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Aceasta este o mostră scurtă a cărţii. Numeroase evenimente, întâlniri, detalii şi viziuni
nu au fost incluse în această versiune rezumat. Pentru versiunea completa va rugam
cumparati cartea de la Amazon.com
Timp de 30 de zile de rugăciune continuă la miezul nopţii intr-o mica Biserica coreeana,
adunarea a cunoscut o renaştere de necrezut. Cu mâinile ridicate şi rugându-se toată
noaptea, adunarea a primit vederea spirituala si a experimentat viziuni, vindecari, război spiritual intens, şi întâlniri cu
Isus. Cu ochii spirituali deschisi, ei au putut vedea de fapt luptele demonice care au loc în timpul rugăciunii lor. Lor li
s-a arătat cum draci / demonii încearcă să ne distragă atenţia, să ne sperie, şi să ne inducă în eroare în timp ce ne
rugăm. Fiecare truc demonic, aratat în aceasta carte, a fost folosit împotriva lor, ca să-i oprească de la rugaciune. Au
întâlnit şi au luptat împotriva a numerosi dragoni, regi demon, îngeri falsi, Hristoşi mincinoşi, demoni care caută mila,
vampiri, spirite rele deghizate ca femei frumoase, etc. Lor le-au fost prezentate strategii demonice folosite împotriva
creştinilor, şi arme spirituale puternice noi, utile în înfrângerea inamicului. Ei au fost, de asemenea, luati la cer şi de
multe ori in iad, de Isus. Le-a fost dezvăluit că mijlocirea in timpul noptii, (împreună cu darul vorbirii în limbi), este
mai intensa, dificila dar si momentul cel mai fructuos să se roage.
Sunt convins că acesta metoda de a mijloci la mijlocul nopţii face sa avanseze Împărăţia lui Dumnezeu şi aduce
renaşterea mai repede decât orice alt lucru. Există 5 cărţi din seria respectiva, aceasta este doar carte # 1.
Isus i-a vorbit pastorului Kim:
"De acum încolo, indiferent de experienţele pe care adunarea si membrii ei le vor avea, tu trebuie sa documentezi in
mod precis ceea ce veti vedea şi auzi. Prin aceasta, doresc ca toate bisericile din Coreea şi de peste tot în lume să se
trezeasca. Acesta este motivul pentru care voi ati fost adusi în această lume! În acest moment,bisericile coreene şi
congregaţiile credinciosilor sunt în conflict cu ceea ce Eu Le-am destinat, liderii şi membrii bisericii Mele lucreaza in
mod formal şi ma cunosc pe Mine doar într-o teorie scrisa. "
Pastorul Kim:
Adunarea noastra crede in puterea vorbirii în limbi, asa ca am fost capabili sa ne rugam mai mult, mai serios, şi mult
mai profund. Rugăciunea în limbi, de asemenea, ne-a ajutat sa ne concentram, şi ne-a descoperit abilităţi incredibile
care au deschis vederea noastră spirituală. Procesul de deblocare din punct de vedere spiritual al unui individ este nu
numai dificil, dar trebuie să depăşească multe obstacole. Prin urmare, dacă sunteţi neglijenti, cu mintea absenta şi
inadecvat echipati, veti plăti scump. Noi acum suntem bine pregătiti de contraatac prin laude, prin a umple inimile
noastre cu cuvintele lui Isus, şi cautand cu seriozitate sa strigam către Domnul.
Subordonaţii lui Satan au venit individual. Apoi, cand unul nu reuşeşte, dupa două sau mai multe abordări, au atacat în
grupuri de zece, treizeci, cincizeci, o sută, şi chiar in numar mai mare. Grupurile se risipesc în mod repetat şi se
reunesc pentru a ataca în funcţie de situaţie. Apoi, atunci când unul este alungat de o rugăciune, spiritul cel rău se
mută pe următoarea ţintă ca sa destrame, sa ademeneasca prin ispite şi uneori, prin şoapte dulci. În cele din urmă,
atunci când identitatea lor este expusa, ei pleaca repede. Subordonaţii lui Satan au apărut în faţa noastră în diverse
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moduri. Uneori, cate unul a încercat să ne ademenească pretinzand ca este un artist celebru, un mic copil nevinovat, un
Isus fals, sau prin jucarea rolului unui frumos înger de lumină (2 Cor. 11:14) Ei chiar ne-au aruncat în confuzie atunci
când au aparut impecabil deghizati în propria mea fiica. Am luptat şi am câştigat, dar am pierdut, de asemenea, multe
bătălii împotriva spiritelor rele. Odata cu pierderile suferite, am primit dureri cumplite în trupul nostru. Durerea a fost
atât de intensa incat am fost cazuti pe jos de multe ori. Când ne-am confruntat cu demoni îngrozitor de greu de
controlat, Domnul nostru l-a mobilizat pe Arhanghelul Mihail şi îngerii Ceresti pentru a ne ajuta. Domnul nostru
iubitor ne asigură că nu suntem singuri atunci când facem apel la îngerii Ceresti să ne sprijine, după ce am cazut de
epuizare intr-o bătălie.
Isus ne-a reamintit sa fim echipati cu rugăciunea zilnică (Marcu 9:29). Este necesar să avem un timp de rugăciune
regulata. Isus ne-a subliniat importanţa de a ne ruga împreuna cu doi sau mai multi martori (Matei 18:19). Forţele
răului nu lasă uşor. În schimb, ele lasă cicatrici, şi suferinţă continuă.
Motto-ul nostru pentru anul 2005 a fost "Fii reînviat prin rugăciune" şi am început cursa noastra de rugăciune pe 2
ianuarie. Ea a durat treizeci de zile. Au fost zece membri total. În prima zi, după serviciu duminică seara, am avut un
serviciu de rugăciune. În a doua zi (3 ianuarie) am experimentat prezenţa de foc a Duhului Sfânt. Rugăciunile unitare,
precum şi rugăciunile individuale au explodat in mod incontrolabil şi au continuat până la 7:30 dimineaţa următoare.
După ce serviciul de rugăciune s-a încheiat, ne-am adunat într-un cerc pentru a auzi mărturiile şi ceea ce a fost artat de
catre duhul lui Isus. Durata serviciului nostru de rugăciune a devenit mai lung şi mai lung. Serviciul de miercuri seara
a inceput la 19:30, dar s-a terminat abia la ora 8:00 dimineaţa următoare, joi.
Dumnezeu ne-a inversat complet gândirea. Cu cat mai mult ne-am rugat, cu atat mai mult Domnul ne-a descoperit
lucruri uimitoare. Chiar dacă serviciul nostru a durat toată noaptea, nimeni nu s-a plâns. În schimb, am dorit mai multa
hrană spirituală. Domnul a venit sa ne viziteze in timp ce ne-am rugat. L-am văzut prin ochii noastrii spirituali, dar
uneori L-am văzut în mod clar cu ochii nostrii fizici.
Ca si copii, experimentandu-l pe Isus, am fost eliberaţi din neascultare şi transformati în slujitorii supusi, credincioşi.
Doi dintre membrii nostri, după ce au văzut Raiul si Iadul, au strigat pe genunchi şi si-au cerut iertare pentru
momentele in care m-au maltratat. La temperaturi de sub-zero grade s-au dus afară si au împărtăşit Evanghelia în timp
ce suflau suflare caldă în palmele lor. Ei au iesit afară la ora 16 şi nu au revenit până la 20:30, cu mâinile şi picioarele
îngheţate si reci. Ei ştiau că trebuiau să fie sârguincioşi, deoarece au vazut comoara lor fiind pusa deoparte în Rai.
Meena, o fetiţă de 5 ani, se roagă în limbi cu braţele ridicate timp de 2-3 ore! Membrii congregaţiei noastre au primit
daruri divine de proorocii, deosebirea duhurilor, vorbirea în limbi, cunoştinţa, înţelepciune şi credinţă divină.
Conţinutul acestei carti nu este falsificat, cartea contine doar experienţele personale ale membrilor implicati in cursa
(raliul) rugăciunii.

Membrii ai Bisericii lui Dumnezeu: [Pastorul Kim] [Kang, Hyun-ja] [Kim, Joseph] [Kim, Joo-Eun] [Sister Baek,
Bong-NYO] [Lee, Haak-Sung] [Lee, Yoo-Kyung ] [Meena] [Oh, Jong-Suk] [Shin Deaconess, Sung-Kyung [Oh, JungMin]
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==== ZIUA 1 ====
==== ZIUA 2 ====
Pastorul Kim:
Prin interventia speciala a Duhului Sfant, a fost ca si cum am fi fost in foc in timpul rugaciunii. Chiar daca rugaciunea
s-a termnint la ora 7 dimineata, am simtit ca nu am avut suficient timp.
Lee, Yoo-Kyung:
Am tânjit profund şi cu toată puterea mea L-am chemat pe Domnul Isus,” Isus, Te iubesc, lasa-ma sa te vad.. Lasa-ma
sa te vad." Am strigat şi m-am rugat cu sârguinţă în limbi. Dupa ce a trecut o oră, deodată o lumină a strălucit, şi
cineva statea în picioare în interiorul luminii. Am deschis ochii şi am fost şocata, dar nu am văzut nimic. Când m-am
închis ochii din nou, am putut vedea clar, aşa că am păstrat ochii închişi. Isus era în faţa mea, purtand o haină puternic
stralucitoare. "Yoo-Kyung, Te iubesc" Isus a spus aceste cuvinte, apoi venit mai aproape de mine şi s-a aşezat în faţa
mea. Nu cred că am văzut vreodată pe cineva la fel de frumos ca el. Părul lui Isus era de aur şi avea ochi frumoşi,
mari. Isus m-a mângâiat uşor pe părul, şi a spus, "Yoo-Kyung, Te iubesc"; am început să plîng şi inima mea s-a topit.
"Vreau să iti arăt cum arata Raiul ". În curând am fost pe drum, si dupa un timp, a aparut o lumina stralucitoare, atat
de stralucitoare incat nu mi-am putut deschide ochii. M-am gândit, "Acest lucru trebuie să fie Raiul." Când am ajuns,
nenumărati îngeri cu aripi ne-au primit, şi Isus m-a luat, prezentandu-mi multi îngeri. Mai târziu, Isus m-a întrebat,
"Yoo-Kyung, esti fericita ca ai vizitat Raiul?" "Da, Isus,, foarte fericita." Iisus a spus: "Rugaţi-vă cu sârguinţă,
ascultati-l pe Pastor Kim, şi participati la slujbele bisericii, iar atunci va voi lua sa vizitati Cerul mai des, doar fiti
sarguinciosi."
După ce m-am intors inapoi am împărtăşit mărturia mea despre întâlnirea cu Isus şi vizitarea Raiului.
Baek, Bong-Nyo:
Toti ne-am asezat pe genunchi a ne ruga. Lângă mine statea soţia pastorului, care dansa, plina de Duhul Sfânt. Dansul
ei arata ca si cum ea ar fi fost o apă curgătoare. Era un dans lin si frumos sub conducerea Duhului Sfânt.
Am continuat rugăciunea în limbi. Deodată, o lumină glorioasă de aur a strălucit, şi acolo statea Iisus îmbrăcat într-o
haină albă strălucitoare. "Bong-NYO Te iubesc." Cuvintele nu pot descrie bucuria debordanta a intalnirii cu Domnul.
Am avut multe întrebări pentru El, şi El le-a răspuns cu promptitudine.
Lee, Haak-Sung:
Eram concentrat pe rugăciunea în limbi,si fără ştirea mea, rugăciunea mea a devenit plina de autoritate astfel ca vocea
mea a devenit puternica. Corpul meu a inceput sa arda ca focul, iar eu a trebuit să imi dau hainele jos. Mai târziu,
cămaşa mea a fost scăldata în sudoare. Nu am experimentat niciodata in viata mea acest foc aprins al Duhul Sfânt care
a venit peste mine. Am fost vesel şi fericit să ma rog. Prin urmare, m-am rugat pe genunchi, iar picioarele mi-au
amorţit.
==== ZIUA 3 ====
==== ZIUA 4 ====
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Lee, Yoo-Kyung:
M-am rugat cu toată puterea mea şi intr-o explozie brusca de energie, am văzut un diavol care parea ca a venit dintr-un
film. Purta o haină albă şi avea părul lung; acesta a venit spre mine dansand şi vorbind cu o voce ingrozitoare,
"Hahahahaha Hehehehehe." Am fost paralizat de frică. "Esti rău şi esti un diavol blestemat. Eu îţi poruncesc în
Numele lui Isus să pleci de la mine." Dar diavolul s-a apropiat plângând "Hehehehe, de ce ar trebui sa fug? Nu numai
că mă aflu aici pentru a vă împiedica rugaciunile voastre, dar eu va voi da boli fizice." Apoi, pastorul Kim a pus mana
pe capul meu şi s-a rugat, strigând: "Tie, diavolul împuţit, îţi poruncesc în numele lui Isus Hristos să fugi." Diavolul a
plecat. Pastorul ne-a spus, "Noi trebuie să fim încrezători atunci când ne rugăm."
