gereja. Semasa pelayanan pada waktu pagi, 



berjalan sebelah menyebelah, pastor berkhutbah firman Tuhan dari mimbar. 

Semasa dia berkhutbah, Tuhan Yesus mengikut dengan dekat dibelakang pastor. 

 
 Pastor kami seorang yang sungguh lucu bila saja saya teringat akan dia, saya 

akan tersenyum dan ketawa serta merta. Dengan sifat ingin tahu, saya menanyakan 

pastor satu soalan. “ Pastor, adakah engkau selucu ini sebelum aku menghadiri 

gereja ini?” Pastor menjawab, “ Gereja kita ini agak baru. Tiada insiden yang dapat 

membuatkan aku gembira. Tambahan lagi, aku tidak dapat memikirkan sesuatu 

yang lucu dalam perjalanan kita ini. Aku sentiasa bersedih. Aku sentiasa merasa 

berat dan susah hati.” Jadi saya menanya: “ Bagaimana, engkau dapat berubah 

sedemikian?” Pastor berkata, “ Aku sendiri tidak tahu. Aku berubah sejak doa rally 

ini! Aku tidak tahu apa sebenarnya terjadi. Jiak engkau tertanya-tanya bagaimana 

aku berubah, siapa dan apa yang memperngaruhi aku? Aku hanya terdaya 

mengatakan bahawa Tuhanlah yang menciptakan suasana sukacita ini.” 

 

 Pastor kami memiliki bakat khas dimana dia berupaya meniru semua orang. 

Kenyataannya, bukan setakat manusia, dia juga dapat meniru banyak jenis perkara, 

termasuk binatang dan objek bernyawa yang lain. Yesus meniru gelagat pastor dan 

Dia ketawa dengan terbahak-bahak. Semasa khutbah, 2 malaikat merekodkan 

setiap patah perkataan yang pastor khutbahkan. Malaikat tersebut duduk 

bersebelahan dengan salib di mimbar dan menulis didalam sebuah buku yang 

besar. Malaikat-malaikat tersebut sepatutnya hanya merekodkan kata-kata pastor 

tersebut, namun kadang-kadang malaikat-malaikat tersebut mengintip gerak geri 

pastor. Malaikat tersebut akan ketawa dengan kuat sehingga kekadang mereka 

ketinggalan serba sedikit dalam merekod perkataan pastor. Bila malaikat-malaikat 

tersebut ketinggalan dalam merekod khutbah pastor, Yesus akan menegur mereka. 

“ Jangan perhatikan pastor – hanya beri tumpuan dalam merekod!” 

 

 Bila saja Yesus senyum atau ketawa, semua malaikat akan mengikut dan 

merasakan mood gembira. Bila Yesus bersedih, malaikat-malaikat akan berdiam 

diri. Ditengah-tengah khutbah, pastor menanyakan saya satu soalan: “ Saudari! 

Dimanakah Yesus sekarang?” Saya menjawab, “ Dia berdiri dibelakang kamu 

pastor!” Pastor tersengih-sengih dan berkata, “ Oh, apa patut aku lakukan? Aku 

terkentut dan baunya sungguh busuk. Dan sungguh sukar untuk seseorang tahan 

dengan bau tersebut. Aku sungguh kasihan dengan Tuhan kerana Dia tercium bau 

gas beracun aku. Apa patut aku lakukan?” Tuhan berbicara sambil ketawa. “ Tidak 

mengapa kerana Aku berupa roh. Tidak mengapa?” Yesus menepuk-nepuk kepala 

dan belakang pastor. 

 

 

 

 

 

 



Pastor Kim, Yong-Doo:  

 

 Ahli gereja telah keletihan dengan kekuatan fizikal mereka semasa berdoa. 

Tetapi daripada berhenti, mereka dengan tekunnya meneruskan untuk berdoa 

biarpun mereka menggetap gigi. Bila Tuhan melihat kami berdoa dengan 

ketekunan sedemikian, Dia sungguh kagum. Dia bekerja dan memanifikasikan diri. 

Saya dalam kesakitan yang tidak tertahan. Kesakitan tersebut disebabkan oleh 

serangan bertalu-talu oleh roh jahat. Luka sebegini jarang yang dapat sembuh. 

Kesakitan yang tidak henti-henti menyerang saya tersebut amat menyeksakan. 

Ianya menjadi sungguh sukat bagi saya untuk berdoa dengan tangan diangkat 

tinggi bagi jangkamasa yang lama. Bagaimanapun, dalam kesakitan tersebut, Roh 

Kudus akan mengerakkan tangan dan lengan saya dengan pelbagai cara. 

Pegerakkan tangan dan lengan saya seperti diolah dengan seni tarian yang baik. 

 
 Kedua-dua belah tangan saya digerakan dengan sungguh teratur. Ianya 

digerakan mengikut giliran. Tiba-tiba, tangan saya mula bergetar dengan kuat. 

Saya juga dalam kepanasan yang teramat sangat. Kemudian saya melihat Yesus 

dalam gaun putih berjalan bersebelahan dihadapan saya. Muka saya terasa seperti 

ditiup angin panas. Saya merasakan hadiratNya yang kuat. Sayangnya, mata roh 

saya belum terbuka. Dan kelihatan seperti Tuhan memerhatikan situasi dan reaksi 

kami. Dia menilai setiap orang daripada kami. 

 

 

.  

Day 25: Pengalaman Peribadi Kami daripada Kerohanian. 

 
 Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ Ia bertanya 

kepada pengikut-pengikut-Nya, "Menurut kata orang, Anak Manusia itu 

siapa?" Pengikut-pengikut-Nya menjawab, "Ada yang berkata Yohanes 
Pembaptis. Ada juga yang berkata Elia. Yang lain lagi berkata Yeremia, 

atau salah seorang nabi." "Tetapi menurut kalian sendiri, Aku ini siapa?" 
tanya Yesus kepada mereka. Simon Petrus menjawab, "Bapak adalah 

Raja Penyelamat, Anak Allah Yang Hidup." "Beruntung sekali engkau, 
Simon anak Yona!" kata Yesus. "Sebab bukannya manusia yang 

memberitahukan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. 
Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas 

alas batu inilah Aku akan membangun gereja-Ku, yang tidak dapat 
dikalahkan; sekalipun oleh maut! Aku akan memberikan kepadamu kunci 

dari Dunia Baru Allah. Apa yang engkau larang di atas bumi, juga dilarang 
di surga. Dan apa yang engkau benarkan di atas bumi, juga dibenarkan di 

surga." Matius 16:13-19 
 



*Si Bintik Makan Biskut Dari Syurga 

 

Kim, Joo-Eun:  

 
 Semasa saya sedang berdoa dalam bahasa roh, saya bertarung dan 

mengalahkan roh iblis. Semasa saya berdoa, mulut saya seperti dipenuhi oleh 

sesuatu. Saya mula mengunyahnya. Saya dapat mendengar mulut berbunyi garing 

dan berdesir semasa saya berterusan mengunyah. Saya tidak tahu samada saya 

mengunyah atau makan. Semasa saya tertanya-tanya akan makanan yang tidak 

diketahui itu, saya berkata kepada diri saya sendiri. “ Wah! Apakah ini? Ianya 

sungguh lazat! Bagaimana sesuatu boleh sesedap ini?” Semasa saya masih lagi 

tertanya-tanya kepada diri sendiri, Yesus kesayangan saya muncul. Dia memanggil 

saya dan mula berbicara dengan saya. 

 
“ Si Bintik, engkau mahu cuba?” Saya menanya dengan rasa ingin tahu: “ Yesus, 

apakah benda tersebut?” Tuhan menjawab, “ Inilah biskut yang sungguh sedap 

yang khas Aku bawa untukmu dari syurga. Nah, bukalah mulutmu!” Saya 

membuka mulut saya dan Tuhan meletakkan biskut tersebut dimulut saya. 

 

 Sebaik saja biskut tersebut dimulut saya, ianya perlahan-lahan cair. Terdapat 

banyak biskut yang sedap didunia, tetapi yang diberikan oleh Tuhan tersebut 

membuatkan saya sungguh tidak terkata. Biskut tersebut berwarna putih dan 

berbentuk bulat. Ianya bersaiz sedang, dan muat untuk saya makan habis sekeping. 

 

 Saya menjerit penuh dengan kekaguman, “ Wah! Yesus! Biskut ini sungguh 

sedap! Aku mahu lagi! Boleh berikan aku lagi?” Tuhan berkata, “ Tidak, engkau 

harus berhenti makan sekarang.” Dalam nada terkejut saya membalas, “ Kenapa 

pula?” Tuhan berkata, “ Inilah makanan orang kudus di syurga. Aku tahu engkau 

menginginkan lebih, dan bila engkau melawat syurga nanti, Aku akan berikan 

lebih kepadamu. Jadi berdoalah bersungguh-sungguh.” Dalam tangisan, saya 

meminta kepada Tuhan: “Yesus, bawalah aku ke syurga!” Bagaimanapun, Yesus 

telahpun beredar sebelum saya sempat menghabiskan kata-kata saya. Saya hanya 

dapat melihat dan merasakan keberedaranNya dari situ. Saya merasakan hangat, 

tiupan udara yang lembut dan dalam masa yang sama cahaya bersinar terang. 

 

 Ya, biskut syurga yang telah diberikan oleh Yesus kepada saya kini akan 

menjadi ingatan saya selamanya. Saya tidak akan melupakan rasanya yang 

mengagumkan tersebut. Malam tersebut sungguh berberkat, malam yang tidak 

dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Dari jarak jauh, saya mendengar Yesus 

berkata: “ Si Bintik, akan datang, Aku akan membawa engkau ke syurga, jangan 

risau. Selamat tinggal.” Kemudian Dia terus pergi. 

 

 

 



 Setelah saya mendapat kembali kekuatan saya, saya mula untuk berdoa. 

Semasa saya berdoa, saya melihat roh iblis datang menghampiri saya. Banyak 

tengkorak dan tulang temulang dari pelbagai arah mula mengerumuni saya. Saya 

mula ketawa dengan kemunculan mereka. Roh iblis meledak dalam kemarahan 

kerana tindakan saya yang mengertawakan mereka. Saya menjerit, “ Kalian tulang-

temulang sekalian, kalian kelihatan sungguh lucu. Dalam nama Yesus, aku 

perintahkan kalian semua nyah dari sini sekarang!” Mereka terus lenyap. 

 

 Setelah kami berdoa dengan bersungguh-sungguh bagi tempoh masa yang 

panjang, sekumpulan malaikat datang dari syurga dan mereka mengisi mangkuk 

emas mereka dengan doa-doa kami. Semasa satu malaikat naik ke atas dengan 

mangkuk yang telah berisi tersebut, satu malaikat yang lain turun dengan 

membawa satu mangkuk kosong untuk mengisinya dengan doa-doa kami. 

Tindakan demikian berulang-ulang. Mereka bergerak dengan pantas. Mangkuk 

tersebut bukan hanya dipenuhi dengan doa-doa kami, tetapi ianya juga termasuk 

dengan airmata dan nada suara kami. Semuanya dibawa ke syurga. 

 

 Mengoyakkan Pakaian Roh Iblis  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Semasa saya berdoa, saya melihat roh iblis yang kelihatan seperti seorang 

budak perempuan berpakaian putih. Saya dengan segeranya berlari kearah dia dan 

menarik rambutnya. Semasa saya menarik segenggam rambut, saya menghayunkan 

roh iblis tersebut sehingga kesemua rambutnya tercabut. Roh iblis yang tadinya 

muncul seperti seorang budak, sekarang telah menjadi seperti seorang lelaki kerana 

tiada rambut. Saya dapat melihat alat kemaluan iblis tersebut. Ianya kemudiannya 

membuang air besar dan air kecil dihadapan saya. Saya menjadi marah dan 

menerkam lehernya. “ Iblis yang jijik! Kenapa kau buat demikian kepada aku?” 

Saya menampar roh iblis tersebut dan ia mula merayu-rayu. “ Maafkan aku! 

Tolonglah ampuni aku! Aku berjanji aku tidak akan kesini lagi.” Sedang saya 

berterusan menampar dan memukul roh iblis tersebut, dengan marahnya saya 

berkata, “ Aku tidak akan memaafkan engkau! Mati kau!” Saya melemparkan iblis 

tersebut ke arah Saudara Haak-Sung; seluruh tubuhnya dipenuhi api. Saudara Haa-

Sung seperti bebola api. Roh iblis tersebut bertukar menjadi abu semasa terkena 

dengan Saudara Haak-Sung. Serta merta iblis tersebut lesap. 

 

 Semasa saya meneruskan untuk berdoa, sesaat kemudian, roh iblis muncul 

lagi. Roh iblis kali ini memiliki 2 mata yang sungguh besar di mukanya. Separuh 

daripada mukanya adalah perempuan dan sebelah lagi adalah muka lelaki. Ia 

memiliki rambut pendek. Roh iblis tersebut mengingatkan saya kepada satu filem 

seram. Bila ianya berbicara, ia memiliki 2 nada suara. Suara lelaki dan perempuan 

yang datang daripada mulutnya. Seperti biasa, saya suka menarik rambut mereka. 



Saya menarik semua rambutnya dan mengoyakkan bajunya. Roh iblis tersebut 

berdiri telanjang. 

 

 Roh iblis tersebut bertindak balas dan berkata, “ Kenapa engkau 

menelanjangkan aku? Siapa yang membuat perkara sedemikian?” Dengan penuh 

yakin saya menjawab, “ Aku yang lakukannya! Kenapa engkau bertanya? Engkau 

merasa dikasari?” Roh iblis tersebut menangis dan merayu, “ Tolong pakaikan aku 

dengan pakaian. Cepat! Aku kesejukkan! Berikan aku pakaian!” 

 

 Semasa roh iblis tersebut berdiri dan memerhati, saya memusnahkan 

pakaianya dengan mengoyakkannya. Roh iblis tersebut berterusan mengadu. “ 

Siapa yang mengatakan bahawa engkau dapat menelanjangkan aku? Kenapa 

engkau memusnahkan pakaian aku?” Roh iblis tersebut sungguh menyebalkan 

saya.  Saya merasa jengkel dengan roh iblis tersebut dan saya berkata, “ Kau 

berbicara sesuatu yang tidak berasas. Matilah engkau!” Saya melemparkannya ke 

atas lantai dan mula memukulnya. Iblis tersebut meraung-raung, “ Oh, tolonglah 

aku! Sungguh menyakitkan! Aku tahu aku dapat mengalahkan engkau, tapi aku 

tidak faham kenapa engkau lebih berkuasa daripada aku. Aku sungguh takut!” 

Saya tidak mahu mendengar aduan daripada roh iblis tersebut, saya kemudiannya 

mematahkan kakinya dan melemparkan roh iblis tersebut jauh daripada saya.  Ia 

mendarat di sudut bilik dan berkecai. Sebaik saja pertempuran tersebut selesai, 

Tuhan muncul dan datang ke arah saya. 

 

 

*Yoo-Kyung Makan Buah Syurgawi 

 
 Yesus memakai gau yang bersinar semasa dia berjalan ke arah saya. Semasa 

Dia menghampiri, saya perasan bahawa Tuhan memegang sesuatu objek bulat 

yang berwarna putih. Yesus berkata: “ Yoo-Kyung! Cuba ni; inilah buah daripada 

syurga. Aku membawa buah ini kepada mu sebagai ganjaran kerana engkau telah 

berdoa tanpa henti. Tambahan lagi, keupayaanmu mengalahkan roh iblis telah 

bertambah dengan dramatiknya. Buah ini sungguh sedap. Cepat, cubalah!” Tuhan 

berbicara dengan cara yang penuh kasih dan dengan gembiranya saya membalas. 

Saya merasakan perasaan yang sungguh hebat. “ Tuhan, terima kasih! Bila saya 

memakan buah tersebut, saya menjerit dalam kekaguman. Seterusnya saya makan 

dengan lahap buah tersebut. Tuhan berkata, “ Yoo-Kyung, mari kita melawat 

syurga.” Tiba-tiba saya memakai gaun yang memiliki sayap. Kami memasuki 

menerusi salib yang mana itulah jalan menuju ke langit. Semasa kami terbang 

menerusi langit, kami tiba di syurga. 

 

 Bila saya tiba disyurga, saya berjumpa dengan Yeh-Jee, Yeh-Jee dan saya 

menari dihadapan Tuhan dalam jangkamasa yang lama. Saya perasan ada piano 

yang diperbuat daripada emas berdekatan dengan kami. Piano tersebut sungguh 

besar. Saya memerhatikan piano tersebut agak lama; ianya sungguh menarik. 



 Semasa saya menari, saya melihat Allah Bapa bergoyang-goyang 

ditakhtaNya. Dari takhtaNya, Allah Bapa memancar dalam sinar cahaya yang 

terang. Tuhan adalah cahaya. Saya tidak dapat melihat Dia. Terdapat beberapa 

malaikat, dan mereka semuanya menulis sesuatu pada buku yang terletak 

dihadapan takhta. Allah Bapa sungguh luarbiasa besarnya. Tiada siapapun yang 

dapat membayangkan saizNya. Sungguhpun jika seseorang ingin melihat Allah 

Bapa, ianya perkara yang tidak mungkin terjadi kerana cahaya yang sungguh 

terang tersebut. Cahaya tersebut sungguh kuat sehingga tiada siapapun dapat 

melihat menerusinya. Gaun Allah Bapa sungguh panjang sehingga ke buku 

laliNya. Saya hanya berupaya melihat kakiNya sahaja. 

 

 Allah Bapa berbicara kepada saya dan suaraNya bergema. “ Yoo-Kyung, 

tidakkah sungguh luarbiasa berada disini? Jika engkau berterusan berdoa dengan 

bersungguh-sungguh, Aku akan kerap membawa engkau ke sini. Dengan itu, 

berdoalah bersungguh-sungguh tanpa jemu.” Saya tunduk dan menjawab, “ Baik 

Tuan, Amin.” Setelah saya berbicara, tanganNya yang besar tersebut muncul 

daripada cahaya dan menepuk-nepuk kepala saya. Yesus kemudiannya berkata, “ 

Yoo-Kyung, lihat kepada Aku!” Bila saya berpaling kepada Yesus, saya menjadi 

sedih dan hati saya merasa pilu. Saya hampir menangis. Pada pergelangan kedua-

dua tanganNya, saya melihat luka yang sungguh besar yang dipaku dengan paku. 

Saya juga melihat luka pada kakiNya. Tuhan meneruskan, “ Semasa semua 

darahKu tercurah, Aku mati bagimu. Sentiasalah ingat akan Aku!”  Saya sentiasa 

menanya Tuhan akan rumah saya disyurga. “ Aku ingin melihat rumahku 

disyurga!” Tuhan berkata, “ Baiklah, Aku akan menunjukkan rumahmu.” Tuhan 

membawa saya ke rumah saya. Rumah saya disyurga diperbuat sepenuhnya 

daripada emas. Ketinggiannya adalah 12 belas tingkat. Malaikat sedang sibuk 

mendirikan rumah saya. Saya melompat-lompat seperti arnah penuh dengan 

sukacita. Dengan riangnya saya menyanyi. “ Oh, terpujilah jiwaku.” Semasa saya 

menangis dan memuji, Tuhan berkata. “ KesayanganKu Yoo-Kyung, Aku ingin 

mengadakan acara perkahwinan denganmu.” Yeh-Jee telah mengikuti kemana saja 

arah tujuan saya. “ Kakak! Yesus maha pengasih! Dia memberikan banyak 

makanan kepada aku dan mengasihiku dengan sepenuhnya, aku sungguh gembira 

berada disini! Kakak, mari kita bersiar-siar ditaman bunga. Marilah?” Yeh-Jee dan 

saya menuju ke arah taman bunga dan kami berseronok. Kami berguling-guling 

disekitar bunga-bungaan dan meluangkan masa yang terbaik disana. Tuhan 

kemudiannya berkata, “ Yoo-Kyung! Tiba masanya untuk engkau beredar. 

Ucapkan selamat tinggal kepada Yeh-Jee.” Yeh-Jee kemudiannya berkata, “ 

Kakak, sentiasa sihat dan datanglah melawat aku disini lagi.” Kami berpelukkan 

antara satu sama lain dan saya pun beredar. 

 

 

 

 



* Setelah ditutupi dengan Darah Yesus, Roh Iblis tidak berani untuk datang 

dekat 

 

Lee, Haak-Sung:  

 

Semasa saya dalam doa, Roh Kudus berterusan meletakkan Roh Api dalam 

badan saya. Tubuh saya menjadi panas. Tubuh saya seperti berbola api. Roh iblis 

yang pelbagai jenis mula menyerang saya, tetapi sebaik sahaja mereka menyentuh 

tubuh saya, mereka disambar apa dan menjadi abu. Kesemua mereka hancur lebur. 

 

 Satu roh iblis dalam bentuk ular mula menyelinap kearah saya. Saya 

menangkap dan merobek kepalanya. Kemudiannya saya membungkus tubuh ular 

tersebut pada kayu dan terus membakarnya. Semasa ular tersebut terbakar, ada lagi 

roh iblis yang berambut pendek dan berpakaian putih cuba menyerang saya. Saya 

juga menangkap iblis tersebut dan membakarnya. Terdapat satu lagi roh iblis yang 

muncul dan mula menghampiri saya. Semasa saya cuba menangkap mereka, 

mereka mula lari bila Roh Api daripada tubuh saya mula bertindak. 

 

 Akhirnya saya faham kenapa roh iblis tidak dapat menghampiri Pastor. Bila 

saja Pastor berdoa, tubuhnya akan menjadi berbola api. Roh iblis tahu akan bahaya 

tersebut dan mereka sedaya upaya menghindari pastor. Amat menyeronokkan bila 

melihat roh-roh iblis tersebut cuba menghindari pastor. Piano elektrik mula 

memainkan lagu. Lagu tersebut adalah “ Dibaptis dengan Roh Kudus.” Semasa 

lagu tersebut di mainkan, saya mula menari didalam Roh dengan lagu dan irama. 

Saya juga menyerang dan melawan roh-roh iblis dalam tarian saya. Saya seperti 

mabuk. 

 

Yesus sungguh berkenan dan Dia memuji saya : “ Sungguh baik!” Malaikat 

dengan serta merta muncul dan dengan pantasnya mereka meletakkan lapisan 

perlindungan pada pintu masuk siling gereja. Pada pintu masuk, pintu dan kedua-

dua tiang menerima lapisan perlindung. Pada atas permukaan perlindung tersebut, 

malaikat mula menutupi dengan darah Tuhan. Bila darah tersebut ada, saya melihat 

roh iblis keliru dan bergaduh sesama sendiri untuk memasuki gereja. Setelah 

malaikat meletakkan darah Yesus, tidak kira berapa banyak roh iblis; mereka tetap 

tidak dapat memasuki gereja. Disebabkan roh iblis gagal memasuki gereja, saya 

dapat menghabiskan doa saya dengan tenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Dengan Perlindungan Tuhan, Saya Tidak Merasa Sakit Semasa Seksaan 

Neraka 

 

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 

 Semasa saya berdoa, Tuhan muncul dengan 2 malaikat. Mereka mengiringi 

saya ke galaksi. Sebaik saja kami tiba di destinasi yang dituju, Tuhan mengarahkan 

malaikat untuk kembali ke syurga. Yesus kemudiannya berkata, “ Bong-Nyo, mari 

kita pergi ke neraka.” Sebaik saja saya memegang tangan Tuhan, kami tiba di 

neraka. 

 
 Kami mula berjalan pada laluan yang sempit. Laluan tersebut sungguh 

sempit sehinggakan saya merasakan saya berjalan diatas batas sawah padi. Pada 

sebelah menyebelah laluan tersebut, saya tidak dapat melihat dasarnya. Saya 

melihat kebawah tebingan yang tiada berkesudahan. Jika saya hilang 

keseimbangan, maka saya akan jatuh. Saya dapat mendengar gemaan jeritan dan 

raungan daripada bawah. Manusia menjerit dalam kesakitan. Bau busuk memenuhi 

ruangan dan ianya sungguh tidak dapat tertahan baunya. Saya dapat mencium bau 

mayat reput dan daging terbakar. Asap hitam berkepul-kepul berterusan naik ke 

atas. Sungguh sukar bagi saya mengimbangi badan saya. Saya tidak dapat 

menentukan jalan mana yang ada dihadapan. 

 

 Saya pernah sekali merasakan dipisahkan daripada Tuhan bila kami berada 

di neraka. Saya sungguh khuatir jika ianya terjadi lagi. Saya mengambil keputusan 

untuk berpegang pada tanganNya dengan sekuat-kuatnya. Kami meneruskan 

perjalanan. Laluan sempit tersebut menjadi semakin sempit. Semasa saya cuba 

mengimbangi badan untuk melalui jalan yang semakin sempit tersebut, saya 

terpaksa melepaskan tangan Tuhan. Tuhan meneruskan perjalanan dihadapan saya, 

dan saya mengikuti Dia daripada belakang sambil memegang jubahNya. Daripada 

sebelah meyebelah laluan sempit tersebut, saya berterusan mendengar jeritan 

meminta tolong. “ Tolonglah aku. Selamatkanlah aku! Sungguh panas! Tolonglah 

aku!” Kedengaran seperti berjuta-juta gemaan suara daripada bawah. Jeritan 

tersebut sungguh kuat dan kedengaran sungguh ramai, saya seolah-olah merasakan 

jeritan tersebut berada ditelinga saya. 

 

 Saya mula merasakan ada seseorang mengikuti kami daripada belakang. 

Saya juga merasakan ada seseorang memegang jubah saya. Kemudian saya 

merasakan hadirat manusia di sekeliling saya. Saya secara tiba-tiba merasa 

gementar dan takut. Saya menguatkan diri dan cuba memberanikan diri. “Hanya 

pandang kepada Tuhan! Hanya fikirkan Tuhan! Hanya berterusan berjalan ke 

hadapan!" Semasa saya berfikir sendiri, perkara yang amat saya khuatiri terjadi. 

Tuhan menghilangkan diri. Keseluruhan neraka sungguh gelap dan mustahil untuk 

melihat sesuatu apa pun. Bagaimanapun, saya dapat melihat sedikit pancaran 

cahaya, tetapi ianya hanya seketika sahaja. 



 Bila saya melihat cahaya tersebut seketika, saya menyedari bahawa ianya 

adalah Tuhan sebelum Dia menghilang. Saya tidak dapat melihat Dia lagi. “ Oh! 

Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku dapat kehilangan Yesus di 

neraka? Tuhan sungguh kejam. Dimanakah Dia berada? Kenapa Dia meninggalkan 

saya sendirian? Saya merasa berputus asa. “ Yesus! Dimanakah Engkau? 

Datanglah kembali! Bantulah aku! Aku ketakutan! Tuhan!” Tidak kira berapa kali 

saya memanggil Tuhan, Tuhan tiada disisi saya. Sungguhpun saya ingin 

meneruskan perjalanan, saya tidak dapat berbuat demikian kerana kegelapan 

tersebut. Saya berdiri kaku dan tidak berupaya melangkah walau setapak 

sekalipun. Saya tiada perancangan dan saya merasakan diri sesat. Kemudian, tiba-

tiba, saya merasakan sesuatu mengeliat-liat dikaki saya. Saya berusaha untuk 

melihat apakah benda tersebut. Saya berusaha melihat secara dekat tetapi tidak 

dapat melihat dengan jelas; ianya sungguh kabur. Bila saya dapat melihat apa yang 

ada dikaki saya, saya hampir pengsan akibat terkejut. Terdapat 4 ekor ular hitam 

yang melingkari kaki saya dengan ketat dan mereka bergerak semakin keatas 

badan saya. Bila saya bersama Yesus, kejadian sedemikian tidak pernah terjadi. 

Tetapi sebaik saja, saya kehilangan Tuhan, ular tersebut melingkari saya. 

 

 Saya dengan pantasnya mengumpulkan kesemua deria saya dan menjerit: “ 

Berani kau berlingkar disekeliling aku?” Semasa saya menjerit pada ular tersebut, 

saya menangkap tubuh mereka dan membaling mereka jauh. Saya mula bergerak 

ke hadapan meredah kegelapan. Saya bergerak perlahan-lahan sambil meraba-raba 

tangan dan kaki saya. Disebabkan saya bergerak terlalu perlahan, ular tersebut 

dapat mengejar saya. Semasa mereka dapat menghampiri saya, mereka berlingkar 

dan membelit tubuh saya. Sekali lagi saya mengapai mereka dan membaling 

mereka jauh daripada saya. Saya meneruskan perjalanan dan sekali lagi ular 

tersebut dapat menjejaki saya dan membelit saya. Saya sekali lagi melemparkan 

mereka. Ianya seperti saya didalam mimpi ngeri, dengan kejadian yang berulang 

kali tersebut. Yang peliknya adalah, ular tersebut tidak mematuk atau menggigit 

saya. Tambahan pula, mereka tidak terlalu besar dan panjang. Mereka merupakan 

ular yang bersaiz sederhana dengan warna yang berbeza. 

 

 Setelah bertarung dengan ular-ular tersebut beberapa ketika, saya berupaya 

melangkah kehadapan. Saya akhirnya tiba di satu tempat, tetapi tempat tersebut 

dipenuhi dengan tulang dan rangka. Tulang dan rangka tersebut bertimbun dan 

setinggi gunung. Tulang dan rangka tersebut hidup dan bergerak-gerak. Tiba-tiba, 

saya merasakan seseorang menarik gaun saya. Saya berpaling dan ingin melihat 

siapa yang menarik gaun saya. Saya melihat satu rangka menggigit gaun saya, ia 

cuba melawan bila saya cuba mengetuknya. Rangka ini tidak memiliki tangan; ia 

menggunakan giginya untuk berpegang pada gaun saya. Ia mula berbicara kepada 

saya. 

 

 



“ Tolong, bawalah aku! Tolonglah!” Pada ketika itu, saya mengingati kepada 

kedua-dua ibubapa sayam adik lelaki saya, anak saudara saya, dan adik ipar saya 

yang diseksa. Semasa saya mengingati keluarga saya ini, saya menjadi semakin 

sedih dan mula menghamburkan kata-kata kesat tanpa saya sedari. 

 

 “ Aku tidak dapat menjaga diri aku sendiri sekarang – berani kau menarik 

gaun aku! Aku sibuk mencari jalan keluar dan aku dalam tergesa-gesa! Celaka! 

Beredar dari jalan aku! Lepaskan gaun aku!” Sambil saya menjerit, saya juga 

menghentak dan menumbuk rangka-rangka tersebut sehingga menjadi kepingan 

kecil. Pada masa tersebut juga, tulang tangan menyambar dan memegang gaun 

saya. Saya cuba menepis segala pegangan tersebut, tetapi tidak juga berjaya. 

Terlalu banyak tulang temulang dan rangka yang harus saya hadapi. Saya tidak 

akan berupaya berhadapan dengan mereka semua. Dengan kuatnya saya  menjerit: 

“ Tulang yang menjijikkan! Tubuh aku adalah Api Kudus yang marak dan Allah 

Tritunggal ada dalam ku. Pada saat engkau menyentuh aku, engkau akan terbakar 

dan menjadi abu dan debu! Jika engkau berani menyentuh aku, datang sini sentuh 

aku!” Rangka dan tulang tersebut tidak berani datang mendekati saya. Yang 

memegang saya dari tadinya telah menjadi abu. Bila tulang temulang tersebut tidak 

dapat menganggu saya, saya dapat bergerak tanpa halangan. 

 

Bila Yesus menemani saya sebelum ini, ianya sungguh mudah bagi saya untuk 

bergerak di neraka. Tuhan adalah cahaya, jadi Dia menyediakan cahaya. Berjalan 

tanpa Dia sungguh sukar dan mengelirukan. Meneruskan perjalanan saya 

kehadapan sungguh meletihkan. Saya menggunakan kesemua kekuatan mental 

saya mencari-cari dalam kegelapan. keletihan dan tanpa dapat berfikir, saya 

terduduk. Sayap yang bercantum dengan gaun saya telah rosak. Ini membuat 

keadaan lebih teruk; kerana saya tidak dapat terbang. 