Mi-am reluat rugaciunea, strigând: "Isus, ajută-mă. Ajută-mă." Asteptam deja de ceva timp atunci când Isus a apărut
într-o lumină puternică. El a vorbit cu mine, "Yoo-Kyung, nu iti fa griji, te voi proteja .... Nu contează ce fel de
demoni va vor ataca, nu vă fie frică şi nu vă faceţi griji. Cu toată puterea ta apeleaza la mine si Eu voi veni şi voi
arunca demonii departe. Deci, nu vă fie teamă şi să fiti puternici.. "
==== ZIUA 5 ====
Nota autorului: Casatoria dintre sora Baek, Bong-Nyo si Isus simbolizeaza relatia dintre Salvator si pacatosii pe care
El i-a salvat. El a dorit sa arate acest lucru noii convertite, sora Baek.
Baek, Bong-Nyo:
După serviciu am început cu sârguinţă sa ma rog în limbi atunci când Domnul mi-a apărut şi a spus, "Bong-NYO, să
mergem în Rai." El m-a ţinut de mână şi m-a ghidat. Curând am fost în picioare in fata tronului Tatălui Ceresc si sfânt.
Isus mi-a explicat motivul pentru care am fost adusa la cer: "Bong-NYO, aş dori să am o nuntă frumoasă în Rai cu tine
astazi, si de aceea suntem aici." Curând, îngerii au început pregătirea rochiei mele si m-au împodobit cu multe
bijuterii. Nu am vazut niciodata ceva asemanator rochiei de aur pregătite pentru mine. Am fost plina de bucurie. Mulţi
îngeri şi cetăţeni ai cerului ne-au felicitat cu ocazia căsătoriei noastre, şi nu voi uita niciodată această scenă. Chiar
atunci tronul sfânt al Tatălui nostru Ceresc părea să se legene uşor înainte şi înapoi. De fiecare dată când tronul Său
sfânt se misca, pentru că Dumnezeu era atât de încântat, cinci stele strălucitoare au inceput sa radieze in culori. După
ceremonie, am calatorit in tot Raiul, tinand mana Domnului. Am fost la apogeul fericirii mele.
Lee, Haak-Sung:
Cu multa hotărâre, am început să ma rog în limbi, atunci când dintr-o dată crucea agăţata în spatele podiumului a
radiat o lumină strălucitoare, şi o uşă rotunda a apărut. Un pic mai târziu, Isus a apărut. "Haak Sung, Te iubesc." Nu
pot să explic fericirea care m-a copleşit. "Haak-Sung, există un loc in care rebuie să mergi cu mine, deci hai să
mergem." De îndată ce Isus m-a luat de mana, corpul meu a inceput sa pluteasca în aer, usor ca o pana. Când am ajuns
la destinaţie, acolo era o duhoare ciudată, şi am vazut un loc foarte murdar. Puteam să respir greu din cauza mirosului
care ma inconjura. "Isus, Isus, iubitul meu. Unde suntem? Eu nu pot vedea prea bine în faţa mea," am strigat, dar Isus
a spus, "Haak-Sung, nu te speria. Acesta este iadul, Eu te voi proteja, deci nu iti fa griji. Dar uita-te atent. "
Un foc de un rosu stralucitor încălzea porţile iadului, şi chiar înainte de a intra era insuportabil de cald. As fi vrut să
ma întorc de la acel foc arzător şi de la căldura aceea intensă. L-am întrebat, "Isus, cum putem pasi în această groapă
de foc? Eu nu cred că pot face acest lucru." Ne-am dus într-un alt loc, in care era o groapa intunecata, şi nu am putut
vedea nimic. Apoi, de îndată ce Isus mi-a atins ochii, am putut vedea foarte clar. Acolo era o femeie batrana, cu o
privire disperata, stand nemişcata şi purtând o rochie albă tradiţională coreeană. Isus mi-a spus, "Haak-Sung, priveste
mai atent," aşa că am mers mai aproape de bătrâna doamnă.
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Era bunica mea maternă, care a murit câţiva ani mai devreme. Când mama mea a
plecat de acasă, bunica mea maternă m-a crescut. Bunica mea ne-a iubit. Eu nu
am fost chiar sigur că bunica mea era acolo, în iad. Cu uimire am strigat la ea,
"Bunica, sunt eu, Haak-Sung. Cum poate o persoană blândă şi buna sa sfârşeasca
aici? Grăbeşte-te, ieşi de acolo." Bunica mea m-a recunoscut indata, şi surprinsa,
m-a întrebat, "Haak-Sung, de ce esti aici? Cum ai ajuns aici?" Am raspuns: „Isus
m-a adus aici. Bunica, repede, iesi de aici!” Bunica a inceput sa planga si sa
strige: „Haak-Sung, atat de mult as vrea sa ies de aici, insa aici nu poti sa faci
ceea ce vrei. Tu sa nu sfarsesti aici. Pleaca imediat !” Cu ochii in lacrimi, L-am
implorat pe Isus: „Isuse, te rog ajut-o pe bunica mea sa iasa de aici! Ea a avut o
viata trista!” Intr-o clipa, un sarpe urias a aparut langa picioarele bunicii si a
inceput sa se urce si sa se incolaceasca in jurul trupului ei. Am strigat cu voce tare, "Ahh." Bunica mea, ingrozita, a
strigat: "Salvează-mă, te rog,", dar nu mai era nimic de facut. "Isus, Isus al meu iubit, eu sunt cel care a făcut atât de
mult rău," am strigat. "Te rog, fă ceva, te rog!" Isus nu a spus niciun cuvânt, dar inima lui era indurerata in timp ce El
privea. Am plâns şi am strigat si am implorat, dar fara niciun folos. Chiar
şi în mijlocul acestei nebunii, ea a întrebat despre bunăstarea familiei şi a
fost ingrijorata. "Haak-Sung, cum sunt surorile tale? Ce face mama ta?"
I-am răspuns, "Toată lumea este bine", şi indata ce i-am răspuns, şarpele
s-a înfăşurat si mai mult în jurul ei. Ţipetele chinuitoare ale bunicii mele
au crescut mai tare şi mai tare. Isus m-a luat de mana mi-a spus: "HaakSung, e timpul să mergem acum." Am plecat lasand in urma strigătele
bunicii mele şi am ieşit din iad. Iisus a spus: "În iad, în comparaţie cu
lumea fizică, toate simturile sunt mai clare si mai puternice . Haa-Sung,
nu plânge. Ai văzut clar, asa ca mergi şi slujeste-l pe Domnul cu credinţă.
Ai înţeles ? "
Mai târziu, Isus m-a chemat: "Haak-Sung. Iadul a fost îngrozitor, dar vreau să-ţi arăt Raiul astăzi." Într-un timp scurt,
am fost în Rai. Grupuri de îngeri şi mulţi oameni care au ajuns în cer înainte de mine au venit si mi-au urat bun venit.
Îngerii L-au inconjurat pe Isus şi si-au dat mâinile cu bucurie ca sa danseze impreuna. Totul in Rai este intr-un
contrast complet fata de scenele de iad. În Rai, ceea ce am văzut noi, este uimitor, şi de necrezut. În timp ce eram în
Rai am făcut o cerere lui Isus. "Isus, fiul pastorului, Joseph ... piciorul lui este acoperit cu condiloame dureroase şi el
poate merge cu greu Te rog să-L vindeci. Şi mama mea suferă de dureri de spate Ajut-o să nu fie în durere. Ajuta-l si
pe fratele Oh, Jong-Suk... , care locuieşte în biroul bisericii, pentru a gasi rapid un loc de muncă. Şi, în sfârşit, ajuta să
aibă loc o trezire la biserica noastră. ". Isus a răspuns fericit, "Da, bine." Isus s-a uitat la mine şi a spus, "Haak-Sung,
este suficient pentru astăzi. Să mergem." Când Isus m-a ţinut de mâna, am zburat din cer, ajungand înapoi la biserică.
Am reluat rugat cu sârguinţă rugaciunea. Nu m-am putut opri să mă gândesc la bunica mea maternă, care suferă în iad,
şi am izbucnit în lacrimi. Aveam atat de multa suferinta şi durere, incat am strigat lovind şi tipand: "Doamne, ce să
fac? Bunica mea a murit din cauza mea Acest lucru face sa ma doara inima ata de tare.. Bunica mea ... Saraca bunica
mea." Am plâns până la epuizare. Apoi am început din nou. Am strigat la Domnul. Plâng foarte rar, dar nu mi-a venit
sa cred ca lacrimile mi-au curs timp de 2 ore, 3 ore, iar apoi 4 ore. Prima sesiune de rugăciune s-a terminat, dar eu încă
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nu am putut să-mi domolesc durerea. Am împărtăşit mărturia mea cu privirea la vizitele în Rai şi in Iad cu alţii. Apoi,
la 5 dimineaţa am inceput al doilea serviciul de rugăciune, care s-a încheiat 5 ore mai târziu. Pe cand pastorul predica,
Isus a aparut, iar predica pastorului a devenit mai puternica. Ingeri au coborat din Rai, asezandu-se langa podium, iar
unii dintre ei aveau cate un vas cu suport. Ei au adunat toate rugaciunile noastre. Si ei spuneau: : „Amin. Amin”.
Chiar si dupa ce serviciul s-a terminat, nu am putut sa-mi opresc durerea de a o vedea pe bunica mea in iad.
==== ZIUA 6 ====
Baek, Bong-Nyo:
4 ore au trecut de când a început predica pastorului. Nici unul dintre noi nici macar nu a clipit. Meena, fetita de 5 ani,
de asemenea asculta cu atenţie predica. Cum mi-am fixat ochii pe pastor, Isus a apărut impreuna cu o multime de
îngeri. Isus conducea 9 oi. Ne-am dat seama ca numărul de oi ale lui Isus şi numărul de războinici ai rugăciunii era
acelasi! "Toti sunteţi oile mele. Eu mereu am grija de voi. Deci nu vă faceţi griji."
Predica pastorul lui Kim parca ardea, şi el a vorbit insufletit de Duhul Sfânt. Isus a fost profund implicat în predica
pastorului, şi a strigat cu bucurie, "Ai facut treaba buna, pastor Kim, te descurci de minune.." Isus a mers alături de
pastor, cu un zambet radios constant. Când pastorul s-a mutat la stânga lui, Isus s-a mutat la stânga, atunci când s-a
mutat la dreapta, Isus, de asemenea, s-a mutat la dreapta. Apoi, zece îngeri au apărut. Unul dintre ingeri avea o carte
deschisa in care înregistra ceva în grabă. Alţi îngeri l-au înconjurat pe pastor, purtand niste vase in care colectau
predica. Atunci când vasul a fost plin, îngerul următor a venit cu un alt vas, iar acest lucru a continuat, dupa care vasul
a fost dus la cer. Isus s-a bucurat şi îngerii, de asemenea s-au bucurat.
Dupa predica a sosit timpul pentru rugaciune. In timpul rugaciunii, cei 9 membrii adunati laolalta aratau ca si cum ar fi
fost intr-o batalie. Am strigat catre Domnul cu pocainta, lacrimi si sudoarea a inceput a curge.
Atunci Isus s-a apropiat de mine, chemandu-ma pe nume. Domnul a vorbit, comparand diferite biserici, "Bong-NYO,
multe biserici dorm şi nu au aprinse lampile lor de veghe, insa membrii Bisericii Domnului se roaga cu atata sarguinta.
Sunt atat de fericit acum." Apoi, îngerii au coborât în grupuri de câte trei. Unu, doi, trei, patru, cinci; am numărat
pentru un timp, dar nu am putut vedea sfârşitul procesiunii lor, asa ca m-am oprit. Ei au continuat la nesfârşit
coborarea şi au stat în faţa altarului unde cei nouă ne rugam. Ei au colectat rugăciunile noastre în vase de aur şi le-a
luat pana la cer si apoi s-au intors. Îngerii au luat rugăciunile noastre către Dumnezeu. Dar mai tarziu, cand membrii
Bisericii Domnului s-au închinat toată noaptea aruncându-se în rugăciune, îngerii ne-au mulţumit pentru ca le-am
oferit atât de mult de lucru.
Isus a spus: „ Sarguinta voastra s-a suit sus la Tatal cel Sfant si lucreaza zi si noapte. Eu si Duhul Sfant suntem mirati
de dedicarea voastra. Este greu de gasit o biserica ca a voastra pe pamant. Sfantul Tata ne-a intrebat „Ce sa le dau?”
Apoi Tatal l-a intrebat pe Isus: „Fiule, ce sa fac?” Isus a raspuns: „Tata, fa ceea ce doresti”. Duhul Sfant ne-a uns cu
foc, ulei si daruri ceresti. Tatal a zis: „ Pentru sotia pastorului Kang, Hyun-Ja, doresc in mod
special sa fie unsa cu focul Duhului Sfant si cu darul vindecarii si doresc ca ea sa danseze dansul
spiritual cu indrazneala.”
Cand sotia pastorului a inceput dansul spiritual toata lumea a privit cu veneratie. Ea incepuse sa
devina rosie sub indrumarea Duhului Sfant.
Dumnezeu m-a pus brusc într-un loc care părea ca şi cum aş fi sub apă, era ca si cum corpul meu
şi picioarele mele ar fi capatat brusc o minte proprie. Un pic mai târziu am auzit vocea
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Domnului zicand, "Eu vă voi boteza cu foc arzator." M-am simţit ca şi cum aş fi fost aruncata în ulei, iar corpul meu
instantaneu l-am simtit ca o minge de foc.
Mai târziu, Isus a inceput sa vorbeasca despre bisericile din Coreea. Cu un ton suparat, El a vorbit, "Cat de bună este o
biserica daca este doar mare şi goala, avand o cruce iluminata sus? Am ales liderii bisericii pentru a salva sufletele
pierdute, dar le lipseşte rugăciunea, şi mi se rupe inima."
Mai târziu, am dansat dansul sfânt şi m-am rugat în limbi. Atunci Isus m-a ţinut de mâna, spunând, "Bong-NYO, vino
cu mine în Rai." De îndată ce am ţinut mâna lui Isus ", am fost brusc imbracata intr-o haină albă, şi am fost cu Isus,
zburand în aer. Cu cat am ajuns mai sus, cu atat pamantul a devenit mai mic şi mai mic. Universul era atât de frumos.
Am zburat pentru o vreme, iar apoi am parasit galaxia. Când am trecut de galaxie, s-a facut din nou întuneric, şi am
văzut două drumuri. Am mers pe drumul din dreapta, aşa că am întrebat: "Doamne. Unde duce drumul din stânga?" El
mi-a spus că acesta duce catre iad. Se părea că am fost pe drum pentru o vreme, când deodată a apărut o lumină care a
fost atât de intensă incat nu am putut deschide ochii.
Cerul era plin de stele. Oamenii de pe Pamant spun de multe ori cuvântul paradis, dar ceea ce am văzut nu poate fi
descris in cuvinte pământeşti. "Cum poate fi? Cum poate fi aceasta posibil?", L-am întrebat. Oamenii nu isi pot
imagina pe deplin cum este Raiul. Mulţi îngeri m-au întâmpina, salutandu-mă. Isus a spus, "V-aţi decis şi v-ati angajat
să participati cu sârguinţă la treburile bisericii, aşa că as vrea să iti arăt casa ta din Rai. Urmeza-ma." Am văzut îngeri
multi construind ceva. Isus mi-a spus, "Aceasta este casa ta." M-am uitat, dar nu era nici o casă. Am văzut doar o
fundaţie adâncă. Îngerii au folosit aur pentru a-si efectua munca. Iisus a spus: "În câteva zile, casa ta va creste în sus.
Nu te descuraja, ci roaga-te cu sârguinţă şi a trăieste cu fidelitate. Te-ai închinat diavolului şi ai condus mulţi oameni
în ratacire. Dar, ai luat o hotarare, de a crede în mine si de a participa cu sârguinţă la treburile bisericii. "Iisus a spus:
"Am un loc pe care vreau să ti-l arăt, aşa ca urmeaza-ma", şi El m-a condus într-un alt loc. "Iubita meu Bong-NYO, eu
iti voi arăta comoara din visterie şi casele persoanelor responsabile de evanghelizare, a pastorului bisericii tale, Kim,
Yong-Doo, şi a soţiei sale, Kang, Hyun-Ja. Priveşte cu atenţie. Pe pământ o mie de cladiri sunt comparabile cu o
clădire în Cer, şi totul în Rai este de nedescris cu vocabularul uman limitat. In fata ochilor mei era o cladire enorma
care radia o lumina atat de intensa incat a trebuit sa imi acopar ochii. Aceasta este casa pastorului Kim, Yong-Doo.
Isus si-a ridicat mainile si deodata am putut vedea cu claritate casa cea frumoasa si noua a pastorului Kim, Yong-Doo.
Apoi Isus a spus: “Haide sa vedem acum comoara din visteria pastorului. Distanta de la casa la casa visteriei era de
aproximativ trei-patru staţii de autobuz, în comparaţie cu masurile pamantesti. Comoara era foarte bine pazita de sute
de îngeri, astfel încât nu am putut intra. Când Isus a apărut, îngerii pazitori si-au lasat aripile în jos, au stat în picioare
şi s-au închinat înaintea Lui. Pentru a intra in visteria oricarei comori în ceruri este necesară permisiunea lui Isus.
Culorile radiante care se revărsau de la visterie erau o imagine minunata. "Wow, pastorul Kim va fi atât de fericit,",
am spus. In interiorul visteriei îngerii erau ocupati ca sa adune nenumărate materiale care vin de la pastor de pe
pământ. Comoara pastorului se acumuleaza incontinuu. L-am întrebat pe Isus, "De ce e casa pastorului lui Kim atât de
mare şi de ce el are o comoara atat de mare?" Domnul mi-a răspuns, "Pastor Kim, Yong-Doo a inceput sa mearga pe
drumul credintei de timpuriu, iar el mereu s-a rugat şi m-a servit cu sârguinţă." Iisus a spus: "Acesta e tot timpul pe
care il avem astăzi, aşa că vom vedea mai mult data viitoare cand vei fi aici." El m-a adus înapoi la biserică. Isus a
spus un singur lucru înainte de a ma lasa: "Când am murit pe cruce, mulţi credeau că nu voi trăi din nou. Ei [mulţi
oameni] nu au mai crezut in mine, au incetat mersul la biserică, iar acum fac alte lucruri, lumeşti. "
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==== ZIUA 7 ====
Kim, Joo-Eun:
M-am rugat în limbi pentru aproximativ o oră, când deodată a strălucit o lumină. Atunci Isus, purtând o haină albă, a
apărut în faţa ochilor mei. Isus avea părul şaten şi purta o imbracaminte de un alb sclipitor. El m-a chemat pe numele:
"Joo-Eun, iubita meu Joo-Eun, te iubesc." Isus a venit mai aproape si El mi-a vorbit. Am fost surprinsa şi am spus,
"Eşti cu adevărat Isus? Wow, Isus, eu chiar Te iubesc. Esti Minunat." Am fost plina de emoţie pentru că nu ştiam ce să
fac. Isus s-a aşezat în faţa mea spunând că El m-a iubit. In extaz, am spus: "Isus, eu chiar te iubesc", şi El a răspuns,
"Da, te iubesc foarte mult, de asemenea." Isus mi-a spus, "Roaga-te cu sârguinţă, şi mă voi descoperi tie pentru a te lua
la cer ca sa iti arat lucrurile de acolo. Deci, roaga-te cu sârguinţă," si El a disparut. Deci, dupa ce Isus a disparut am
inceput sa ma rog in limbi cu toata puterea. Deodata un obiect ciudat a aparut in fata mea, venind catre mine.
Ambele colturi ale ochilor ei pareau uşor rupte, iar ochiul drept avea forma de X. Acest diavolul era acoperit cu
cicatrici. Am strigat, "În numele lui Isus, pleacă de la mine." Diavolul a
dispărut. Am continuat rugăciunea, când ceva cu ochii mai ascutiti decât
ai unei pisici a apărut in fata mea. Avea aripi de liliac, şi dinţi ascuţiţi
proeminenti iesiti in afară. Acesta s-a grabit spre mine să mă sperie, dar lam învins, în numele lui Isus.
Apoi, a apărut un demon oarecum familiar, şi m-am întrebat unde l-am
vazut înainte. Am realizat ca era personajul pe care l-am văzut in jocul pe
calculator Starcraft. Acest demon feminin a fugit catre mine. Ea a încercat
să ma priveasca astfel incat sa ma intimideze. Spre deosebire de celelalte
duhuri rele, care au fugit repede atunci când am menţionat numele lui
Isus, acest demon feminin nu a plecat atât de uşor. Chiar şi după ce am strigat în mod repetat, aceasta nu s-a clintit, şi
atunci am devenit foarte speriata. M-am repezit catre pastorul Kim care statea lângă amvon şi am continuat
rugăciunea. Pastorul mi-a luat mâna şi mi-a ridicat-o în sus, rugându-se cu mine, şi numai atunci diavolul ne-a parasit.
==== ZIUA 8 ====
Pastorul Kim, Yong-Doo:
A trecut aproximativ o săptămână de când am început rugăciunea. Lupta noastră spirituală s-a intensificat, iar
incercarile noastre fizice au continuat zi de zi. Unul câte unul, fiecare dintre războinicii spirituali s-au deschis si s-au
umplut de Duhul. Forţe demonice au făcut apoi o mişcare agresiva ofensiva. Foarte multe conflicte au apărut, pentru a
ne testa gradul nostru de manie. In ziua urmatoare, una dintre anvelopele masinii mele a avut inauntrul ei o bară
introdusa oblic. A doua zi, roata din faţă a avut o altă gaura mare. Am fost atât de frustrat din cauza acestei situaţii. Cu
toate acestea, nu m-am plâns lui Dumnezeu, ci am strigat "Aleluia", cu o inimă recunoscătoare. A doua zi, o masina de
remorcare a dus maşina mea departe. Acest lucru chiar a fost aproape sa ma împinga sa stau pe margine, dar soţia mea
şi membrii adunarii mi-au amintit, "Pastore, trebuie sa perseverati prin asta." Mai târziu, cineva a spart farurile
masinii, iar apoi a doua zi după asta, cineva a taiat partea din fata a masinii cu un obiect ascuţit.
Serviciul in Biserica a avansat sub conducerea Duhului Sfânt.
In inchinare, rugăciune, predică, ne-am bazat pe călăuzirea Duhului Sfânt. Predica poate avea loc la sfarsitul
programului, deoarece nu există nici o presiune pentru a o termina într-un interval de timp.
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Fiecare războinic al rugăciunii vede prezenţa lui Isus în timpul serviciului de rugăciune care dureaza toată noaptea,
astfel încât acestea să nu se simt obosit, chiar dacă serviciul continua până în dimineaţa următoare. Noi suntem
întotdeauna de alertă, şi nu este timp pentru a lasa garda jos, deoarece atacurile diavolului sunt fără încetare.

Kim, Joo-Eun:
Ma rugam în limbi atunci când m-a abordat Isus spunând, "Joo-Eun, te
iubesc." El a continuat, "Joo-Eun, roaga-te cu sârguinţă, şi Eu te voi lua de
mâna şi te voi conduce in Rai. Roaga-te neîncetat si Eu iti voi arăta Raiul.
Ati înţeles?"
Mai târziu în acea noapte, diavolii au apărut în grupuri. Unul avea aripi ca
un liliac, cu două coarne mici pe cap şi ochii ca ai unei pisici. Diavolul a
zburat spre mine cu gura larg deschisa, si un fel de noroi lipicios i se
scurgea din gura. Ochii ii erau injectaţi. Am strigat, "În numele lui Isus, îţi
poruncesc diavol murdar:. Fugi de la mine" Cu asta, a dispărut. Puţin mai
târziu, un diavol cu fata albastra, cu ochii mici, s-a apropiat de mine. M-am
speriat şi mi s-a facut pielea de găină pe tot corpul; am strigat, "În numele
lui Iisus, fugi de mine." Dar acest diavolul nu s-a clintit. În schimb, el a
incercat sa ma orbeasca. Am strigat cu glas tare şi mi s-a facut foarte frică
atunci când sora Baek, Bong-NYO, care stătea lângă mine, a strigat: "În
numele lui Iisus, fugi de la noi!" Numai atunci a luat-o la fuga.
Am continuat sa ma rog, cand un dragon urias rosu statea in aer deasupra mea. Avea ochii verzi. Purta pe cap niste
coarne mari si ascutite. Din nari ii iesea fum. S-a repezit spre mine ca şi cum ar fi fost pe punctul de a ma înghiţi de
vie. Nu m-am clintit. Am stat jos, rugându-ma cu sârguinţă în limbi, în numele lui Isus, şi brusc a fugit. A fost un
sentiment plăcut. Nu mi-am dat seama de puterea şi amploarea numelui lui Isus înainte de această experienţă.
Putin mai tarziu, un craniu hidos, teribil de respingator, a aparut, chicotind ca şi cum m-ar fi batjocorit. Încă o dată mam rugat în limbi, folosind Numele lui Isus pentru a alunga demonul.
Mai târziu, in timp ce mă gândeam la Isus atârnând pe cruce, El a apărut, încurajând-mă şi spunând, "Joo-Eun, doar un
pic mai mult, roaga-te un timp mai lung."

==== ZIUA 9 ====
Lee, Haak-Sung:
Atacurile concentrate ale diavolului au început. Joo-Eun mi-a spus despre aparitia dragonului rosu in fata mea.
Dimensiunea sa enormă m-a speriat. El avea ochi verzi, şi pe nari ii iesea fum negru. Dinţi sai erau ascutiti, gheare ii
ieseau din degete şi coada era foarte lunga. Cu toate acestea, m-am rugat cu îndrăzneală, şi aceasta a dispărut.
Un pic mai târziu un diavol de sex feminin a apărut, strigând: "Hee-hee-hee!" Gura ei era plina de dinţi ca ca ai unui
lup. De asemenea, am sesizat o armată în marş, avand cizme de luptă, tropaind galagios în spatele meu. Şi îndată au
aparut umbre întunecate care m-au înconjurat. Galacia facuta de diavol şi tropaiala militara a cizmelor m-a speriat, aşa
că am început să plâng: "Doamne, ajută-mă. Te rog ajută-mă!" Il asteptam pe Domnul Isus, cand el a apărut într-o
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lumină strălucitoare. Spirite rele au disparut de îndată ce Isus a apărut. Isus m-a ţinut de mana, şi am cântat şi am
dansat impreuna cu El.