 

 Sekali lagi saya mengumpulkan kekuatan dan fikiran saya. Saya bergerak 

kehadapan, tetapi kali ini saya merangkak. Saya hampir terlelap, saya menjadi 

semakin mengantuk. Saya tertidur seketika, dan bila saya membuka mata, saya 

berada didalam penjara. Penjara tersebut sungguh sempit dan hanya cukup untuk 

seorang saja. Ianya masih gelap dan saya tidak dapat melihat apa pun. Bila saya 

tidak memikirkan benda yang lebih teruk, beberapa makhluk menarik tubuh dan 

rambut saya. Ianya mengeluarkan bunyi tangisan yang menakutkan. Dan 

kemarahan saya pun meletus dan bahasa kesat terkeluar daripada mulut saya sekali 

lagi. Saya berusaha mencari jalan keluar, tetapi hampa. Usaha saya sia-sia. 

Semakin saya lari daripada situasi saya, semakin saya merasakan tangan-tangan 

datang dari seluruh arah menarik dan menggoncang tubuh saya. Tangan daripada 

mahkluk yang tidak dikenali menganggu saya. Saya tidak dapat mengalahkan 

gangguan tersebut, jadi bahasa saya semakin kesat. 

 

 

 



 “ Aku akan patahkan semua pergelangan tangan kalian! Tidakkah kalian 

sayang akan tangan kalian? Jika kalian hidup dengan menjalani kehidupan yang 

benar, kalian tidak akan berakhir disini. Kalian semua sungguh tidak masuk akal! 

Aku disini untuk mengalahkan raja neraka, Syaitan, yang menjadi pemerintah 

tempat ini - - Syaitan, yang bertanggungjawab menyesatkan dan menipu ramai 

manusia. Dia telah membuatkan kesemua mereka ke neraka. Aku akan 

mengalahkan raja segala iblis, tidak kira apapun! Dalam tubuhku, aku memiliki 

Api Kudus Marak dengan Allah Tritunggal. Jika engkau menyentuh tubuhku, 

kalian semua akan mati! Tambah lagi, aku dilindungi oleh darah Yesus, jadi 

sesiapa saja yang menyentuh dan meraba aku akan terbakar dan menjadi abu.” 

Setelah saya memberikan amaran kepada mereka, mereka semua berundur, terkejut 

dalam ketakutan. Dalam beberapa seketika, iblis peringkat ketiga tertinggi muncul. 

Saya teringat bahawa saya pernah menentang / melawannya sebelum ini. Dia 

memiliki sekurang-kurangnya 50 kepala dan kaki. Iblis tersebut menangkap kaki 

saya dan mengoyakkan pakaian saya. Saya telanjang. 

 

 Saya menjerit dengan suara seperti guruh. “ Engkau telah diarahkan oleh 

raja iblis untuk mengoyakkan pakaian aku. Tanggalkan semuanya jika engkau 

berani! Tidak kira berapa kali engkau mengoyakkan pakaian aku, aku tidak akan 

gentar! Aku tidak takut akan engkau! Iblis! Aku memiliki Allah Tritunggal 

didalam ku dan Api Kudus yang marak. Engkau tidak dapat menakutkan aku! Aku 

tidak akan takut akan engkau! Tidak kira betapa engkau berusaha menakutkan aku, 

aku tidak akan beranjak. Aku memiliki satu hal menentang engkau! Hati aku 

sungguh pedih tatkala menerima kenyataan bahawa keluarga aku diseksa dineraka. 

Raja iblis bertanggungjawab terhadap kesakitan yang dialami oleh keluargaku. 

Aku akan mencari dia tidak kira apapun, dan aku akan membalas dendam diatas 

apa yang terjadi kepada keluarga ku. Engkau terlalu lemah untuk menentang aku! 

Nyah engkau daripadaku, bodoh! Bawalah aku kepada raja iblis! Cepat! Beredar! 

 

 

 Iblis tersebut dengan marahnya menjerit: “ Akulah yang harus berhadapan 

dengan engkau hari ini. Saudaraku, syaitan menyatakan kepada aku agar 

mengoyakkan bajumu dan mengorek biji matamu. Aku diarahkan untuk 

menghiriskan dagingmu daripada tulangmu. Engkau akan merasakan kematian hari 

ini! Hahahaha.” 

 

 Bila saja iblis tersebut mengugut saya sedemikian, saya menjawab, “ Apa? 

Iblis yang tak guna! Lakukanlah seperti yang kau nyatakan! Kerana Tuhan hidup 

didalam aku, aku tidak akan merasakan kesakitan sungguhpun engkau berupaya 

menghiris dagingku dan mengorek biji mataku keluar! Engkau harus lebih berhati-

hati kerana aku memiliki Roh Api yang marak didalam ku! Aku kenal akan 

engkau. Engkau selalu datang ke gereja kami dan sentiasa menghalang kami. 

Engkau menghalang pastor daripada menulis buku, kan? Baiklah, lakukan apa 

yang ingin engkau lakukan!” Iblis tersebut menunjukkan kepada saya pisaunya; 



ianya berwarna biru gelap. Ianya kelihatan sungguh tajam. Dia mula menghiris 

daging saya seperti sushi. Mata saya tidak berkerdip atau merasa kesakitan. “ Oh, 

ianya sungguh menyegarkan! Ianya sungguh menyeronokkan! Hiris semua 

dagingku jika engkau mahu! Aku tidak bimbang kerana Allah Tritunggal 

melindungiku. Hirislah lagi dagingku jika itu yang engkau inginkan!” Keyakinan 

saya membuatkan iblis tersebut meluat. Saya tidak merasakan apa-apa kesakitan 

pun; kenyataannya saya merasakan saya semakin segar. Saya tahu bahawa Tuhan 

yang maha kuasa melindungi saya dan kuasaNya bersama saya. 

 

 Bila mata saya dikorek keluar, saya tidak merasa apapun kesakitan. Ianya 

terasa seolah-oleh seseorang mengaru kegatalan pada tubuh saya. Saya merasa 

sungguh segar. Saya berdiri tanpa daging - - saya dalam bentuk rangka. iblis 

 

 

Bila mata saya dicungkil keluar, saya tidak merasa apa-apa kesakitan. Ianya 

terasa selah-olah ada orang mengaru-garu kegatalan saya. Saya merasa disegarkan. 

Saya berdiri tanpa memiliki daging - - saya hanyalah rangka. Iblis yang berkepala 

50 tersebut membawa baldi yang dipenuhi dengan ulat-ulat dan menuangkan baldi 

tersebut keatas badan saya. Ulat-ulat tersebut mula mengigit dan menebuk kedalam 

tulang saya, dan mula memakan sum-sum saya. Ianya juga memakan daging tubuh 

saya yang dihiris. 

 

Semasa ulat-ulat tersebut menebuk kedalam tulang saya, saya tidak merasa 

apa pun kesakitan kerana perlindungan istimewa tersebut. Saya mula berdoa 

dengan bersungguh-sungguh dalam bahasa roh. Semasa saya berdoa, saya melihat 

rupa saya yang sungguh menggerikan. 

 

Sekumpulan ulat-ulat tersebut berada diseluruh rangka tubuh saya. Ulat-ulat 

tersebut tidak mendatangkan apa-apa kesan terhadap saya, cuma yang menganggu 

saya adalah pemikiran saya terhadap penderitaan ibu saya di neraka. Saya mula 

menangis. Saya seorang pendosa yang tiada nilai dan sekarang dalam bentuk 

rangka. Saya memberikan pujian kepada Tuhan kerana melindungi saya 

sungguhpun iblis berusaha untuk menyakitkan dan menyeksa saya. Saya tidak 

merasakan apapun kesakitan. Masa tenang saya hanya seketika. Saya merasa 

sungguh marah dengan pemikiran saya tertumpu kepada penyeksaan keluarga 

saya. Saya merasa sungguh sakit hari terhadap iblis-iblis tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Berhadapan dengan Syaitan, Raja Neraka 

 

 Bila saja saya teringatkan keluarga saya, saya merasakan seolah-olah darah 

dalam badan saya berkurangan dan seolah-olah dipam keluar. Saya hanya ingin 

mencari syaitan dan membalas dendam bagi pihak keluarga saya atas seksaan 

mereka. Ianya adalah syaitan yang mengarahkan iblis untuk menyeksakan keluarga 

saya. Syaitanlah yang mengarahkan iblis untuk menyeksa keluarga saya. Tetapi 

kerana saya tidak dapat mencari dimana kedudukan dia, saya merasa sungguh 

tertekan bagaikan lemas. Saya menjerit disemua arah, menggunakan bahasa kesat 

untuk menarik perhatian dia. Saya tidak dapat melihat dia dalam bentuknya, tetapi 

akhirnya saya dapat melihat dia dengan mata saya. 

  

 Sebaik saja saya melihat syaitan, raja neraka, saya meledak dalam 

kemarahan. Kebiasaannya, sifat semulajadi manusia adalah menggigil dan 

ketakutan bila melihat roh iblis, syaitan, atau mendengar suara syaitan. Tetapi 

disebabkan saya pernah bertarung dengan roh iblis semasa berdoa, saya telah 

merasa imun dengan ketakutan. Bila saya melihat dia, saya langsung tidak 

bergerak - - sehingga tidak menggerdipkan mata. Saya mencabar dan menjerit pada 

raja syaitan tersebut. 

 

 “Hei, adakah kau najis anjing, syaitan? Raja segala iblis? Engkau 

@#%@#@!”. Saya meluahkan kata-kata kesat kepada dia. Saya tidak berhenti, 

malahan berterusan berbicara dalam bahasa kesat dan menyakitkan pada dia. “ 

Engkaulah yang menyalibkan kedua-dua ibubapaku  di neraka, menyeksa mereka 

dan membuang mereka kedalam api. Engkau juga menggoreng mereka, membuang 

mereka kedalam periuk minyak yang mendidih kan? Engkau mengarahkan iblis di 

neraka mengheret ramai manusia ke neraka, kan? Sungguh memalukan! Engkau 

merasa yakin dengan tubuhmu yang besar itu? Aku datang sejauh ini untuk 

berjumpa dengan engkau disini! Aku tidak akan beredar dengan aman! Aku akan 

meninggalkan tempat ini bila aku selesai menghuru harakan neraka! Tidak ada 

kerja lainkah yang kau lakukan selain menyeksa manusia? Engaku 

bertanggungjawab atas penyebab kemalangan supaya manusia mati dan datang ke 

neraka. Engkau bertanggungjawab mengheret ramai manusia ke neraka! Engkau 

lebih teruk daripada anjing!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Kemunculan Syaitan 

 

 Inilah kali pertama saya berupaya melihat kemunculan Syaitan, raja neraka. 

Penampilan syaitan diluar imaginasi saya. Bila pertama kali saya melihatnya, saya 

tahu bahawa dia meniru seseorang. Dia meniru Allah Bapa. Saiz syaitan sungguh 

besar. Semasa saya mengangkat kepala saya, saya tidak dapat melihat keseluruhan 

bentuknya. Ketinggian syaitan mencecah langit neraka. Lebar badannya daripada 

kiri hingga ke kanan neraka. Takhta syaitan juga sungguh besar dan diluar 

jangkaan imaginasi saya. Syaitan memiliki sayap pada belakangnya. Ianya 

kelihatan seperti sayap kelawar dan ianya mengepak perlahan-lahan. Saya  melihat 

syaitan agak lama dengan kepala saya menyandar kebelakang. Tetapi leher saya 

mula sakit, dan saya mengambil keputusan untuk berbaring dihadapan dia. Bila 

saya berbaring, saya dapat melihat keseluruhan bentuk syaitan. Melihat dia dengan 

posisi sedemikian lebih selesa, dan pandangan saya juga sungguh jelas. Semasa 

saya berbaring dihadapan syaitan tersebut, dia tidak berkata sepatah kata pun tetapi 

hanya memandang saya. Saya sengaja menganggu dia, oleh itu saya mula 

menghina dia. 

 

 “ Syaitan! Kenapa engkau terlalu hodoh? Aku tidak faham bagaimana 

engkau dapat menjadi raja sedangkan engkau terlalu hodoh. Lihatlah matamu! 

Condong di kepalamu! Lihatlah aku! Aku selesa berbaring disini.” Saya berterusan 

menghina dia, tetapi tidak kira apapun - - dia tidak bergerak walau seinci pun, dan 

tidak berganjak sekalipun. 

 

 Syaitan dapat menukarkan dirinya atau menyamar dalam apa bentuk 

sekalipun, tetapi dia masih juga berterusan berdiri dihadapan saya sebagai satu 

bentuk yang sungguh luarbiasa besarnya. Dia kelihatan sungguh menjijikkan. 

Mukanya kelihatan seperti katak beracun. Kehodohan dia itulah kemuncak 

pernampilannya. Dia kelihatan seperti kintel. Tubuhnya mirip manusia. 

Keseluruhan tubuhnya ditutupi rambut yang jarang. Dia sungguh gemuk. Kelihatan 

seolah-olah dia tidak akan berganjak. Raja syaitan tersebut kelihatan tidak 

gementar, jadi saya mengambil keputusan untuk menjerit sekali lagi padanya. 

 

 “ Hei! Aku lebih kuat dan tinggi daripada engkau! Ya, engkau! Aku 

menyembah Allah Tritunggal! Dia melindungi aku! Aku cabar engkau!” Akhirnya 

syaitan tersebut bersuara. “ Engkau benda yang sungguh kecil, berani engkau 

datang kemari dan berkelakuan bodoh!” Saya seperti diserang bila masa menunggu 

saat tersebut. “ Engkau tidak pernah melihat aku sebelum ini! Berani engkau 

kurang ajar dengan aku!” Saya sungguh menjengkelkan dia sehingga matanya 

terbuka luas. Daripada kedua-dua matanya, satu bebola api berwarna merah yang 

menakutkan keluar. 

 

 

 



 Syaitan mentertawakan saya dan berkata, “ Hei! Tidakkah leher engkau 

sakit?” Saya menjerit, “ Kenapa pula leher aku sakit? Aku datang untuk bertarung 

dan mengalahkan engkau! Leher aku tiada apa-apa. @#%#! Engkau membosankan 

dan bentuk yang jelik. Engkau sungguh gemuk sehinggakan tidak dapat berbaring 

atau membengkokkan tubuhmu! Kau ingat kau tu siapa? Tubuhmu sungguh hodoh, 

dan kelihatan seperti katak. Sedangkan bdanmu pun tidak berkadar. Jangan 

memperbodohkan diri sendiri! Turun kesini kamu!” 

 

 Pada luarannya, saya menjerit-jerit, tetapi dalam diri saya, saya berdoa 

dalam bahasa roh dan meminta Allah Tritunggal mengaruniakan kekuatan kepada 

saya. Saya meminta Api Kudus daripada Roh Kudus. Saya memintaNya 

memanaskan saya. Semasa saya menghina syaitan tersebut, dia berterusan 

mencemuh dan mendengus pada saya. Saya tidak berputus asa. Saya berterusan 

menganggu dia. “ Syaitan! Makanlah dan telanlah aku! Jika engkau memakan aku, 

aku akan turun ke perutmu dan menyeksa engkau beribu kali lebih teruk daripada 

apa yang engkau lakukan kepada keluarga aku. Aku akan menghirismu daripada 

dalam! Aku akan mencungkil lidahmu dan membuangnya kedalam api neraka. 

Cepat! Kemari engkau!” Syaitan tersebut menjawab, “ Kenapa perlu aku kebawah? 

Kaulah yang perlu ke atas!” Saya sungguh marah sehingga kemarahan saya 

meledak. Sungguhpun saya tidak melihat Yesus, saya mula berdoa kepada Dia. 

 

* Saudari Baek, Bong-Nyo Menyerang Syaitan  

 

 “Yesus! Aku tidak dapat melihat engkau sekarang, tetapi aku percaya 

bahawa Engkau sentiasa bersama aku! Yesus! Aku ingin mengerjakan Syaitan. 

Walaubagaimanapun, dia sungguh tinggi dan besar bagi aku. Aku tidak berupaya 

melawan dia! Berikanlah aku tangga supaya aku dapat memanjat sehingga keatas 

kepalanya dan menyerangnya!” Semasa saya berdoa, Tuhan menukarkan saya 

dalam keadaan normal. Sungguhpun saya tidak dapat melihata, saya dapat 

mendengar Tuhan memerintahkan Malaikat Perang Mikail. Dengan arahan Tuhan, 

Malaikat Perang Mikail dengan pantasnya membawa tangga tinggi daripada 

syurga. Tangga tersebut sungguh tinggi sehingga dapat mencecah langit neraka. 

 

 Dengan bantuan Malaikat Perang Mikail, kami meletakkan tangga tersebut 

pada belakang syaitan dan kami mula memanjat tangga tersebut. Ianya sungguh 

tinggi dan bahaya. Saya tidak dapat sampai ke atas jika bukan kerana bantuan 

Malaikat Perang Mikail. Sungguh menghairankan bahawa Syaitan tersebut tidak 

bergerak langsung bila kami memanjat tangga tersebut. Bila kami tiba di atas, saya 

melompat daripada tangga tersebut ke bahu syaitan. Kemudian saya mencakar 

kulitnya dengan menggunakan kuku jari saya. Tetapi ianya tidak mendatangkan 

apa-apa kesan. Syaitan tersebut tidak berganjak sedikit pun. Syaitan tersebut tidak 

memperdulikan saya. Kulit belakang syaitan tersebut keras seperti batu. Tidak kira 

betapa kuatnya saya mencakar menggunakan kuku, ianya tidak mendatangkan apa-

apa kesan. Saya menjerit sekuat hati sambil saya berterusan mencakarnya : “ Iblis 



jijik! Ambil ini!” Mencakat syaitan tersebut merupakan satu pekerjaan yang sia-

sia. Dan saya semasa berdoa dalam bahasa roh, saya menjerit : “ Allah Tritunggal! 

Berikan aku kekuatan! Berikan aku kuasa!” Semasa saya berterusan mencakar, 

akhirnya saya dapat meninggalkan kesan pada cakaran saya tersebut. 

 

 Saya memberikan tumpuan mencakar dengan lebih bersungguh-sungguh. 

Tetapi kulit syaitan tersebut sungguh tebal, dan saya hanya berupaya mencakarnya 

sedikit sahaja. Saya tertanya-tanya, “ Kenapa ianya sungguh sukar?” Dia sungguh 

gemuk! Mesti dia dah kenyang memakan manusia!” Pada ketika itu, datang satu 

idea dan saya menyerii kepada Roh Kudus: “ Roh Kudus! Karuniakanlah kepada 

aku Pedang Kudus! Karuniakan kepada aku sekarang!” Semasa saya berseru, satu 

pedang berwarna keemasan yang sungguh besar turun. Bila pedang tersebut 

mendekati saya, saya mencapainya dan menusuk belakang syaitan tersebut. Saya 

menusuk kebelakangnya berulang kali. Saya menggunakan seluruh kekuatan saya. 

Semasa saya menghiris belakangnya, cebisan kulitnya jatuh ke tanah. 

 

 Seterusnya, saya mendaki sehingga ke kepala syaitan tersebut, dan tanpa 

belas kasihan saya menusuk satu daripada matanya. Syaitan memiliki mata 

didalam mata dan ianya sungguh banyak tidak terkira. Saya berterusan menusuk 

kedalam matanya. Ianya kelihatan satu proses yang berkesudahan. Saya kembali ke 

bahagian belakangnya, dan memotong satu sayapnya. Raja Syaitan tersebut tidak 

berganjak, dan saya tidak mendatangkan kesan kepada dia sehingga saya 

memotong salah satu sayapnya. Dengan sayap yang terpotong, syaitan tersebut 

melompat dari tahktanya dan menjerit kuat. Saya menjerit pada raja syaitan 

tersebut, “ Syaitan! Buka mulutmu! Aku ingin masuk kedalam perutmu dan 

menamatkanmu! Aku akan memotong perutmu dan membakarnya!” 

 

 Dan belum sempat saya menyerang syaitan itu kembali, satu cahaya terang 

terpancar daripada atas. Tuhan muncul. Yesus memanggil nama saya dan berkataa, 

“ Bong-Nyo, engkau telah melakukan pekerjaan yang luarbiasa! Sekarang turun. 

Cukuplah untuk hari ini. Mari kita beredar sekarang.” Cuba menolak pelawaan 

Tuhan, saya dengan panyasnya menjawab, “ Tuhan! Aku tidak ingin beredar! Aku 

harus mengeluarkan kemarahan aku. Kemarahan aku masih membara didalam. 

Aku perlukan masa. Bagaimana dengan keluargaku? Mereka diseksa oleh syaitan 

ini. Aku tidak dapat lepaskannyabegitu sahaja! Jika aku lepaskan, keluarga aku 

akan diseksa dengan lebih kejam. Bagaimana aku dapat melepaskannya bila aku 

tahu kenyataan ni? Aku tidak dapat beredar sekarang!” 

 

 Tuhan berkata, “ Bong-Nyo! Apa yang telah engkau lakukan pada hari ini 

lebih daripada cukup; ianya sungguh baik! Jika orang lain, mereka mungkin akan 

kaku ketakutan. Mereka akan takut kepada syaitan dan mereka tidak berupaya 

untuk menentang dia.tetapi kerana engkau telah berdoa dan merayu dengan 

bersungguh-sungguh dan dengan yakin, Akulah didalammu yang membantumu 

menyerang raja syaitan tersebut. Aku percaya engkau telah melepaskan 



kemarahanmu dengan secukupnya. Mari kita pergi! Bong-Nyo, Aku telah 

membawa ramai orang untuk melihat neraka, tetapi tiada satupun yang berani 

untuk menyerang, memotong dagingnya dan menusuk matanya! Engkau seorang 

wali yang sungguh luar biasa! Cukup setakat ini. Mari kita pergi! Raja Syaitan 

telah cedera!” Tuhan dan saya menjelajahi syurga dengan iringan Malaikat Perang 

Mikail. 

 

 

* Saudari Baek, Bong-Nyo Mencuci Dirinya di Mata Air Syurga  

 

 Bila di syurga, hati saya masih terasa berat dan terluka tatkala memikirkan 

bahawa syaitan tersebut akan melempiaskan kemarahan dan dendamnya pada 

keluarga saya. Saya terfikir-fikir sendiri, “ Saya seharusnya menentang syaitan 

tersebut habis-habisan dan membuang syaitan tersebut kedalam api neraka. Maka 

setelah bertindak sedemikianlah baru saya berpuas hati.” Setiap kali saya melawat 

syurga, ianya sungguh luarbiasa cantiknya. Luar dari imaginasi. Syurga dan neraka 

sungguh berbeza. Tuhan membawa saya ke satu menara tinggi; ianya berdiri 

dengan megahnya dan diperbuat daripada emas. Didalam menara tersebut mengalir 

air yang sejernih kristal. Dia membawa saya masuk kedalam menara tersebut dan 

mengusapi saya. Dia berterusan memeluk dan menenangkan saya kerana saya 

kelihatan suram. Muka saya kelihatan berduak; saya sedih. “ Bong-Nyo, Aku tahu 

engkau dalam kepahitan, diseksa, dan ketakutan semasa engkau ke neraka. 

Bagaimanapun, tidakkah engkau merasa hebat bila engkau berada di syurga?” Saya 

menjawab, “ Ya, Tuhan!” 

 

 Tuhan kemudiannya meneruskan percakapanNya, “ Bong-Nyo, engkau 

semestinya hilang kekuatan akibat daripada bertarung dengan raja syaitan! Pergi 

dan cucilah dirimu dengan diiringi oleh Malaikat Perang Mikail dan Gabriel. 

Semasa engkau mencakar dan melukakan tubuh syaitan tersebut, cecair tersebut 

terperangkap pada tubuhmu. Jika engkau turun ke dunia dengan keadaanmu 

sedemikian, tubuhmu akan membengkak dan engkau akan mati disebabkan racun 

tersebut! Kedua-dua malaikat akan mencuci racun tersebut daripada badanmu dan 

akan membersihkanmu.” Semasa saya mandi, malaikat-malaikat lain menunggu 

diluar sambil menyediakan jubah yang sungguh lembut berwarna putih. Jubah 

tersebut memiliki sayap. 

 

Dengan bantuan malaikat-malaikat, saya mencuci tubuh saya dengan bersih 

di mata air syurga. Air tersebut meningkat naik sehingga ke paras pinggang 

malaikat. Walaubagaimanapun, air tersebut emningkat sehingga ke paras leher 

saya. Saya juga berenang di mata air sejernih kristal tersebut. Saya ke bilik 

persalinan yang terletak bersebelahan dengan mata air tersebut dan memakai jubah. 

Malaikat-malaikat tersebut menemani saya sehingga saya naik ke awan. Saya 

merasa sungguh penat. Malaikat perang kemudiannya mambawa saya ke tempat 

dimana terdapat banyak lagi malaikat-malaikat. Di langit syurga terdapat satu 



lubang kecil. Awan terhasil daripada lubang tersebut dan awan akan berterusan 

keluar daripada lubang tersebut. Ianya sungguh menakjubkan dan luarbiasa. 

 

* Terowong Api Kudus Yang Marak  

 

 Yesus kemudiannya membawa saya ke satu terowong yang panjang dimana 

terletaknya Api Kudus yang marak. Dia menunjukkan kepada saya daripada jarak 

jauh. Kami tidak masuk ke dalam terowong tersebut. Sungguhpun kami hanya 

melihat daripada jarak jauh, saya tetap dapat merasakan habanya. Ianya sungguh 

panas. Saya tidak berupaya mendekati terowong tersebut. Terowong tersebut 

kelihatan tiada berpenghujung - - ianya sungguh panjang.  Kawasan terowong 

adalah kawasan terhad bagi jiwa. Saya menanya Tuhan, “ Dapatkah Engkau 

meletakkan aku kedalam terowong itu dan mengambil aku secepat mungkin?” 

Tuhan kemudiannya menjelaskan. 

 
 “ Jika seseorang memasuki terowong tersebut, seseorang harus berjalan 

sehingga kepenghujung terowong tersebut. Api pada terowong tersebut sungguh 

panas. Ianya merupakan tempat yang menakutkan. Seseorang tidak akan dapat 

berpatah balik! Sungguhpun Aku menginginkan engkau memasuki terowong 

tersebut, kekuatan badan berkurangan dan engkau tidak dapat menahan semua ini 

pada masa kini. Terowong inilah tempat dimana seseorang itu di baptis dengan Api 

Kudus Marak. Tiada seorang yang dapat tahan keadaan ini dalam keadaan normal. 

Seseorang harus secara fizikal dan kuasanya untuk menahan kepanasan dan haba 

tersebut. 

 

 Jika seseorang telah pun melalui terowong tersebut dan telah dibaptis 

dengan Api Kudus, seseorang tersebut akan menyatakan kekuasaan pekerjaan Api 

Kudus bila seseorang itu melakukan pekerjaan Tuhan. Terowong tersebut sungguh 

berkuasa. Seseorang tidak seharusnya memiliki hati yang lemah. Jika tidak, 

seseorang tersebut akan mengalami kehancuran hati. Dengan itu, engkau harus 

berdoa lebih banyak lagi dan jagalah tubuhmu agar ianya pulih. Maka kemudian 

nanti Aku akan membenarkan engkau untuk masuk. Disebabkan Pastor Kim, 

Yong-Doo menulis buku ini, Aku akan meletakkan buat pertama kali kedalam 

terowong ini dan membaptis dia dengan Api Kudus yang marak. Tetapi sekarang 

dia juga kekurangan kekuatan, dan Aku akan meletakkannya kedalam terowong 

bila tubuhnya telah pulih. Orang kedua yang akan masuk ke terowong tersebut 

adalah Wali Kang, Hyun-Ja. Engkau akan menjadi orang yang ketiga. Pastor akan 

masuk terlebih dahulu untuk mengalami pengalaman tersebut. Engkau dan Wali 

Kang, Hyun-Ja akan masuk pada waktu yang hampir sama. Jangan pentingkan diri 

sendiri, tetapi bertahanlah sehingga ke waktu tersebut. Semua jemaat telah 

keletihan berdoa. Malaikat-malaikat dan Aku adalah roh, dan kami tidak letih. 

Kami tidak terikat dengan siang dan malam untuk bergerak. Tetapi tubuhmu masih 

di dunia nyata dan ianya ada had tersendiri. Rohmu berada diluar tubuhmu untuk 



mengalami semua perkara ini. Tetapi sebaik sahaja rohmu bersatu dengan 

tubuhmu, engkau akan merasakan keletihan yang luarbiasa. 

 

 Tuhan memberitahukan kepada saya bila saya telah melalui terowong Api 

Kudus Marak tersebut, saya akan dikarunia kekuatan baru dan kuasa daripada api. 

Dengan maklumat terbaru ini, saya merayu kepada Tuhan. Saya merayu untuk 

ditempatkan didalam terowong tersebut. Tetapi Tuhan berkata bahawa saya harus 

mendapatkan kebenaran daripada Allah Bapa. Dia mengatakan bahawa masa saya 

masih belum tiba lagi. 

 

 Dengan perasaan ingin tahu, saya menanya Tuhan sekali lagi. “ Tuhan, 

Engkau mengatakan bahawa terowong ini sungguh panjang yang tiada 

berkesudahan. Berapa panjangkah terowong tersebut?” Tuhan menjelaskan dalam 

terma di dunia, jaraknya adalah daripada Bandar Incheon ke Bandar Seoul. Bila 

seseorang memasuki terowong tersebut, orang tersebut harus masuk dan 

melaluinya seorang diri. Bila mereka telah masuk, mereka tidak dapat berpatah 

balik. Mereka harus mara kehdapan. Tuhan kemudiannya mengarahkan malaikat-

malaikat mengiringi saya balik ke gereja. Saya sungguh keletihan. Tuhan 

kemudiannya beredar kerana ada perkara lain yang perlu dilakukan. 

 

 Kelihatan seperti 500 malaikat yang mengiringi saya balik. Saya turun ke 

gereja dengan kesemua mereka. Semasa malaikat tersebut mengiringi saya, mereka 

menenangkan saya dengan kata-kata galakan. “ Wali Bong-Nyo! Sungguhpun 

engkau tidak menamatkan riwayat syaitan itu, tetapi engkau telah melukakan, 

mengoyakkan dan menusuknya dengan Pedang. Engkau melakukan pekerjaan 

yang luar biasa! Sekarang, atasilah kesedihanmu dan bersukacitalah!” Kemudian 

kami masing-masing mengucapkan selamat tinggal sambil senyum kepada satu 

sama lain. 

 

 

Hari Ke- 26: Pengalaman Peribadi Kami daripada Kerohanian 

 
"Apa katamu? Kalau Bapak dapat?" jawab Yesus. "Segalanya dapat, asal 
orang percaya!" Langsung ayah itu berteriak, "Tuhan, saya percaya, 

tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi!" 

(Markus 9:23-24)  

 

Lee, Haak-Sung:  

 

Sebaik saja saya mula berdoa, roh iblis yang berkaki lapan muncul. Iya 

menyergap keatas saya untuk menyerang saya. Sama seperti sesumpah, roh iblis 

tersebut bertukar warna. Ia bertukar daripada hijau kepada kelabu dan kepada 

merah dan seterusnya. Bila ia menyergap saya, saya menghulurkan tangan untuk 

melawannya. Saya cuba mengorek matanya dengan menggunakan jari saya, tetapi 

semasa roh iblis itu mengelak serangan saya, saya tercucuk lubang hidungnya. 



 

 Roh iblis tersebut kemudiannya berubah menjadi dinosaur. Ianya memiliki 

satu mata dengan benjolan kecil diseluruh badannya. Benjolan tersebut kelihatan 

seperti tanduk kecil. Dinosaur ini memiliki ekor yang panjang. Ekornya kelihatan 

sungguh kuat. Saya percaya jika ia menghayunkan ekornya kepada saya mungkin 

saya mati serta merta. Dinosaur tersebut kelihatan sungguh menakutkan. Saya 

menjerit dan menghulurkan tangan saya, “ Holy fire!” Kemudian dari tangan saya, 

satu bebola api keluar lalu tertumpu pada dinosaur tersebut. Bebola api tersebut 

menghentam dinosaur tersebut sehingga tersembam jatuh. Semasa jatuh dinosaur 

tersebut meraung, mendedahkan sebahagian giginya yang kelihatan seperti gigi 

buaya dan tiba-tiba kelihatan seperti lintah menjalar keluar daripada badannya. 

 

 

*Lee, Haak-Sung Makan Anggur dari Syurga  

 
 Yesus muncul dan menanya saya, “ Haak-Sung, mari kita ke syurga.” Saya 

menjawab dengan bertanya, “ Yesus, boleh kah Dekones Shin pergi bersama kita?” 

Tuhan menyatakan bahawa Dia hanya membenarkan seorang saja untuk melawat 

syurga pada satu masa. Saya bertanya lagi, “ Dapatkah Engkau membawa Dekones 

Shin terlebih dahulu?” Tuhan menolak cadangan saya. “ Doa Dekoness Shin masih 

tidak cukup kuat. Dengan itu, Aku belum dapat lagi membawa dia.” Akhirnya, 

hanya saya dan Tuhan melawat syurga. 

 

 Semasa kami tiba di syurga, Tuhan berkata, “ Disebabkan engkau berada 

disini, Aku ingin memberikan engkau sesuatu yang sedap.” Tuhan kemudiannya 

memberikan saya buah yang kelihatan seperti anggur. Saya menerima buah 

tersebut dan terus memakannya. Rasanya sungguh luarbiasa! Sungguh sukar bagi 

saya untuk membandingkan buah-buahan di syurga dengan buah-buahan dibumi. 

 

 

 Tuhan membawa saya kehadapan tahkta Allah Bapa. Sungguh mustahil bagi 

saya untuk membayangkan Allah Bapa. Dia sungguh luarbiasa berkuasa dan besar. 

Dia kelihatan seperti duduk disejenis bangku. Akibat cahaya yang sungguh terang 

daripada atas, saya tidak berupaya untuk mengangkat kepala saya. Dalam keadaan 

seketika, saya melihat Allah Bapa. Allah Bapa ditutupi dengan awan berkabus atau 

sesuatu yang kelihatan seperti kabus. Walaubagaimanapun, saya dapat melihat kaki 

Allah Bapa dengan jelas. Allah Bapa memiliki meja dihadapanNya dimana disana 

terletaknya sebuah buku yang sungguh besar dan buka tersebut terbuka. Warna 

keemasan bersinar daripada buku tersebut. Semasa saya berdiri dihadapan Allah 

Bapa, sekumpulan malaikat tiba untuk membawa saya ke lautan syurga sejernih 

kristal. Saya berenang dalam jangka masa yang agak lama dan kemudiannya 

kembali ke gereja. 

 

 



~ Seluruh Tubuh Yesus Dilumuri Darah  
 

Sebaik saya kembali ke gereja, dengan pantasnya saya mula berdoa. Dalam 

doa saya, pemandangan Yesus menderita muncul dihadapan saya. Dalam 

pemandangan tersebut, Yesus berjalan dengan salib. Semasa Dia berjalan, 

badannya bebekas akibat sebatan. Pemandangan itu sungguh nyata. Tuhan 

berterusan berjalan mendaki bukit dengan membawa salib dibelakangNya. 

Mendaki bukit dengan salib memerlukan kekuatan yang luarbiasa, tetapi Tuhan 

sungguh lemah tatkala itu. Saya melihat Dia kerap kali terjatuh. 

 

 Askar dengan topi berbulu menyebat Yesus, yang mana kala itu Dia 

telahpun terjatuh. Saya menghulurkan tangan untuk mengambil rotan tersebut dan 

menghentikan dia, tetapi tindakan tersebut sia-sia. Saya tidak dapat mengambilnya; 

tangan saya menembusi rotan tersebut. Mereka meletakkan Yesus pada salib dan 

mula memaku paku yang besar pada tangan dan kakiNya. Bila mereka 

memakuNya, darah tidak berhenti mengalir. Bekas terbentuk bila mahkota duri 

dihentakkan kepada kepalaNya. Keseluruhan tubuh Yesus berlumuran darah. 

Yesus ditusuk, lebam-lebam dan kematianNya lebih dahsyat daripada apa yang 

dapat kita bayangkan atau yang telah kita lihat difilem. Pemandangan Yesus 

menderita sungguh tidak tertahan, dan ianya sungguh keterlaluan untuk ditonton 

oleh saya. Saya menangis tersedu sedan. Kemudian Yesus datang menghampiri 

dan menenangkan saya. Dia mengesat air mata saya. “ Haak-Sung, jangan 

menangis.” Sebaik saja Yesus meninggalkan saya, berjenis-jenis roh iblis muncul. 

Saya bertarung dan menentang roh iblis tersebut dan menghabiskan doa saya. 

 

 

* Roh Iblis Yang Dipenuhi Dengan Serangga Dan Lipan  

 

Kim, Joo-Eun:  

 
 Semasa berdoa, segala jenis iblis yang kelihatan pelik dan ganjil muncul. 

Salah satu iblis tersbeut memiliki tahi lalat hitam disudut setiap matanya. Roh iblis 

yang bertahi lalat tersebut menyerupi seorang lelaki dengan berpakaian putih. 

Matanya yang kelihatan seperti katak tersebut menjeling tajam kearah saya. Roh 

iblis yang memiliki kening yang penuh dengan kedutan. Ianya mengingatkan saya 

kepada kepompong cacing. Ia memiliki muka yang pucat; larva dan lipan yang 

kecil keluar daripada tubuh dan mukanya. Pelbagai serangga merayap diseluruh 

mukanya. 

 
 Saya mahu memegang roh iblis tersebut, tetapi penampilannya yang 

menjijikan tersebut menghalang saya. Saya mencengkam lehernya dan 

mengoncangkannya. Bagaimanapun, bila saya mengoncangnya, saya hampir 

pengsan. “ Serangga melekat pada tangan aku!” Saya menjerit. Saya melemparkan 



roh iblis tersebut kearah Sister Baek, Bong-Nyo. Roh iblis tersebut hancur menjadi 

abu bila ianya tiba kepada Sister Baek, Bong-Nyo. Dia diliputi dengan Api Kudus. 

 

 Tidak lama kemudian, seekor ular yang besar merayap kearah saya. 

Kemunculannya yang jijik tersebut membuatkan saya menariknya dari ekornya dan 

saya menghayunkannya beberapa kali, melemparkannya kearah Puan Kang, Hyun-

Ja. Dia sedang menari didalam roh. Semasa ular tersebut dilemparkan kearah Puan 

Kang, Hyun-Ja, ular tersebut membuka mulutnya dan cuba untuk mematuk dia, 

tetapi sebaik saja ular tersebut membuka mulutnya, api menyambar keluar daripada 

Puan Kang, Hyun-Ja dan menyambar ular tersebut. Ular tersebut dengan cepatnya 

melarikan diri dan bergerak kearah Sister Baek, Bong-Nyo. Malangnya, Sister 

Baek, juga membara dalam Api Kudus. Ular tersebut kemudiannya menukar 

haluan dan menyerang Brother Haak-Sung. Bila saja ianya tiba pada Brother Haak-

Sung, ia membelit dengan kuatnya pada tubuh Haak-Sung.  

 

 Kemudian, tiba-tiba satu kejadian yang tidak disangka terjadi. Ular tersebut 

mula berbicara, “ Ini luar daripada kekuatan engkau! Haak-Sung, budak nakal, 

sejak bila engkau sedemikian kuat? Sungguh sukar bagi aku untuk membelit 

engkau.” Semasa ia merungut, ia menjalar kearah Sister Yoo-Kyung, tetapi Sister 

Yoo-Kyung memukul kepala ular tersebut dan cuba untuk melemahkannya. 

Kemudian ular tersebut menjalar kembali kearah saya. Saya menjerit, “ Engkau 

iblis jijik! Kenapa engkau berterusan menganggu jemaat?” Saya menggunakan 

tangan saya sebagai pedang, dan memotong ular tersebut terbahagi kepada 2 

bahagian. Ular yang terpotong dua tersebut menjerit. Ianya merupakan pengalaman 

yang sungguh menyeronokkan. 

 

 Saya menyiang kulit dan mencencangnya. Saya mencencangnya seperti 

sayur. Saya meletakkan cebisan-cebisan tersebut pada kayu api dan mula 

memanggangnya pada unggun api. Ular iblis tersebut menjerit dan hilang: “ 

Tubuhku! Tubuhku! “ Saya juga memanggang mata ular tersebut dengan 

mencucuk matanya pada hujung kayu api. Perkara pelik terjadi bila saya 

menginginkan pisau, ianya muncul ddisebelah saya. Seperti juga bila saya 

menginginkan api, api muncul bersebelahan saya juga. Kenyataannya, apa saja 

saya inginkan dan fikirkan, Tuhan akan memakbulkannya pada saya. 

 

 Setelah berlalunya insiden tersebut, saya kembali fokus kepada doa. 

Bagaimanapun, semasa saya berdoa, roh iblis yang berupa seorang gadis muda 

muncul sekali lagi. Kali ini rambut dia kelihatan ikal, seolah-olah dia telah 

menggulungkan rambut tersebut. Matanya lebih berkilauan daripada beberapa hari 

yang lalu. Dia terbang melintasi kepala kami. Saya terkejut, dan memanggil Tuhan. 

“ Yesus! Iblis itu datang lagi! Tuhan! Tolonglah aku! Semasa saya menjerit, gadis 

muda itu menjerit kearah saya. “Oh, diam! Kamu tu sungguh menbingitkan! 

Perempuan kurang ajar!” Saya membalas balik jeritan tersebut: “ Apa? Aku kurang 



ajar? Engkau kata aku kurang ajar!” Jalang!” Segala perkataan kasar terkeluar 

daripada mulut saya. 

 

 Roh iblis tersebut menjawab, “ Oh! Lihatlah anak nakal ini? Engkau 

menggunakan perkataan kotor lebih daripada aku.” Dia meletakkan tangannnya 

pada pinggangnya dan bergaya. “ Hei! Engkau serius ya? Bagaimana engkau dapat 

bertindak sedemikian?” Roh iblis tersebut sungguh terkejut dengan perangai saya. 

Saya berlari kearah dia dan menarik rambutnya. Saya menghayunkan dia kearan 

piano. Dengan marahnya saya berkata, “ Apa? Kenapa tidak? Aku dapat bertindak 

sedemikian terhadap engkau!” Setelah saya mengalahkan iblis tersebut, Yesus 

muncul dalam jubah putih. “ Si Bintik, bagaimana dengan kamu?” Saya menjawab, 

“ Yesus! Kenapa baru sekarang Engkau datang? Taukah Engkau bertapa rindunya 

aku padamu?” Tuhan menjawab, “ Baiklah Si Bintik! Aku minta maaf. Adakah 

Aku terlambat? Sekarang Aku disini, mari kita keluar.” Tuhan menepuk-menepuk 

badan saya. Kemudian Dia mengusapi dan menepuk kepala saya, rambut saya 

bergerak perlahan-lahan kearah satu sama lain. Rasa sentuhanNya sungguh 

menakjubkan. 

 

 Kerana kasih saya yang mendalam terhadap Yesus, saya menyembamkan 

kepala saya pada lututNya. Saya akan mengeselkan kepala dan muka saya pada 

lututNya. Semasa saya mengeselkan muka saya, saya bersungut: “ Yesus! LututMu 

sungguh lembut dan selesa! Bagaimana jubahMu terasa sedemikian lembut dan 

licin? Ianya sungguh selesa disentuh.” Tuhan menjawab: “ Yak ah? Bila engkau 

kembali ke syurga, engkau akan memakai jubah jenis ini sebanyak yang engkau 

inginkan.” 

 

* Joo-Eun Makan Buah Syurgawi  

 
 Hari ini, Yesus tidak datang dengan tangan kosong. Dia bawakan saya 

beberapa jenis buah. Semasa Dia menyerahkan buah tersebut kepada saya, Dia 

berkata, “ Si Bintik, cubalah buah ini.” Saya menanya Tuhan, “ Yesus, apakah 

ini?” Tuhan menjawab, “ Inilah buah daripada syurga yang dimana oleh orang-

orang kudus. Cubalah; buah ini sungguh sedap.” Saya mengigit sedikit buah 

tersebut. “ Wah! Yesus! Buah jenis apakah yang sedap ini? Sungguh 

mengagumkan.” 

 
 Buah syurgawi tersebut seperti bentuk buah epal yang ada didunia ini. 

Warnanya, bagaimanapun, adalah putih dan buah tersebut rasanya sungguh manis 

dan masam. Semasa buah tersebut dimasukkan kedalam mulut saya, ianya cair 

perlahan-lahan. Ianya sungguh enak sehingga saya tidak dapat membandingkannya 

dengan apa jenis buah di dunia ini. Semenjak saya telah makan buah syurgawi, 

buah di dunis ini tidak dapat menandinginya. Tuhan tersenyum bila Dia melihat 

saya memakan buah tersebut. Dengan pantasnya saya memakan buah tersebut 

sekaligus. Yesus bertanya, “ Si Bintik, tidakkah ianya sungguh sedap?” Dengan 



perasaan teruja saya menjawab, “ Tuhan! Kenapa buah dan biskut syurgawi 

sungguh sedap? Ianya sungguh sukar bagi saya untuk membandingkannya dengan 

makanan di dunia.” Tuhan bertanya, “ Adakah ianya benar? Adakah engkau ingin 

agar Aku sentiasa bawakan buah-buahan dari syurga ini setiap hari?” Dengan 

pantasnya saya menjawab, “ Ya! Tolonglah bawakan setiap hari! Dapatkah buah-

buahan tersebut dibawakan kepada jemaat yang lain juga?” 

 

 

*Lawatan Joo-Eun Ke Neraka  
 

 Tiba-tiba Tuhan muncul dan membawa saya ke neraka tanpa berkata 

sepatah kata pun. Bila kami tiba di neraka, kami berdiri di tengah kegelapan 

dimana ada sebuah kerusi diletakkan. Kerusi tersebut diliputi dan dihiasi dengan 

tengkorak. Satu makhluk dengan rambut yang panjang duduk di kerusi tersebut. 

Dia tidak memiliki daging; dia dalam bentuk rangka. Dia kelihatan menakutkan. 

Saya perasan satu objek kecil bergerak dimukanya. Semasa saya perhatikan dengan 

teliti, objek kecil tersebut kelihatan seperti lipan dan ulat. Serangga tersebut 

bergerak daripada mukanya ke bahagian yang masih ada ditubuhnya. 

 

 Saya menjerti, “ Tuhan, ianya sungguh menjijikkan!” Tuhan memberikan 

saya kapak yang tajam. Setelah serangga tersebut meliputi seluruh tubuhnya, ianya 

mula meliputi kerusi tersebut. Ianya dalam sekumpulan. Saya memegang kapak 

tersebut dan berjalan ke arah makhluk tersebut. Setelah saya berada pada tempat 

yang sesuai, saya menghayunkan kapak tersebut. Rangka dan serangga tersebut 

semuanya hancur dalam api. Saya percaya bahawa Tuhan mengkehendaki agar 

saya menghapuskan mahkluk tersebut. Tuhan bersorak dan menguatkan saya. “ Si 

Bintik, semenjak imanmu bertumbuh, engkau dapat mengalahkan iblis. Sentiasa 

miliki iman dan yakinlah.” Roh iblis memiliki 2 kaki dan kaki tersebut bertanduk. 

Semasa iblis tersebut mendekati saya, ia menjelirkan lidahnya yang panjang 

tersebut ke arah saya. Saya mencapai lidahnya dan melemparkannya kesudut lain. 

Semasa ianya terhantuk ke dinding, ia menjerit kesakitan. “ Ouch! Sakit!” 

 

 Dengan segera iblis tersebut sembuh dan berdiri. Roh iblis kemudiannya 

pergi ke arah Brother Joseph. Ia mula menjilat muka Joseph dengan lidahnya yang 

jijik tersebut. “ Oh! Sungguh enak! Sungguh menyelerakan!” Saya tidak pasti 

samada Brother Joseph sedar apa yang terjadi pada dirinya. Joseph terus berdoa 

dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba, Brother Joseph menjerit, “ Darah Yesus! 

Darah Yesus!” Dia masih belum mengalami kebangkitan rohani, dan ianya 

sungguh sukar bagi dia untuk mengetahui samada roh iblis tersebut menganggu 

dia. Tetapi dia menjeritkan darah Yesus. 

 

 Darah mula mengalir keluar daripada mulutnya bila dia jeritkan darahYesus. 

Darah tersebut dengan segeranya mencairkan lidah roh iblis tersebut. Roh iblis 



tersebut pucat ketakutan. Ia menjerit sambil terbang melarikan diri, “ Darah jenis 

apakah ini?” 

 

*Yoo-Kyung Bertarung Dengan Pelbagai Jenis Roh Iblis  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Dalam pertengahan doa saya, muncul roh iblis dalam bentuk cicak. Cicak 

tersebut berdesis sambil mendekati saya. Saya merasa sungguh takut dan seram. 

Dengan pantasnya saya mencapai lehernya dan membalingkannya kearah Brother 

Haak-Sung. Semasa cicak tersebut terpelanting kearah Brother Haak-Sung, dia 

menangkapnya dan melemparkannya kearah lain. Cicak tersebut dengan pantasnya 

sembuh dan datang kembali kepada saya. Saya mencapainya sekali lagi dan 

melemparkannya dengan lebih jauh. “ Roh iblis! Dalam nama Yesus Kristus, nyah 

kau dari sini!” Ia kemudiannya hilang. 

 

 Setelah cicak tersebut hilang, satu lagi roh iblis dalam bentuk seorang gadis 

muda muncul. Separuh daripada mukanya putih dan separuh lagi hitam. Semasa ia 

mendekati saya, ia mengeluarkan bunyi yang mengilukan dengan mencakar papan 

hitam dengan kukunya. Saya menjerit beberapa kali. “ Aku tidak mahu mendengar 

bunyi itu! Roh iblis - - dalam nama Yesus, larilah engkau!” Walaubagaimanapun, 

ia tidak lari malahan meneruskan perbuatannya yang jelik itu. Saya merasa 

sungguh jengkel. Saya berlari ke arahnya dan menarik rambutnya dan 

melemparkannya ke lantai. Sebaik saja ia terhempas dilantai, ia terus hilang. 

 
 Semasa saya berdoa, saya mula mengalirkan airmata bila saya teringatkan 

Yesus. Tetapi, hari ini, Dia tidak datang dengan cepat. Roh iblis yang telah saya 

lemparkan ke atas lantai muncul kembali. Roh iblis tersebut mula mencemuh saya. 

“ Hei! Kamu menangis ya? Kenapa kamu menangis? Adakah kamu menangis 

kerana Yesus tidak datang? Kamu semakin congek.” Ia berterusan menyakitkan 

hati saya. Semakin saya beremosi, saya mengajak ia untuk bertarung. “ Engkau 

mahu bertarung dengan aku?” Kemudian roh iblis tersebut menjerit kembali 

kepada saya, “ Kemari kau, buatlah langkah pertamamu!” Roh iblis tersebut 

bertukar menjadi lelaki gempal yang memiliki rambut pendek. 

 

 Semasa saya menjerit dengan kuat, “ Darah Yesus! Darah Yesus,” Iblis 

tersebut mentertawakan saya. Ia mengejek saya, “ Apa? Darah Yesus? Teruskan, 

darah!” Saya menjadi semakin marah dan mula memanggil Allah Tritunggal 

berulang kali. Roh iblis tersebut gentar, berkata, “ Siapa Tritunggal? Dimana 

Tritunggal? Jangan panggil nama itu. Ianya menakutkan aku!” Dengan suara yang 

kuat, saya menjerit, “ Allah Tritunggal! Bantulah aku!” Roh iblis tersebut menjerit 

kepada saya, “ Aku kata ianya menakutkan. Jangan panggil nama itu! Kenapa 

engkau berterusan memanggil pada Tuhan?” Semasa dia mengomel, mukanya 

berputarbelit. Saya tidak tahu dari mana datangnya bebola api, tetapi roh iblis 



tersebut disambar oleh bebola api tersebut daripada ekornya. Sebaik saja roh iblis 

tersebut disambar api, ia berlari ke hulu hilir sambil menjerit kepanasan. Saya 

mengambil peluang pada saat itu dan dengan pantasnya mencapai kakinya. Saya 

menghayunkan dan melemparkannya jauh. 

 

 Seketika kemudian, muncul satu roh iblis yang sungguh besar. Salah satu 

daripada matanya memiliki bekas luka. Bekas luka tersebut memiliki tanda jahitan 

lama. Sekumpulan ulat bergerak-gerak dibekas luka tersebut. Bila ia mendekati 

saya, dengan nyaringnya ia bersuara, “ Aku harus mengheret engkau ke neraka!” Ia 

mengulang perkataan tersebut berkali-kali. Roh iblis tersebut menjadi semakin 

sedih kerana ia tidak dapat melakukan apa yang diancamkan kepadanya. Saya 

mula memanggil nama Allah Tritunggal sekali lagi: “ Allah Tritunggal! Bantulah 

aku!” Roh iblis tersebut kemudiannya terbang ke arah dimana Pastor tengah 

berdoa. Semasa ia menghampiri Pastor, ia menjerit, “ Yang seorang ini berdoa 

setiap hari! Kenapa engkau banyak berdoa?” Kemudian ia beralih kepada isteri 

pastor. “ Dia ini juga selalu berdoa! Hei! Berhenti berdoa! Ianya tidak baik. Tidak 

seronok untuk berbuat demikian!” Roh iblis datang kembali kepada saya dan 

menganggu saya. “ Hei, berdoa adalah satu perkara yang tidak baik! Jangan 

berdoa!” Kemarahan saya meledak, “ Ianya adalah aku yang berdoa! Kenapa 

engkau sentiasa menganggu doa aku?” Roh iblis tersebut ketawa dan mengejek 

saya. “ Doa apakah itu? Adakah itu yang engkau panggil doa? Mari kita main!” 

Saya berlari ke arah roh iblis tersebut dan menyentuh mukanya dan menjerit, “ 

Darah Yesus! Darah Yesus!” Roh iblis tersebut kemudiannya mula merayu dan 

merungut. “ Panas! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku pergi!” Saya 

melemparkan roh iblis tersebut. 

 

 Kemudian satu lagi roh iblis  muncul. Kali ini roh iblis tersebut memiliki 

tanduk yang besar di kepalanya. Ia memiliki mata dan telinga yang besar. Saya 

mengoyakkan telinga dan mencucuk matanya. Kemudian saya memotong 

tanduknya dan mencapai kakinya dan memusingkannya beberapa kali sebelum 

melemparkannya. Bagaimanapun, ia berterusan menjelma dan saya mula berbicara 

menggunakan kata-kata kesat. Tiba-tiba, saya merasakan ada seseorang menarik 

baju saya. Saya mengagak bahawa itu adalah Yesus, dengan sukacita saya 

menolah. Tetapi bukan Yesus yang saya lihat melainkan roh iblis yang dalam 

bentuk bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut menarik baju saya dan berpaut 

pada saya. 

 

 Saya menjerit, “ Dalam nama Yesus, lari kau!” Roh iblis tersebut mengejek 

saya: “ Aku tidak akan lari! Saya tidak akan merasa terancam jadi saya menjerit 

dengan lebih kuat, “ Allah Tritunggal! Api Kudus!” Satu bebola api muncul dan 

menyambar tubuh roh iblis tersebut. Ia terus marak dalam api. Kesemuanya hancur 

lebur. Bila perjumpaan doa tersebut hampir tamat, Tuhan muncul. Dia tidak datang 

ke arah saya tetapi pergi kearah pastor. Untuk seketika, Yesus mendengar doa 

pastor. Tuhan menepuk-nepuk belakang dan tubuh pastor, lebih lagi pada bahagian 



dimana pastor merasa sakit. Yesus kemudiannya berjalan ke arah jemaat gereja 

yang masih berdoa dan Dia juga menepuk-nepuk mereka. 

 

*Sister Baek, Bong-Nyo Berjumpa Dengan Raja Syaitan Di Neraka Sekali 

Lagi  

 

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 
 Semasa saya berdoa, saya merasakan satu kuasa kegelapan yang cukup kuat 

datang keatas saya. Bagaimanapun, saya meneruskan berdoa didalam bahasa roh. 

Ketika itu, saya memikirkan bahawa doa saya adalah pada peringkat yang 

terdalam. Saya mula melihat cahaya turun ke bawah. Ianya bergerak dalam 

gerakan bulatan, seperti lingkaran. Daripada cahaya lingkaran tersebut, malaikat 

mula keluar dari tempat tersebut. Semasa malaikat datang, mereka mengatakan 

bahawa Tuhan telah mengarahkan mereka untuk mengiringi wali Baek, Bong-Nyo 

dari Lord’s Church. Saya bersama dengan malaikat terbang ke destinasi kami. 

Kami melepasi ruang angkasa dan kemudian melalui Bima Sakti. Saya berjumpa 

dengan Yesus semasa kami melalui Bima Sakti. Kami sungguh bersukacita 

berjumpa antara satu sama lain. Yesus kemudiannya memegang tangan saya dan 

berkata, “ Bong-Nyo! Mari kita ke neraka!”  

 

Tuhan mendahului jalan ke neraka. 

 

 Sebaik sahaja kami tiba di neraka, kami dengan segeranya ke tempat dimana 

ibu saya ditempatkan. Saya tidak tahu jika dia perasan bahawa saya telah tiba 

disana. Sebaik sahaja dia tahu saya telah sampai, mukanya bertukar pucat dan dia 

menjerit: “ Oh, Bong-Nyo! Kenapa engkau datang lagi? Tinggalkan tempat ini 

cepat!” Saya membalas, “Ibu, aku datang kembali kerana aku risau pada kamu! 

Saya risau dengan kenyataan bahawa Syaitan sentiasa membalas dendam terhadap 

engkau kerana aku merupakan ancaman kepadanya. Aku juga telah melukakan 

belakangnya dan mengoyakkan sayapnya. Itulah sebabnya aku datang lagi bersama 

Yesus.” Setelah saya menjelaskan alasan tersebut kepada ibu saya, dia merayu; “ 

Tolonglah jangan menganggu syaitan itu lagi - - beredarlah sekarang!” Semasa 

kami berbual, tiba-tiba saya mendenagar suara syaitan yang bergema. Suara ngeri 

itu bergema disekitar. 

 

 Syaitan tersebut menjerit didalam nada seperti dia menunggu saat tersebut. “ 

Aku dengan sabarnya menunggu saat ini untuk berjumpa dengan kamu. Aku tahu 

engkau akan datang lagi! Hari ini, aku akan biarkan engkau melihat sesuatu yang 

istimewa. Engkau akan melihat penderaan dan penderitaan sekeluargamu.” Tuhan 

dan saya berdiri dihadapan syaitan dan dia duduk di kerusi yang sungguh besar. 

Ahli keluarga saya telah sedia berdiri dalam barisan untuk menunggu dihukum. 

Semasa keluarga saya berdiri disana, hati saya beku akibat terkejut. Masa tersebut 



sungguh mengejutkan; saya terkejut, tidak tahu apa akan terjadi. Fikiran dan minda 

saya mula lemah. 

 

 Sungguhpun dalam ketidaktentuan dan cemas tersebut, ibu saya masih 

berupaya membicarakan kata-kata yang menenangkan: “ Bong-Nyo! Kami berada 

di neraka. Kami telah putus harapan. Tiada harapan kini. Jangan risau mengenai 

kami. Jika engkau harus mengatakan sesuatu terhadap syaitan, katakannya 

sekarang, katakana semuanya.” Saya perhatikan bahagian kecederaan pada syaitan 

yang diserang oleh saya. Mata syaitan yang cedera itu dilindungi dengan bahan 

yang berwarna hitam. Matanyalah yang dicederakan oleh saya. Bila saya melihat 

matanya yang sebelah, ianya marak dengan api kemarahan. Kemarahannya 

sungguh membuak-buak sehingga api kemarahan tersebut terbang daripada dia dan 

marah dihadapan saya. Dia menunjukkan rasa puas hati bila dapat berjumpa 

dengan saya lagi. Dia berusaha untuk membalas dendam. Saya kemudiannya 

menenangkan diri saya dan menyediakan diri saya untuk bertarung. 

 

 Dengan beraninya saya menyatakan, “ Syaitan! Aku memiliki Allah 

Tritunggal didalamku. Tambahan lagi aku memiliki Api Kudus yang marak 

didalam ku. Aku akan memenggalkan kepalamu dan membuangkannya kedalam 

api neraka untuk memuaskan hatiku. Aku sungguh tidak puas hati pada saat ini!” 

Sebaik saja syaitan mendengar kata-kata saya, dia menjawab. “ Baiklah! Bagus! 

Aku sememangnya menunggu kedatang kamu. Aku tahu engkau akan datang 

kembali. Semuanya berjalan seiringan dengan tujuan aku!” 

 

 

*Syaitan Menyamar Menjadi Tuhan Yang Pernah Disembah Oleh Sister 

Baek, Bong-Nyo Semasa Dia Masih Menjadi Ahli Sihir Dahulu.  

 
 Saya tidak takut dengan iblis tersebut. Saya menjerit dengan suara yang kuat 

laksana guruh, mencabar dia; “ Engkau makhluk jahat! Dedahkanlah identitimu! 

Engkau iblis yang hodoh! Kenapa engkau menyeksa ramai manusia? Adakah 

engkau lelaki atau perempuan? Engkau akan sengsara! Engkau makhluk jijik! 

Kenapa engkau tidak mendedahkan identitimu? Sebaik saja aku pulih dari 

kesakitan aku, aku akan ajar kau! Tetapi Tuhan meminta pada aku supaya tidak 

menyerangmu. Aku tiada pilihan kecuali mengutukmu. Tetapi aku berjanji: bila 

aku pulih sepenuhnya, aku akan penggalkan kepalamu! Aku akan huru-harakan 

neraka. Bentuk apakah yang engkau ingin dedahkan dirimu? Dedahkan 

identitimu!” 

 
 Semasa saya menjerit, tiba-tiba mukanya bertukar putih dan dia bertukar 

menjadi lelaki sihir. Dia bertukar menjadi lelaki sihir gunung, roh gunung. Orang 

Korea menyembah lelaki sihir gunung sebagai Tuhan yang suci. 

 



 Saya kenal akan rupa lelaki sihir tersebut; kelihatan sungguh serupa. Dalam 

bentuk lelaki sihir gunung, dengan lembutnya dia memanggil nama saya: “Bong-

Nyo! Beberapa tahun lepas, dengan setianya engkau menyembah dan melayani 

aku. Tetapi sekarang, engkau mencabar dan menyerang aku? Engkau berbicara 

dengan kasar sekali.” Kemudian dia dipukul dengan rotan sehingga jatuh seolah-

olah dia dizalimi. Saya cuba mengingatkan mukanya yang kelihatan sungguh biasa 

dilihat dan pada saat itu, dengan jelasnya saya teringat. Syaitan tersebut bertukar 

kepada lelaki sihir dipergunungan yang telah saya jumpa beberapa ketika dahulu. 

Bila pada masa tersebut saya menyembah dan melayani tuhan yang lain, saya 

menginginkan menerima kuasa yang lebih daripada mereka. Saya memohon kuasa 

daripada tuhan yang berkedudukan lebih tinggi. Saya dahulu mendaki dan 

melawati semua gunung-gunung yang terkenal di Korea. Syaitan telah menukarkan 

dirinya kepada lelaki sihir pergunungan yang berkuasa yang telah saya jumpa 

dahulu. 

 

 Syaitan berterusan berbicara dalam suara yang berat dan berbisik. Saya 

perasan akan getaran pada suaranya tetapi saya tahu bahawa itu semua satu 

penipuan, dan dengan itu, saya mula berbicara dengan bahasa kesat terhadap dia: “ 

Iblis jijik! Sejak bila aku menyembah tua bangka seperti engkau?” Syaitan 

menjawab balik: “ Tidakkah engkau kenal akan aku? Lihatlah pernampilan aku! 