Mai târziu, Isus m-a chemat: "Dragul meu Haak-Sung, nu doresti să vizitezi Raiul?" De îndată ce m-a luat de mana,
corpul meu a fost imbracat intr-o haina alba. Am plutit în aer, şi am zburat spre îngerii ceresti, care ne aşteptau. Nu
mi-am putut ţine capul sus în mod corespunzător în prezenţa unei astfel de străluciri. Raiul ar putea fi descris ca un loc
stralucitor. Am crezut că am visat, dar Cerul a fost mai real decât lumea pământeană. Toate din Rai erau acoperite cu
aur. Nu era nici un loc din care lumina nu emana. Mulţi îngeri şi sfinţi mergeau preocupati, şi ingerii m-au întâmpinat
cu bucurie. I-am spus, "Isus, vreau să ştiu dacă există o casă pentru mine aici." Apoi, Isus a trimis doi îngeri care să
ma însoţească în locul în care era casa mea. Casa mea nu era mare, dar zidurile ei erau făcute din cărămizi de aur. Am
văzut o grădină enorma de flori, plina flori diferite. Am avut o dorinţă bruscă de a sări în sus şi de a ma invarti în jurul
grădini. De indata ce am mirosit aroma dulce a florilor, am fost plin de bucurie şi am sărit în sus şi în jos ca un copil.

Kim, Joo-Eun:
Ma rugam în limbi atunci când un diavol s-a apropiat de mine. Avea o cicatrice cusuta în formă de X, pe ochiul său
drept şi ochiul stang arata ca al unui raton negru. Arăta ca un diavol de sex masculin, şi am strigat, "în numele lui Isus,
fugi de la mine!" Mai târziu, un demon care avea aripi de liliac s-a apropiat de mine. "Ce rău am făcut ca sa mă
deranjezi in felul acesta?" Acesta mi-a spus: "Hei, eu nu voi veni din nou, dacă ma lasi să intru în tine şi apoi sa ies,
doar o singură dată." I-am răspuns, "Tu, tu diavolul murdar, În numele lui Isus, dispari din fata ochilor mei!" Cu
aceasta, el a dispărut. După aceea m-am luptat cu trei sau patru sau mai multi demoni diferiti. Şi apoi deodată am
simţit o aromă dulce-mirositoare înconjurandu-ma. Isus a venit şi m-a chemat pe nume: "Draga mea Joo-Eun, dă-mi
mâna ta." Aşa că mi-am intins mâinile, şi Isus m-a apucat de mâini, cu mâinile Sale calde şi blânde. I-am spus, "Isus,
ma doare umărul rău", şi de indata ce Isus si-a pus mâinile peste umerii mei, durerea s-a diminuat.
Isus a dat fiecaruia dintre razboinici ai rugăciunii cate o poreclă. A fost foarte distractiv. Isus m-a numit pe mine "faţă
pistruiata" pentru că am multe puncte pe fata mea. Numele Joo-Eun inseamna "Sesame" sau "Pistruii", deoarece ea
este acoperită cu pistrui.
Lee, Haak-Sung:
Isus m-a consolat, din cauza tuturor durerilor prin care am trecut văzandu-i pe membrii familiei mele în iad, "Dragul
meu Haak-Sung, ai plans atat de mult, după întâlnirea bunica ta in iad."Domnul mi-a amintit, " Haak-Sung, când te voi
mai lua pentru a vizita iadul, nu trebuie să dai mana nimanui, chiar dacă aceasta este bunica ta iubita. Nu trebuie
niciodată să ţineţi mâna cuiva, în acel loc."

Baek, Bong-Nyo:
Mai târziu, Isus din nou m-a luat pentru a vizita iadul. De data aceasta l-am văzut pe tatăl meu
decedat şi pe fratele meu mai tanar, in varsta de 26 ani. El s-a sinucis prin ingerare de otravă. Ei erau
amândoi goi. Ochii lor i-au întîlnit pe ai mei. "Sora mea mai mare, Bong-NYO, cum ai venit aici?
Acesta nu este un loc pentru tine, sora mai mare! Roagă-te Domnului. Grăbeşte-te şi pledeaza pentru
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mine in fata Lui să mă scoată. Ajuta-ma sa ajung la cer. Acum! "Odata cu strigătul său, fratele meu a fost aruncat intrun vas cu lichid in fierbere. Am putut auzi cum fierbea.

Inca de cand eram copil, tatal meu m-a dispretuit si ura lui s-a amplificat de-a lungul anilor. Tatal meu pamantesc mi-a
spus: “Bong-Nyo, pe cand traiam am facut atat de multe lucruri josnice pe care le regret foarte mult acum. Stiu de ce
sunt aici. Imi pare foarte rau.” L-am intrebat pe Isus: “Doamne, de ce este tatal meu aici?” “Tatal tau a pacatuit foarte
mult. El nu a crezut in Mine, insa el a jucat le pariuri in fiecare zi. Cand mama ta a fost insarcinata cu fratele tau, si
mai avea o luna pana sa nasca, tatal tau a lovit-o in abdomen. Copilul a suferit o trauma in abdomen si apoi a murit.
Tatal tau de asemenea a fortat-o sa ingroape pe munte un copil care inca era in viata. Tu nu stii acest lucru? Dupa
comiterea unui astfel de pacat, lui nu i-a parut rau si nici nu si-a cerut iertare. Este drept ca el sa fie acum aici, in iad.”
Am vazut o alta fata si am ştiut ca era sora mai mica a soacrei mele. Ea a cerut cu
sinceritate ca, atunci când ma voi intoarce pe Pământ, nora ei şi familia ei să creadă în Isus
Hristos, sa se roage cu sârguinţă, sa vada şi iadul, ca sa mearga apoi cu toţii în Rai. Ea a
spus, "Eu chiar nu am ştiut că există un iad, sau cât de cald şi mizerabil este aici. Candva
am avut titlul de diaconita la biserica, dar niciodata nu am slujit la biserică. Am avut idoli
prea multi în lume, si asta m-a corupt. De aceea sunt aici. Acum regret atat de mult ", a
strigat ea. Apoi, ea a fost aruncat în lichidul fierbinte, în acelaşi mod ca fratele meu mai
mic. Eram aşa de speriata şi trista, incat nu am mai putut rezista. Pe fata mea curgeau
lacrimi, iar atmosfera aceea arzanda mi-a făcut respiraţia dificilă.
Isus a continuat, de asemenea, sa verse lacrimi. Domnul a avut o lecţie importantă pentru mine: "Exista doar o singură
dată şansa pentru a ajunge in Rai, şi asta este atata timp cat sunteţi încă în viaţă din punct de vedere fizic." Nu se mai
poate face nimic, dar priveste-le suferinta. Focul din iad nu poate fi comparat cu focul din lumea noastră fizică.

Lee, Yoo-Kyung:
După ce m-am rugat până la 07:30, am venit acasă în speranţa de a dormi, si atunci am simţit o
prezenţă în cameră. Am deschis ochii, dar nu am văzut nimic. Când am închis ochii din nou,
Isus era aşezat lângă mine. O teamă bruscă a venit peste mine, iar pe corp mi s-a facut pielea de
găină. M-am rugat cu îndrăzneală în limbi. Dintr-o data, persoana care ma gândeam ca este Isus
s-a transformat într-un demon al întunericului, avand ochi de culoare albastru închis.
Demonului i-au stralucit ochii, şi cu mâinile ridicate a încercat să recite Rugăciunea Domnului.
Apoi el a strigat: "Sa apara toţi demonii!" Am fost îngrozit. Cu un strigăt de comandă am spus,
" Diavol, în numele lui Isus, pleaca de la mine."Demonul a disparut instantaneu.
==== ZIUA 10 ====
Kim, Joo-Eun:
În timp ce ma rugam intens în limbi, un dragon roşu a apărut in fata mea. Acesta a sărit brusc la mine. Dragonul avea
ochii unui crocodil ameninţător si gheare foarte groase şi ascuţite, şi el a încercat să mă sperie, intepandu-ma cu
ghearele. Pe nor scotea un fum dezgustător şi respingător. "Satan, tu fiinta hidoasa, fugi de la mine, în numele lui
Isus." Strigam ca o femeie nebună. Balaurul apoi s-a îndreptat spre sora Haak-Sung. Haak-Sung a devenit speriata.
Rugăciunea ei în limbi a devenit mai intensă şi cu voce tare. Ea a strigat, aşa cum si eu am făcut-o, "Satan, fugi de la
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mine, în numele lui Isus." Curând, balaurul s-a apropiat de mine, şi s-a transformat într-un dragon negru. Cu un râs
răutacios, balaurul a început să vorbească, "Nu te ruga. De ce tii ochii inchisi cu atata efort atunci când te rogi? Dacă
aceasta este situaţia, atunci deschide ochii. De ce trebuie să închizi ochii în timpul rugăciunii? Deschide ochii in acest
moment. De ce te rogi atât de intens astăzi? " Acesta a încercat să imi strice concentrarea în rugăciune. Am strigat din
nou, "Satan hidos, fugi de la mine, în numele lui Isus." Cu toate acestea, dragonul nu s-a lăsat atât de uşor. Prin
urmare, a trebuit să subliniez Numele lui Iisus, mai empatic. Cu strigăte de numele lui Isus, balaurul din nou s-a întors
spre mine cu ochii răi iesiti in afara, i-au cazut dinţii şi a fugit.
Curând un alt spirit a început să se apropie mine. Mi-am dat seama că era un spirit feminin
celebru văzut în multe filme Horror coreene şi la TV. Am devenit speriata, dar am ştiut dacă
arătat ca imi e teamă, ma va ataca cu incredere. Cu toate puterile mele, am încercat să nu
exprim nici o teamă, asa ca m-am luptat cu fantoma in rugăciune. Scopul acestui demon este
de a speria oamenii de moarte. De la colturile gurii ii picura sânge pe jos, şi părul ei era
încurcat şi neîngrijit. Ea a scos un sunet, o chicoteala hidoasa. Cu toate puterile mele, am
strigat, "Fugi de mine, în numele lui Isus", şi a dispărut.
Mai târziu, Domnul Isus a apărut în faţa mea. Cu toate acestea, de data aceasta am simţit că
ceva este greşit. Am simtit nelinişte, şi m-am simtit speriata. Mi-aduc aminte ca pastorul ne-a spus să fim precauţi,
deoarece diavolul poate apărea ca un înger de lumină. Mi s-a spus dacă eu nu sunt în măsură să discern, ar trebui ori sa
ma rog în limbi ori sa testez îngerul cu Scriptura. Am încercat sa testez acest Isus prin rugăciunea în limbi. În
momentul în care m-am rugat în limbi, faţa „Domnului” a început să desfigureze şi să devina neagra. Diavolul a venit
la mine deghizat în Isus. Ochii diavolului luminau în toate direcţiile şi nu voia sa plece din prezenţa mea, el încerca să
imi distragă atenţia de la rugăciuni.
Sora Baek, Bong-Nyo:
Astazi in timp ce ma rugam in limbi, Domnul Isus a venit la mine. Am plans: “Doamne, Doamne”. Domnul mi-a spus:
“Opreste-te din plans. Am venit ca sa te iau in Rai. Vino cu mine”. In timp ce ma tinea de mana, fata Domnului emana
simpatie. Ori de câte ori am vizitat Raiul Sunt am fost copleşita de toate tainele, care sunt nelimitate şi eterne. Simt că
ar dura o vesnicie pentru a vizualiza şi experimenta toate cele ce sunt ale cerului. Isus mi-a spus să merg şi să observ
biserica din Cer. De îndată ce am ajuns acolo, fata mi-a a căzut de indata ce am văzut o clădire impresionantă, enorma.
Am strigat, "Wow!" Am fost într-o stare de extaz. Era atat de mare, se părea ca şi cum ar putea ajunge la cer, în Rai.
Mai tarziu, dupa ce am dat o tura prin Rai, Isus a spus: “Bong-Nyo, hai sa vizitam acum cel mai inalt varf din Rai.
Cand am ajuns in varf, am vazut multe zone diferite ale Raiului. Am vazut multi ingeri si gradini enorme, cu multe
tipuri de flori. Este imposibil pentru mine ca sa enumar toate tipurile diferite de plante sau de flori pe care le-am vazut.
Am putut vedea un ocean fara de sfarsit, limpede ca si cristalul. Acolo erau multe vase frumoase, plutind pe apa.
Mai tarziu, cand m-am intors pe pamant, desi am vizitat Raiul, mi-am amintit din nou de parintii mei si de fratele meu
care erau in Iad. Am plans ore intregi si nu am stiut ce sa fac. Curand, un grup de 15 ingeri au aparut in fata mea:
“Domnul ne-a poruncit sa venim pe pamant si sa o mangaiem pe sora Baek, Bong-Nyo. De aceea suntem aici.” Apoi
ei au stat in jurul meu si m-au mangaiat cu cuvinte calde. Atunci am fost capabila sa ma linistesc, iar lacrimile mi-au
disparut.