Engkau pernah menyembah aku dengan hormat, kan?” Saya berterusan menafikan 

bahawa saya tidak ada kena mengena dengan dia: “ Orang tua! Aku tidak pernah 

menyemabah mahupun melayani engkau; nyah engkau daripada aku sekarang! Jika 

tidak, aku akan tukarkan engkau menjadi abu dengan kuasa Allah Tritunggal, Api 

Kudus, dan darah Yesus yang ada dalam aku! Jadi beredar sekarang!” Tetapi ia 

berlanjutan sehingga ke akhir. “ Tetapi aku masih lagi lelaki tua yang engkau 

layani!” 

 

 Saya menjadi semakin emosional. “ Matilah engkau jika aku dapat datang 

kearah engkau! Lebih baik engkau beredar sekarang!” Lelaki sihit pergunungan 

tersebut hilang dan bertukar kembali menjadi syaitan tadi. Saya menginginkan dia 

menunjukkan dirinya sebenarnya, dengan histerianya saya menjerit: “ Tidak 

gunanya engkau bermegah dengan saiz engkau yang besar itu. Sungguhpun 

ketinggianmu mencecah penghujung neraka, aku tidak gentar akan engkau! 

Dedahkan dirimu sebenarnya! 

 

 Kerana Allah Tritunggal berada didalam aku, tiada apa pada engkau yang 

menakutkan aku! Cepat! Dedahkan dirimu sebenarnya!” Saya tidak menjangka 

bahawa dia akan bertukar kepada bentuk lain, tetapi itu lah yang terjadi. Dia 

bertukar kepada seorang perempuan yang sungguh besar yang memiliki rambut 

panjang dan memakai gaun panjang. 

 

 Perempuan tersebut juga merupakan salah satu tuhan yang pernah saya 

jumpa dan layani. Pada masa dahulu, saya menyembah, sepenuh hati mencari 



kuasa yang lebih tinggi di pergunungan yang terkenal. Akhirnya saya berjumpa 

dengan perempuan tersebut setelah saya menumpukan sepenuhnya kepadanya. 

Saya mula menjerit dengan kuat: “Akhirnya engkau dedahkan juga dirimu! Betul 

kata-kata aku! Kenapa lambat sangat engkau dedahkan dirimu sebenarnya, si 

hodoh? Aku pasti ianya adalah kamu. Nyah engkau sekarang: hilangkan dirimu 

sebelum aku cungkilkan matamu!” Perempuan tersebut beredar dan syaitan yang 

tadi muncul. 

 

 Yesus memegang tangan saya dan mengiringi saya. “ Bong-Nyo! Cukup 

untuk hari ini. Mari kita beredar!” Semasa saya diiringi oleh Tuhan, saya 

memandang kearah syaitan tersebut dan menjerit hysteria. “ Syaitan! Disebabkan 

Tuhan membawa aku balik, aku tidak dapat menyakitkan engkau. Tetapi bersiap 

sedialah engkau pada lain kali. Aku akan penggal kepalamu dan lemparkan ke 

dalam api neraka! Selagi aku hidup, aku akan musnahkan engkau! Tunggu!” 

 

 Yesus membawa saya ke syurga untuk menenangkan saya dan 

menghiburkan saya. Kami tiba di gunung yang terdapat cahaya terang yang 

menyinari. Gunung tersebut kesemuanya berwarna putih dan bersinar dengan 

warna keemasan. Sinaran tersebut sungguh mengilaukan.  

 

 Ditengah-tengah gunung tersebut ada satu lubang bulat. Lubang tersebut 

menghasilkan awan putih dan kabus yang naik ke atas. Kemudian saya  melihat 

kolam yang sejernih kristal mengalir. Daripada kolam yang mengalir tersebut, 

Yesus memanggil dan mengarahkan 5 malaikat.  

 

 “ Disebabkan Wali Baek, Bong-Nyo fizikalnya lemah, mandikan dia disini 

dan kemudian iringi dia kembali ke Lord’s Church.” 

 

 Setelah arahan Yesus tersebut, malaikat-malaikat tersebut dengan segeranya 

memandikan saya. Mereka kemudiannya mengiringi saya kembali ke gereja. 

Semasa tiba di gereja, saya mula berdoa. Bila saya memikirkan apa yang mungkin 

dilalui oleh keluarga saya, saya tidak dapat menahan diri saya daripada 

memikirkan mengenai kesakitan dan penyeksaan mereka oleh syaitan tersebut. 

Saya juga menderita didalam kesakitan, dan tubuh saya lemah dan sakit. Saya 

berbaring di bangku gereja dan terpaksa berbaring untuk berdoa. Saya 

menghabiskan doa saya dengan posisi berbaring. 

 

 

Day 27: Pengalaman Pertarungan Kerohanian Peribadi Kami  

 
Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah. Sungguh kalian dapat 
berkata kepadabukit ini, 'Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut!' 

maka hal itu akan dilakukan bagi kalian; asal kalian tidak ragu-ragu, dan 
kalian percaya bahwa yang kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. 

Sebab itu ingatlah ini: Apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, 



percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian 

minta, maka kalian akan menerimanya. Dan kalau kalian berdoa, tetapi 
hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, 

supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. ( Markus 
11:22-25 ) 

 
 

*Roh Iblis Masuk Melalui Telinga Dekones Shin, Sung-Kyung  

 

Dekones Shin, Sung-Kyung:  

 

 Setelah berjam-jam saya berdoa dalam bahasa roh, saya mula mengalami 

kesakitan yang berterusan menusuk teinga saya. Ianya terasa seolah-olah seseorang 

atau sesuatu menggunakan satu objek tajam seperti duri menusuk telinga saya 

berulang kali. Saya cuba untuk tidak mengambil peduli kesakitan tersebut dengan 

meneruskan berdoa tetapi kesakitan tersebut semakin tidak tertahan. Saya bertanya 

kepada saudara Haak-Sung yang pada ketika itu berdoa dibelakang saya. “ Haak-

Sung, aku rasa kesakitan yang sungguh tidak tertahan dalam telinga aku. Boleh kah 

engkau lihat apa yang ada dalam telinga aku? Aku tidak tahan dengan kesakitan 

ini.” Haak Sung menjerit: “ Dekones Shin, Oh, Tuhanku! Ada roh iblis yang kecil 

didalam telingamu, dan ianya menusuk telingamu dengan objek yang tajam! Apa 

yang harus kita lakukan?” 

 

 Saya berdoa agar roh iblis tersebut dialihkan, tetapi ianya tidak berkesan. 

Haak-Sung juga berdoa bagi saya tetapi kesakitan pada telinga saya masih 

berterusan. Disebabkan usiran kami tidak menjadi, kami berlari ke mimbar dan 

mencari pastor. Pastor tengah berdoa, tetapi saya menganggu dia dan dengan 

cemasnya meminta, “ Pastor, aku sedang mengalami kesakitan yang teramat 

sangat. Telinga aku terasa pedih! Tolonglah usir roh iblis tersebut daripada saya!” 

Pastor menjerit, “ Syaitan! Aku perintahkan engkau didalam nama Yesus Kristus! 

Beredar!” Dengan serta merta roh iblis tersebut patuh dan beredar. Daripada saat 

itu, saya dapat berdoa dengan amannya. Tambahan lagi, tubuh saya hangat oleh api 

Roh Kudus. 

 

*Merayu Untuk Kena Loteri 

  

Kim, Joo-Eun:  

 

 Setelah semua roh iblis hilang, Yesus tiba dengan malaikat-malaikatNya. 

Malaikat membawa mangkuk emas yang memiliki pemegang. Dengan sopannya 

malaikat duduk bersebelahan dengan jemaat yang berdoa. Malaikat meletakkan 

kesemua kandungan doa jemaat dalam mangkuk emas tersebut. Dalam masa yang 

pendek, Yesus datang ke arah saya dan berkata: “ Si Bintik! Lihatlah Aku.” Tuhan 

memakai mahkota duri semasa dia berdiri disebelah saya. 

 



 Yesus kemudiannya meletakkan sesuatu di mulut saya. “ Bintik - - rasalah.” 

Ianya rasa seperti strawberi. Buah tersebut manis dan masam. Dan sungguh sedap. 

Kenyataannya, luarbiasa rasanya. Saya menelan semuanya. 

 

 “Yesus! Terima kasih.” Semasa saya berterima kasih kepada Tuhan, Dia 

kelihatan sungguh gembira. Disebabkan melihat mood Tuhan yang baik, saya 

mengambil peluang tersebut untuk meminta sesuatu daripada Dia. “ Yesus! Kami 

bergelut dengan masalah kewangan setiap hari. Kesemua kami miskin. Bantulah 

kami agar dapat memenangi hadiah loteri!” Tuhan senyap beberapa ketika dan 

kemudiannya ketawa terbahak-bahak. Dia kemudiannya melihat saya dan senyum. 

Saya mengambil keputusan untuk meminta satu permintaan lagi. “ Yesus! Aku 

merupakan kanak-kanak yang kecil didalam kelas. Dapatkah Engkau menjadikan 

aku tinggi?” 

 

 Dia tidak menjawab permintaan saya berkenaan loteri tetapi dia bersetuju 

dengan permintaan saya untuk ditambahkan ketinggian. Dia menjawab, “ Baiklah” 

 

*Joo-Eun Menyerang Raja Neraka  

 
 Yesus berkata kepada saya, “ Si Bintik, mari kita melawat neraka.” Tanpa 

menunggu jawapan daripada saya Dia membawa saya ke neraka. Sebaik saja kami 

tiba, saya mendapat tahu bahawa kami berdiri dihadapan raja segala roh iblis, 

Syaitan. Ianya sungguh mengerikan. Saiz syaitn tersebut sungguh luarbiasa 

besarnya. Dia dapat mencapai titik ketinggian neraka. Kerusinya juga sungguh 

besar. Seluruh bulu roma saya berdiri semasa saya menyaksikan pemandangan 

yang mengerikan tersebut. Saya hampir hilang kawalan dan hampir terkencing. 

Dengan pantas saya mencantas ketakutan saya tersebut dengan menyedari 

kehadiran Yesus disebelah saya. Yesus akan melindungi saya, dan saya mula 

merasa selesa dan tenang. Perasaan panik dan takut terus hilang. 

 

 Saya teringat kepada kesaksian Sister Baek, Bong-Nyo mengenai 

serangannya ke atas syaitan dan dimana titik kelemahannya. Saya merasa yakin 

dapat melukakan dia. Bila saya melihat kepada mata syaitan, saya dapat melihat 

salah satu matanya telah ditikam dan tenggelam kedalam. Saya tidak dapat melihat 

bebola matanya. Matanya yang luka tersebut adalah hasil daripada serangan Sister 

Baek, Bong-Nyo. Saya dapat melihat dengan jelasnya sisa serangan oleh Sister 

Baek. Semasa saya berterusan memerhatikan syaitan tersebut, saya mula merasa 

sakit pada leher saya. Leher saya mula tegang disebabkan saya sentiasa 

mendongak ke atas. Syaitan tersebut berulang kali bangun dan duduk. Dia akan 

mengulangi perbuatan tersebut berulang kali. Saya perhatikan bahawa dia sentiasa 

menggertap giginya dan kelihatan sayapnya koyak dan rosak. 

 

 “Oh, sungguh memalukan! Aku sungguh marah! Adakah kalian ingin 

mengatakan bahawa sungguhpun aku menghantar pasukan iblis ke Lord’s Church, 



jemaat gereja itu dapat mengalahkan mereka? Apakah maksud perkara 

sedemikian? Bodoh! Kenapa setiap hari kalian dikalahkan? Yang mana satu harus 

aku hantar sekarang ini?” Semasa syaitan tersebut menjerit kemarahan, saya 

merasa sungguh kecewa dan menyerang dia. 

 

 “Diamlah kau syaitan! Apa rancangan kamu pada Lord’s Church?” Dia 

kemudiannya memandang tepat pada saya dan berkata dengan suara yang kuat dan 

bergema, “ Kau fikir kau siapa? Berani kau mencabar aku ya?” Kerana tahu Yesus 

berada bersebelahan dengan saya, dengan yakin saya memarahi syaitan tersebut. “ 

Diamlah, syaitan! Kau tu tiada apa! Anak gila!” Saya berterusan menjerit 

menyindir dia, syaitan tersebut bertambah marah dan terkejut. Bagaimanapun, dia 

kemudiannya senyum dan melihat ke arah saya bagaikan saya sedang membuat 

lawak. “ Kau? Siapa kau? Anak kecil yang nakal? Kamu datang dari mana?” 

 

 Saya tidak tahu dari mana datangnya keyakinan untuk menyerang, tetapi 

saya berjalan menuju kearah Syaitan dan mengelilingi dia untuk ke belakangnya. 

Saya menyepak kakinya dan memukul dia, tetapi dia tidak berganjak. Saya 

menjerit, “ Tuhan! Berikan aku kekuatan!” Saya mula mendaki kakinya dan tiba di 

bahunya. Kulit syaitan tersebut lebih tebal daripada perisai. 

 

 Semasa saya berada di atas bahu syaitan tersebut, saya merayu dan berseru. 

“ Tuhan! Berikanlah aku kekuatan! Berikanlah aku pedang Roh Kudus!” Tuhan 

kemudiannya mengaruniakan kepada saya pedang Roh Kudus. Sebaik saja pedang 

tersebut berada di tangan saya, saya mendapati bahawa lengan saya dikuatkan. 

Otot-otot saya menjadi kebal dan tahan. Saya berterusan menusuk dan menikam 

belakang syaitan tersebut tanpa belas kasihan. Syaitan tersebut merasa sungguh 

marah dan dibelenggui oleh api kemarahan yang membuak-buak. “ Engkau 

menyeksa aku! Aduh! Sakit! Hentikan!” 

 

 Syaitan tersebut menjerit dengan suara yang bergema: “ Aku akan bunuh 

kau! Gereja The Lord tidak akan ada amannya!” Yesus bertepuk tangan dan 

menghiburkan saya, “ Si Bintik, tahniah apa yang kau telah lakukan. teruskan!” 

Yesus mengatakan kata-kata sedemikian atas apa yang telah saya lakukan. 

Sebenarnya syaitan tersebut hampir pulih daripada luka yang telah dibuat oleh 

Sister Baek, Bong-Nyo terdahulu. Luka yang terdahulu belum pulih sepenuhnya. 

Syaitan tersebut dengan berhati-hati dan menghalang saya daripada mendapat 

peluang untuk menambahkan kesakitan lukanya yang terdahulu. Syaitan menjerit 

dalam kesakitan. 

 

 Kemudian saya menanjat turun dan berbaring di lantai berhadapan dengan 

raja segala iblis itu. Saya mula menyakitkan hati syaitan tersebut seperti yang 

pernah Sister Baek, Bong Nyuk lakukan. “ Wah! Aku dapat melihat dengan jelas. 

Sungguh selesa bagiku untuk melihat engkau dengan posisi sebegini.” Kemarahan 

syaitan tersebut menjadi semakin meluap-luap. Dia menjerit, “ Kurang ajar! Apa 



yang kau lihat? Jangan hanya tercenggang disitu - - seranglah cepat. Sekarang!” 

Tuhan kemudiannya berbicara dengan suara yang kuat, “ Siapa yang kau ingin 

seran? Berani kau serang tanpa keizinan Aku?” Semasa Yesus memarahi semua 

roh-roh iblis dan syaitan tersebut, mereka kesemuanya tunduk dan berdiri diam. 

Mereka tidak berani bergerak walau seincipun. Mereka terpaku. 

 

 Saya pula dengan bersukacita menyakitkan hati syaitan tersebut. Syaitan 

menjerit, seolah-olah hatinya akan berkecai. Disebabkan Yesus berada 

bersebelahan saya, syaitan tersebut dalam situasi yang tidak berdaya. Kemudian 

saya mendaki kebelakang syaitan tersebut dan tiba di kepalanya. Saya menarik 

kesemua rambutnya dan membotakkan kepakanya. Dengan menggunakan pedang 

Roh Kudus, saya mula memotong sayapnya. Didepan Yesus, raja iblis tersebut 

tidak berdaya. Saya semakin teruja dan saya mengambil keputusan untuk mengejek 

syaitan tersebut lagi, dan saya berbaring dihadapan dia sekali lagi. Yesus 

berterusan ketawa bagaikan menyaksikan tontonan yang melucukan. Kemudian 

Tuhan berdiri dan berkata, “ Si Bintik, ianya sungguh menyeronokkkan. Bolehkah 

Aku berbaring bersebelahan denganmu?” Saya terus bangun dan berkata, “ Tidak, 

Tuhan. Engkau adalah yang Terkudus. Bagaimana harus Engkau berbaring 

dihadapan mahkluk yang sungguh hodoh seperti Syaitan ini! Tidak! Ini tidak 

masuk akal.” 

 

 Syaitan berlumuran darah akibat luka tersebut. Darah syaitan tersebut 

sungguh ganjil dan pelik; saya tidak menjelaskan rupa darah tersebut. Syaitan 

tersebut bergerak dengan tidak selesa dan berterusan berbuai di kerusinya dengan 

amarah yang meluap-luap, dan seperti biasa, dia menggetap giginya dalam 

kemarahan. Saya tidak tahu dimana saya beroleh keberanian menyakiti syaitan 

tersebut. Saya sungguh terkejut bila memikirkannya. Semasa saya berterusan 

menyakitkan syaitan tersebut, Yesus berkata, “ Si Bintik! Cukuplah. Mari kita 

beredar sekarang. Sudah cukup apa yang syaitan terima. Mungkin dia telah belajar 

untuk pengajaran hari ini. Sekarang sudah lambat. Kita harus beredar.” Tuhan 

memegang tangan saya dan mengiringi saya balik ke gereja. Kemudian Yesus 

beredar balik ke Syurga. 

 

 

*Memenggalkan Kepala Roh Iblis Dengan Menggunakan Pedang Roh Kudus.  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Semasa saya berdoa, Yesus tiba. Sehari sebelum kelmarin, Brother Haak-

Sung telah memberitahukan kepada saya bahawa dia sungguh teruja memakan 

buah-buahan syurgawi di syurga. Buah-buahan tersebut kelihatan seperti buah 

anggur. Tuhan membawa beberapa biji buah tersebut kepada saya. “ Si Bintik, 

cubalah buah ini, kemudian Aku mahu mendengar engkau bernyanyi.” Rasa buah 

syurgawi tersebut sungguh enak sehingga saya tidak mahu berhenti memakannya. 



Saya suka makan dan selalunya saya akan makan dalam kuantiti yang banyak. 

Bagaimanapun, Tuhan hanya membawa beberapa biji sahaja. 

 
 Setelah saya selesai memakan buah tersebut, saya mula menyanyi, “ Pujian, 

Oh Jiwaku, Baptis oleh Roh Kudus” dan “ Angkat dan Bertempur Melawan 

Kejahatan.” Semasa saya bernyanyi, Yesus berjalan kea rah Dekones Shin dan 

Joseph. Sebaik saja Yesus beredar daripada saya, roh iblis muncul dari sudut bilik 

dan perlahan-lahan mendekati saya. “ Yesus! Allah Bapa! Allah Bapa!” Dalam 

kepanikkan saya memanggil Tuhan, dan serta merta Dia muncul. “ Kenapa engkau 

memanggil Aku?” Saya menjawab, “ Tuhan! Roh iblis muncul daripada sudut itu!” 

Sebaik saja saya menunjuk keaarah sudut dimana iblis tersebut berada, dengan 

pantasnya mereka menghilangkan diri. Saya menanya Tuhan, “ Yesus! Bolehkah 

aku membawa Joo-Eun melawat syurga?” Tuhan menjawab, “ Tidak, Aku hanya 

membenarkan seorang saja pada satu masa.” Yesus menyambung lagi. “ Yoo-

Kyung, bila iblis tersebut datang, jangan takut kerana engkau memiliki kuasa untuk 

mengusir mereka didalam namaKu. Mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali 

lari. Lakukan dengan imanmu!” Saya menjawab, “ Amin”. 

 

 Sebaik saja Yesus beredar, satu lagi roh iblis muncul. Bila saya jeritkan: 

“Darah Yesus!” roh iblis tersebut lari. Semasa melarikan diri roh iblis tersebut 

menyumpah saya, “ Anak haram ni selalu saja menakutkan aku dengan memanggil 

darah Yesus. Celaka!” Kemudian ada lagi roh iblis yang muncul. Kali ini, ia 

memanjat tubuh saya sehingga ke bahu dan mula memberatkan saya dari kepala 

hingga ke bahu. Ini menyukarkan saya berdoa. Saya berseru dengan kuat, “ Allah 

Tritunggal! Bantu aku!” Roh iblis tersebut menjerit, “ Aku akan membuatkan 

engkau sakit da kemudiannya aku akan membawa kau ke neraka!” Dalam masa 

tersebut, Yesus muncul dan mengusir iblis tersebut. 

 

 Malaikat-malaikat juga datang, dan mereka sungguh mengambil berat 

terhadap saya. Mereka bertanya samada saya dalam keadaan baik atau tidak. Yesus 

memuji saya: “Bagus! KesayanganKu Yoo-Kyung, engkau telah tahu bagaiaman 

mengusir iblis. Sungguh bagus!” Sekali lagi Tuhan beredar dan ada roh iblis yang 

berlainan muncul. Pertama sekali ianya cuba menganggu pastor. “ Engkau selalu 

saja berdoa! Setiap hari! Apa yang engkau dapat bila engkau berdoa? Makanan? 

Hidangan? Berhenti berdoa! Mari kita sama bermain!” Pastor tidak berganjak 

dengan ejekkan tersebut; dia tidak menghiraukan langsung roh iblis tersebut dan 

berterusan berdoa. Kemudian roh iblis tersebut mendekati saya dan berusaha 

menganggu saya berdoa. Saya menjerit, “ Tuhan! Berikan kepadaku pedang Roh 

Kudus!” Kemudian saya menyedari pedang tersebut telah pun berada dalam 

genggaman saya. Saya menghayunkan dan memenggalkan kepala roh iblis 

tersebut. Ia berteriak dalam kesakitan: “ Aduhhh! Kepalaku! Adduuuhh!” Saya 

berterusan menghayunkan pedang tersebut dan memotong lengan dan bahagian 

badannya yanglain. Ia menjerit, “ Tubuhku! Lenganku! Kakiku!” dan kemudian 

menghilangkan diri. 



 

*Serangan Penuh daripada Roh Iblis  

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 
 Semasa pertengahan pelayanan, tubuh saya mula terasa sakit dan saya 

merasakan kesakitan akibat tusukan tajam. Kesakitan tersebut seolah-olah hidup 

dan mula bergerak-gerak diseluruh tubuh saya. 

 
 Pastor mula berhenti berkhutbah dan tergesa-gesa berlari daripada mimbar 

dan menjerit pada Joo-Eun dan jemaat lain yang mata rohani terbuka jika mereka 

tahu apa yang terjadi kepada saya. Semasa Joo-Eun perhatikan kejadian tersebut, 

dia menjelaskan kepada kumpulan kami bahawa saya tidak dalam keadaan berjaga-

jaga dan ini membuka peluang kepada roh iblis memasuki tubuh saya. Bila roh 

iblis yang pertama berjaya masuk, ianya membuka pintu kepada yang lain untuk 

berterusan memasuki tubuh saya. Kelmarin, bila saya menlawat neraka, saya telah 

menusuk mata syaitan, melukakan dan mencederakan sayap dan belakang syaitan. 

Syaitan merasa sungguh marah dan mengarahkan iblisnya untuk menyerang saya 

dengan segala kekuatan mereka. Joo-Eun menjelaskan segalanya kepada jemaat 

yang lain. 

 

 “ Iblis! Serang dalam segala kekuatan yang ada! Mari kita berarak ke Lord’s 

Church dan menyerang Baek, Bong-Nyo!” Beberapa dozen roh iblis telah 

memasuki tubuh saya. Mereka mencipta satu ketulan dengan berkumpul bersama-

sama. Daripada situ, mereka mula menyebarkannya ke seluruh tubuh saya. 

Beberapa roh iblis kelihatan seperti jemalang dengan tanduk dikepala mereka; 

terdapat roh iblis yang seperti ular yang bermacam-macam warna, dan ada yang 

memiliki mata yang bersinar dengan gigi yang tajam dan kuku yang tajam dan 

berpakaian putih. Mereka berterusan menyakitkan. 

 

 Mereka berterusan menyebarkan kesakitan diseluruh tubuh saya. Mereka 

menyebarkan sehingga ke lengan, bahu, pergelangan tangan, kepala, perut, 

pinggan, kaki dan pergelangan kaki. Saya berada dalam kesakitan. Tambahan lagi 

mereka memintal semua sendi saya. Kesakitan tersebut sungguh tidak tertahan. 

Kini saya faham kesakitan yang telah dilalui oleh pastor semasa pengalaman 

pahitnya. Saya cuba berdoa dan menahan serangan mereka tetapi akhirnya saya 

tersungkur. Pasukan pendoa dengan tekunnya berdoa daripada petang sehingga ke 

jam 5 pagi. Doa mereka yang tidak putus-putus tersebut telah mengusir kesemua 

roh iblis tersebut daripada saya. Setelah itu, kesemua mereka penat. 

 

 Pada 5 pagi, kami masih lagi berupaya untuk berdoa. Saya merasa sungguh 

bertuah kerana memiliki beberapa jam untuk berdoa. Roh iblis dengan kejamnya 

menyeksa tubuh saya, dan saya akhirnya tertindas. Kemudiannya saya bertanya 

kepada Tuhan mengenai tubuh saya yang tertindas. Bila saja roh iblis diusir keluar 

daripada seseorang, mangsa tersebut akan merasakan kesakitan akibat pemulihan 



fizikal. Barulah saya tahu kenapa pastor masih mengadu mengenai kesakitan pada 

bahu dan belakangnya. Saya rasa terdapat sekurang-kurangnya 30 roh iblis didalam 

tubuh saya. 

 

*Lee, Haak-Sung Menyerang Syaitan  

Lee, Haak-Sung:  

 

 Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, Yesus tiba dan memanggil saya 

dengan nama timangan saya. “ Sam Dol, mari kita ke neraka. Sebaik saja saya 

memegang tangan Tuhan, kami terbang menuju ke neraka. Tuhan dan saya tiba di 

tahkta Syaitan. Raja segala roh iblis tersebut duduk diam. Dia sungguh tinggi dan 

luarbiasa besarnya; ketinggiannya mencecah langit neraka. Dia memiliki banyak 

iblis bawahan. Saya perhatikan terdapat timbunan peralatan penyeksaan yang 

setinggi gunung. Peralatan seksaan tersebut dikelilingi oleh tahkta iblis. 

 
 Dikalangan peralatan penyeksaan tersebut, saya juga nampak peralatan 

pertanian. Kelihatan seperti pengikis, cangkuk besi, dan sabit bijirin. Terdapat juga 

senapang dan pisau. Terdapat banyak lagi peralatan seksaan yang dibuat daripada 

besi. Saya terkejut melihat nenek sebelah ibu, pakcik, sepupu dan makcik saya 

berdiri dihadapan tahkta syaitan tersebut. 

 

 Bersebelahan dengan saudara mara saya terdapat kayu berbentuk salib. 

Kumpulan-kumpulan iblis sibuk menyiapkan persediaan untuk mengantung 

kesemua saudara mara saya tersebut pada kayu berbentuk salib tersebut. Saudara 

mara saya sungguh terkejut dan ketakutan dapat dilihat pada muka mereka yang 

pucat lesi dan mereka bergetar hysteria. Sebaik saja mereka menyedari saya berada 

disana, mereka memanggil-manggil saya. Semasa mereka menjerit kearah saya, 

mereka sempat menjeling kearah syaitan untuk memastikan reaksinya. “Haak-

Sung! Kenapa engkau berada disini lagi? Beredarlah! Cepat! Pergi! Tempat ini 

bukan tempat untuk dilawati. Pergi! Cepat - - beredarlah!” Para iblis menjerit kea 

rah saudara mara saya. “ Kesemua kamu, apa yang kamu katakan? Diam!” Dalam 

ketakutan, saudara mara saya berdiri senyap dan bergetar dalam ketakutan. 

 

 Tiba-tiba, Syaitan mula menyeksa sepupu saya. Saya fikir dia memang 

sengaja untuk membuat saya gelisah dan ingin mendapatkan reaksi saya. Syaitan  

menggunakan kukunya yang panjang mengoyakkan daging belakang sepupu saya. 

Sepupu saya menjerit kesakitan dan tersungkur. Bagaimanapun, tindakan itu tidak 

memuaskan kemarahan Syaitan; dia mula mengoyakkan daging sepupu saya 

daripada kepalanya dan memusnahkan tulang temulangnya. Kepala sepupu saya 

menjadi debu dan dalam masa yang sama kedengaran dia menangis kesakitan. “ 

Tolonglah aku! Tolonglah! Aduuuhh!” Saya hilang kesabaran, dan saya berlari 

kearah Syaitan dan menyepak kakinya, tetapi dia langsung tidak merasa apa-apa. 

Saya tidak terdaya; tiada jalan bagi saya untuk melakukan apa-apa memandangkan 



size syaitan yang besar itu. Syaitan tersebut kuat dan besar. Tindakan saya tersebut 

tidak memberi kesan kepadanya. 

 

 Yesus menyaksikan dan memerhatikan bagaimana saya mengendalikan 

situasi pada masa tersebut. Saya teringat cerita Joo-Eun mengenai serangannya 

kepada syaitan. Dia mendaki tubuh syaitan tersebut dan melukakannya. Saya 

merasakan bahawa saya harus melakukan sesuatu; saya tidak sepatutnya hanya 

melihat tanpa berbuat apa-apa. Saya mula mendaki tubuh syaitan tesebut, 

berpegang pada bulu yang ada pada tubuhnya. Saya juga menggunakan kuku saya 

untuk mencucuk tubuhnya dan mendaki keatas. Akhirnya saya tiba di atas 

badannya. Disebabkan badannya yang besar tersebut, bila saya melihat kebawah, 

seolah-olah saya melihat daripada tebing yang tinggi. Saya mula gementar. 

Ketakutan mula menguasai saya akibat ketinggian yang luarbiasa tersebut. 

 

 Sungguhpun saya ingin menyakitkan syaitan tersebut, saya tidak berdaya 

kerana saya tidak memiliki sebarang senjata. Dengan itu, saya berdoa: “ Tuhan! 

Berikanlah aku pedang Roh Kudus!” Sebaik saja saya berdoa, sebilah pedang yang 

diperbuat daripada emas turun daripada syurga. Dengan pantas saya memegang 

pedang tersebut dan mula menyerang tempat bekas luka yang telah dibuat oleh ahli 

gereja yang lain terdahulunya. 

 

 Pada mulanya, saya tidak dapat memberikan kesakitan kepada Syaitan, 

tetapi sekarang saya berupaya berbuat demikian. “ Aduuhh! Sakit! Siapa yang 

menganggu aku? Kenapa engkau tetap datang ke tempat ini? Beraninya engkau 

manusia kerdil mencabar aku! Tunggu dan lihat aku akan membalas dendam!” 

Saya berterusan menusuk dan mencucuk bahagian bekas luka terdahulu dengan 

segala kekuatan saya. Saya kemudiannya menucuk matanya yang luka dan mula 

beredar kearah sayapnya. Sayapnya sememangnya telah musnah, dan saya 

mengambil keputusan untuk mengerat sayap tersebut sehabisnya. Sekarang dia 

tidak dapat menggunakan sayap-sayapnya lagi. 

 

 Syaitan melompat daripada tahktanya dan mula cemas. “ Addduuhh! Apa 

yang telah engkau lakukan kepada aku? Jika bukan kamu, yang lain juga berbuat 

demikian! Adduhh! Aku dalam kesakitan! Aku akan membalas dendam pada 

kamu! Aku tidak akan berhenti sehingga dendam aku terbalas! Aku tidak akan 

melepaskan kamu!” Syaitan menggetap giginya dalam kemarahan. Saya menolak 

salah satu roh iblis kedalam lubang api. Bila iblis tersebut masuk dalam api, ia 

menjerit kuat dalam kesakitan dan dengan cepat memanjat keluar. 

 

 Kumpulan-kumpulan iblis yang lain merasa sungguh marah dan berjalan 

kearah sepupu saya. Iblis tersebut menggunakan pisau, memotong semua 

dagingnya dan meletakkannya dalam mangkuk yang besar. Sepupu saya hanya 

tinggal tulang. Semasa saya menyaksikan sepupu saya menjerit dan menangis, saya 

tertanya-tanya kepada diri sendiri, “ Adakah sepupu aku menderita akibat serangan 



dan seksaan aku terhadap Syaitan?” Yesus berkata, “ Sam Dol, cukup sudah. Mari 

kita beredar.” Kami beredar meninggalkan neraka. 

 

*Menunggu Masa Tuhan  

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 
 Tangan saya berterusan bergerak dalam pelbagai gerakan. Saya merasa 

sungguh kagum dan tertanya-tanya bagaimanakah gerakan tersebut terhasil secara 

semulajadi. Walau apa saja yang diiringi atau dibawa oleh Roh Kudus, saya tidak 

akan memikirkannya dengan fikiran saya yang terhad. Ianya memang kejutan yang 

menyenangkan dan kadangkala saya hanya terdaya terkejut dengan segala kejutan 

yang terhasil. 

 

 Bila saja saya mula berdoa, saya tertanya-tanya kepada diri saya sendiri, “ 

Apakah gerakan yang akan dilakukan oleh tangan saya pada hari ini?” Kadang-

kadang, saya akan menahan tangan dan lengan saya dan tidak mahu agar ianya 

bergerak. Saya hanya ingin memberi tumpuan sepenuhnya berdoa. Bila saya 

dibawah permerhatian Roh Kudus, suara saya, lengan dan tangan saya diiringi oleh 

KuasaNya dan dengan itu, saya tidak mampu menahan. 

.  

 Tambahan pula, jika saya menahan, ianya terasa seolah-olah saya menolak 

Dia dan menafiNya. Dengan itu saya harus patuh akan Dia. Saya ingin mengakhiri 

dan menyelesaikan segala-galanya dengan secepat mungkin, tetapi nampaknya 

Tuhan bekerja agak perlahan, seolah-olah Dia tidak tergesa-gesa. Seolah-olah roh 

Jehovah bergerak lancer diatas permukaan air. 

 

 Memandangkan Tuhan tidak dalam keadaan tergesa-gesa, saya merasa 

gelisah dengan segala proses tersebut. Kerana saya merupakan orang yang kurang 

sabar dan seorang yang mahukan keputusan yang cepat, dan saya sedar bahawa 

saya tidak mengikut peraturan Tuhan. Saya tinggal didalam dunia yang terkejar-

kejar dan cepat berubah. Sebarang penundaan akan membuatkan saya terfikir 

bahawa saya ketinggalan. Saya percaya bahawa saya terbawa-bawa kepada 

kehidupan moden; ini adalah sebabnya kenapa perkara-perkara yang terjadi dalam 

gereja, lebih lagi pengalaman saya dibawah pengaruh Roh Kudus, membuatkan 

saya merasa progress saya sungguh perlahan. Jika saya ingin berada didalam 

kehendak Tuhan, saya harus menghapuskan semua tabiat dan pengalaman peribadi 

saya terdahulu sebagai pastor. 

 

 Tuhan berterusan menanya saya. Dia mahukan saya menjawab samada saya 

mengetuai pelayanan mengikut kehendak Dia atau mengetuai pelayanan 

berdasarkan pemahaman saya sendiri. Asas pemahaman saya adalah pendidikan, 

displin, dan falsafah yang telah saya pelajari bertahun-tahun lamanya. Apakah 

pelayanan mengikuti kehendak Dia? Adakah sepanjang tahun itu sia-sia? Apakah 

yang saya lakukan bila saya ghairah melayani? Satu perkara yang jelas. Tuhan 



tidak mengiktirafkan pelayanan saya sebelum ini yang saya lakukan dengan penuh 

yakin dan dengan andaian bahawa saya melakukannya mengikut kehendakNya. 

Bila saya menyedari bahawa pelayanan saya terdahulu tidak diiktirafkan oleh 

Tuhan, seluruh tubuh saya bergetar dalam penuh kehormatan. Tuhan telah 

menunjuk dan mendianosiskan keadaan saya. Sungguhpun saya dalam proses 

menulis buku yang pertama, Tuhan telah mengarahkan saya menulis lebih kepada 

pengalaman jemaat lain. Yang paling penting, Tuhan mengkehendaki saya patuh 

sepenuhnya kepada Dia semasa menulis buku tersebut. Ketabahan dan kesabaran 

saya dalam mematuhi Dia akan menghasilkan buku yang lebih sahih. 

 

 Semasa saya berdoa mengenai kebangkitan rohani, saya merasakan bahawa 

saya hampir kepada syurga. Bagaimanapun, roh iblis akan berusaha menghalang 

saya. Roh iblis akan menyerang saya dengan lebih lagi. Kenyataannya, mereka 

menggunakan taktik gerila. Semakin doa saya mendalam, dan semakin saya 

mendekati syurga, roh iblis yang telah saya serang sebelumnya akan mula 

menyerang ahli jemaat yang lain. Rancangan mereka adalah untuk menyerang 

jemaat lain dan secara fizikalnya supaya dapat mengalihkan perhatian saya 

daripada doa. Gangguan tersebut akan menghalang saya mencapai kebangkitan 

rohani. Roh-roh iblis akan berusaha menghalang doa saya. 

 

 Bagi mereka yang dapat melihat alam roh, mereka melihat syaitan dan 

syaitan mengingatkan, “ Sebaik sahaja mata roh Pastor Kim terbuka, habislah kita! 

Serang dalam segala kekuatan yang ada!” Dengan bantuan Tuhan, serangan 

Syaitan tersebut tidak mendatangkan apa-apa kesan. Mereka berkumpul dan 

menyerang buat kali kedua. Kali ini, rancangan mereka adalah untuk membuatkan 

jemaat lain jatuh tersungkur dan ini akan membuatkan pastor meluangkan masa 

untuk mengusir roh iblis pada jemaat tersebut. 

 

 Sekali lagi, Saudari Baek, Bong-Nyo dikalahlkan oleh roh iblis dan 

beberapa kumpulan masuk kedalam tubuhnya. Dia diserang pada tengah malam 

dan pertempuran kami berkahir hingga jam 5 pagi. Hasil daripada serangan yang 

terdahulu, tubuh saya masih lagi berterusan sakit. Kesakitan tersebut membuatkan 

saya berbaring seharian. 

 

*Pertempuran Antara Malaikat Penjaga Dan Roh Iblis  

 

 Kami bertempur dan mengusir roh-roh iblis sepanjang malam. Kami hampir 

tidak memiliki masa untuk memulakan doa kami pada jam 5 pagi, dimana ianya 

selesai pada jam 8.30 pagi. Pertempuran dengan musuh kami telah mengambil 

kebanyakan masa kami untuk berdoa. Saya menghantar jemaat saya setelah doa 

tersebut. Bila saya sampai dirumah, masa telah menunjukkan jam 9 pagi. Bila saya 

memasuki rumah, anak perempuan saya menjerit dalam nada terkejut: “ Ayah! 

Pastor! Malaikat dan roh iblis bertempur di bilik tidur utama!” Dalam keadaan 

terkejut, saya menjawab, “ Apa? Mari kita pergi dan membantu malaikat dengan 



berdoa!” Isteri saya dan Joseph bergabung dengan kami sepantas yang mungkin 

dan memulakan pendoaan yang kedua dirumah kami. 

 

 Semasa Joseph dan Joo-Eun berdoa, mereka menyaksikan segala yang 

terjadi melalui mata roh mereka. Mereka menyatakan bahawa roh kegelapan 

datang secara berkumpulan. Sungguhpun mata roh Joseph belum buka sepenuhnya, 

dia berupaya bertempur dan memburu roh iblis dengan bantuan Joo-eun. “ Roh 

iblis tidak pernah berputus asa; mereka tidak pernah membiarkan kami berehat!” 

Saya berterusan berdoa dalam bahasa roh, tetapi saya menyedari bahawa 

keterbatasan saya untuk memburu mereka. 

 

 Kami sungguh penat dan sakit dengan serang mereka yang berterusan. Kami 

menggunakan Api Kudus dan mengalahkan roh iblis. Mereka semuanya hancur 

dan hangus. Setelah pertempuran tersebut selesai, akhirnya kami dapat sarapan 

pagi. Walaubagaimanapun, pada ketika itu telah tiba untuk makan tengahari. Joo-

Eun mengatakan, “ Ayah, 4 malaikat melindungi kita!” Saya bertanya kepada Joo-

Eun, adakah engkau dapat berbicara dengan malaikat?” Dia membalas, “ Ya! Aku 

telah pun berbicara dengan mereka beberapa ketika yang lepas.” Saya meminta 

Joo-Eun mengatakan kepada malaikat bahawa mereka telah melakukan pekerjaan 

yang baik sekali hari ini. Joo-Eun mula menanyakan soalan kepada para malaikat 

tersebut mengenai diri mereka. Kemudian Tuhan muncul dan kami berterusan 

berbual. 

 

*Sayap Malaikat Dan Maksud Sayap Tersebut.  

Kim, Joo-Eun:  

 
 “ Yesus! Ada 4 malaikat dirumah aku. Siapakah mereka? Kenapa mereka 

berada dirumahku?” 

 

Yesus: “ Mereka adalah 4 malaikat penjaga yang diarahkan untuk melindungi 

keluargamu. Mereka dihantar oleh Allah Bapa, dan mereka melindungi setiap 

daripada kamu.” 

 
Kim, Joo-Eun: “Tetapi Yesus, kenapa malaikat yang melindungi ibu, abang dan 

saya memiliki sepasang sayap dan bukannya 2? Kenapa malaikat perlindung pastor 

memiliki 2 pasang sayap?” 

 
Yesus: “Pastor meluangkan banyak masa untuk berdoa bagi jemaatnya. Tambahan 

pula, pastor adalah peringkat tertinggi bagi hamba Tuhan. Pastor bekerja dengan 

bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Hasilnya, mereka dilindungi oleh malaikat 

peringkat tertinggi. Malaikat yang bersayap 2 pasang lebih kuat daripada yang 

memiliki sepasang sayap. Pastor yang mengetuai pelayanan dengan keupayaan 

yang luarbiasa dilindungi oleh malaikat penjaga yang memiliki 3 pasang sayap. 



Malaikat yang memiliki 3 pasang sayap tersebut lebih tinggi kedudukannya dan 

lebih kuat.”  

 

Kim, Joo-Eun: “ Yesus, bila aku masuk kedalam rumahku beberapa minit yang 

lalu, aku menyaksikan pertempuran diantara roh iblis dan malaikat. Bagaimanakah 

reaksi bila ibu dan ayah ku berbalah? Atau bila aku dan abangku berbalah? 

Kenyataannya aku dan abangku selalu sahaja berbalah.” 

 
Malaikat: ( Sedang mereka mendengar perbualan tersebut, mereka mula 

mencelah): Wali Joo-Eun, engkau sepatutnya jangan berbalah mahupun 

bertengkar. Bila saja para wali berbalah atau bertengkar dengan satu sama lain, 

ganjaran mereka menurun secara drastic. Tolong jangan bertengkar lagi. 

Tolonglah!” 

 

Kim, Joo-Eun: Tuhan, kadangkala kami merasakan tekanan yang berat atas tubuh 

kami semasa kami tidur. Kenapa reaksi fizikal tersebut terjadi? Semasa kami tidur, 

itu saja?”  

 

*Tidur Lumpuh 

Jesus: “ Selalunya perkara tersebut terjadi bila roh iblis berat menimpa atas tubuh 

manusia. Ianya terjadi bila malaikat penjaganya telah dikalahkan. Bagaimanapun, 

hal ini tidak akan terjadi bila malaikat mengalahkan roh iblis. Ada masanya, 

terdapat roh iblis tingkat yang tertinggi berusaha memasuki tubuh manusia tersebut 

dan mengalahkan malaikat penjaganya. Bila seseorang menerima Aku sebagai 

Tuhan dan Penyelamat mereka dan percaya sepenuh hati mereka, malaikat penjaga 

diedarkan pada masa tersebut. Malaikat penjaga yang diedarkan akan melindungi 

seseorang tersebut sepanjang hidup mereka. Orang yang percaya memiliki 

malaikat penjaga menjaga mereka. Orang yang tidak percaya pula memiliki roh 

iblis yang menganggu mereka. Pada suatu ketika, orang yang tidak percaya merasa 

berat atau mungkin dilepaskan semasa tidur mereka. Ianya bergantung kepada 

keadaan roh iblis. Anak-anakKu pula yang paling banyak terdedah bila mereka 

banyak kali berdosa dan bila iman mereka lemah. Mereka akan menjadi mula 

terdedah untuk diserang semasa mereka tidur. Bila roh iblis peringkat tertinggi 

lebih berkuasa daripada malaikat penjaganya, seseorang yang disasar akan 

merasakan dihempap benda yang berat pada tubuh mereka. Secara umumnya, 

seseorang tidak berupaya untuk melihat pertempuran antara malaikat dan roh iblis. 

Bagaimanapun, kehidupan kalian umumnya selamat kerana malaikat penjaga 

kalian dapat mengalahkan roh iblis. Sentiasa ingatlah pesanan tersebut!” 

 
Kim, Joo-Eun: " Yesus, apakah yang akan terjadi kepada malaikat penjaga bila 

seseorang tersebut menyimpang atau kembali mengikuti dunia? Terdapat ramai 

yang sedemikian.” 

 



Jesus: " Sebaik saja seseorang yang setia tersebut menyimpan, malaikat 

penjaganya akan kembali ke syurga dan harus berdiri dihadapan Tuhan. Mereka 

harus berdiri dihadapan Tuhan untuk dimarah. Malaikat penjaga tersebut akan 

dilepaskan ke tugasan mereka sebelumnya. Jika seseorang yang sesat ( 

menyimpang) tersebut telah bertaubat, maka malaikat penjaga tersebut akan 

dihantar sekali lagi dan akan meindungi seseorang tersebut seperti sebelumnya. 

Malaikat penjaga bertugas untuk melindungi dan membantu sebaik yang mungkin, 

tetapi ianya selalu bergantung kepada pilihan seseorang tersebut. Posisi dan 

peringkat malaikat bergantung kepada pekerjaan yang dilakukan seseorang 

tersebut (pekerjaan mereka bagi Tuhan).” 

 

Kim, Joo-Eun: "Berapa pasangkah sayap yang dapat dimiliki oleh malaikat?” 

 

Jesus: "Maksimum pasang sayap yang dapat dimiliki oleh malaikat adalah 3 

pasang. Tambahan lagi ada malaikat yang tidak memiliki sayap. Jumlah sayap dan 

saiznya mencerminkan posisi dan tingkat mereka. Sayap mereka dapat tumbuh 

daripada tubuh mereka. Pada masa tertentu, Aku sendiri akan meletakkan sayap 

pada malaikat tersebut.” 

 
Kim, Joo-Eun: "Yesus, semasa kita berbicara mengenai mereka (malaikat), 

mereka kelihatan sungguh gembira!” 

 

Jesus: "Betul. Mereka suka mendengar perbualan kerohanian. Dan mereka akan 

merasa sedih jika perbualan tersebut keduniaan.” 

 

Kim, Joo-Eun: "Yesus, aku perhatikan 4 malaikat menari bila kita berterusan 

berbicara mengenai mereka. Wah! Ianya kelihatan seperti tarian ibuku semasa 

menari roh. Malaikat! Pastor mencatat dan mengambil kira penampilan dan 

perbualan kalian. Pastor akan menulis buku mengenai kita.” 

 

Angels: "Wah! Sungguh? Cerita mengenai kita akan ditulis didalam buku?” 

 

Kim, Joo-Eun: "Ya, Betul!"  

Jesus: ( Malaikat-malaikat tersebut sungguh gembira dan berterusan menari 

dengan lebih lagi. Mereka ingin meneruskan perbualan, tetapi Tuhan mencelah) “ 

Si Bintik! Engkau sepatutnya berbual denganKu. Kenapa pula engkau berbual 

dengan malaikat-malaikat tersebut?” 

 

Angels: ( Semasa Tuhan berbicara, mereka dengan rendah diri menundukkan 

kepala mereka dan berundur)  

 

Kim, Joo-Eun: Yesus, apakahyang akan terjadi bila seseorang meninggal dunia? 

Berapa ramai malaikat yang akan datang dan mengiringi orang tersebut?”  



Jesus: “ Bagi mereka yang telah percaya, malaikat penjaga mereka dan seorang 

lagi malaikat akan mengiringi mereka ke syurga. Bila seorang yang tidak percaya 

mati, makhluk dari neraka akan tiba dan mengiringi orang tersebut ke neraka. 

 

Kim, Joo-Eun: “Yesus, aku ingin melawat rumahku di syurga.” 

 

 Jesus: “ Engkau harus datang dan melawat rumahmu disyurga! Bagaimanapun, 

jika engkau berhajat untuk melihatnya, engkau harus berdoa bersungguh-sungguh. 

Jangan leka. Ini adalah sebabnya kenapa Aku tidak semudah itu membenarkan 

engkau melawat syurga. Jika Aku menunaikan permintaanmu, engkau akan malas 

dan leka berdoa.” 

 

Kim, Joo-Eun: “Yesus, aku meminta maaf kerana bertanya banyak soalan. Aku 

ingin tahu jika malaikat menangis. Bila kita ke syurga, adakah ahli keluarga dapat 

berjumpa sesama mereka? Adakah para wali bertengkar dan bergaduh disyurga?” 

 

Jesus: "Si Bintik, kenapa engkau ingin tahu mengenai banyak perkara? Setelah 

Aku mengaruniakan kepadamu karunia nubuat, sekarang engkau merayu untuk 

yang lain - - hahaha. Baiklah, teruskan dan tanyalah soalan padaKu, satu persatu. 

Malaikat dapat mengekprestasikan kesedihan dengan ekspresi muka mereka. 

Mereka tidak berupaya menangis atau memiliki airmata di mata mereka. Hanya 

Malaikat Perang Michael, Malaikat Perang Gabriel, dan Aku sahaja yang dapat 

menangis dengan airmata. Ahli keluarga pula akan bersukacita berjumpa antara 

satu sama lain di syurga. Bagaimanapun, mereka tidak berupaya berjumpa setiap 

masa, hanya pada acara tertentu. Tetapi mereka boleh berjumpa pada masa 

pelayanan gereja di syurga. Syurga adalah tempat tanpa noda. Ianya tempat yang 

sempurna! Allah Bapa mengatur dan menguruskan semua perkara dengan 

sendirinya. Inilah sebabnya kenapa syurga merupakan tempat yang sempurna. 

 

 Tiada sebabnya untuk bergaduh dan bertengkar - - tiada sebab langsung. Ini 

terjadi kerana manusia memiliki sifat berdosa. Sifat berdosa boleh menjadi satu 

kebimbangan dan kebingungan. 2 perkara utama inilah sebabnya manusia 

bergaduh dan bertengkar. Malaikat tidak bergaduh. Ianya tidak mungkin terjadi. 

Jika ianya pernah terjadi, mereka akan diusir keluar daripada syurga dan tiada 

peluang untuk bertaubat. Mereka akan diusir ke neraka tanpa belas kasihan. Jiwa 

yang diselamatkan tidak bergaduh dan bertengkar. Ini merupakan perkara yang 

mustahil di syurga. Jika perkara tersebut terjadi sekalipun, mereka tidak akan diusir 

ke neraka kerana mereka dibawah belas kasih Tuhan. Mereka akan hidup 

bersukacita dan gembira.” 

 

Hari ke- 28: Pertempuran Peribadi Kami Daripada Pengalaman Rohani.  
Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat; lebih tajam dari 
pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa 

dan roh; sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, 

sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. 



Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Allah. 

Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan-Nya. Dan kita harus 
memberi pertanggungjawaban kepada-Nya. Itulah sebabnya kita harus 

berpegang teguh pada pengakuan kepercayaan kita. Sebab kita 
mempunyai Imam Agung yang besar, yang sudah masuk sampai ke 

depan Allah--Dialah Yesus Anak Allah. Imam Agung kita itu bukanlah 
imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 

Sebaliknya, Ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri; 
hanya Ia tidak berbuat dosa! Sebab itu, marilah kita dengan penuh 

keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah 
akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat 

pertolongan tepat pada waktunya. (Ibrani 4:12-16)  
 

*Serangan Penuh Oleh Roh Iblis.  

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 

 Semakin hari mendekat kepada hari ke-30 doa perhimpunan kami, 

pertempuran dengan roh iblis semakin hebat. Bila saja saya melihat keadaan 

domba-domba kecil ( jemaat gereja) berdoa didalam kondisi tegang akibat 

daripada keadaan cuaca, hati saya merasa kesian pada mereka dan saya tidak dapat 

membantu melainkan menangis. Kami letih secara fizikal dan rohani akibat 

serangan roh iblis tersebut. Pertempuran tersebut ada pasang surutnya. Kadang-

kadang kami akan menang dan begitu juga sebaliknya. Rutin ini berulang-ulang. 

 

 Sungguhpun pertarungan tersebut sengit, kami tidak pernah berhenti berseru 

kepada Tuhan semasa pertempuran tersebut. Kenyataannya, kami dengan 

bersungguh-sungguh dan tanpa berputus asa berseru kepadaNya. Kami berkumpul 

pada jam 9 pagi. Sebelum perlayanan bermula, kami menyanyi dan memuji Tuhan. 

Semasa kami menyembah, Saudari Baek, Bong-Nyo diserang. Dia merupakan 

orang pertama yang berhadapan dengan roh iblis. Semasa serangan tersebut, dia 

terjatuh kedepan. Roh iblis mula memasuki tubuh Saudari Baek, Bong-Nyo. 

Mereka tidak kelihatan; saya tidak dapat melihat bentuk atau tubuh mereka dengan 

mata saya. Serangan tersebut secara tiba-tiba, dan kami tidak bersedia untuk 

bertempur dengan roh iblis. 

 

Sebagai seorang lelaku, saya merasa ragu-ragu mengenai panggilan sebagai 

seorang pastor. Saya tertanya-tanya sendiri, “ Mungkin aku berjalan didalam 

kegelapan rohani. Kenapa aku tidak dapat menghalang serangan rohani? Kenapa 

aku melibatkan diri?” Ahli jemaat lain jatuh, dan berguling-guling di lantai dan 

menjerit kesakitan. Saya merasa tidak terdaya dan tidak berupaya membantu 

mereka. Kemudian secara tiba-tiba, isteri saya tidak dapat bergerak - - kakinya 

lumpuh. Anak saya Joseph juga diserang, dan dia mula mengalami kesakitan 

kepala migraine. Anak perempuan saya, Joo-Eun juga menjadi mangsa seolah-olah 

tangannya patah. Yoo-Kyung dan Haak-Sung jatuh terjelepuk dilantai, seolah-olah 

mereka menjadi mangsa roh iblis. 



 Jika saya mengusir roh iblis tersebut daripada seorang ahli, mereka akan 

pergi kepada ahli gereja yang lain dan menyerang mangsa mereka. Ahli gereja 

kami akan diseksa. Sebagai pastor, saya merasa kekurangan. Saya merasakan saya 

tidak serohani yang disangkakan. Saya tidak berupaya memuaskan kehausan 

rohani jemaat yang lain. Sehingga saat ini, saya tidak menyedari bahawa saya 

kekurangan sebagai seorang pastor. Pertempuran pada hari tersebut dengan 

jelasnya mencerminkan kelemahan rohani saya. Saya merasa sungguh sengsara 

dan bermasalah pada ketika itu. 

 

 Dalam masa 3 hari, kami telah bertempur dengan roh iblis. Dan hasilnya, 

saya tidak dapat tidur dengan nyenyaknya. Tidak kira dimana saya berada, samada 

di gereja mahupun dirumah. Roh iblis tidak memberi saya peluang langsung untuk 

berehat. Pertempuran pada malam sebelumnya, sesungguhnya membuatkan kami 

letih. Pertempuran tersebut berterusan sehingga jam 8 pagi dan ianya adalah hari 

Ahad. Sungguhpun saya telah menggunakan kesemua iman dan keupayaan rohani 

saya, ianya masih tidak berkesan. 

 

Saya, dengan itu tidak memiliki pilihan lain melainkan meminta bantuan Tuhan. 

Saya merayu kepada Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan saya menentang roh iblis 

tersebut dengan iman saya sehingga akhirnya. Disebabkan pelayanan hari Ahad 

makin dekat, saya menjadi semakin tidak sabar dan menekan Tuhan. “ Yesus! 

Tolonglah aku! Aku merayu padaMu! Samada Engkau masuk campur atau 

hantarlah malaikat perang Michael untuk membantu. Tolong cepat! Tidak kira 

siapa yang membantu kami.” Semasa saya merayu, Joseph, Joo-Eun dan Haak-

Sung menyertai saya untuk meminta pertolongan. Kesemua kami dipenuhi dengan 

airmata. Tubuh kami lencun dengan peluh. Tidak lama kemudian, banyak malaikat 

tiba dari syurga dan mereka berdiri dihadapan kami. 

 

*Pertolongan Daripada Malaikat Perang Michael  

 

 Ianya kelihatan seperti beratus hingga beribu malaikat tiba. Mereka 

berterusan tiba dan mengelilingi kami. Kami berada ditengah mereka. Malaikat 

mula melindungi kami dan menutupi kami dengan lapisan cahaya terang. Malaikat 

berusaha untuk menyerang. Dalam masa yang singkat, saya melihat satu cahaya 

yang terang, bersinar turun daripada syurga. Malaikat perang Michael mendekati 

kami. Dia menunggang kuda putih, kuda tersbeut memiliki sayap. Semasa dia 

menunggang kuda tersebut, dia menghayunkan pedang yang luarbiasa terangnya. 

Sebaik sahaja dia tiba, dengan satu hayunan, dia dapat memenggal beberapa roh 

iblis. 

 Roh iblis yang tertinggal kelihatan bingung, dan mereka mula bertempiran 

dihadapan Malaikat Michael. Michale menunggang berdekatan dan sekeliling 

jemaat gereja. Semasa dia menunggang berdekatan dengan jemaat gereja, dia 

menyerang dan memenggal roh iblis. Semasa roh iblis tersebut dipenggal, asap 

hitam akan keluar daripada badan mereka dan mereka akan hilang. 



 Malaikat-malaikat mengiparkan sayap mereka untuk membentuk taktik 

perlindungan untuk melindungi jemaat gereja. Michael berterusan menunggang 

dan menyerang roh iblis dengan menggunakan pedangnya. Roh-roh iblis menjerit 

dan melarikan diri dalam kekeliruan. Ianya adalah amaran bagi mereka. Kemudian 

Yesus muncul dan memerhatikan keadaan. 

 

*Membakar Roh Iblis Dengan Api Roh Kudus  

Lee, Haak-Sung:  
 

 Beberapa kumpulan roh iblis memasuki tubuh ibu saya. Masa doa kami 

dipendekkan kerana kami membantu dan mengusir roh iblis daripada dia. 

Sungguhpun situasi kelihatan tegang dan ibu saya dalam seksaan, pastor 

memegang kesabaran beliau dan berterusan memimpin pelayanan yang kuat dan 

efektif. Kata-kata pastor dicampur dan dikuatkan dengan kuasa Tuhan. Dan 

hasilnya, bila perjumpaan pendoaan kami bermula, hadirat Roh Kudus sungguh 

terasa. 

 
 Hari tersebut lebih sejuk daripada biasa. Dan hasilnya, saya dalam mood 

yang tidak baik dan kepala saya pula penuh dengan pemikiran yang pesimis. 

Bagaimanapun, sebaik saja saya mula berdoa, Api Roh Kudus yang terasa kuatnya 

memasuki hati saya, saya mula berpeluh akibat haba dan tenaga tersebut. Saya 

menyaksikan banyak malaikat tiba dari syurga. Mereka datang melalui pintu pada 

salib di mimbar gereja. Roh iblis masih berada didalam tubuh ibu saya dan 

menyeksa dia. Kesakitan tersebut menyebabkan ibu saya berguling-guling dilantai. 

Ibu saya tidak berdaya; dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk 

menghentikan kesakitan tersebut. Dia menangis dan berterusan menjerit. Semua 

jemaat gereja terlibat dalam pertempuran mengusir roh iblis tersebut. Pertempuran 

tersebut berterusan sehingga pagi. Syukur, dengan adanya bantuan Malaikat 

Perang Michael, kami dapat mengalahkan roh iblis dan berupaya menghabiskan 

perlayanan pada hari tersebut. 

 

 Bila Malaikat Perang Michael dan Yesus kembali ke syurga, barulah kami 

ada masa untuk berdoa secara individu. Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, 

saya melihat sekumpulan bayangan hitam merangkak daripada sudut. Dalam masa 

beberapa saat, roh iblis yang kelihatan seperti dinosaur muncul dan mula berlari ke 

arah saya. Semasa ianya berlari ke arah saya, kepalanya terbuka dan saya berupaya 

melihat satu objek yang berlendir merah bergoyang-goyang didalam kepalanya. 

Semasa saya memerhatikan situasi tersebut, saya merasakan roh saya 

meninggalkan tubuh saya. Pada saat itu, dalam masa kelemahan tersebut, saya 

diserang oleh roh iblis. Saya merasa sungguh takut dan memanggil Tuhan. “ yesus! 

Tolonglah aku! Datanglah cepat dan selamatkan aku!” Tuhan tiba dengan serta 

merta dan menarik ekor dinosaur tersebut dan melambungkannya. Roh iblis 

tersebut menjerit semasa terjatuh. 

 



 Seterusnya, satu kumpulan bayangan hitam, roh iblis menarik jaket saya. 

Saya cuba melonggarkan diri tetapi tidak berjaya, dan doa saya terganggu. Sebaik 

sahaja saya menyedari bahawa saya tidak dapat mengalahkan mereka dengan 

kekuatan saya sendiri, saya mengambil keputusan menlaungkan kuasa Roh Api 

Kudus. Saya mula melaungkan, “ Api Kudus! Api Kudus!” Tiba-tiba, api marak 

terbang keluar daripada badan saya dan menghancurkan roh bayangan hitam 

tersebut. 

 

 Dan sedang saya berdoa dalam bahasa roh, saya mula mendengar lagu. Saya 

menari dan berdoa dalam irama lagu tersebut. Saya perhatikan ada roh iblis yang 

berbentuk topeng besi menghampiri saya. Saya tetap terus berdoa dan tangan saya 

bergerak mengikut irama lagu. Roh topeng besi tersebut datang menghampiri, dan 

saya membuka topeng tersebut. Semasa saya membuka topeng tersebut, 

sekumpulan serangga muncul daripadanya. Saya memusnahkan kesemuanya 

dengan Api Kudus. Setelah saya mengalahkan roh iblis tersebut, Tuhan tiba dan 

memberikan saya gula-gula dari syurga. Ianya sungguh manis dan sedap. Saya 

makan dengan cepat sehingga terbatuk-batuk. 

 

  

*Yoo-Kyung Sekali Lagi Menyaksiakan Saudara Maranya Diseksa Di Neraka  

 

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Semasa Yesus memegang tangan saya, Dia bertanya, “ Yoo-Kyung, adakah 

engkau ingin melawar Syurga?” Sebaik saja saya mendengar pertanyaan tersebut, 

hati saya dipenuhi dengan sukacita. Kami terbang menyusuri udara. Kami melalui 

ruang angkasa untuk ke Bima Sakti. Bagaimanapun, tanpa diduga, kami terbang 

melalui terowong gelap dan menuju ke arah kiri. Laluan ke kiri menuju ke neraka. 

Laluan ke syurga pula adalah ke sebelah kanan. 