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Mai tarziu, in timp ce ma rugam, am vazut deodata Raiul deschis si pe Tatal Dumnezeu stand pe Tronul cel Sfant. El
mi-a vorbit si mi-a spus sa nu mai plang. Duhul Sfant a venit si mi-a soptit: “Iti voi da tie, precum si surorii Kang,
Hyun-Ja, darul vindecarii si focul Duhului Sfant. Cu toate acestea, voi trebuie sa le cautati cu sinceritate”. In timp ce
Isus statea langa Tatal, mi-a spus: “Bong-Nyo, atunci cand te vei simti slaba si obosita in timpul rugaciunii, Eu te voi
unge cu puterea Duhului Sfant”.
După un de timp, Isus a început să vorbească cu un glas aspru. Isus a declarat că bisericile şi păstorii se închinau Lui
în zadar. Cu totii urmează tradiţia şi fac lucruri omenesti. Multe din serviciile lor sunt scurte şi golite de mesaj. Durata
închinarii şi laudei a devenit inacceptabila. Ei sunt mai preocupati de ce vor face cand serviciul se va sfarsi. Timpul de
predicare este foarte scurt. Isus si-a exprimat suferinta Sa. In general, serviciile
dureaza aproximativ o oră; cu toate acestea, multe servicii au devenit mai
scurte de o oră. Ei se grabesc sa termine cat mai repede. Isus ar dori să se
manifeste prin predicatori ", dar pastorii predica în trup, şi nu în spirit. Ele sunt
mai preocupaţi de gestionarea timpului decât de predicarea în Duhul. Cu mai
puţin timp de inchinare si de serviciu, mulţi predicatori folosesc timpul liber
pentru uz personal, cum ar fi luatul mesei, mersul in excursii cu adunarea, şi
irosirea timpului in alte chestiuni triviale. Unii pastori sunt distraşi şi induşi în
eroare de către surorile atractive, şi dau o mare atenţie frumusetii lor. Mai mult
decat atat, unii dintre pastori nu ii trateaza in mod egal pe membrii adunarii lor. Membrilor bogati li se acorda mai
mult timp si mai mult respect decat celor saraci. Acesti pastori nu isi petrec suficient timp in rugaciune pentru slava lui
Dumnezeu, ci ei se roaga superficial, ceea ce este frustrant si dezamagitor pentru Domnul. Mesajele lor nu sunt
conduse de catre Duhul Sfant ci provin din puterea cunostintelor acumulate si din firea lor. De aceea aceste mesaje
sunt scurte si fara de putere. Predicatorii aleg sa nu fie condusi de catre Duhul Sfant, ci de catre vointa adunarii. Isus
doreste ca sa unga cu putere si sa ii foloseasca pe pastori pentru gloria lui Dumnezeu. Insa pastorii, cauta puterea in ei
insisi, indepartand-se de ungerea Domnului. Acum , mintea lor carnala este deasupra spiritului. Multi predicatori nu
pot simti inima Domnului si dorintele Lui. Domnul este adanc suparat. Atunci cand maresc sau construiesc bisericilea,
unii pastori o fac pentru gloria proprie si pentru mandrie. In inimile lor, cladirea devine un monument pentru propria
persoana. Acest tip de pastori petrec un timp foarte scurt in rugaciune, in schimb sunt preocupati de lucrurile lumii.
Cand Domnul mi-a spus lucrurile acestea, am vazut o expresie de durere pe fata Lui. Desi multi pastori se lauda cu
cladirile lor impresionante, Raiul il considera banal. Raiul este mult mai mare decat pamantul; daca cineva percepe un
lucru ca fiind important pe pamant, acesta poate fi neimportant in Rai. Isus mi-a spus: „Nu toti pastorii sunt rai.
Totusi, cei neascultatori trebuiesc disciplinati. Daca nu se pocaiesc, vor ajunge in Iad. Acolo vor fi chinuiti, iar intr-un
scurt timp te voi duce acolo, ca sa fii martora celor care au ajuns acolo inaintea lor.”
Mai tarziu in aceeasi zi, am avut nevoie de ajutorul Domnului pentru a intelege ceva. Unii dintre credinciosi, care sunt
crestini de zeci de ani, mi-au spus ca atunci cand o persoana moare, ea va merge ori in Iad ori in Rai. Ei sustineau ca o
persoana nu poate vizita Raiul sau Iadul atata timp cat inca este in viata. Spuneau ca aceasta este un nonsens. Au spus
ca biserica mea a avut probleme legate de doctrina si credinta. Au facut remarci sarcastice despre intalnirile noastre, si
au ridiculizat timpul nostru lung de rugaciune. In continuare, au declarat ca pastorul Kim si biserica ar putea fi o secta.
Asa ca m-am rugat: „Doamne, care dintre biserici este in realitate o secta? Ce se intampla cu familia mea?”. Domnul
mi-a zis: „Ce este o secta? Oamenii ii critica si ii judeca pe altii din cauza propriilor diferente, denominatiuni si
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doctrine. Ei comit pacat prin aceasta. Totusi, Eu sunt foarte multumit de biserica ta. Tu si restul membrilor va rugati
fara incetare tot timpul noptii. Toti cei care va persecuta si va denumesc o secta stiu ca Eu sunt viu si Eu sunt Domnul.
Voi ati primit daruri de vindecare si puterea de a scoate afara demonii. De asemenea, voi il urmati pe Duhul Sfant.”
Isus a continuat: „Oamenii care va judeca si va critica, unul dupa altul, vor primi o teribila judecata. Nu ii lasati sa va
conduca pe o cale gresita. Sunt adanc miscat de rugaciunile voastre. Nu va faceti griji. Va voi proteja pe voi si
biserica. Desi dorinta mea este sa ma dezvalui poporului meu si sa dau daruri spirituale, ei nu ma cauta pe mine. Multi
nu se roaga dupa voia mea.” L-am intrebat : „Isus, ce va fi cu biserica mea?”. Isus a spus: „Sunteti norocosi să fiti
umpluti cu Duhul Sfânt şi să primiti darul vorbirii în limbi atât de repede. Focul Sfânt va fi simţit şi primit de către
adunare."
In timpul serviciului, pastorul Kim s-a rugat pentru a primi puterea si ungerea Duhului
Sfant. Unii ar putea presupune că aceste servicii de lungă durată ne-ar putea epuiza; cu
toate acestea, predica, lauda, cântarile, sunt toate făcute cu daruire atât de multa încât
suntem plini de energie şi putem continua toată noaptea pana a doua zi. Într-o zi, pastorul
nostru a predicat cu atata credinta, astfel încât faţa lui s-a facut roşie. În timpul predicii,
care a fost puternica şi plina de pasiune, am avut o viziune a tronului slavei lui Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl a turnat untdelemnul ungerii peste noi. Se pare că Duhul Sfânt l-a uns pe
pastor cu foc. Am putut vedea pe Dumnezeu Tatăl turnand focul continuu şi ungandu-l pe
pastor cu ulei. Predica a devenit foarte puternica şi încântătoare. L-am văzut pe Domnul
Isus râzând cu bucurie. Domnul i-a spus îngerului sa inregistreze evenimentele cu
sârguinţă. Îngerul a inteles şi a ascultat.
L-am intrebat pe Isus despre o alta biserica mondiala, care are sucursale chiar si in Coreea. Unii spun ca numarul lor
este mare din cauza istoriei si a traditiei. „Sunt toti credinciosii la fel ca noi?”, am intrebat. Isus a raspuns: „Daca cred
in mine, desigur ca sunt salvati. Insa aceasta biserica strica Cuvantul lui Dumnezeu, prin cununia cu lumea.” In timp
ce discutam despre aceasta biserica, am vazut un rege al demonilor. Acest demon arata ingrijorat, nervos si preocupat
cu planul sau privind aceasta biserica. Isus a spus: „Multi din poporul lui Dumnezeu nu cunosc adevarul cu privire la
Satan si la fortele demonice. Poporul meu de credinciosi traieste fara a acorda multa consideratie dusmanului; totusi,
dusmanul va incerca sa va impiedice munca. Fiti curajosi !”
Mai târziu, pe când ma rugam alături de pastor, un imens dragon roşu a apărut. Fiara a intrat pe usa din fata. Părea să
fie la fel de mare ca cerul. Expresia fiarei era de mare furie. Scotea fum pe nari.
Balaurul mi-a vorbit: "Am încercat să pătrund în corpul tau. Cum indraznesti sa ma
provoci? Eu sunt regele iadului. Toti în iad mă ascultă cu frică! Cine te crezi?! Sunteti
nimeni. Nu aveţi nici un drept să dezvăluiti identitatea mea Aha.. acum ştiu cine eşti.
Unul dintre subordonaţii mei tocmai m-a informat dspre tine. Am comandat acestuia să
înşele şi să conducă mulţi oameni în iad.. Cu toate acestea, el s-a întors fara succes.
Când l-am întrebat de ce el nu a reuşit, a spus: "Regele meu, trebuie să vezi tu insuti de
ce este atât de greu. Am crezut ca vom duce cu uşurinţă oameni catre sinucidere. Cu toate acestea, rugăciunile
creştinilor sunt foarte puternice." "Ce vrei sa spui?”

Am certat subordonatul. A trebuit să verific declaratia

subordonaţilor ". Este adevărat, era aproape imposibil să luptam impotriva rugăciunilor." Deşi dragonul era speriat şi
ne-a certat, am fost sigura că Isus ne-a protejat. Balaurul a strigat cu blasfemie, vulgar şi a spus, "Am fost împiedicat."
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Isus a răspuns fiarei: "Unde crezi că eşti? Nu fi nepoliticos si violent. Dacă atingi o singura persoană din Biserica lui
Dumnezeu, vei fi pedepsit şi Tatăl meu te va lovi." Fiara a fost tulburata, şi a dispărut apoi brusc. Iisus a spus: "Asta
dragon din iad a încercat să vă înşele ca rege al spiritelor rele. Aceasta este prima manifestare a acestei fiare. El si-a
trimis intotdeauna subordonaţii pe pamant ca acestia să facă voia lui. Rugaţi-vă cu sârguinţă şi fără încetare.
Întotdeauna să fiti prudenti, şi nu vă faceţi griji, pentru că Dumnezeu va va proteja mereu. "
Pastorul Kim, Yong-Doo:
Intr-o zi de marţi, afara era totul inghetat, era 15 grade minus. În ciuda condiţiilor meteo, patru dintre membrii au ieşit
să evanghelizeze. Dar înainte de a face acest lucru s-au pregătit cu sârguinţă prin rugăciune şi cu puterea Duhului
Sfânt. Domnul i-a uns cu foc sfânt. Cei patru au pus la cale un plan pentru a evangheliza cu mai mult succes şi mai
eficient. Ei ştiau că o mare rasplata ii aşteaptă daca fac neobositi lucrarea Domnului. Ei s-au intors cu totii târziu, plini
de bucurie. "Pastore, nu mi-am dat seama că evanghelizarea ar putea fi un lucru atât de distractiv si placut", au spus ei.
==== ZIUA 11 ====
Kim, Joo-Eun:
Cum m-am rugat cu sinceritate, o lumină strălucitoare a apărut în faţa mea, si în fata
luminii era Isus. "Joo-Eun, eu te iubesc. Rugaţi-vă neîncetat. Rugati-va cu sârguinţă,
rugaţi-vă cu toată inima ta. Nu va opriti." Am simtit caldura si am fost capabila să-L văd
pe Isus mai clar. Atunci am ştiut de ce Isus mi-a spus să-mi ridic mâinile mai sus. Am avut
posibilitatea de a-L vedea pe Isus mai viu, când am făcut-o. I-am spus, "Wow, eu te pot
vedea mai clar, Doamne, îmi place, Isus, Iti multumesc." Am avut un sentiment bun, aşa
că m-am oprit din rugaciune pentru o clipă ca să ma bucur de triumful meu. Tocmai atunci
a apărut un duh rău. Acesta era mai negru decât întunericul. L-am alungat în numele lui
Isus, şi am continuat să ma rog în limbi.
Lee, Yoo-Kyung:
In timp ce ma rugam în limbi, un duh rău, cu gene lungi a apărut. Acesta plângea şi ma
implora să ascult ceea ce avea de spus. "Este foarte frig. Imi este atat de frig.. Există vreo modalitate ca sa ma pot
incalzi? Te rog." I-am răspuns, "Tu, duh împuţit si rău! În numele lui Iisus îndepărteaza-te de la mine.”
Sora Baek, Bong-Nyo:
Astăzi, Isus m-a dus în Rai. Nu se poate descrie cu cuvintele omenesti felul in care arata Raiul . Am fost în faţa
tronului Tatălui. Maiestatea Tatălui şi slava Lui sunt atât de mari, incat
nu mi-am putut ridica capul. M-am plecat înaintea Lui. Prezenta
Tatălui este de nedescris. Maiestatea Sa este dincolo de orice. Am
încercat să imi ridic capul pentru a vedea macar o bucatica din Tatăl,
dar strălucirea pură a luminii m-a împiedicat să-l vad. Tatăl Dumnezeu
este lumina. O minte finita nu poate înţelege sau imagina slava Lui.