 
 Yesus tahu bahawa jika Dia mengajak saya ke neraka, saya akan menolak. 

 (천국가는 것처럼 하여 지옥으로 나를 데리고 온 것이다)  

 

 Saya suka melawat syurga. Bila saja say amemiliki peluang untuk ke syurga, 

saya sungguh gembira. Saya berharap saya dapat tinggal disana selamanya. Tetapi 

neraka merupakan tempat yang sungguh dahsyat dan menakutkan. Ianya satu 

tempat yang tidak mahu saya lawati mahupun memikirkan mengenainya. Bila 

Tuhan menanya samada saya ingin melawat ke syurga, saya merasakan 

terperangkap. Bila saja saya melalui pengalaman melawat neraka, saya tidak dapat 

tidur pada waktu malam. Tubuh saya mengalami saki baki sakit yang dibawa 

daripada neraka 

 

 Semasa saya sedang tertanya-tanya sendiri, saya melihat saudara mara saya 

diheret. Mereka di paksa untuk berdiri dalam satu barisan dimana terdapat satu 



makhluk jahat sedang menunggu. Mahkluk tersebut sungguh besar sehingga 

kelihatan ketinggiannya mencecah atas neraka. Terdapat banyak salib kayu 

terpacak tinggi dihadapan makhluk yang banyak terdapat disitu. 

 

 Satu lagi roh iblis bersedia untuk menyalibkan saudara mara saya. Makhluk 

yang besar tersebut kelihatan seperti raja. Bila saja dia memberikan arahan, 

bawahan dan saudara mara saya dalam ketakutan. Dengan bentuk badan yang 

sungguh luarbiasa besarnya, gemaan suaranya, dan penampilannya sungguh 

menakutkan saya. Akhirnya saya menangis. 

 

 Dalam ketakutan, saya terus menangis. Dengan reaksi mengambil berat, 

nenek saya mengesat airmata saya. Saya tidak pernah dibenarkan memegang 

tangan dengan sesiapa pun di neraka, tetapi kali ini nenek saya dibenarkan datang 

dekat dengan saya dan mengesat airmata saya. Semasa dia mengesat airmata saya, 

saya merasakan tangannya yang sejuk. Sesejuk ais. “ Yoo-Kyung! Kenapa engkau 

harus datang kesini lagi? Ini bukannya tempat untuk dilawati. Pergilah sekarang!” 

Semasa dia berbicara, dia turut menangis. 

 

 Yesus menarik saya dekat kepadaNya dan memberikan saya buah yang 

berwarna merah. Dia meminta saya untuk makan buah tersebut dan berhenti 

menangis sebaik saja menghabiskan buah tersebut. Tuhan membawa buah tersebut 

daripada syurga. Semasa saya memakan buah syurgawi tersebut, nenek saya 

merenung saya. Tuhan berkata, “ Yoo-Kyung, bagaimana rasanya setelah engkau 

disentuh oleh nenekmu?” Saya menjawab, “ Tuhan, tangan nenek saya sungguh 

sejuk dan bergetar.” Semasa nenek saya menangis, dia menundukkan mukanya 

pada Tuhan dan berkata, “ Yesus kesayanganku! Terima kasih kerana membawa 

cucuku, Yoo-Kyung kesini.” Pakcik saya yang berdiri bersebelahan dengan nenek 

saya bertanya, “Yoo-Kyung, mana ibumu?” Saya berkata, “ Ibu sakit. Sehingga 

tidak dapat berdoa. Dia terpaksa berbaring di gereja.” Pakcik saya bertanya lagi, “ 

Benarkah? Aku harap dia akan sentiasa sihat...” Pakcik saya sungguh risau 

mengenai ibu saya. Kemudian saya melihat datuk dan saudara saya berdiri 

bersebelah dengan mereka. Saya tidak tahu penyeksaan apakah yang dilalui oleh 

datuk saya sebelum dia datang kesini, tetapi apa yang saya lihat, kulit di badan dan 

mukanya terkoyak. 

 

 Dengan muka yang kebingungan, pakcik dan saudara saya menunjukkan 

keperihatinan mereka. “Yoo-Kyung, apakah tujuan engkau kemari?” Nenek 

menangis; dia berbicara lagi. “ Yoo-Kyung, aku juga mahu meninggalkan tempat 

ini. Oleh kerana engkau bersama Yesus, tolonglah memohon kepada Tuhan untuk 

membawa aku keluar daripada tempat ini bersamamu. Neraka adalah tempat yang 

tidak tertahan penyeksaan dan kesakitannya. Ianya tempat yang sungguh 

menakutkan. Bantulah aku keluar daripada tempat ini.” 

 

 



 Semasa saya melihat nenek saya menangis dan merayu, saya bertanya 

kepada Tuhan. “ Yesus, keluarkanlah dia daripada tempat ini! Aku sungguh sedih 

melihatnya!” Saya merayu kepada Allah Bapa: “ Allah Tritunggal. Tolonglah!” 

Yesus menjawab, “ Yoo-Kyung, masa semakin lewat. Kita harus beredar; cukup 

untuk hari ini.” Dia memegang tangan saya dan pada masa tersebut, saya 

mendengar saudara saya menjerit. Sungguh kuat. “ Yoo-Kyung! Tolong aku! 

Tolonglah! Selamatkan aku!” Semasa dia menjerit, terdapat ular berwarna merah, 

biru dan kuning membelit kakinya. Ular tersebut dengan perlahan merayap ke atas 

kepalanya. 

 

 Saudara saya berterusan menjerit dan berteriak. “ Yoo-Kyung! Bila engkau 

kembali ke dunia, menginjillah kepada semua saudara-mara kita dan katakan 

kepada mereka untuk percaya kepada Yesus. Beritahukan kepada mereka untuk 

hadir dengan setianya ke gereja. Beritahukan kepada mereka agar tidak datang ke 

tempat ini - - tidak kira apa pun! Adakah engkau faham?” Semasa dia menjerit, roh 

iblis yang memiliki tanduk yang tajam berlari ke arah mereka dan menanya, “ Apa 

yang kau katakan?” Saudara saya kelihatan sedih. Nenek saya terjatuh ke tanah dan 

menangis. Saya menjerit hysteria, “ Nenek! Nenek! Syaitan, aku tidak akan 

lepaskan engkau! Jangan sentuh nenek aku!” Semasa saya menjerit, saya 

menyedari bahawa saya berada di gereja dan sedang berdoa. Yesus mengusap 

kepala saya, berbicara dan menenangkan saya semasa saya menangis dan berdoa. 

 

 

*Malaikat Perang Michael Menunggang Kuda Putih  

 

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 

 Semasa pelayanan, beberapa roh iblis berbaris dalam barisan dan masuk 

kedalam tubuh saya. Mereka menyebabkan tangan kiri saya kebas. Saya tidak 

dapat membezakan penampilan mereka. Mereka berterusan masuk kedalam tubuh 

saya. Saya merasakan kesakitan yang sungguh luarbiasa dan berguling-guling 

dilantai. Pastor dan Puan Kang, Hyun-Ja menyedari gangguan tersebut dan 

berhenti berdoa dan datang membantu saya. Jemaat lain juga datang membantu. 

Mereka mula mengusir iblis-iblis tersebut. Mengusir iblis-iblis tersebut daripada 

tubuh saya amat sukar. Kumpulan-kumpulan iblis tersebut sungguh kuat dalam 

pertempuran tersebut. 

 
 Pertempuran dengan roh iblis tersebut berterusan sehingga ke malam. Roh 

iblis didalam tubuh saya kuat menentang. Mereka tidak akan keluar daripada tubuh 

saya dengan mudahnya. Pastor dan isterinya mengusir semua roh iblis tersebut 

keluar, satu persatu. Mereka berdoa sepanjang malam. Terdapat banyak roh iblis 

dalam tubuh saya. Roh iblis tersebut menyeksa saya sepanjang malam. Tubuh saya 

berputar dalam pelbagai arah. Kumpulan jemaat mengusir kesemua roh iblis pada 

awal pagi. Bila mereka memasuki tubuh saya pertama kali, saya tidak dapat 



melihat bentuk dan rupa mereka. Bagaimanapun, semasa mereka diusir keluar, 

saya dapat melihat mereka dengan jelasnya. 

 

 Saya perhatikan banyak jenis ular; ada yang besar dan ada yang kecil. Saya 

juga melihat serangga yang kelihatan menjijikkan dan menyeramkan. Tambahan 

pula terdapat roh iblis yang kelihatan seperti seorang gadis muda dan satu lagi roh 

iblis yang memiliki tanduk. Kesemua mereka diusir satu persatu. Bila selesai 

pengusiran, saya merasa lega dan bebas.  Tubuh saya terasa sakit, dan saya sukar 

untuk bergerak. Saya terpaksa berdoa dalam keadaan berbaring. Kemudian Tuhan 

datang dengan sekumpulan malaikat untuk melawat. Roh Kudus juga datang dan 

memberikan Api Kudus kepada saya. Bebola api memasuki hati saya. 

 

 Sebaik sahaja bebola api memasuki hati saya, tubuh saya merasa panas - - 

dimana kepanasan tersebut tidak tertahan. Saya pada mulanya bergetar akibat sejuk 

tetapi menjadi panas bila menerima Api Kudus. Tiba-tiba, saya berdoa dengan 

kuatnya dalam bahasa roh dan juga api yang marak. Yesus berkata, “ Bong-Nyo, 

Aku tahu engkau mengalami hari yang sungguh teruk. Dengan itu, Aku tidak akan 

membawa engkau ke neraka. Engkau berdoa sungguhpun tubuhmu sakit. Mari kita 

pergi. Aku ingin menghilangkan kesakitanmu.” Tuhan kemudiannya memegang 

tangan saya dan kami terbang ke syurga. 

 

 Tuhan membawa saya ke syurga. Kami melawat lautan, gunung yang 

seputih salju, dan Dia berterusan menunjukkan keadaan sekitar kepada saya. “ 

Tanganmu sejuk seperti ais. Engkau dalam kesakitan yang sungguh menyeksakan. 

Ini adalah pekerjaan iblis!” Tuhan mengambil tangan saya dan pada saat tersebut 

saya melihat asap hitam meresapi dari tangan saya dan ianya berbentuk ular. 

Kemudian asap tersebut hilang. Setelah sentuhan Tuhan tersebut, tangan saya 

terasa hangat. Dengan lembut Tuhan berbicara, “ Bong-Nyo, tubuh fizikalmu 

sungguh lemah dan letih. Berbaringlah dan berehatlah disini. Engkau telah laukan 

yang terbaik hari ini.” 

 

 Setelah saya berehat secukupnya di syurga, saya merasakan saya telah 

sembuh. Saya bersiar-siar dengan malaikat-malaikat dan saya menghabiskan masa 

dengan seronok sekali. Saya kembali ke gereja dan melihat malaikat perang 

Michael memburu iblis. Dia menunggang kuda putih dan menunggang diantara 

ahli jemaat yang berdoa. Disebabkan pastor telah mengusir iblis daripada saya, dia 

tidak memiliki peluang untuk berdoa pada malam tersebut. Dengan itu, pastor 

berdoa pada pagi berikutnya. Saya melihat terdapat 50 roh iblis mengelilingi 

pastor. Mereka menunggu peluang untuk menyerang pastor. Malaikat Perang 

Michael menghampiri pastor dan menjerit, “ Semua roh iblis yang jijik! Berani kau 

datang dan berada disini.” Dia kemudiannya menghayunkan pedangnya yang 

berkilat dan kelihatan seperti cahaya keemasan. Malaikat Perang Michael 

menghayunkan pedangnya dan roh iblis yang berada bersebelahan dengan pastor 

terpancung kepalanya. Mereka menjadi debu. Saya melihat ada asap yang keluar 



daripada debu tersebut semasa iblis tersebut terbang kembali ke neraka. 

Pemandangan tersebut sungguh jelas sekali. Semasa saya membandingkan Joo-Eun 

dengan remaja yang lain, saya melihat dia terang, ekpresif dan sentiasa ceria. 

 

 Keluarga pastor mengalami kesukaran dalam kewangan. Sungguhpun 

mereka hidup dalam kemiskinan, anak-anak mereka sungguh berdisplin dan 

dibesarkan dengan sempurna. Mereka tidak pernah mengadu mengenai situasi 

mereka. Kebanyakkan daripada ahli gereja kami merupakan mereka yang ditolak 

oleh gereja lain. Mereka stabil disini dan stabil dalam iman mereka. Yesus kembali 

ke gereja dan mengejutkan Joo-Eun, yang tertidur semasa sesi pendoaan yang 

lama. Semasa saya memerhatikan Tuhan, saya menjadi sedih melihat Joo-Eun 

tidak memberi tindakbalas. Saya kesian melihat Joo-Eun; dia sungguh letih. Tuhan 

berkata, “ Joo-Eun! Si Bintik - - Aku, Tuhan. Aku datang ingin membawamu ke 

syurga. Bangunlah, Joo-Eun. KesayanganKu Joo-Eun! Aku datang ingin 

menunjukkan kepadamu syurga. Joo-Eun! Dongakkan kepalamu.” Tuhan cuba 

memujuknya.  

 

 Joo-Eun sungguh letih; dia tidak memberikan reaksi kepada Tuhan. Tuhan 

mengeluh. “ Aku minta maaf. Kerana doamu yang kuat, Aku ingin memunjukkan 

sekeliling syurga kepadamu hari ini. Sesungguhnya Aku meminta maaf.” Dengan 

lembutnya Dia mengusap-usap belakangnya dan beredar. 

 

 Sekumpulan roh iblis yang diusir oleh Malaikat Michael kembali memasuki 

Puan Kang,Hyun-Ja. 50 kesemuanya bergabung dan mengelilingi dia. Mereka 

menunggu peluang untuk memasuki tubuhnya. Bagaimanapun, Malaikat Perang 

Michael datang ke sebelahnya dan menjerit. “ Tidakkah kalian serik?” Michael 

menghayunkan pedangnya sekali dan kepala iblis-iblis tersebut dipenggal. Mereka 

hancur menjadi debu. Sedang pastor, isternya dan Dekoness Shin tengah khusyuk 

berdoa, sekumpulan malaikat muncul dan melindungi mereka dengan 

menggunakan sayap mereka sebagai perisai perlindungan. Malaikat Perang 

Michael berterusan memerangi roh iblis dengam memancung mereka 

menggunakan pedangnya. 

 

Hari ke- 29: Pengalaman Pertarungan Kerohanian Peribadi Kami  
 

Karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami 
mohon dengan sangat janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan 

hati Allah itu. Dalam Alkitab, Allah berkata, "Pada waktu yang 

diperkenankan, Aku sudah mendengarkan engkau, dan pada hari 
keselamatan, Aku telah menolong engkau." Ingatlah baik-baik, 

sekarang inilah waktu yang diperkenankan itu. Sekarang inilah 
hari untuk diselamatkan! ( 1 Korint 6:1-2) 

 
*Permintaan Joseph  

 



Kim, Joseph:  

 

 Tinggal sehari lagi bagi doa rally tersebut, dan kerohanian saya masih belum 

dikejutkan. Saya merasa berat dan kacau. Airmata mula mengalir. Terdahulunya, 

bila kumpulan kami telah selesai perjumpaan doa. Saya akan mendengar kesaksian 

mereka yang lain mengenai pengalaman roh mereka. Saya tidak dapat menahan 

diri daripada iri hati pada mereka. Tuhan masih mendiamkan diri, dan saya tidak 

mendengar apapun daripada Tuhan. Joo-Eun dan jemaat lain menjelaskan 

sebabnya kenapa saya tidak mengalami kebangkitan rohani. Mereka menjelaskan 

bahawa saya dipanggil didalam pelayanan tersebut sebagai pastor. Dengan itu, 

saya harus berdoa sehingga Tuhan berpuas hati. Saya tidak tahu kenapa seorang 

pastor harus berdoa lebih lama dan lebih kuat. Ayah saya, Pastor Kim masih belum 

mengalami kebangkitan rohani. Saya tertanya-tanya, mungkin didalam hatinya 

telah berputus asa. Bagaimanapun, pastor tidak menunjukkan apa-apa reaksi 

kekecewaan, tetapi dia sanggup menenangkan saya dengan kata-kata semangat. “ 

Mari kita berdoa dan bersabarlah.” 

 

 Semasa berdoa, saya menangis dalam tangisan pertaubatan. Saya menangis 

untuk seketika. “ Tuhan! Bukalah mata rohku! Tunjukkan aku sesuatu. 

Tolonglah!” Semasa saya berdoa dalam bahasa roh, saya melihaat satu cahaya biru 

berkelip dalam kegelapan. Kemudian ianya hilang. Saya berdoa dan mengharapkan 

untuk melihat cahaya biru tersebut sekali lagi. Hati saya sungguh 

menginginkannya. Bagaimanapun, saya tidak melihat cahaya biru tersebut. Saya 

sungguh kecewa tetapi bukannya marah. 

 

*Transfomasi Dekoness Shin, Sung-Kyung dan Jung-Min  

Deaconess Shin, Sung-Kyung:  

 
 Walaupun saya telah bertaubat dengan airmata yang bercucuran dalam 

jangkamasa yang lama, saya tidak melihat apa visi sekalipun. Semasa saya 

mengenang doa semalam, ianya merupakan satu mujizat. Tanpa pertolongan 

Tuhan, ianya adalah mustahil. Komitmen saya dalam doa per se adalah hasil belas 

kasihan dan keperihatinan Tuhan. Semasa saya mendengar kesaksian ahli yang lain 

yang telah mengalami kebangkitan rohani dan pengalaman mereka melawat syurga 

dan neraka, saya merasa malu dan saya mempertikaikan iman saya. Iman saya 

hanya secebis sahaja. Saya cuba bersaing dengan yang lain. Pada masa kini, jarang 

sekali saya mengaku dosa-dosa saya dalam gelinangan airmata pertaubatan. Suami 

saya memerhatikan anak lelaki saya, Jung-Min. Kelakuannya terus berubah. Jung-

Min telah melawat neraka sebelum saya. Anak saya merenung saya dan berkata, “ 

Ibu, engkau harus melawat neraka dan mengalaminya.” Saya terpaksa 

menenangkan diri saya dengan kenyataan mengejut beliau. 

 

 

 



 Anak saya Jung-Min adalah anak tunggal yang telahpun memasuki sekolah 

rendah. Dia dahulunya ketagih bermain permainan internet dan menonton cerita 

kartun. Bagaimanapun, setelah dia mengalami Pembaptisan Api oleh Api Kudus, 

dia lahir semula dan menerima karunia kudus. Dia tidak menonton televisyen atau 

bermain permainan internet hampir sebulan lamanya. Sekarang ini dia 

mendedikasikan dirinya dalam doa, dia dengan mudahnya berdoa 3 jam dengan 

tangannya diangkat keatas. Cita-citanya adalah untuk menjadi seorang pastor. Dia 

membaca dan memperlajari alkitab setiap hari. Saya mengharapkan agar dia akan 

menjadi seperti apa yang dia inginkan. 

 

*Tuhan Menderita Di Kayu Salib  

Lee, Haak-Sung:  
 

 Semasa saya berdoa, 3 roh iblis muncul pada masa yang sama. Salah satu 

daripada mereka kelihatan sungguh kuat. Iblis yang kuat tersebut kelihatan 

memiliki tubuh yang berotot. Dia adalah iblis yang sungguh besar. Dia juga 

memiliki 3 kepala. Roh iblis berlari-lari sekelilingi saya untuk menganggu dan 

mengelirukan saya. Saya mengejarnya dan menarik kakinya. Sebaik saja saya 

dapat mencengkamnya, saya menghayunkannya. Tiba-tiba, api Roh Kudus datang 

daripada tangan saya dan masuk kedalam roh iblis tersebut. Roh iblis tersebut 

serta-merta hancur menjadi debu. Saya kemudiannya mendapati ada satu objek 

hitam bersembunyi dibelakang Dekoness Shin. Saya berhadapan objek hitam 

tersebut sebagaimana saya berhadapan dengan iblis yang berotot tadinya. Tidak 

lama kemudian, satu lagi roh iblis dalam bentuk dinosaur muncul. Tengkoraknya 

terbelah. Tanpa belas kasihan, saya menarik dan menghayunkannya beberapa kali. 

Ia berkecai. Dari tubuhnya yang berkecai tersebut, terdapat banyak serangga yang 

menjijikkan merangkak keluar. Ianya menjadi semakin banyak. Saya menjerit 

dengan sekuat hati, “ Api Roh Kudus!” Api daripada tubuh saya meletus keluar. 

Bebola api daripada badan saya memusnahkan dan membakar kesemua roh iblis 

dan longgokan serangga tersebut. 

 

 Sebaik saja saya mengalahkan roh iblis tersebut, Tuhan muncul. Sebaik saja 

saya melihat Dia, airmata saya terus mengalir. Saya merayu kepada Yesus. “ 

Tolonglah bawa Joseph dan Joo-Eun ke syurga.” Yesus menjawab, “ Baiklah, Aku 

akan tunaikan.” Saya memegang tangan Tuhan dan kami tiba di taman bunga. Saya 

melalui masa yang sungguh menghiburkan. 

 

 Saya bersiar-siar dalam taman bunga, Tuhan berkata, “ Haak-Sung! Kita 

harus melawat satu lagi tempat. Mari kita beredar sekarang.” Saya tertanya-tanya 

kemanakah arah tujuan kami tersebut. Saya kemudiannya sedar bahawa ianya 

adalah Lord’s Church. Dalam visi tersebut, saya melihat Tuhan berjalan menuju ke 

bukit dan kemudiannya Dia hilang. Tiba-tiba Tuhan muncul dalam sekelip mata. 

Dia berjalan dengan membawa salib. Umat manusia memukul Dia. Dia berlumuran 

darah daripada luka pada tubuhnya. Manusia disekelilingNya mengutuk dan 



memarahi Tuhan. Tuhan menggunakan mahkota duri. Darah yang banyak mengalir 

daripada mukaNya hasil daripada tusukan mahkota duri tersebut. Saya melihat 

pandangan dimana Yesus terseksa oleh paku yang panjang dan tajam yang 

dipakukan ke tangan dan kakinya. Dia kemudiannya mati. Saya menangis dengan 

kuatnya tatakala melihat Yesus menderita. Saya melihat mahkota duri, tusukan 

paku, rembesan air dan darah. Kemudian Tuhan muncul. Kali ini Dia mengesatkan 

airmata daripada mata saya dan Dia dengan lembutnya berkara, : Haak-Sung, 

jangan menangis.” Saya tidak akan melupakan apa yang telah saya lihat. 

 

*Makan Buah Syurgawi Sekaligus  

Lee, Yoo-Kyung:  

 

 Hari ini tidak seperti biasa. Yesus telah pun menunggu kami di gereja 

sebelum kami berdoa. Dia berdiri dibawah salib yang tergantung di gereja. Semasa 

saya mula berdoa, saya sibuk memanggil Allah Bapa. Tuhan datang dihadapan 

saya dan terus memegang tangan saya. Dia memegang tangan saya dan kami 

terbang ke syurga. Bila kami tiba di syurga, saya mula menyanyi sambil 

diperhatikan oleh Yesus. Saya menanyikan 3 buah lagu: “Memuji: Oh semangatku; 

Berdiri dan menentang kejahatan, dan Dibaptis oleh Roh Kudus.” Saya 

menanyikan lagu tersebut berulang-ulang. Tuhan bertepuk tangan dan berkata, “ 

KesayanganKu Si Tahi Lalat menyanyi dengan sungguh merdu. Ianya sungguh 

menyenangkan.” Dia memuji saya. 

 

 Saya berkata kepada Tuhan, “Tuhan, aku mengalami sakit tekak dan 

kebelakangan ini aku selalu batuk.” Tuhan membalas, “ Iya? Tidak sepatutnya 

engkau sakit. Adakah engkau kesejukkan? Aku akan sembuhkanmu, jadi jangan 

risau.” Dia mengurapkan tanganNya di seluruh tubuh saya dan merangkul saya 

dalam dakapanNya. Bila Yesus mengusap saya, saya merasakan kehangatan, 

kelembutan, dan ketenangan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. 

 

 Saya berkata, “ Yesus, hidung saya tersumbat.” Dia menjawab, “ Aku akan 

menyembuhkannya jua.” Tuhan membawakan saya buah syurgawi. Buah tersebut 

kelihatan sama seperti buah di dunia. Bentuk yang sama; sama saiz dan memiliki 

warna yang sama. Buah yang dibawa oleh Tuhan kepada saya kelihatan seperti 

buah plum, buah pir, epal dan anggur. Bagaimanapun, tiada yang dapat 

menandingi rasanya. Buah-buahan syurgawi sungguh sedap. 

 

 Sebaik saja saya memakan buah tersebut, buah tersebut cair didalam mulut. 

Ianya merupakan satu perkara yang mengagumkan. Yesus berkata, “ Yoo-Kyung! 

Makanlah seberapa banyak yang engkau inginkan dan sembuhlah.” Tiba-tiba Yeh-

Jee menghampiri saya dan berkata, “ Kakak, aku mendengar engkau kesejukkan. 

Jangan demam ya. Engkau harus sentiasa sihat.” 

 

 



 Semasa saya dan Tuhan balik ke Lord’s Church, kami terbang melalui ruang 

angkasa. Daripada jarak jauh, kami melihat awan gelap bergerak. Saya berkata 

kepada Tuhan. “ Yesus, aku tidak perasan mengenai awan hitam tersebut. Kenapa 

ianya tiba-tiba ada disitu? Ianya kelihatan sungguh gelap. Aku sungguh takut.” 

Tuhan menenangkan saya. “ Itu bukan awan. Itu adalah iblis dan syaitan yang 

menjijikkan. Mereka kelihatan seperti awan. Iblis semuanya adalah penyamar 

(penipu). Jangan bimbang. Aku akan melindungi engkau.” Kami kemudiannya tiba 

di gereja. 

 

 Tuhan menanya, “ Yoo-Kyung, adakah engkau kesejukkan?” Saya 

menjawab, “ Ya Tuhan, aku kesejukkan.” Tuhan memanaskan badan saya. Sebaik 

saja Dia memanaskan badan saya, tubuh saya terasa panas. Saya merasakan seperti 

api yang marak. Kami masing-masing mengucapkan selamat tinggal dan melambai 

kepada satu sama lain tanda perpisahan. Bila perlindungan saya kurang roh iblis 

mengambil kesempatan tersebut dan mereka memasuki tubuh saya. Saya terseksa 

sepanjang malam. Tetapi setelah didoakan oleh pastor, saya sembuh. 

 

*Saudari Baek, Bong-Nyo Berhadapan Dengan Syaitan Untuk Kali Ke-3  

Saudari Baek, Bong-Nyo:  

 
 Semasa saya berseru kepada Tuhan untuk meminta airmata pertaubatan, 

saudari Joo-Eun yang sedang duduk dan berdoa bersebelahan dengan saya terus 

meledak dalam airmata dan mula bertaubat. Dalam masa tersebut, saya pula 

terikut. Semasa saya berdoa, saya melihat malaikat turun daripada syurga, dan 

mereka melindungi kesemua ahli gereja dengan lapisan tebal cahaya terang 

disekeliling kami. Lapisan perlindungan tersebut sungguh terang sehingga saya 

tidak dapat melihatnya. Tetapi sekumpulan roh iblis menjelma dan menyerang 

kami. Mereka melihat dan menanti peluang untuk memasuki lapisan perlindungan 

tersebut. 

 
 Malaikat datang kepada saya. Tuhan mengarahkan mereka berbuat 

demikian. “ Tuhan menanti di dunia galaksi. Cepat, kita harus pergi sekarang 

kerana Dia menantimu.” Mereka menggesa saya agar cepat. Sebaik saja saya 

keluar daripada lapisan perlindungan tersebut, malaikat dan saya terbang di ruang 

angkasa. Roh iblis terbang mengejar kami dan berusaha untuk menyerang. 

Malaikat dan saya bertempur dengan sengitnya semasa kami terbang. 

 

 Akhirnya, kami tiba di galaksi, tetapi Tuhan tiada disana. Rasa 

ketidakselamatan saya meningkat kerana saya merasa khuatir. Kami terbang 

melalui terowong; bila saja Tuhan tiada berada disisi saya, hati saya merasa 

bergedup kencang kerana ketidakselamatan saya. Tiba-tiba, Tuhan muncul dan 

memegang tangan saya. Dia kemudiannya menenangkan kekhuatiran hati saya. “ 

Bong-Nyo, adakah engkau menunggu lama? Mari kita pergi dan melawat neraka. 

Jangan takut - - Aku akan melindungimu.” 



 Tuhan menemani saya ke neraka. Tidak disangka, raja iblis berdiri 

dihadapan saya. Pada mulanya, saya tidak tahu tahu jenis apakah iblis tersebut; 

saya tidak berpeluang untuk mengecamnya.Bagaimanapun, saya mengenalinya bila 

ianya mula berbicara dengan saya.” Kamu? Kamu datang lagi! Kamu telah 

cederakan mataku dan mencakar belakang aku. Kamu telah rosakkan sayap aku. 

Adakah kamu fikir kamu dapat menjalani kehidupan tanpa perasaan bersalah? 

Tubuhku sakit kerana luka yang telah kau lakukan pada belakang aku. Aku telah 

menunggu lawatanmu kesini. Akhirnya, engkau muncul juga!” Dia menjerit 

bagaikan seluruh neraka bergegar. Raja segala iblis tersebut memberi arahan 

kepada bawahannya. “ Bawakan ahli keluarganya kesini!” Dengan arahanya, saya 

melihat ahli keluarga saya di heret kehadapan kami. Ahli keluarga saya diletakkan 

dihadapan raja segala iblis tersebut sambil iblis-iblis lain menakut-nakutkan 

mereka. Keluarga saya gementar ketakutan, muka mereka kepucatan. Mereka 

memandang saya dengan pandangan tiada harapan. Tuhan berdiri dan melihat 

dalam membisu seribu bahasa. 

 

 Semasa abang saya menangis, dia berkata, “ Bong-Nyo! Aku sungguh 

berharap dapat melihat anak perempuanku yang lahir setelah kematianku!” Ibu 

saya pula berbicara lepas abang saya menghabiskan kata-katanya. “ Anakku, 

Bong-Nyo! Aku merindui anak abangmu. Sebaik saja anaknya lahir, aku pula 

mati.” Kata-kata mereka sungguh sukar diterima dan difahami kerana mereka 

diseksa. Bagaimanakah mereka masih ada perasaan merindui anak mereka saat 

ditempat ini? Kesakitan mereka sungguh tidak tertahan, bagaimana pula mereka 

masih ada perasaan lain? 

 

 Disebabkan keinginan mereka untuk mengetahui mengenai keluarga mereka 

sungguh kuat, saya harus memberitahukan kepada mereka. Anak abang saya 

telahpun berusia 20 tahun. Saya memberitahukan kepada abang saya bahawa 

anaknya bukan seorang Kristian. Bagaimanapun, saya berjanji kepadanya bahawa 

saya akan menginjili dia dan akan mengiringi dia ke Lord’s Church. 

 

* Syaitan Membalas Dendam Keatas Keluarga Saya. 

 

 Bila raja iblis mendengar perbualan kami, dia menjadi sungguh marah. Dia 

lebih lagi marah bila mendengar perkataan menginjil. “ Apa? Menginjil siapa? Apa 

yang kalian perkatakan ini? Tidakkah kalian tahu kesakitan yang aku alami kerana 

engkau? Aku menunggu-nunggu saat ini! Aku akan membuatkan keluargamu lebih 

terseksa. Mulakan penyeksaan!” Dia mengarah dan dengan arahan tersebut, satu 

kumpulan iblis menjawab: “ Baik tuan! Raja Syaitan!” Raja syaitan tersebut 

berjalan menuju kearah ibu saya, anak buah saya dan abang saya. 

 

 Ibu saya berpakaian putuh, abang dan anak saudara saya berpakaian hitam. 