Maretia lui Dumnezeu Tatăl apărea ca şi cum El ar acoperi latimea,
înălţimea şi adâncimea Raiului. Scaunul lui de domnie apărea ca şi
cum ar acoperi totul din cer de la est la vest. Semana cu o formaţie de
nori plutind peste scaunul Lui de domnie. O lumină strălucitoare mai
luminoasa decât soarele cobora in jos. M-am simţit ca un fir de praf in timpul cat am stat înaintea lui Dumnezeu.
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Mai tarziu, am parasit Raiul si un inger m-a insotit inapoi pe pamant. Dar de indata ce am ajuns pe pamant, o hoarda
de diavoli ne-a urmarit. Spiritele rele erau urate si infricosatoare. Desi
ingerul care ma insotea era foarte rapid, diavolii erau la fel de rapizi.
Unul era un dragon, altul era un sarpe, altul avea un cap de broasca si
altul avea un cap de om. Ei radeau in timp ce ne urmareau. L-am
intrebat pe inger: “Nu putem merge mai repede?” Spiritele rele erau
deja in fata noastra, blocand intrarea in biserica. Ei erau pregatiti de
atac. Ingerul a strigat : “Doamne, te rog vino acum!”. De indata ce a
strigat ingerul, Domnul a aparut in fata noastra. Cu voce puternica, El a
mustrat spiritele rele: “Cum indrazinti sa atacati copilul mei? Plecati
acum!” Intr-o secunda spiritele au disparut.
==== ZIUA 12 ====
Sora Baek, Bong-Nyo:
Ma rugam in limbi, si dupa 30 de minute, am vazut cinci ingeri zburand catre mine. Am decis sa ii testez pe acesti
ingeri pentru a sti daca nu cumva erau spirite diavolesti. Am continuat sa ma rog in limbi. Am vazut ca ei zambeau
prieteneste si pareau foarte prietenosi. Am mai continuat, de asemenea, sa ma rog in limbi. Am presupus ca
rugaciunea mea sarguincioasa imi va confirma daca ingerii imi sunt prieteni. Dupa un scurt timp ei au inceput sa se
schimbe in negru, iar fetele lor prietenesti au disparut. In timp ce se miscau, corpurile lor se agitau si tremurau. Am
continuat sa ma rog in limbi cu putere, iar ei au cazut la podea. Repede, rugaciunea mea in limbi a devenit mai
puternica si mai tare. Curand ei s-au transformat in monstrii pe care i-am vazut la televizor. Apareau ca niste creaturi
oribile. I-am aruncat unul cate unul, in numele lui Isus. Toti au fugit. Dupa ce am aruncat creaturile demonice, Isus a
aparut si mi-a zis: “Bong-Nyo, eu sunt Domnul tau. Crede in mine.” Insa vocea lui era stranie, iar comportamentul lui
era bizar. Oridecate ori Isus a venit la mine, El a fost gentil, linistit si impaciuitor. Insa acum era agitat si fricos. Am
simtit ca mi se ridica parul de pe cap. Cu incredere, am strigat: “ In numele lui Isus, indeparteaza-te
de mine.” El s-a transformat intr-un animal straniu, hidos. M-a atacat, dar, cu mai multe strigate, lam biruit. Apoi un alt spirit a aparut. Un spirit de femeie, foarte atractiv. M-am gandit: “Cum poate
fi atat de frumoasa?” Spiritul diavolesc era o femeie mai frumoasa decat orice femeie din lume.
Subtire, cu o figura frumoasa, purtand un costum deux-piece de birou. Ea umbla la fel da natural ca
un model, si s-a apropiat de mine usor. Ea s-a aplecat sa ma salute si a spus: “Cat de mult trebuie sa
mai astept in biserica Domnului?” Am ignorat aceasta intrebare si am continuat sa ma rog in limbi.
Ea a îngenuncheat lângă mine, şi, deşi ea a apărut foarte eleganta şi rafinata, mi s-a facut pielea de
găină. La scurt timp fata ei s-a împărţit în jumătate, şi ea s-a transformat intr-un cosmar oribil.
Spiritul rău a strigat: "N-ai decat să te rogi, nu va fi uşor si nu ma voi retrage." Spiritul malefic nu
pleca. L-am auzit pe Domnul spunand: "Bong-NYO, nu te opri din rugaciune. Roaga-te cu zel si eu
voi mustra şi voi impiedică duhul cel rău." Dintr-o data, duhul cel rău a zburat în sus, în aer şi a
transformat din nou într-o doamnă frumoasă. De data aceasta ea purta o rochie de mireasa
frumoasa. Arăta superb. Femeia a zburat catre mine, clipind din ochii ei mari si rotunzi. Domnul mi-a şoptit la ureche
şi a spus: "Continua să te rogi şi observa modul în care femeia frumoasa se va transforma din nou într-un spirit urât."
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Am continuat să ma rog cu zel cum poruncise Domnul. Curând s-a transformat într-un spirit urât şi, cu o mustrare, ea
a fugit.
Mai tarziu domnul mi-a aratat un loc in Iad, cunoscut ca “districtul luminii rosii”. Am vazut un munte urias acoperit
cu trupuri. Trupurile omenesti erau acoperite cu niste pachete mici, albe, iar mainile lor erau legate. Insa oamenii nu
faceau niciun efort ca sa indeparteze acele pachete. Acestea le penetrau pielea, narile, gura si urechile. In timp ce
pachetele le devorau corpurile, oamenii sa transformau in figuri monstruoase, apoi in schelete. Erau intr-o
nemaipomenita durere. L-am intrebat pe Domnul: “Doamne, de ce sufera acesi oameni asa torturi brutale?” Isus mi-a
raspuns: “Femeile din locul acesta si-au vandut corpurile. Barbatii sunt aceia care au comis adulter cu aceste femei.”
Era asa fierbinte acolo, si am fost in agonie, dorind sa plec din locul acela.
Kim, Joo-Eun:
Astazi au fost numeroase atacuri din partea demonilor, spiritelor rele si dragonilor, dar prin puterea lui Isus toti au
fugit. Apoi au venit un numar de demoni care nu aveau corp, de fapt erau intr-o forma ciudata de ochi. Au inceput sa
strige: “Nu te ruga! Noi te vom distrage! “. Mereu si mereu au repetat lucrul acesta. Devenind speriata, am strigat: “In
numele lui Isus, plecati de la mine!” Insa ei au ramas si au inceput sa faca galagie mare. Curand Domnul a aparut si
mi-a zis: “Kim, Joo-Eun, nu asculta si nu privila la altceva in afara de mine.” El mi-a acoperit urechile cu mainile Sale
si mi-a spus: “Kim, Joo-Eun, poti vorbi cu mine.” Spiritele rele s-au imprastiat in prezenta Domnului.
==== ZIUA 13 ====
Kim, Joo-Eun:
In timp ce ma rugam, am fost transportata intr-un loc intunecat care am stiut ca este Iadul. Am observat mai multe
creaturi, inconjurand un demon urias. Aceasta creatura parea agitata si iritata. Ea ţipă şi se deplasa în toate direcţiile, si
parea confuza şi agitata. Ea parea a fi capetenia celorlalte creaturi, care erau intr-un numar mare. Acestea primeau
ordine de la demonul urias. Dupa ce ordinele au fost date, creaturile cele multe au zburat si au aparut la biserica
noastra. Deplasarea lor a fost instanta; mai putin decat o secunda. Toate spiritele au atacat congregatia, inclusiv pe
Meena, fetita de 5 ani. Dar cand ea a strigat cu asprime in rugaciunea ei „Babaya”, ingerul cel rau de langa ea, a dat
inapoi. Atacul a avut loc inca o data impotriva noastra, a celor ce ne rugam in limbi. Spiritele rele au cazut unul cate
unul. Un demon a lansat o comanda: „Ascultati cu totii: atacati-l pe pastorul Kim. Daca liderul cade, restul vor cadea
usor. Prostilor, ce faceti? Atacati-l pe pastorul Kim, cu toata forta!” Indata, un numar mare de spirite l-au atacat pe
pastor. Dar ceea ce s-a intamplat apoi a fost o surpriza; multi dintre demonii atacatori au cazut. Spiritele au fost
vatamate si invinse. Ele s-au speriat deoarece totul s-a petrecut atat de repede. Inca o data spiritele s-au grupat ca sa
atace, insa au fost imprastiate in toate directiile. Atacul a continuat insa rezultatul a fost acelasi. Nu l-au putut atinge
pe pastor. Cand spiritele au realizat ca atacul lor a fost inutil, ele s-au speriat si l-au evitat. Ele s-au oprit la o distanta
de el si nu au mai indraznit sa se apropie de pastor. M-am uitat la pastor si mi-am dat seama ca el habar nu avea de
ceea ce se intamplase. El se ruga cu fervoare in limbi, stand in genunchi si cu mainile ridicate. Pe masura ce spiritele
rele il incolteau pe pastor, el se ruga in limbi cu voce rasunatoare. Apoi spiritele s-au lovit de zid si s-au facut bucati.
Au plans in teroare. Cand am vazut spiritele rele cazand, m-am simtit triumfatoare si am ras victorioasa. Apoi am
vazut demonul strigand manios: „ Pastor Kim, nu te ruga. Crezi ca te voi lasa sa continui? Te voi ucide, iti jur!” Apoi,
cu un ranjet a strigat demonilor: „Prostilor! Nu aveti destula putere si nu-l puteti prinde un pastor? Repede, la atac!”
Apoi a strigat din nou: „ Oh, acest pastor imi da dureri de cap! Cred ca voi innebuni! Lasati-l pe pastor si atacati
congregatia. Urgent!” Atunci ei au atacat congregatia, insa nu au atacat in toata forta. Ei au atacat numai cateva spirite
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o persoana, nu cu intreaga putere. Apoi s-au regrupat si au decis sa atace in grup cate o persoana. Erau toate felurile de
demoni si au aparut in toate formele si marimile. Este imposibil sa le descriu pe toate. Oricum, nu a contat cu cata
forta au atacat, atacurile lor au esuat. Congregatia s-a rugat in limbi cu tarie si cu puterea si au reusit sa respinga
atacurile demonice. Pe masura ce atacau, ei de asemenea esuau. Capetenia diavolilor a inceput sa strige: „Poporul
Domnului, opriti rugaciunea! De ce contiunati sa va rugati? Spirite rele, ce faceti? Nu ii poate opri nimeni?”
Spiritele rele au fugit. Nu conteaza cat de multe spirite rele au fost acolo, deoarece adunarea, prin rugaciune le-a
alungat pe toate. Mai tarziu, un alt spirit a incercat sa ma atace: „Nu te mai ruga. Te voi distrage si te voi perturba, asa
incat nu vei mai putea sa te rogi. Te voi ataca cu boala. Ha, ha, ha!,” a ras cu rautate. Insa am invins spiritul cel rau,
utilizand numele lui Isus.
Mai tarziu in acea noapte, in timp ce ma rugam in
limbi, am fost dusa in iad. Era un loc in care un demon
infigea o sulita in niste cutii lungi, de forma
rectangulara. El striga: „ Credeai ca esti pastor? Ce fel
de viata ai dus? Sunt in extaz de fericire ca tu esti aici,
cu mine!” Diavolul continua sa bage sulita in acele
cutii.
Am observat ca cutiile erau acoperite cu un fel de afis
cu o cruce mare rosie desenata pe el. Cutiile erau
aliniate intr-o maniera ordonata si erau intinse la
nesfarsit. Nu am putut vedea unde se termina sirul. Demonii introduceau sulitele in ele, fara mila. L-am intrebat pe
Domnul: „ Isuse, de ce sunt lazile fostilor pastori aici?” Isus mi-a raspuns: „Acestia nu au predicat evanghelia
adevarata. Ei au predicat o alta evanghelie, iar cine a urmat-o a devenit depravat. Acesta este sfarsitul lor, un loc in
Iad. Pasorii depravati vor fi judecati cu mai multa asprime.”
In alt loc al iadului am vazut alti oameni in torturi, arzand in niste tigai mari, tipand: „ E fierbinte, ahhh ajutor!”
Tigaile deveneau de un rosu stralucitor si cand uleiul atingea corpurile
lor, carnea se dezintegra si ramaneau numai oasele. Ei sareau in jur,
haotic. Carnea apoi crestea din nou, iar ciclul reincepea, din nou si din
nou, fara de sfarsit. Isus a spus: „Cand acesi oameni au trait pe
pamant, ei au comis adulter, inselandu-si sotiile. Ei au facut aceste
lucruri in secret. Si pentru pacatele lor, ei sunt in chinuri.”
Mai tarziu, Isus m-a dus intr-un loc diferit in Iad, acolo era o groapa
mare. Era plina de oameni. Multimea aceea era consumata de foc.
Focul rosu, fierbinte, aparea ca si cum ar fi avut o viata proprie.
Oamenii umblau prin groapa tipand din cauza caldurii intense. Isus mi-a explicat: „Acestia sunt oamenii care au crezut
in religii false, sau care au refuzat evanghelia adevarata.”
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==== ZIUA 14 ====
Kim, Joo-Eun:
Ma rugam cu fervoare, si dupa putin timp a aparut un spirit rau deghizat ca o femeie tanara imbracata in rochie alba.
Ei ii curgea sange din gura. „ Nu te ruga. Te voi infrange.” I-am raspuns: ”Spirit murdar, In numele lui Isus,
indeparteaza-te de mine”, iar ea a plecat.
Apoi un dragon furios s-a apropiat de mine, si multe alte spirite rele au inceput sa apara. In timp ce ma rugam cu si
mai multa fervoare, am simtit un spirit puternic manifestandu-se. Ciudat, in acelasi timp, mi-am simtit duhul meu
apropiindu-se de Rai. Spiritul rau a incercat sa imi blocheze intrarea in Rai infricosandu-ma, asa ca cu si mai mult zel
m-am rugat in limbi cu ochii inchisi. Am incercat sa-i izgonesc pe toti, insa dragonul cu fata rosie a rezistat. Trebuia
sa-i mustru pe toti, pentru ca intr-un final sa dispara. Domnul a aparut si a fost foarte impresionat ca o persoana tanara
asa ca mine incerca sa alunge spiritele rele. Isus mi-a spus: „Joo-Eun, credinta ta a crescut foarte mult, deci contiunua
sa te rogi cu zel, avand ochii inchisi.”
M-am concentrat in rugaciune si deodata m-am simtit coplesita de intuneric, in timp ce un vant rece a inceput sa sufle
inspre mine. Am vazut o usa deschizandu-se la o anumita distanta. Deodata a aparut o lumina stralucitoare. Aproape
ca mi-am deschis ochii, in timp ce lumina devenea mai puternica, apoi am realizat ca nu imi mai pot deschide ochii.
Frica m-a inconjurat, insa apoi a aparut Isus. El a inceput sa-mi explice: “Joo-eun, in timp ce tu te rugai in limbi, duhul
tau zbura catre Rai escortat de ingeri. Totusi, spiritele rele au aparut ca sa te sperie, asa in cat sa iti deschizi ochii. Dar
Eu am intervenit si am poruncit spiritelor rele sa se indeparteze. Asta s-a intamplat atunci cand te-am prevenit sa nu iti
deschizi ochii. Joo-Eun, cred ca trebuie sa te mai rogi putin. Nu cred ca vei merge in Rai astazi.” Am fost foarte
dezamagita. Atunci Isus m-a incurajat: “Joo-Eun, iti promit ca te voi lua ca sa iti arat Raiul.”
Lee, Haak-Sung:
Isus m-a vizitat, apoi a inceput sa-mi arate Iadul. Am ajuns intr-un loc in
care o creatura demonica uriasa statea asezata pe un scaun. Postura sa şi
purtarea sugera că el era un rege în aceasta zona. O trapa mare era situata
in podea, în faţa creaturii. Oamenii stateau în picioare pe partea de sus a
trapei. În momentul în care creatura a călcat cu piciorul, trapa, ea s-a
deschis, iar oamenii au cazut in lava vulcanica. Deoarece oamenii au
căzut în lava fierbinte, au inceput imediat sa arda şi au ţipat de durere. Lam întrebat pe Isus despre aceşti oameni şi Isus a răspuns: "Aceşti
oameni au fost ghicitori, clienţii ghicitorilor, vrăjitori, vrăjitoare şi
oameni care s-au sinucis." Când Domnul a vorbit despre victimele sinuciderilor, unchiul meu, care s-a sinucis prin
supradoza de pastile, a stat în faţa mea. El a fost târât la trapa şi obligat să stea acolo. Creatura a ridicat piciorul si a
apasat trapa. L-am rugat pe Domnul pentru mila: "Te rog, Iisus, unchiul meu este în pericol de a cădea în lava. Te rog
să-l ajuti, Doamne,! Unchiu-meu s-a purtat mereu frumos cu mine. Unchiule, vino la mine, repede." Cu o expresie
tristă, Domnul a spus, "Haak-Sung, este prea târziu. Nu se mai poate face nimic ". Curând creatura a călcat trapa cu
piciorul, ea s-a deschis, şi unchiul meu, împreună cu alţii au căzut în lavă. Ei toti au ţipat. Printre oamenii din acest loc
de chin, erau cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, cei mai mulţi erau călugări budişti, unii erau creştini decăzuti, şi
altii erau oameni care au frecventau biserica pentru alte motive decât pentru Isus.
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Într-un alt loc de iad, Isus mi-a spus, "Haak-Sung, urmăreste îndeaproape acest loc." Acolo erau mulţi oameni
înconjurati de şerpi mari şi mici. Ei erau toti amestecati impreuna. Serpii mari au încolăcit capetele oamenilor, în timp
ce serpii mici le-au încolăcit corpurile. Şerpi mici ii muscau continuu. Oameni strigau de durere. L-am întrebat pe
Domnul, "Doamne, ce fel de păcat au comis aceşti oameni?" Isus a răspuns: "Ei nu au avut adevărata credinţă în Mine,
ei niciodată nu au crezut în Mine cu o inimă curată.. Chiar şi atunci când au pretins ca ei cred în Mine, lucrările lor nu
au fost în concordanţă cu ceea ce declarau. Ei au fost schimbatori. Comportamentul lor schimbator a afectat
frecventarea bisericii lor. Ei nu au fost niciodată cu adevărat născuti din nou. Cei mai multi dintre ei au murit în
accidente, iar ei nu au putut să se pocăiască complet. Haak-Sung,. chiar tu ai o personalitate schimbatoare. Cu toate
acestea, umblarea ta creştină este stabila. "
Într-o altă parte din iad, am observat o femeie care striga foarte tare, "Aceasta este nedrept! Nu merit acest tip de
pedeapsă. Viaţa mea pe pământ a fost mizerabila.. Nu am mai putut suporta. De aceea m-am sinucis. Cu toate acestea,
durerea în iad este mai greu de suportat decât viaţa de pe Pământ .Dece mi-ai trimis în iad? Nu este corect! Eu
niciodata nu am auzit despre realităţile iadului. Este nedrept pentru mine să fiu aici! "Ea repeta asta iar si iar. Una
dintre creaturile malefice a râs şi a răspuns, "Eu te-am înşelat complet ca sa te sinucizi Tu nu ştiai adevărul. Desi ai
frecvantat biserica, nu ai auzit despre rai sau iad. Deşi ai frecventat biserica, tot te-ai sinucis Prin urmare, este corect
pentru tine sa fi aici... te-am pacalit şi te-am înşelat, am câştigat sufletul tău. Eu iti voi da acum multe lecţii pentru
eternitate. "Creatura a început să o bată pe femeie fără milă. Ţipetele ei şi rugamintile ei pentru milă nu au avut
răspuns.
Isus m-a dus înapoi la biserică, şi am continuat să ma rog în limbi. El mi-a
spus, "Haak-Sung, rugăciunile tale de noaptea pana dimineata sunt mult mai
puternice decât rugăciunile în timpul zilei. Prin urmare, încearca să te rogi mai
mult pe timp de noapte, mai degrabă decât în timpul zilei." El mi-a spus sa ma
apropii de El. L-am vazut pe Domnul avand o coroana cu spini pe cap, si am
vazut gauri in mainile si picioarele Lui. Sangele curgea prin fiecare gaura. Mam pocait si am plans, vazandu-l pe Domnul suferind.
Dupa ce am terminat rugaciunea, Domnul m-a luat in Rai si mi-a sters
lacrimile. Am fost si am vazut oceanul Raiului, care era limpede ca si cristalul.

Lee, Yoo-Kyung:
Spiritele rele, de obicei ma hartuiau atunci când imi începeam rugăciunile. Dar astăzi, Domnul m-a intalnit. El nu
numai ca a apărut, dar El m-a dus în Rai. Iisus a spus: "Te simti bine azi, nu-i asa?" I-am răspuns, "Da, Doamne, ma
simt excelent pentru că astăzi nu am văzut spiritele rele."
În Rai, Domnul m-a dus într-un loc foarte înalt şi mi-a arătat pamantul.Pamantul arata foarte mic, de la o astfel de
distanţă mare. Am observat pământul luminat. L-am rugat pe Domnul: "Isus, vreau să trăiesc în Rai nu vreau să mă
întorc pe Pământ." Isus a răspuns, "Nu este momentul acum. Tu trebuie mai întâi să-Mi slujesti şi să implinesti cu zel
munca mea. La un anumit moment, vei veni aici."Domnul şi cu mine am petrecut un timp placut în Rai. Am făcut
glume şi am râs mult. Ne-am simtit bine, şi mi-a plăcut foarte mult. Mai târziu, Domnul şi cu mine ne-am întors la
biserică.
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Sora Baek, Bong-Nyo
M-am rugat: „Doamne, cand iti vei implini promisiunea de a ne bincuvanta financiar? Nu ti-ai tinut promisiunea.
Priveste-ne: cand ne rugam stam in frig, deoarece nu ne putem permite caldura. În timp ce ne rugăm, tremuram, de
aceea trebuie să ne frecam în mod constant mainile pentru a ne incalzi. Eu nu înţeleg de ce nu ne-ai binecuvântat. Nu
avem nimic de mâncare, cu excepţia orezului şi kimchee ... familia pastorului nu are bani şi familia mea nu are bani.
Suntem in luptă ... Când ne rugăm toata noaptea, mainile noastre sunt rigide si umflate de la şederea în acea poziţie.
Corpurile noastre sunt în durere şi devin rigide. Noi nu avem corpuri fizice puternice din cauza lipsei de hrană
adecvată. De ce ne lasi să continuam aşa? Doamne, eu nu mai pot suporta!"Am bolborosit si am plans fara sa ma
gandesc mai intai. Dar Domnul cu blandete m-a ascultat şi mi-a auzit fiecare cuvânt. Domnul a fost cu adevărat
rabdator cu mine. Cu cuvinte calde, Domnul a început să vorbească uşor,". Eu nu am uitat cererile voastre. Nu este
nevoie să vă faceţi griji de nimic. "
Apoi El a inceput sa-mi arate Iadul. „Hai sa mergem. Acum, sa privim aceasta scena”, a spus Isus. Am văzut apoi o
bestie mare, la fel de mare ca un munte. Aceasta semăna cu un aligator sau un dragon, iar mama mea era lângă ea. Lam vazut pe acest demon folosindu-si limba pentru a infasura-o in jurul victimelor sale, şi apoi mestecand şi înghiţind
fiecare persoană. Am plâns şi am plâns. "Bong-NYO, atunci când plângi, Eu simt durerea ta. Când inima ta se
întristează, Inima mea întristează, de asemenea.. Cand esti trista, eu sunt trist. Daca mama ta ar fi fost inca în viaţă, teaş fi putut ajuta. Dar acum este prea târziu Dacă doresti să plângi şi să fii manioasa, poţi face acest lucru.. Eu voi fi
aici pentru a asculta durerea ta. Stiu ca esti in dificultate. Doresc sa te eliberez cu totul. "
Mai târziu, l-am văzut pe tatăl pastorului nostru în iad. O
creatura rea era pe cale să-l arunce într-un fel de oală mare, care
avea interiorul întunecat, si unde fierbea un fel de lichior
putrezit. L-am întrebat pe Domnul, de ce a ajuns acest om aici.
Isus a răspuns, "El a păcătuit foarte mult şi a fost abuziv cu sotia
lui. Ii placea sa bea. Alcoolul a fost idolul său. Alcoolismul i-a
afectat munca, iar el si-a neglijat copiii. Copiii lui au avut o viaţă
dificilă. Ca urmare, el va fi chinuit în această băutură putreda
pentru totdeauna.Tatăl pastorului a început să strige, "Oh, am făcut multe lucruri teribile. Am vazut ca soţia mea L-a
acceptat pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn al ei. Ea a putut intra apoi in Rai. Când am fost pe pamant am jucat şi
am băut toată ziua. Eu nu am avut grijă de familia mea, nu am avut grijă de necesităţile lor de bază. Soţia mea a lucrat
toată ziua pentru a-i hrăni pe copiii noştrii. Eu sunt responsabil pentru viata ei dificila. Toate păcatele pe care le-am
comis le plătesc acum. Merit să fiu blestemat . Te rog, atunci când te duci înapoi în lume, spune fiului meu cel mai
mic sa continue să participe la biserică. Spune-i să fie credincios faţă de Domnul şi sa creada." De asemenea, el mi-a
cerut să le spun fiilor săi să nu să participe la biserică în zadar. Acestia ar trebui să ţină sfântă duminica, să se
pocăiască sincer, şi sa-L urmeze pe Domnul cu credincioşie, ca şi creştini. El a continuat, "Eu sunt în iad, chinuit.
Iadul este sfârşitul final, un chin fără sfârşit, este fără speranţă. Te rog sa-i evanghelizezi pe fratii, surorile, şi pe toate
rudele mele, astfel încât acestia sa aibe o şansă de a merge în Rai."