Mahkluk tersebut membaringkan ahli keluarga saya dilantai bersebelahan satu 

sama lain. Makhluk tersebut mula menusuk tubuh ibu saya, bermula daripada kaki. 



Paku tersebut sungguh tajam, panjang dan tebal. “ Ahh! Bong-Nyo! Selamatkan 

aku! Tolonglah!” Kulit disiang daripada dagingnya dan tubuhnya berlumuran 

darah. Jeritan dan raungan bergema diseluruh tempat tersebut. Gegendang telinga 

saya bagaikan hampir meletup akibat jeritan dan raungan tersebut. 

 

 Pemandangan neraka tidak terjangkau oleh daya imaginasi saya: ianya 

bukan fiksyen. Neraka adalah tempat yang nyata. Apapun yang saya saksikan, 

kejadian tersebut terjadi dihadapan saya. Pemandangan dan bunyi di neraka 

sungguh nyata. Tidak dapat saya ciptakan imaginasi kesengsaraan tersebut! Tahap 

kesabaran saya telah mencapai hadnya, dan saya menjerit bagaikan orang gila.  “ 

Tuhan! Tolonglah lakukan sesuatu! Tolonglah! Cepat! Aku tidak sanggup melihat 

semua ini lagi! Tolonglah! Kenapa Engkau tidak menghukum iblis durjana yang 

menyeksa ibuku?” Saya menangis semahu-mahunya. 

 

 Dengan gelinangan airmata, saya menangis, “ Ibu! Kesian ibuku! Dia 

sungguh terseksa kerana aku telah menyakitkan raja iblis. Disebabkan salah aku 

semua ahli keluarga aku menderita. Apa yang harus aku lakukan? Ibu! Ampunilah 

aku! Ianya adalah salah aku!” Syaitan mengarahkan bawahannya berterusan 

menusuk tubuh ibu saya. Makhluk tersebut menusuk perut, dada, leher dan kepala 

ibu saya. Mereka tidak berperikemanusiaan. Ibu saya pengsan dari masa ke semasa 

dan menjerit-jerit. Darah dan cebisan kulit bertaburan. Ibu saya tidak kelihatan 

seperti manusia.  

 

 Abang saya dan anak saudara saya menyaksikan dengan penuh keperitan 

segala penyeksaan ibu saya. Mereka gementar serta bergetar. Setelah iblis-iblis 

tersebut selesai mengerjakan ibu saya, mereka berlari kearah abang dan anak 

saudara saya. Mereka mula menusuk tubuh mereka dengan paku seperti yang 

mereka lakukan kepada ibu saya. “ Ah! Bong-Nyo! Tolong aku! Tolonglah!” 

 

 “Makcik, tolonglah aku! Makcik! Mintalah daripada Tuhan, cepat!” 

Mahkluk iblis tersebut berterusan menusuk tanpa belas kasihan. Jeritan daripada 

abang dan anak buah saya bergema diseluruh neraka. 

 

 Syaitan menjerit dengan kuatnya, “ Lihatlah, apa yang engkau rasakan? 

Tidakkah ianya sungguh menyeronokkan? Disebabkan engkau menyakitkan aku, 

aku akan memberikan kesakitan kepad ahli keluargamu. Aku inginkan agar engkau 

melihat dengan mata engkau sendiri!” Saya cuba tidak untuk memperdulikan 

syaitan tersebut. Saya menoleh kepada ibu saya dan menjerit, “ Ibu! Kasihan 

ibuku! Bila aku melawat neraka sebelum ini, engkau berada didalam api neraka. 

Bila aku melihat engkau didalam api neraka, hatiku sungguh terluka. Aku cuba 

membalas dendam dengan menyerang raja iblis tersebut. Bagaimanapun, tindakan 

aku tersebut membuatkan engkau diseksa dengan lebih teruk lagi. Maafkan aku 

ibu. Maafkan aku! Apa yang harus aku lakukan?” Say amenangis dan menangis, 

saya mula menyumpah seranah raja iblis tersebut. 



 “ Syaitan! Engkau durjana! Allah Tritunggal ada didalamku! Aku adalah 

anak perempuan Tuhan! Aku akan musnahkan tempat ini, aku berjanji! Jika tidak, 

maka Tuhan akan membalas dendam bagiku. Engkau akan dimusnahkan. Engkau 

akan dibuang ke tasik api. Aku akan menunggu dengan sabarnya untuk hari 

tersebut. Engkau sungguh jijik, syaitan yang bersifat penipu! Syaitan jijik! Engkau 

fikir kau siapa? Berani engkau menggoda manusia didunia, membuatkan merkea 

berdosa, dan mengiring mereka ke neraka. Anak haram! Engkau terkutuk! Syaitan! 

Engkau dan suku sakat dibawahmu akan dikutuk oleh Allah Bapa!” 

 

 Tuhan melihat saya semakin gelisah, dengan pantasnya Dia memegang 

tangan saya. Saya berada di neraka, tetapi dengan serta merta satu cahaya terang 

muncul dihadapan mata saya. Terus saya berada di syurga. Setelah saya berada 

didalam kegelapan neraka, cahaya kegembiraan syurga membuatkan fikiran saya 

terasa kosong. Perubahan sekitar yang drastik mengelirukan saya. 

 

 Dengan lembut Yesus menerangkan, “ Bong-Nyo, sungguhpun Aku ingin 

membantumu, ianya adalah mustahil. Bila seseorang telah masuk ke neraka, dia 

tidak dapat keluar. Ianya mustahil bagi Aku untuk melakukannya. Manusia hanya 

dapat diselamatkan bila mereka masih hidup didunia. Sebaik saja seseorang itu 

mati, tidak ada peluang untuk mereka bertaubat. Ianya telah terlambat. Apa yang 

terdaya Aku lakukan padamu adalah menangis bersamamu ataupun membawa 

engkau ke syurga. Ahli keluargamu di neraka. Aku tidak berupaya melakukan 

apapum; luar jangkauan tanganKu. Tiada siapa yang dapat membantu mereka. “ 

Tuhan sungguh menyesal atas situasi tersebut. 

 

 Sunggupun saya disyurga, fikiran saya kepada ahli keluarga saya di neraka 

membuatkan saya mengalirkan airmata. Saya tidak dapat menghentikan fikiran 

mengenai seksaan keluarga saya dineraka. Tiada apa yang dapat menyenangkan 

hati saya yang terluka tersebut. Tuhan membawa saya terbang ke titik tertinggi di 

syurga. Saya melihat awan yang sungguh unik: bebentuk seperti jambatan. Bila 

Tuhan dan saya menyeberangi awan tersebut, Dia memegang tangan saya. 

Bagaimanapun, fikiran saya masih pada keluarga saya yang diseksa. 

 

 Saya terus menangis seperti anak kecil. Saya merasa sungguh malu untuk 

menangis dihadapan Tuhan. “ Tuhan, maafkan aku. Aku tahu bahawa kita tidak 

dapat menangis di syurga. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak dapat 

mengawalnya...” Tuhan kemudiannya memanggil 3 malaikat. “ Wali Bong-Nyo 

akan kembali ke Lord’s Church sekarang. Kalian harus menjaganya dan 

melindunginya.” Para malaikat tersebut dan saya kembali ke dunia. Bila saja saya 

kembali ke rumah daripada melawat neraka, seluruh tubuh saya akan merasa sakit. 

Ianya sungguh sukar bagi saya untuk berdoa melutut. 

 

 

 



 “Dapatkah aku berbaring di gereja dan berdoa?” Tuhan membalas dengan 

lemah lembut, “ Tentu saja boleh.” Allah Bapa juga menjawab “ Boleh saja jika 

berdoa dengan berbaring.”  

 

 Sebaik saja saya berbaring di bangku, saya berdoa. Yesus kembali dan 

membawa saya ke gunung di syurga. Di gunung syurga tersebut, saya melihat 

banyak tiang-tiang batu yang bercahaya terang. Tiang-tiang tersebut kelihatan 

sungguh terang. Saya mendekati taing-tiang tersebut. Tiang-tiang tersebut 

kelihatan seperti kristal; ianya lutsinar. Tiang-tiang tersebut membiaskan 

cahayanya ke seluruh arah. Tiang-tiang yang terdapat digunung tersebut sungguh 

cantik sehingga tiada kata-kata yang dapat membayangkan kemuliaan tersebut. 

Ianya pemandangan yang sungguh luarbiasa dan hebat. Tuhan tahu saya tertekan, 

jadi Dia membawa saya untuk ditunjukkan dengan semua tempat yang menarik. 

Ianya sungguh menenangkan dan menghiburkan saya. Dia sedaya upaya 

membuatkan saya gembira. “ Bong-Nyo! Berhenti menangis!” Saya tidak dapat 

menahan diri, saya hampir tidak dapat berhenti menangis. 

 

* Sukarela Pergi Ke Neraka 

 
 Setelah kembali ke gereja, saya mula berdoa, tetapi tidak lama kemudian 

saya tertidur. Semasa saya tidur, malaikat penjaga saya dengan 3 malaikat lain 

menjaga dan melindungi saya. Setelah saya bangun, saya menanya malaikat 

dimanakah Tuhan. Tuhan bersama dengan saya sebelum saya tidur. Malaikat 

menjawab, “ Jangan risau. Tuhan akan kembali sebentar lagi.” Sebaik saja mereka 

menjawab, Tuhan muncul. Saya bertanya kepada Tuhan: “ Tuhan! Rali doa kami 

selama 30 hari akan selesai esok. Aku tidak akan berpeluang melawat neraka lagi. 

Aku ingin melawatnya buat kali terakhir.” 

 

 Tuhan berkata, “ Adakah benar engkau ingi sedemikian? Engkau belum 

sembuh secara total daripada lawatan yang terdahulu. Engkau masih dalam 

keadaan terkejut. Bong-Nyo, kenapa engkau mengambil keputusan untuk kembali? 

Adakah engkau ingin melawat neraka lagi?” Tuhan terpegun. Saya menjawab 

kembali?, “ Daripada doa rali ini, aku telah belajar banyak perkara. Semasa 

khutbah, pastor banyak mengatakan perkara yang pelik. Aku rasa tujuannya adalah 

untuk mengalakkan dan menguatkan iman kami.” Saya mengulangi khutbah yang 

telah disampaikan oleh pastor kepada Tuhan. Tuhan kemudiannya ketawa dengan 

kuat dan berkata, “ Oh! Aku telah mendengar khutbah-khutbah tersebut.” Saya 

membalas, “ Aku mempelajari satu perkara yang penting - - ianya adalah hanya 

melalui iman! Tambahan lagi, aku belajar untuk berdoa tanpa jemu mengenai 

sesuatu permintaan, lebih lagi, kebangkitan rohani. Mungkin pendoa lain fikir 

benda yang sama seperti yang aku fikirkan.” Yesus berkata, “ Bong-Nyo, Aku 

faham dengan niatmu, tetapi jika engkau melawat neraka sekali lagi, engkau 

mungkin akan ternampak keluargamu lagi. Engkau akan terluka lagi. HatiKu 

sungguh terluka bila Aku tidak dapat membantumu. Kenapa engkau mahu melawat 



neraka lagi?” Dengan pantas saya menjawab, “ Tuhan, pastor kami menulis buku 

yang mendedahkan kebenaran dan identiti syaitan dan neraka. Dengan itu, jika aku 

melawat neraka lagi, aku dapat menyaksikan dan mengalaminya dengan lebih 

terperinci. Dan kami dapat merekodkannya dengan lebih tepat. Kami harus teliti 

dalam menggambarkan neraka dan roh-roh iblis.” Semasa saya memperkatakan 

mengenai kesungguhan saya tersbeut, Yesus kelihatan sungguh terpegun dengan 

saya. Saya berlutut tegak semasa saya berdoa. Tuhan kemudiannya berkata, “ 

Tidak mengapa jika engkau berdoa dengan berbaring.” Dengan itu, saya meminta 

Haak-Sung membawakan saya bantal. Semasa saya berbaring, saya berdoa. 

 

 Tuhan membawa saya kembali ke neraka, dan Dia berlalu, meninggalkan 

saya keseorangan. Saya mula berjalan merentasi kegelapan. Laluan tersebut 

sungguh sempit, jadi saya harus melaluinya dengan lebih berhati-hati. Saya 

mengenali laluan tersebut, dan saya berupaya mencari jalan saya disekelilingnya 

dan melangkah maju kedepan. Saya berterusan melangkah ke depan, tetapi saya 

tidak dapat melihat satu apapun dan merasakan apa sekalipun. Dan tanpa sedar, 

saya tiba-tiba terperangkap didalam penjara. Saya berusaha untuk mengetahui 

dimanakah saya terperangkap, tetapi saya tidak dapat melihat satu apapun. 

Tambahan pula, saya sukar untuk bergerak. 

 

 

*Mengalami Penyeksaan Tetapi Tidak Merasakan Kesakitan.  

 

 Setelah beberapa ketika, sepasang roh iblis muncul, dan kemudian mereka 

menanggalkan kesemua pakaian saya. Mereka menelanjangkan saya. Saya 

terperangkap didalam penjara yang kecil. Saya merasa pelik, dengan objek melekit 

dilantai. Ianya berterusan memanjat tubuh saya. Semasa ianya memanjat tubuh 

saya, terasa seperti seseorang meletakkan gam melekat diseluruh tubuh saya. 

Dengan pantasnya saya bertindak dan menjerit pada roh iblis tersebut. “ Engkau 

iblis durjana! Tuhan Tritunggal melindungi aku! Aku tidak takut akan engkau! 

Tuhanku melindungi aku! Semua kalian iblis-iblis di neraka, dengar! Tidak lama 

lagi Tuhan akan memusnahkan neraka! Tunggulah sehingga hari keseksaan 

tersebut!” Sememangnya niat saya juga mengeluarkan kata-kata kasar. 

 

 Semasa saya menjerit, objek yang melekit tersebut berterusan memanjat ke 

bahu, leher dan menuju mulut saya. Ianya terasa seolah-olah mereka berusaha 

untuk melekat pada mulut saya dan menutupnya. Saya menangis dengan lebih kuat 

lagi “ Makhluk iblis, aku menyumpah kau! Engkau akan dimusnahkan! Semasa 

saya menjerit, kesemua tubuh saya bergetar. 

 

 

 

 

 



 Seketika kemudiannya, satu makhluk pelik mula keluar daripada objek 

melekit tersebut. Makhluk kecil tersebut kelihatan seperti bergoyang semasa ianya 

bergerak. Bila saya sedar akan makhluk tersebut saya terkejut. Ianya adalah lipan 

yang berwarna gelap, dan sekarang tengah merayap diseluruh tubuh saya. Sungguh 

banyak. Kemudian ianya mula merobek dan menembusi kulit. Nasib baik, kerana 

saya dilindungi oleh Tuhan, saya tidak merasakan kesakitan walau sedikit pun. 

Dengan itu, saya ketawa dan mencemuh mereka dengan sambil lewa. Raja syaitan 

tersebut merasa jengkel dengan sikap acuh tak acuh saya. Saya tidak sedikitpun 

merasa sakit. Raja Syaitan tersebut memberi isyarat dan tidak lama kemudian 

sekumpulan ular muncul dan membelit tubuh saya. Semasa ular-ular tersebut 

membelit tubuh saya, mereka berterusan mematuk saya. 

 

 Percaya didalam iman, saya menjerit, “ Ya, terasa sungguh seronok. 

Patuklah aku lagi! Kalian melegakan kegatalan pada tubuh aku.” Sedang saya 

ketawa dan mencemuh mahkluk dan serangga tersebut, sekumpulan ular senduk 

tegak dihadapan saya dan berterusan mematuk saya tanpa henti. 

 

 Tidak kira berapa kali mereka mematuk saya atau menguatkan lilitan 

mereka pada saya, saya tidak merasakan apa pun. Tiba-tiba, ruangan saya dipenuhi 

dengan lebih banyak ular. Saya berdoa kepada Tuhan. “ Tuhan, tolonglah aku! 

Dimanakah Engkau? Datanglah segera!” Saya berterusan memanggil namaNya 

tetapi nampaknya sia-sia – Dia tidak muncul.  

 

 Saya tidak tahu berapa lamakah masa berlalu semasa saya berdoa dalam 

bahasa roh. Tetapi agak lama juga. Saya dapat melihat hadirat Tuhan ditengah 

cahaya terang. Dengan pantas saya memanggil Dia “ Tuhan, Tuhan!” Saya 

sungguh teruja melihat Dia. Bila Yesus melambai tanganNya, sangkar dan neraka 

hilang serta merta. Kemudiannya saya dapati saya memakai gaun yang bersinar 

terang dengan terdapatnya sayap. Tidak kira dimana saya berada, jika Yesus tidak 

bersama, ianya akan terasa seperti neraka. 

 

 Terasa seperti setengah tahun saya berada di neraka. Neraka adalah tempat 

yang tidak dapat dibayangkan. Ianya tempat kesakitan dan penyeksaan. Satu hari di 

neraka laksana seribu tahun, mungkin juga sepuluh ribu tahun. Saya tidak mahu 

memikirkan mengenai neraka, walaupun sesaat. Ianya adalah tempat keputusasaan, 

jeritan, dan ratapan yang abadi. Semasa Yesus membawa saya balik ke gereja, Dia 

menyentuh bahagian tubuh saya yang sakit pada lawatan lepas. Dia kemudiannya 

menyenangkan saya dengan kata-kata: “ Bong-Nyo, Kalian semua adalah domba 

kecilKu. Kalian semua telah berusaha berdoa selama 30 hari. Berterusanlah 

memperlajari FirmanKu dan sentiasa menghadiri gereja dengan penuh semangat. 

Beritahukan kepada pastormu untuk merekod dan menulis kesemua 

pengalamanmu dengan segala usaha. 

 

 



*Pastor Mengusir Iblis  

Pastor Kim, Yong-Doo:  

 
 Semalam, sekali lagi sekumpulan iblis merasuk saudari Baek, Bong-Nyo. 

Pertempuran dalam mengusir roh iblis tersebut mengambil masa semalaman. Pada 

hari Ahad, saya diserang, seperti biasa oleh roh iblis. Didalam kelemahan, dan 

semasa pemikiran saya berkecelaru, saya diserang secara fizikal. 

 
 Semasa pelayanan pada malam berikutnya, Baek, Bong-Nyo diserang sekali 

lagi, dan roh iblis tersebut merasuk dia. Berbagai-bagai jenis roh iblis menganggu 

dan memberikan kesakitan pada Baek, Bong-Nyo. Mujurlah roh iblis tersebut tidak 

memasuki kepalanya. Bagaimanapun, akibat daripada kesakitan yang tidak 

tertahan dan semakin sakit setiap minit, dia terjelepuk ke lantai dalam kesakitan. 

Bila ini terjadi pada malam sebelumnya, kami tidak senang meninggalkan gereja. 

Bila kami tiba dirumah, kami melalui malam yang resah. Keesokkan hari kami 

akan menamatkan doa rali kami, sungguhpun kami diserang. Roh iblis berterusan 

menyerang. Mereka tidak memberi peluang. Sejujurnya saya sungguh muak dan 

letih dengan serangan mereka. 

 

 Pertempuran dan pengusiran roh iblis secara rohani juga melemahkan tubuh 

fizikal kami. Kesemua pendoa keletihan. Bagaimanapun, Tuhan sentiasa 

menguatkan kami. “ Aku akan melawan sehingga mati, walaupun terpaksa 

bergadai nyawa!” Satu persatu, saya usirkan roh iblis tersebut dengan sepenuh 

perhatian. Kemudian, tiba-tiba isteri pastor jatuh terjelepuk keatas lantai. Semasa 

dia mengusir roh iblis bersama dengan pastor, roh iblis tersebut menyerang dan 

memasuki tubuhnya. Dia terdedah kerana keadaannya yang lemah fizikal dan 

rohani. 

 

 Roh iblis akan berganti-ganti serangan mereka dengan isteri pastor dan 

Baek, Bong-Nyo. Ianya kelihatan seperti mereka sengaja mengelirukan kami 

dengan sasaran mereka. Mereka mengutuk kami. Pertempuran tersebut berterusan 

sehingga ke awal pagi, dan roh iblis berterusan menentang arahan kami. Kemudian 

Tuhan campur tangan. Pada mulanya, Dia hanya berdiri dan memerhatikan 

tindakan kami, sungguhpun kami merayu padaNya. Tuhan tidak mengarahkan roh 

iblis tersebut untuk beredar. Semasa Tuhan memerhatikan pertempuran kami, Dia 

mempersoalkan keupayaan kami untuk bertahan dan iman kami mengusir roh iblis. 

kami mengarahkan roh iblis sebagai satu iman. Dia berterusan melihat dan 

memerhati. Pada saya kami kelihatan seperti sekumpulan orang gila. Orang luar 

boleh mengatakan kami orang yang bermasalah mental. Saya tidak faham 

bagaimana keadaan kami akan berakhir. Saya tidak bermimpi. Semuanya adalah 

nyata, dan saya tidak tahu berapa lamakah keadaan sedemikian akan berterusan. 

Fikiran saya lemah dan ragu. Tetapi saya tahu jika menghakimi situasi rohani 

dengan kesimpulan fizikal, saya berdosa kepada Tuhan. Dengan itu, saya 

mengumpulkan kekuatan dan fokus. 



 

 Saya berterusan mengusir roh iblis dalam nama Tuhan. Mengusir roh iblis 

memerlukan pertolongan Tuhan. Dahulu saya percaya bahawa mengusir roh iblis 

hanya memerlukan perkataan yang senang daripada Alkitab. Bagaimanapun, 

melalui doa rali dan pengalaman bertempur tanpa henti, saya bertaubat dihadapan 

Tuhan mengenai pertempuran rohani tersebut. Saya selalu sambil lewa dalam 

pengusiran roh iblis. seperti biasa, kami bertempur dengan roh iblis sepanjang 

malam sehingga awal pagi. Sebaik saja pertempuran tersebut berakhir, kami dapat 

berdoa secara individu. Seperti biasa, Tuhan memberikan gerakan tangan untuk 

tujuan penyembuhan. Tanpa kekuatan saya, tangan saya bergerak dalam 

pergerakan yang berbeza. Pegerakan tangan tersebut adalah pergerakan untuk 

penyembuhan. 15 hari yang lepas, saya kerap diserang oleh roh iblis yang ganas. 

Saya digigit dan bekas gigitan tersebut bebekas pada kulit saya. Saya dalam 

kesakitan yang teramat. Bekas gigitan tersebut tidak sembuh, dan kesakitan 

tersebut berterusan tanpa henti. Kini saya faham rasionalnya serangan tersebut. 

Roh iblis tahu mengenai buku yang saya tulis. Saya menulis menggunakan tangan 

kanan saya. Serangan tersebut selalunya pada bahagian sebelah kanan tubuh saya. 

Tangan kanan, lengan kanan, bahu kanan, belakang kanan, dan semua urat saya 

sakit. Roh iblis berusaha menghalang saya daripada menyiapkan buku tersebut. 

 

 Sebelum serangan tersebut, saya dapat dengan bebasnya berkhutbah, 

menyembah, dan berdoa sebanyak yang mungkin. Tetapi kini, setiap kali saya 

berbicara atau bergerak, saya didalam kesaktian yang teramat. Maka dengan itu, 

saya tidak berupaya untuk bergerak dengan seadanya. Semua ini adalah hasil 

daripada kecuaian saya. Tuhan telah mengarahkan saya merahsiakan apa yang 

telah saya saksikan dan alami sehingga buku tersebut diterbitkan. Bagaimanapun, 

saya tidak patuh. Kecuaian saya telah memberikan akibat yang buruk kepada saya 

sendiri. Dan melalui pengalaman tersebut, saya menjadi lebih berhati-hati didalam 

setiap perkara. Saya sangat berhati-hati bil abertemu dengan orang lain. Sehingga 

buku tersebut selesai dan diterbitkan, saya mengelak menyebut apa bahagian pun 

pada buku tersebut dengan sesiapapun. Dengan itu juga, saya mengelak daripada 

berbicara dengan ahli keluarga saya sendiri. Saya telah membayar akibat 

ketidakpatuhan saya. 

 

 Saya sedar betapa menakutkannya bila tidak patuh akan perintahNya 

melalui penyeksaan fizikal yang saya alami. Setiap hari saya bertaubat dengan niat 

akan sembuh secepat mungkin. 

 

Hari ke- 30: Pengalaman Pertarungan Kerohanian Peribadi Kami 
Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang 

hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah 
mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, 

supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi 
usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan 

terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. 



Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan Roh, dan 
janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan 

peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. (1 

Tesalonika 5:14-23)  
 

*Mula Mengalami Pengalaman Rohani  
 

Deaconess Shin, Sung-Kyung:  

 
 “Yesus! Kuatkan aku dengan kuasaMu supaya aku juga dapat menari dalam 

roh seperti saudari Kang, Hyun-Ja dan saudari Baek, Bong-Nyo! Aku merayu 

padaMu! Aku sungguh menginginkannya!” Sedang saya berdoa dengan 

bersungguh-sungguh, saya merasakan kedua-dua belah tangan saya panas. Haba 

tersebut terasa sungguh melampau. Ianya seperti menyentuh bebola api. Saya 

pernah mengalami perkara tersebut beberapa ketika yang lampau, tetapi ianya 

hanya sekejap sahaja. Walaubagaimanapun, pada hari ini, seluruh tubuh saya 

menjadi panas dan tangan saya terangkat tinggi dengan sendirinya. Terasa seperti 

ada orang yang memegang tangan saya agar kekal terangkat tinggi, dan dia 

menentukan samada tangan saya ditinggikan atau direndahkan. Lengan dan tangan 

saya ditinggikan dan direndahkan berulang kali. Ianya benar-benar luarbiasa. 

Tambahan pula, tangan saya bergerak dalam pelbagai gerakan dan arah. Hati saya 

dipenuhi dengan sukacita yang melimpah ruah. Saya menangis dalam pertaubatan. 

Airmata saya deras mengalir. Saya merasakan doa kerohanian saya semakin 

mendalam. Saya terbang merentasi langit malam. Saya terpaku dengan keindahan 

malam. 

 
*Empat Malaikat Penjaga 

  

Kim, Joo-Eun:  

 

 Semasa doa rali, Yesus memberikan saya karunia Kudus dan karunia 

nubuat. Semuanya adalah hadiah untuk saya. Saya sungguh sayang akan Yesus. 

Bila saja saya memejamkan mata saya dan memanggil namaNya, Dia akan segera 

muncul. Dia akan memanggil saya dengan nama samaran saya, “Si Bintik.” Dia 

akan mengatakan : “ Si Bintik, apa yang engkau perlukan? Adakah engkau 

memiliki persoalan?” Dia kemudiannya dengan lembut dan sabar menjawab soalan 

saya. 

 

 Walaubagaimanapun, banyak kali iblis menjelma seperti Tuhan. Mereka 

tahu bahawa saya sentiasa memanggil Tuhan untuk bertanyakan soalan. Pada 

mulanya, saya tidak dapat membezakan antara Tuhan dan roh iblis tersebut. Saya 

telah ditipu banyak kali. Tetapi sekarang, saya akan menguji terlebih dahulu roh 

yang menjelma. Dengan menguji roh tersebut, saya dapat membezakan antara 

Tuhan dan roh iblis. Roh iblis tidak dapat menumpahkan darah mereka. Roh iblis 



tidak dapat mengangkat salib. Mereka adalah penipu. Mereka menipu setiap kali 

mereka muncul. Tuhan mengaruniakan saya kebijaksanaan untuk mengenal pasti 

roh iblis. Kini, saya dapat mengenali mereka. 

 
 Bila saya menanya soalan mengenai keinginan fizikal, ketamakan, atau 

perkara yang remeh temeh, Tuhan akan memalingkan belakangNya daripada saya 

dan akan mendiamkan diri. Disebabkan saya masih tidak matang dan anak kecil, 

Tuhan akan menjawab soalan saya dalam bahasa dan cara yang dapat saya fahami. 

Saya sungguh berterima kasih pada Tuhan atas kebaikanNya. Tuhan sungguh 

sensitif dengan hati yang indah. Dia sungguh indah daripada kain sutera. Dia juga 

hangat, lembut dan sentimental. Kenyataannya, Dia sungguh teliti mengenai 

segala-galanya. Dia Maha Mengetahui; Dia tahu apa yang ada disudut terdalam 

hati kita. Kadang kala, Yesus akan mendedahkan beberapa maklumat mengenai 

ibu dan bapa saya melalui saya. Saya tidak dapat menentukan apakah fikiran 

ibubapa saya mengenai penampilan luaran mereka. Bagaimanapun, Yesus akan 

memberikan saya mesej yang mana mereka ingin tahu kerana ianya adlaah 

daripada sudut hati mereka yang terdalam. Bila saya memberikan mesej 

tersebutkepada ibubapa saya, mereka akan terpegun. Mesej daripada Tuhan 

tersebut akan membuatkan mereka menyerah dan bertaubat. 

 

 Saya juga dapat berbicara dengan malaikat penjaga keluarga saya. Terdapat 

4 malaikat penjaga kerana ada 4 ahli keluarga saya. Bila saya cuba berbicara 

dengan malaikat, Tuhan akan menyampuk. Dia akan mengatakan, “ Si Bintik, Aku 

adalah Tuhanmu! Jika engkau ingin berbicara atau memperbincangkan apa soalan 

sekalipun, engkau harus memanggil namaKu dan berbincang mengenai perkara 

tersebut dengan Aku. Kenapa engkau berterusan ingin berbicara dengan malaikat?” 

Bila Tuhan cemburu, saya sesungguhnya merasa seronok kerana Dia 

menginginkan saya. 

 

 Saya berupaya menghadiri kesemua doa rali tersebut sejak saya bercuti bagi 

musim sejuk. Semasa hadir, saya berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saya juga 

berhenti menghadiri kelas piano dan aktiviti lain hanya supaya saya dapat berdoa. 

Hasilnya, Yesus memberkati saya. Pada segi lain, saya khuatir mengenai sekolah 

saya. Bila saya tahu sekolah saya bermula, peluang saya untuk berdoa akan terhad. 

Sudah 9 bulan saya tidak menonton televisyen atau menggunakan computer. Pada 

mulanya, amat sukar melepaskan semua aktiviti tersebut. Bagaimanapun, sekarang, 

saya sungguh seronok bersama dengan Tuhan. Sekarang, masa yang sepatutnya 

saya luangkan pada televisyen dan computer dahulunya kini saya gunakan untuk 

mempelajari alkitab. Saya berikan segala kemuliaan bagi Jesus. 

 

 

 

 

 



*Mengenai Sayap Malaikat  

 

 Selesai doa rali, saya pulang ke rumah dan melihat malaikat-malaikat 

penjaga keluarga saya telah menunggu. Sayap malaikat penjaga pastor telah 

bertambah daripada 2 pasang ke 3 pasang. Saya bertanya kepada Tuhan, “ Yesus! 

Engkau pernah mengatakan kepada aku bahawa ramai daripada malaikat penjaga 

bagi gereja besar memiliki 3 pasang sayap. Kenapa malaikat penjaga pastor kami 

juga memiliki sayap yang sama, kerana gereja kami sungguh kecil? Lagipun 

kelmarin, malaikat penjaga ini masih memiliki 2 pasang sayap. Kenapa sekarang 

dia memiliki 3 pasang sayap?” Tuhan membalas, “ Ramai pastor berdoa 

bersungguh-sungguh dengan sepenuh kekuatan mereka bila mereka memulakan 

pelayanan mereka. Bagaimanapun, bila gereja mereka mula bertumbuh, mereka 

tidak berdoa seperti sebelumnya. Aku sungguh kecewa dan merasa sungguh sedih. 

Tetapi Pastor Kim berdoa  dengan bersungguh-sungguh sepanjang masa. Dia juga 

mengetuai pelayanannya mengikut kehendak Tuhan. Dengan itu, Aku memberikan 

malaikat penjaganya sepasang lagi sayap” Malaikat penjaga ibu saya hanya 

memiliki sepasang sayap. 