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Isus si cu mine ne-am continuat calatoria in Iad. Am ajuns intr-un
loc in care am vazut o mare multime de oameni care umpleau cerul
Iadului. Ei erau de etnii diferite, si toti erau ţintuiti pe cruci.Crucile
erau din lemn, şi ei erau răstigniti aşa cum a fost Isus. L-am
întrebat pe Isus ce păcat au săvârşit, şi El a răspuns pe un ton
manios: "Aceştia sunt oameni care au participat la biserică în mod
regulat. EI isi luau chiar Bibliile la biserica.. Dar ei s-au închinat şi
s-au rugat în zadar. Ei au fost impostori. Ei erau ipocriţi. In afara
bisericii, au fost beţivi şi fumători si ei nu au păstrat Sabatul. După
slujbele bisericii, ei de asemenea aveau activităţi de petrecere a timpului liber, cum ar fi alpinism şi aşa mai departe.
Unii dintre aceşti oameni erau camatari ei împrumutau bani şi ridicau foarte mult ratele dobânzilor. Ei au devenit
bogaţi ca urmare a acestor tarife ridicate ale dobânzilor. Multe familii nu au putut să ţină pasul cu ratele dobânzilor lor
şi au devenit falimentare. Familiile s-au destramat din cauza stresului financiar. Inima şi acţiunile lor au fost lumeşti,
chiar dacă cuvintele lor au susţinut credinţa . Dacă ar fi mers în credinţă cu toată inima lor şi puterea, ei ar fi intrat Rai.
Ei nu au putut să se nască din nou din cauza necredincioşiei lor. Ei nu s-au născut din nou, nici nu au fost botezati cu
apă nici cu Duhul Sfânt. Ei au urmat traditia mai degrabă decat pe Dumnezeu, activităţile lor lumeşti au fost mai
importante şi au avut prioritate faţă de Dumnezeu. faptele lor nu reflectă adevărata credinţă. Ei au servit cu o forma de
credinţă dar fără tragere de inimă." Curând toţi oamenii pironiti pe crucile de lemn au fost acoperiti cu insecte, mari şi
mici; acestea au inceput sa le roada carnea. A fost chinul chinurilor. Lor li s-au pus, de asemenea, tulpini spinoase de
iedera in jurul gatului lor. Isus mi-a spus că această procedură va fi repetată iar si iar, pentru eternitate.Domnul a
condamnat foarte clar aceste lucruri in avertizarile Lui. El mi-a spus atunci să privesc la oamenii care au crezut în
zadar. Tremuram incontrolabil de frica, iar Domnul mi-a spus cu blandete: „Bong-Nyo, esti speriata. Este destul
pentru azi, sa mergem. Bong-Nyo, ti-ai vazut familia in chinuri. Acesta a fost un lucru greu pentru tine. Ai plans mult.
As vrea să te mangai si sa iti ridic moralul. Când vom ajunge la cer si vom intra in biseria, vreau să te rogi şi sa te
inchini.” Biserica lui Dumnezeu în ceruri este glorioasa, emanand lumină stralucitoare. Lumina acopera tot cerul
Raiului. A fost cu adevarat minunat, cu o mulţime de îngeri şi sfinţi.
==== ZIUA 15 ====
Kim, Joo-Eun: În timp ce ma rugam cu fervoare, a apărut o viziune în faţa
mea. Era un om uitandu-se la TV, în casa lui.In timp ce se uita la TV, un
spirit rău grotesc a ieşit din televizor şi a intrat corpul său. Omul nu si-a dat
seama de efectul spiritual al vizionarii TV. Apoi, viziunea mea a trecut la un
Internet cafe. Acesta era umplut cu oameni navigand pe Internet sau jucand
jocuri 24 de ore pe zi. Locul era plin cu multi jucatori. Un bărbat era foarte
atent la jocul lui. El trebuie să fi jucat multe ore, ochii îi erau roşii şi
congestionati. Dintr-o data, un duh rău, sub forma unui schelet a iesit din
ecranul computerului şi a intrat in trupul bărbatului. Cu duhul cel rău în el, el a devenit mai dependent şi a jucat cu si
mai multa fervoare. Dupa ce am observat acest lucru, am decis sa fiu mai precauta cu ceea ce privesc şi fac pe
Internet.
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Apoi am observat un duh rău, în formă de semilună. Cu o voce agitata, a
spus, "Lasă-mă să merg la Internet cafe." Şi într-o viziune, am văzut acest
spirit rău ca se îndreaptă spre Internet cafe. Spiritul rău a ajuns la un om
dependent de un joc, si a spus: "Din moment ce esti atât de consumat de
jocuri, voi intra in corpul tau." Acesta a intrat apoi trupul bărbatului. Multe
spirite rele de dependenţă hărţuiesc oameni din Internet cafe. Chiar si unii
sfinţi au căzut în această capcană. Ei au petrecut mai putin timp în
rugăciune şi mai mult timp la calculatoare. Ei au fost dedicati bisericii dar
au căzut în dependenţă de internet şi TV. Ca urmare, frecventarea bisericii şi viaţa lor spirituala au fost compromise.
Spiritele rele au fost responsabile pentru ispititirea acestor oameni. Aceşti oameni au devenit orbi si nu si-au dat seama
că spiritele rele sunt responsabile pentru dependenţa şi pentru acţiunile lor. Am avut, de asemenea, o viziune a
spiritelor rele care ies din televizoare, intrand în corpurile victimelor ".
Mai târziu in acea noapte, in timp ce am continuat să ma rog, spirite
rele numeroase au tot încercat să se lupte cu mine. Un duh a apărut în
faţa mea, în forma unui leu. A fost infricosator, şi am început să tremur.
Acesta a spus, "Eu te voi lua jos, in camerele iadului." Am strigat,
"Despre ce vorbeşti, duh rău si murdar? În numele lui Isus Hristos,
pleacă." Apoi a plecat. Fără sa imi dea voie sa ma odihnesc, un alt spirit
rău a apărut. Mi-am spus, "De ce atât de multe spirite rele apar astăzi?"
Ciudat, acest spirit rău umbla într-un mod amuzant, ca o raţă. Nu m-am
putut abtine sa nu râd. Spiritul malefic a strigat furios: "De ce râzi de
mine? Nu mai rîde!" Dupa o mustrare puternică, el a plecat.
Apoi, un duh rău, în formă de femeie tânără într-o rochie albă a apărut.
Ea avea colti ca ai lui Dracula, cu sânge iesind din gura ei. Ea a incercat
sa ma distraga de la rugaciune, asa ca L-am chemat pe Isus pentru ajutor, iar ea a plecat, cu o expresie amara pe faţa.
Lee, Haak-Sung:
Astăzi, cateva spirite rele m-au atacat. Primul semăna cu un bullfrog, avea un aspect neplăcut. Am fost capabil să-l
alung în Numele lui Isus ". Al doilea spirit rău avea un aspect grotesc al unei feţe umane, jumatatea feţei avand arsuri
severe. L-am chemat pe Domnul Isus, şi El a apărut. Cand Isus s-a apropiat de mine, duhul cel rău a fugit. Dar am
observat ca Domnul Isus sângera. Stătea în tăcere şi a sângerat în faţa mea. Nu mi-am putut imagina cantitatea de
sânge pe care Domnul a pierdut-o. Sângele a ieşit din toate partile laterale ale capului Lui. Părea fără sfârşit. Am
suspină profund. Domnul a intins mâinile în faţa mea ca să-mi arate încheieturile Lui. Am văzut găurile cuielor care lau străpuns şi din care sangele Lui curgea. Domnul a spus, "Haak-Sung, ai facut o treaba buna cu evanghelizarea,
astăzi. Poţi, de asemenea, face o treabă foarte bună curăţand biserica.." El părea foarte mândru de eforturile mele şi a
continuat să ma complimenteze, "Haak-Sung al Meu, în timp ce ai evanghelizat, ai avut grija de fratii si surorile mai
mici. Vremea a fost foarte rece. Dar ai biruit aceste obstacole. Ai făcut o treabă bună. Sunt foarte mândru de tine."
Apoi, mi-a dat o imbratisare.
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După ce Isus m-a părăsit, patru spirite m-au atacat, toate o dată. Unul dintre ei a spus, "Nu te ruga. Stop. Nu te poţi
ruga." Un alt spirit s-a mutat rapid dintr-o parte în alta, în încercarea de a ma face confunz şi de a ma distrage. M-am
concentrat cu toată tăria, şi am strigat cu toata inima mea. Ca urmare, toate spiritele rele au fugit.
Mai târziu, Isus m-a dus în iad. Mi s-a aratat un loc unde mulţimi de oameni erau ţipând în durere, în interiorul unui
vas enorm fierbinte. În afara vasului, erau nenumărate spirite rele umbland şi zburand în toate direcţiile. Iisus a spus:
"Haak-Sung, nu iti fie teamă, spiritele rele nu te pot vatama atât timp cât Eu sunt aici pentru a te proteja.. Acesta loc
este numit „chinul din oala in fierbere”. Este un loc pentru alcoolici şi persoane dependente de fumat. " Deoarece
oamenii au intrat în lichidul fierbinte, carnea lor s-au dezintegrat. Ciudat, nu era foc în interiorul lichidului de fierbere.
După ce mi-a aratat acest lucru, Isus m-a dus înapoi la biserică.
Lee, Yoo-Kyung:
Unul câte unul, spiritele rele au încercat numeroase metode pentru a-mi distrage atenţia şi a ma hărţui. Le-am mustrat
pe toate. Mai târziu, a apărut Isus, purtând o haină strălucitoare, strălucitoare. "Yoo-Kyung, permite-mi sa te duc în
Rai." De indata ce am ajuns în Rai, îngerii ne-au întâmpinat, şi Isus m-a dus într-o camera plina cu multe cărţi. El a
vrut ca eu să explorez şi să citesc colectia de cărţi, pe teme diferite. Ele erau toate realizate din aur, elegante şi stocate
pe rafturi.
O marturie:
Ca pastor, am citit multe cărţi despre războiul spiritual. Acestea imi sunt de folos ca să predic, şi să învaţ să aplic
toate lucrurile în viaţa de zi cu zi şi in călătoriile mele misionare în diferite ţări. Când am auzit prima dată despre
„Boteazati cu foc”, m-am gandit ca ar putea fi doar alta dintre "acele" carti insa cu un titlu diferit. Cu toate acestea,
dupa ce am citit cartea am realizat ca, conceptul meu despre lupta spirituala a fost total greşit şi că am ochii spirituali
inchisi. Am citit toate cele cinci carti „Botezati cu foc” ale pastorului Kim. Există multe cărţi spirituale despre războiul
spiritual care se vând în librăriile creştine din întreaga lume. Cei mai multi dintre autori se bazează pe experienţele lor
propri , aplicand teoria biblica. Este necesar sa folosim principiile biblice pentru a lupta împotriva spiritelor demonice
şi a forţelor întunecate ale răului. Cu toate acestea, cartea „Botezati cu foc” este diferita. Domnul Isus a apărut
personal in această biserică mică şi a deschis ochii duhovniceşti ai fiecărui membru al bisericii. Atunci când ochii lor
spirituali s-au deschis, ei L-au putut vedea pe Isus şi pe demoni. Domnul i-a învăţat cum să lupte împotriva diavolului
şi sa reziste in fata spiritelor rele avand în acelaşi timp posibilitatea de a vedea cine si cum sunt de fapt ei. Am fost
fascinant să ştiu cât de uşor este sa lupti împotriva diavolului o dată ce ochii spirituali iti sunt deschisi. Există atât de
multe spirite demonice care provoaca rău, neimpliniri in familie, diviziuni in biserică, şi mult mai multe. Lectura cartii
m-a îndemnat să vizitez Biserica lui Dumnezeu, în Coreea, lucru pe care l-am facut recent. Am primit un călduros bun
venit de la Pastorul Kim, Yong-Doo şi a congregaţiei sale. Îndoielile mele privind lucruri scrise în carte s-au evaporat
ca un abur dupa ce am vorbit cu pastorul Kim, cu alţii care i-au vizitat, si cu tinerii de acolo. Ceea ce m-a uimit este
faptul că biserica efectueaza rugăciuni începând de la 21:30 până la 05:00. zi de zi , 365 pe an. Ei sunt angajati în
rugăciune de mijlocire. În fiecare noapte, acolo există închinare puternica, dans spiritual, predici, împărtăşirea ungerii
cu foc, şi multă rugăciune. Am văzut că pastorul Kim este luat în iad de către Domnul devreme în zori, în fiecare zi.
Domnul Isus vrea ca el sa experimenteze suferinţa şi chinul iadului pentru că Domnul vrea ca el să spună lumii că
iadul este real. El a fost, de asemenea, luat la cer de mai multe ori. Domnul este întristat de faptul că bisericile de azi
nu cred în iad sau, in cel mai bun caz, iau lucrurile uşor. Aceasta carte uimitoare ar trebui citita de catre toţi creştinii.
„Botezati cu foc” va va încuraja să realizati lupta spirituală, şi va va da o viziune minunata a Raiului. Biserica mea
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intenţionează să traducă seria de carti a pastorului lui Kim în limba engleză. Astfel, de acest lucru vor beneficia de
mulţi creştini în lume şi le va oferi posibilitatea de a le traduce în limbile lor proprii.
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