 

*Mata Roh Terbuka Separuh  

Kim, Joseph:  
 Hari ini merupakan hari terakhir bagi doa rali kami, saya menyediakan diri 

untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saya akan berdoa dengan sepnuh hati 

dan dengan dedikasi. Saya bergandingan tangan dengan saudara Haak-Sung; 

tangan kami seperti terkunci. Tangan kiri saya diangkat tinggi dan saya berdoa 

dalam bahasa roh. Semasa saya berdoa dengan mata saya tertutup, saya merasakan 

ada seseorang memegang tangan kiri saya dan terkunci seperti tangan kanan saya 

dengan saudara Haak-Sung. 

 
 Kemudian renjatan elektrik mengalir menerusi tangan kiri ke seluruh badan 

saya. Saya seolah-olah mengalami renjatan elektrik. Terpegun, saya menggerakkan 

tangan kanan saya untuk memegang tangan kiri saya untuk memastikan apakah 

yang terjadi pada tangan kiri saya. 

 

 Saya merasakan sentuhan seseorang: ianya sungguh kuat. Terasa bagaikan 

satu entiti yang kuat sedang memegang tangan saya. Disebabkan saya masih 

berdoa, saya tetap memejamkan matam. Bagaimanapun, saya mengambil 

keputusan untuk menanya saudara Haak-Sung. “ Haak-Sung! Aku merasakan 

seseorang memegang tangan kiri. Adakah engkau tahu? Dapatkah engkau bantu 

aku untuk tahu siapakah orang itu? “ Dia menjawab, “ Saudaraku Joseph, Yesus 

memegang tanganmu ketika ini dan Dia terbang ke syurga. Jangan buka matamu, 

tetapi berterusanlah berdoa!” 

 

 Sedang saya menyambung untuk berdoa, saya merasakan saya seolah-olah 

terbang melintasi ruangan gelap. Tiba-tiba satu cahaya biru muncul dihadapan 



mata saya dan mula berkelip. Setelah beberapa minit, cahaya biru tersebut 

mendekati saya dan melintasi saya. Ianya sepantas cahaya. Kemudian satu lagi 

cahaya biru melimpasi saya, tetapi kali ini ianya adalah satu cahaya biru yang 

sungguh besar. Sedang saya terbang ke hadapan, saya bertembung dengan banyak 

cahaya daripada bintang semasa mereka melintasi saya. Semasa saya menghayati 

pemandangan yang mengagumkan itu, saya menjerit, “ Wah! Sungguh 

mengagumkan! Ianya sungguh cantik!” 

 

 Dengan doa saya yang semakin memdalam, saya berterusan melihat banyak 

bintang. Dan bintang-bintang tersebut berterusan melintasi saya dengan kepantasan 

cahaya, dan saya dapat mendengar bunyi bang bila ianya memecahkan kelajuan 

bunyi. Saya menyaksikan pemandangan yang sungguh menarik. Ianya terjadi 

dihadapan saya. Saya terbang dengan pantas. Saya seolah-olah etrasa seperti 

angkasawan yang menjelajahi ruangan angkasa dengan kapal roket. Saya tertanya-

tanya, “ Mungkin aku hanya bermimpi.” Jadi saya mengambil keputusan untuk 

menyentuh dan memeriksa diri sendiri untuk memastikan saya terjaga. Semasa 

saya memegang dan mencubit diri saya sendiri, tubuh fizikal saya masih di gereja 

dan berdoa. Bagaimanapun, semasa saya menyentuh tubuh fizikal saya, saya juga 

berada didalam dunia roh pada masa yang sama. 

 

 Tubuh fizikal saya berdoa dalam bahasa roh, tetapi secara rohnya saya 

terbang dengan pantas. Tiba-tiba, satu objek seperti duit syiling berada pada 

pandangan saya. Objek bulat tersebut sebahagiannya dilindungi oleh material 

hitam. Ianya ternyata bulan penuh, tetapi semasa saya melihatnya ianya adalah 

gerhana. Gerhana tersebut menghasilkan bulan sabit. Bulan tersebut bersinar 

dengan kegemilangan sinar. Sinaran keemasan tersebut sungguh terang sehingga 

saya tidak dapat melihat terus kearah bulan tersebut. Tidak pernah saya melihat 

cahaya seterang itu. Cahaya tersebut berayun seperti bandul. Ianay berayun 

kedepan dan kebelakang sehingga mencapai 120 darjah. Semasa ianya berayun, 

akan terhasil warna-warna pelangi. 

  

 Saya dengan serta merta terfikir, “ Wah! Mungkin tempat ini adalah 12 

pintu mutiara syurga!” Saya menjangkakan bahawa hari ini merupakan hari bagi 

saya memasuki syurga. Semasa saya berharap, saya mula berdoa dengan lebih 

bersungguh-sungguh, tetapi atas beberapa sebab doa saya tidak dapat membuatkan 

saya melangkah lebih lagi. Tidak kira betapa kuat saya berdoa, saya tidak 

berganjak. Saya tidak terbang dengan kelajuan seperti mula-mula tadi. Saya 

tersekat setelah saya menyaksikan pelangi dan warna cahaya tadi. Kelihatan seperti 

masa terhenti sejenak. 

 

 Saya sudah begitu dekat. Saya merasa kecewa - - sungguh memalukan! Saya 

tidak berupaya untuk maju kedepan, jadi saya berundur. Hati saya hancur dan 

terasa kosong. Saya mengharapkan satu pengalaman dimana saya dapat melepasi 

bandul. Bila doa rali tamat, masa tersebut telahpun 7 pagi. 



 

*Joseph Menjadi Sasaran Iblis   
 

 Setelah kami selesai doa rali, Haak-Sung dan saya berbual-bual. Semasa 

kami berbual, Pastor dan dekones Shin menghantar Jung-Min balik ke rumah. 

Haak-Sung dan saya berbincang mengenai pengalaman kami semasa berdoa. 

Kemudian tiba-tiba, satu objek hitam menjelma, dan ianya mengelilingi saya 

dalam kelajuan yang pantas. Objek tersebut mengelilingi saya dan semakin laju. 

Ianya berpusing dengan sungguh laju sehingga ianya berputar seperti puting 

beliung. Pada ketika itu, kegelapan berada disekeliling saya dan saya merasa 

pening. Saya sedaya upaya untuk bertahan dan berjaga dan berpegang pada 

sesuatu. Tetapi saya hilang keseimbangan dan terjelepuk ke lantai. Kepala saya 

terhantuk pada lantai. Saya pengsan. Saudari Baek, Bong-Nyo dan ibu saya lari 

kearah saya. Mereka terkejut dan bimbang dengan keadaan saya. Saya tahu 

mengenai semua perkara tersebut melalui para jemaat lain yang memiliki mata roh. 

Kesemua penjelasan mereka sama. 

 

 Sungguhpun saya telah mengalami kebangkitan rohani, kerohanian saya 

masih tidak matang. Jika saya berdoa dengan lebih tekun lagi, saya akan dapat 

melawat syurga dan neraka, dan saya akan menerima karunia nubuat. Disebabkan 

iblis sedar akan hal tersebut, saya menjadi tumpuan utama serangan mereka. 

Tujuan mereka adalah untuk menghalang saya daripada mengalami kebangkitan 

rohani sepenuhnya. Mereka menganggu dan menyerang dalam pelbagai cara. 

Kesemua jemaat gereja yang melihat saya jatuh mengatakan bahawa mereka 

melihat roh iblis menyamar sebagai malaikat. Roh tersebut dengan senyap-senyap 

berlegar disekeliling saya. Kemudiannya ianya dengan pantas berputar 

mengelilingi saya dengan kelajuan yang tinggi untuk menjatuhkan saya ke lantai. 

Setelah saya terjatuh, mereka melihat roh iblis tersebut bersama dengan 2 lagi iblis 

lain memaasuki kepala saya. Tindakan tersebut menyebabkan saya sakit kepala. 

 

 Jemaat gereja membantu saya untuk berdiri. Saya mengalami migrain. 

Kesemua yang saya ingat adalah apa yang diberikan kepada saya. Jemaat yang 

telah mengalami kebangkitan rohani berkumpul disekeliling saya dan mula 

mengusir roh iblis. Tetapi sungguhpun mereka berusaha, sakit kepala saya semakin 

menjadi-jadi. 

 

 Kesemua mereka dengan sabarnya menunggu pastor. Sebelum ini, saya 

pernah mengalami sakit kepala tetapi masih tertahan oleh saya, tetapi kali ini 

dengan adanya roh iblis disebalik mirgain saya tersebut, ianya sungguh sakit dan 

tidak tertahan. Terasa seolah-olah saya akan menjadi gila. Kesakitan tersebut 

sungguh teruk sehingga saya menjerit. Semasa saya menjerit dalam kesakitan, 

Pastor pun tiba. Pastor melihat saya berada di lantai merayu-rayu untuk 

pertolongan. Pastor menanya saya apakah sebabnya. Sebulat suara pada jemaat lain 

menceritakan apa yang terjadi. Setelah pastor maklum dengan apa yang terjadi, dia 



dengan lantangnya menjerit, “ roh iblis terkutuk, dalam nama Yesus yang 

berkuasa, terikatlah dan nyah kau dari sini!” 

 

 Sebaik saja pastor menjerit, roh iblis beredar sambil menjerit. Setelah itu, 

saya dapat bernafas dan lega. Sakit kepala saya perlahan-lahan hilang. 

 

*Pastor Popular Di Syurga 

Sister Baek, Bong-Nyo:  

 
 Setelah kami selesai perjumpaan doa sepanjang malam kami, pastor 

berkhutbah sehingga pagi. Semasa dia berkhutbah, Tuhan berbicara dibelakang 

pastor. Di pertengahan khutbah tersebut, Tuhan berkata, “ Bong-Nyo! Doa rali 

sepanjang 30 hari amat menggembirakan Aku! Ianya sungguh menyeronokkan!” 

Tuhan berulang kali mengatakan mengenai perkara dan Dia juga tidak dapat 

menahan diri daripada ketawa dan senyum di syurga bila saja Dia terfikirkan kami. 

 

 Tuhan memberitahukan kepada kami bila Dia ketawa dan senyum di syurga, 

para malaikat dan orang-orang kudus tahu sebab kenapa Tuhan sungguh gembira. 

Malaika-malaikat dan orang-orang kudus ingin mendengar perkembangan terkini 

mengenai Lord’s Church. Orang-orang kudus memaksa Yesus untuk 

memberitahukan kepada mereka kenapa Tuhan merasa sungguh gembira.  

 
 Tuhan mengatakan bahawa Pastor Kim, Yong-Doo di Lord’s Church 

sungguh popular di syurga. Sebaik saja pastor mengalami kebangkitan rohani, dia 

berupaya melawat syurga bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak sabar untuk 

menunggu saat itu. Sungguhpun pastor memiliki gereja yang kecil dan termiskin 

didunia, tetapi Tuhan mengiktirafkan nilai didalam dia. Dengan itu saya merasa 

sungguh bersyukur. 

 

 Pastor mengambil berat kesemua ahli keluarga saya seperti keluarga dia 

sendiri. Dia melayan kami dengan hormat dan penuh maruah. Pastor memberikan 

dirinya sendiri kepada kami tanpa mengharapkan balasan. Bila saya telah melawat 

neraka dan bertarung dengan syaitan, Tuhan telah menambahkan ganjaran saya. 

Ganjaran dan rumah pastor di syurga semakin bertambah dan membesar. 

Kenyataannya, rumah dia lebih besar daripada rumah saya disyurga. Bila saya 

melawat syurga dan berpeluang melawat rumah saya, saya juga melihat rumah 

pastor - - dan tatkala itu rumahnya telahpun memiliki 514 tingkat. 

 

Perbalahan saudari Kang, Hyun-Ja dan Joo-Eun's telah menyebabkan rumah 

mereka disyurga mengecil. Rumah saudari Kong, Hyun-Ja berketinggian 318; 

tetapi sebelum perbalahan ianya adalah 319 tingkat. Rumah Joo-Eun pula 

sepatutnya 38 tingkat tetapi setelah perbalahan tersebut, rumahnya menjadi 28 

tingkat. Rumah Joseph pula berketinggian 22 tingkat, dan rumah Haak-Sung pula 

adalah 28 tingkat. Tetapi disebabkan Yoo-Kyung selalu bergaduh dengan Haak-



Sung, rumahnya telah menjadi 17 tingkat daripada 22 tingkat. Dekones Shin, 

Sung-Kyung memiliki rumah 6 tingkat sahaja, dan dia kekurangan bekalan untuk 

rumahnya kerana kurang membuat pekerjaan yang baik. 

 

 Setiap orang memiliki gudang harta untuk pembinaan rumah mereka, tetapi 

jumlah bahan tersebut bergantung kepada pekerjaan baik yang mereka lakukan. 

Rumah Dekones Shin, Sung-Kyung telah terhenti pembinaannya. Rumah saya pula 

setinggi 70 tingkat. Rumah saudara Lee, Haak-Hee pula berketinggian 300 tingkat. 

Bagaimanapun, ada satu perkara yang saya tidak faham. Saya bertanya kepada 

Tuhan: “ Yesus, saudara Lee, Haak-Hee hanya menghadiri pelayanan pada hari 

Ahad. Bagaimana pula rumahnya dapat setinggi itu?” Tuhan menjawab, “ Engkau 

tahu bahawa saudara Lee, Haak-Hee berusia lebih daripada 70 tahun dan 

sungguhpun dengan usia yang sedemikian, dia tidak pernah tidak hadir untuk 

pelayanan hari Ahad. Samada ianya salji, hujan atau ribut sekalipun, dia tidak 

pernah ketinggalan pelayanan hari Ahad. Dia menunggang motorsikal pada jarak 

yang jauh; dia menunggang daripada kota Haak Dong ke kota Suk Nam. 

Tambahan pula, bila dia memiliki wang yang lebih, dia akan memberikan kepada 

gereja. Inilah sebabnya rumahnya lebih tinggi.” 

 

 Saya adalah ahli baru di gereja, dan saya tidak tahu lebih lanjut mengenai 

saudara Lee, Haak-Hee. Saya tidak tahu berapa banyak dia telah memberikan 

persepuluhan kepada gereja, tetapi setelah pastor menerangkan perangai saudara 

Lee, Haak-Hee, kini saya tahu mengenai dia. Semasa pastor menerangkan bahawa 

saudara Lee, Haak-Hee berusia lebih daripada 70 tahun dan pergerakan fizikalnya 

sangat terhad. Dengan usia tersebut, dia meninggal dunia kerana masalah 

kesihatan. Tambahan pula, dia memiliki masalah dengan kakinya dan tidak dapat 

berjalan dengan selesa. Sungguhpun dengan segala kekurangan tersebut, dia 

dengan setianya menghadiri gereja dan memegang jawatan sebagai penyambut 

tetamu. 

 

 Terdapat orang dewasa yang lain yang datang dan pergi daripada gereja 

kami. Terdapat pelbagai alasan mereka meninggalkan gereja. Ada yang 

meninggalkan gereja kerana mereka merasakan tiada kebangkitan rohani; ada juga 

yang meninggalkan gereja kerana godaan, dan ada yang meninggalkan gereja atas 

alasan mereka sendiri. Bagaimanapun, saudara Lee, Haak-Hee tetap kekal setia dan 

bertahan - - tidak kira apa pun keadaan dan percubaan. Dia sentiasa membantu dan 

menyokong pastor. Sehingga ke hari ini, saya melihat dia menghadiri gereja, tidak 

kira betapa buruknya cuaca diluar. Dia menggunakan segala keupayaannya untuk 

hadir ke gereja. Dia terkenal kerana menghadiri gereja tanpa gagal. Dia tidak 

pernah lambat menghadiri pelayanan. 

 

 Seterusnya Tuhan mengakui bahawa penyembahan dan pelayanan gereja 

kami sungguh menyenangkan dan memuaskan. Sungguh jarang ada gereja di 

seluruh dunia yang menyenangkan Tuhan. Dia kemudiannya memuji pelayanan 



gereja kami. Tuhan menyatakan bahawa terdapat ramai pastor yang mengetuai dan 

mengiringi pelayanan mereka berdasarkan semangat dan visi mereka sendiri. Dan 

hanya sedikit sahaja pastor yang mengiringi pelayanan mereka berdasarkan kepada 

perintah Alkitab. Saya dengan itu menanyakan kepada Tuhan mengenai pastor 

kami. Tuhan mengatakan bahawa pastor kami cuba sedaya upaya melakukan 

seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dan mengikut kehendak Tuhan. Bila saya 

mengatakan kepada pastor apa yang dikatakan oleh Tuhan, pastor bersyukur. 

 

 Tuhan memberitahukan kepada kami bahawa Dia tidak merancang untuk 

membuka mata roh kami. Tetapi setelah melihat kesetiaan dan kesungguhan doa 

seharian dan pertempuran rohani kami dengan iblis sebagai pendoa syafaat, kami 

telah menarik perhatian Dia - - sebaik saja Tuhan menyedari kami berdoa dan 

bertarung sepanjang malam. Bagaimanapun, setelah Dia melihat kesetiaan kami 

berdoa tanpa henti, Dia sungguh kagum dan mengambil keputusan untuk membuka 

mata roh kami. Dia mula membuka mata roh kami satu per satu. 

 

 Tuhan meminta kami agar menjaga tubuh fizikal kami kerana kami telah 

melalui doa yang panjang dan tanpa henti. Setelah kami mengakhiri doa rali, pastor 

berkata, “ Daripada saat ini, kita hanya akan mengadakan pelayanan doa sepanjang 

malam pada hari Rabu, Jumaat dan Ahad. Pada hari lain, kami hanya mengadakan 

pelayanan awal pagi. Setelah pastor mengatakan agenda tersebut, Tuhan bertepuk 

tangan dan berkata, “ Ini adalah rancangan yang baik! Aku setuju dengan 

rancangan kalian! Bagaimana engkau tahu apa yang Aku fikirkan?” Tuhan 

sungguh berpuashati. Kami menyanyi dan menyembah, “ Segala puji, Oh jiwaku.” 

Kami berterima kasih kepada Tuhan dalam doa dan beredar balik. 

 

*Saat Mengejutkan Bila Mengalami Pembaptisan Api  

 

Mrs. Kang, Hyun-Ja:  

 
 Kesimpulan 30 hari doa rali membuatkan saya merasa tidak puashati, dan 

saya enggan menamatkan rali tersebut kerana saya masih tidak mengalami 

kebangkitan rohani. Saya, dengan itu, membuat permintaan kepada pastor agar 

memanjangkan dan meneruskan doa rali untuk beberapa hari lagi. Bagaimanapun, 

Tuhan mengarahkan saya agar mematuhi keputusan pastor. Kenyataannya, Tuhan 

telah memberitahukan kepada kami bahawa Dia telahpun menganalisa setiap 

jemaat. Tetapi saya merasa agak lega bila mengetahui bahawa kami akan 

mengadakan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu perjumpaan pendoaan. Saya 

mengharapkan untuk menerima kebangkitan kerohanian pada perjumpaan 

pendoaan seterusnya.  

 

 Saya menjalani kehidupan sebagai isteri pastor lebih daripada 10 tahun. 

Dalam pelayanan kami, saya telah menyebabkan banyak kesusahan yang 

membuatkan Pastor harus melalui banyak percubaan. Dengan itu, saya bertaubat 



sepenuhnya. Daripada permulaan perhubungan kami, pastor dan saya memiliki 

iman (pemahaman ) yang berbeza. Sungguhpun dalam zaman remaja, Pastor 

memiliki iman yang kuat dan tidak tergoncang. Bila saja dia memiliki masalah, dia 

akan berdoa dan mempercayai Tuhan. Dia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. 

Berbanding dengan saya, iman saya penuh dengan keraguan, dan ianya nyata 

dalam doa kami. 

 

 Sungguhpun pastor bergantung sepenuhnya pada Tuhan, ianya kelihatan 

pada saya pastor kekurangan daari segi kewangan untuk menyara keluarga. 

Bagaimanapun, setelah bertahun berlalu dan doa saya dikuatkan, saya menyedari 

dengan mengalami hadirat Tuhan, bahawa Tuhan mengasihi dan menilai suami 

saya sebagai seorang hamba yang setia. Kasih Tuhan terhadap suami saya sungguh 

mendalam. Saya tidak pernah berdoa dalam masa yang panjang yang 

menyenangkan Tuhan. Pada tahun lepas, bulan Julai, saya mula berdoa dengan 

lebih berdisplin. Sebaik saya meluangkan lebih masa dengan Tuhan didalam doa, 

tahun 2005 menjadi semakin terang. 

 

 Apakah pelayanan? Apakah peranan isteri pastor? Apakah fungsi saya? 

Saya pernah pergi ke rumah pendoaan di Korea untuk mencari persoalan bagi 

pertanyaan tersebut. Tetapi pencarian saya sia-sia. Pada siang hari saya dan pastor 

menginjil dari rumah ke rumah. Kami berterusan berdoa sepanjang malam, setiap 

malam. Saya kemudiannya menjadi lemah dan penyakit saya semakin teruk. 

Kesihatan saya merosot bila saya semakin sakit. Saya menghidap batuk kering dan 

telah pun bergelut dengan penyakit tersebut dalam jangka masa yang lama. Saya 

berterusan mengambil ubta. Bagaimanapun, bila saya bertemu dengan Yesus, 

dengan drastiknya saya sembuh daripada penyakit saya. Sekarang, saya memiliki 

kesihatan yang baik. 

 

 Hasil daripada pelayanan kami yang lemah dan tidak efektif, kami tidak 

dapat mencari cara efektif untuk membangunkan gereja kami. Ritual dan rutin 

gereja kami tertakung di tempat yang sama. Satu hari, Tuhan memberikan kami 

peluang yang istimewa. Saya berdoa beberapa jam, tetapi kelihatan seolah-olah 

sia-sia. Doa saya tidak efektif dan tidak dijawab. Kelihatan seperti pelayanan kami 

tidak efektif dan sia-sia. Dalam tahun 2005, pastor mengambil keputusan untuk 

keluar daripada takungan lama. Pastor mengambil keputusan untuk menukarkan 

status quo. Pelayanan kami dimulakan dengan penyembahan dan kemudiannya 

dengan doa pertaubatan. Kemudian pastor meneruskan dengan khutbah yang 

luarbiasa. Kebiasaannya dia berkhutbah selama 1 jam tetapi sekarang khutbahnya 

dapat bertahan sehingga 2-3 jam. Sungguhpun pelayanan mengambil masa 2-3 

jam, jemaat masih menginginkan lebih daripada itu. Ahli jemaat yang mengambil 

bahagian dalam doa rali 30 hari masih tidak merasa puas dan inginkan lebih lagi. 

Sungguhpun aspek ibadat kami menjadi semakin lama, kehausan dan kelaparan 

mereka terhadap pelayanan semakin bertambah. Bila mereka menghadiri doa rali, 

mereka menyembah, berdoa, dan mendengar khutbah sebanyak yang mereka 



inginkan. Masa bukanlah factor yang dititik beratkan. Penyembahan berterusan 

sehingga 3-4 jam. Khutbah berterusan sehingga sekurang-kurangnya 3 jam. Doa 

harian sehingga 5 jam. Khutbah pastor dikuatkan oleh Roh Kudus. Khutbah 

sungguh hidup dengan firman Tuhan. Khutbah yang kuat tersebut menembusi 

kedalam hati dan roh setiap jemaat. Tuhan, Yesus memberitahukan kepada saya 

bahawa saya akan memiliki pelayanan penyembuhan melalui tarian roh saya. 

 

 Bila saya diberitahukan mengenai perkara tersebut, saya menjadi semakin 

ingin tahu dan bertanya kepada Tuhan spesifik mengenai pelayanan penyembuhan. 

Tuhan menjawab pertanyaan saya melalui saudari Baek, Bong-Nyo. Tuhan dengan 

sabarnya menjelaskan melalui satu contoh. Terdapat tahap kerohanian tertentu 

dalam melakukan penyembuhan melalui pelayanan tarian Roh Kudus. 

 

 Sebagai contoh, jika saya seorang junior di sekolah menengah, saya tidak 

akan layak atau memahami. Bagaimanapun, jika saya merupakan mahasiswa 

tingkat kedua atau junior di kolej, saya layak untuk melakukan tarian roh untuk 

pelayanan penyembuhan. Saudari Baek, Bong-Nyo hanya pada peringkat baru di 

sekolah menengah. Tetapi bila kami sampai ke tahap sekolah tinggi, kami 

ditingkatkan ke kedudukan tinggi dan kami dengan perlahan akan mula 

melaksanakannya. Menari dalam Roh Kudus bukanlah sesuatu yang dapat di 

praktis atau dilatih. Seseorang tidak dapat mencipta tarian tersebut. Ianya 

merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan kasih karunia Tuhan. 

 

*Menyeberangi Jambatan Yang Tiada Kembalinya.  

Pastor Kim, Yong-Doo:  
 Tuhan telah memberikan kami amaran berkali-kali. “ Pendoa syafaat di 

Lord’s Church telah mengalami kesedaran rohani yang mendalam. Kalian tidak 

dapat mengalami kehidupan normal seorang Kristian. Kalian menyeberangi 

jambatan yang tiada jalan kembalinya.!” 

 

  Saya amat berterima kasih atas campur tangan Tuhan. Saya bimbang 

memikirkan bagaimana harus saya mengetuai gereja saya mengikuti kehendak 

Tuhan. Keyakinan saya rendah dan ketakutan saya melebihi segalanya. Saya 

menyaksikan ahli gereja dikalahkan oleh roh iblis. Saya menyedari bahawa asas 

pemikiran saya adalah jahil dan pengetahuan alkitab saya sungguh terhad. Dengan 

pemikiran yang jahil dan pengetahuan yang terhad, saya tidak bersedia untuk 

bertarung dalam dunia roh. Bila saya menyedari hakikat tersebut, saya mengeletar 

dalam kemaluan. 

 

 Ramai pastor di Korea menggunakan kaedah pengajaran dan pelayanan 

mereka sendiri. Kenyataannya, mereka hanya Nampak falsafah mereka sendiri. 

Bentuk kekudusan digambarkan dengan agama kelihatan terancang dan lazim.  

Tiada hadirat Tuhan dalam pelayanan. Saya merasa bersalah, kerana saya 

mengambil bahagian keagaman terancang tersebut. Bila saja saya mendengar, “ 



seperti yang dikehendaki Tuhan,” hati saya terasa dirujuk dengan lengkap. Saya 

merasa hati saya telah dirujuk dengan lengkap kerana Tuhan telah menilai dan 

mengesahkannya dengan ketepatan keadaan ramai pastor-pastor di Korea dengan 

jemaat mereka. 

 

 Tuhan menunjukkan saya realiti gereja semasa. Saya bukanlah seorang yang 

memiliki hak untuk memperbincangkan dan menghakimi masalah tersebut. 

Dengan itu, saya menunggu Tuhan yang kana berdepan dengan permasalahan 

tersebut. Saya hanya menyimpan perkara tersebut didalam hati saya sendiri. Tuhan 

telah berhadapan dengan menyelesaikan beberapa masalah biasa yang tidak dapat 

saya selesaikan. Permasalahan tersebut adalah apa yang pastor-pastor hadapai pada 

masa kini dan ianya memuncak sehingga menjadi satu cabaran yang sukar. Tuhan 

menyelesaikan kesemua permasalahan tersebut dan memberikan saya penyelesaian 

yang terbaik bagi semua. Kami telah memilih untuk memberikan keseluruhan 

hidup bagi Tuhan. Para pastor dan jemaatnya akan dihakimi berdasarkan kerja dan 

perbuatan mereka. Kehidupan mereka akan dinilai; keupayaan mereka akan dinilai; 

pemikiran mereka akan dinilai. Tidak kira samada wali dari gereja besar atau kecil 

- - mereka semuanya akan berdiri dihadapan Tuhan. Semua perbuaran kita akan 

dihakimi pada hari tersebut. 

 

 Terdahulu, saya pernah menghadiri seminar atau membaca mengenai 

pengiklanan gereja dan bagaimana mereka berbesar hati dengan gereja baru 

mereka, saya menjadi iri hati dan cemburu. Gereja-gereja tersebut dibangunkan 

dalam masa yang singkat, dan mengandungi jemaat yang banyak. Sesetengah 

daripada gereja tersebut berkembang pada kadar yang sungguh cepat dan mengaku 

mengalami kebangkitan. Saya dapat melihat dengan jelas tujuan dan niat mereka. 

Saya merasa rendah diri dengan segala kejayaan mereka. Saya terasa tertekan 

kerana merasakan saya gagal. Bagaimanapun, saya mengambil keputusan untuk 

tidak membiarkan aspek tersebut menjadi bebanan pada saya. 

 

 Ini tidak bermaksud pelayanan saya tidak dilakukan dengan bersungguh-

sungguh dan dengan hati yang ghairah. Selalunya, pastor-pastor dan wali (orang-

orang kudus) memulakan perjalanan iman mereka dengan motif yang suci dan 

keseronokan. Bagaimanapun, seiringan dengan masa yang berlalu, para wali tidak 

menyedari bahawa ianya menjadi kawan kepada duniawi. Mereka mula berjalan 

dengan duniawi. Tuhan menjadi murka dan marah. Dia akhirnya akan 

menghukum. ( Yakobus 4:4 ) 

 

 Setiap manusia menjalani kehidupan mereka mngikut nilai dan standard 

mereka. Pemikiran dan kesimpulan mereka juga tidak sama. Ramai daripada ahli 

gereja kami yang memberitahukan kepada saya bahawa orang yang berada 

disekeliling mereka menyatakan bahawa gereja kami adalah kultus. 

 

 



 Biar saya mengambil kenyataan tipikal: “ Gereja jenis apakah yang 

memiliki penganut baru yang dapat berbicara dalam bahasa roh? Gereja jenis 

apakah yang bernubuat, bertarung dengan roh iblis, dan memiliki wahyu mengenai 

syurga dan neraka? Seseorang hanya akan pergi ke syurga dan neraka bila mereka 

mati. Mungkin hanya ada peluang bagi seseorang ke syurga atau ke neraka melalui 

mimpi. Tetapi hanya sekali atau 2 kali saja mereka dapat pergi kesana. 

Bagaimanapun, pergi ke syurga dan neraka setiap hari adalah satu yang mustahil. 

Tidak masuk akal!” Kemudian mereka cuba menarik jemaat saya ke gereja mereka. 

 

 Saya berani menyatakan. “ Mereka benar. Kita hanya akan pergi ke syurga 

dan neraka bila kita mati. Tetapi ianya adalah melalui kuasa Tuhan yang 

Mahakuasa kita berupaya mengalami syurga dan neraka semasa kita masih hidup.” 

Saya, sendiri pernah diejek dan disindir oleh keluarga saya sendiri dan dituduh 

sebagai mistik dan saya tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh mereka. 

Syurga dan Tuhan kita adalah satu misteri yang luarbiasa. Sungguhpun doa rali 

kami telah berakhir, kami akan berterusan berdoa tanpa jemu. Pengalaman ilahi 

yang telah saya lalui dan rakamkan adalah intipati bagi tujuan buku ini. Jika saya 

merakamkan setiap pengalaman, jumlah maklumat dan sastera akan melebihi bagi 

satu buku. Dengan itu, saya akan merakamkan pengalaman lain pada buku 

seterusnya. Tuhan masih berterusan melawat dan bekerja setelah doa rali tersebut. 

Tuhan campur tangan dalam kehidupan seharian kami. Haak-Sung dan Yoo-Kyung 

menjadi lebih bijak dan pandai melalui pengalaman yang telah mereka alami. 

 

 Tuhan telah memberitahukan kepada saya bahawa Dia akan memberikan 

saya peluang untuk menulis lebih daripada buku mengenai syurga dan neraka. 

Pada buku pertama kami, kami kekurangan kertas dan tidak dapat merakamkan 

pengalaman yang menakjubkan, tetapi Tuhan menundakan kejadian tersebut pada 

buku seterusnya. Buku seterusnya akan lebih menakjubkan dan memiliki 

kandungan yang mengejutkan; dengan itu, saya lebih berhati-hati. 

 

 


