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  معمَّد بنار مشتعلة
  

 
by Pastor Yong-Doo Kim  
Translated by Samir Sada 

  

  الكتاب الثالث
  

  2005شباط  9 ،األربعاءيوم 
  
  "البركات في عيد رأس السنة إتمام"
  

ُرَها ِلُيَثبَِّتَها َيْهَوُه اْسُمُه: ُاْدُعنِ "، ظةأية العِ  ي َفُأِجيَبَك َوُأْخِبَرَك ِبَعَظاِئَم َوَعَواِئَص َلْم َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ َصاِنُعَها الرَّبُّ ُمَصوِّ
  )3-2: 33إرميا ( َتْعِرْفَها."

  
  به اهللا وعالقتنا. 1

 النقدية لها وجه القطعةو راحة اليد وخلف اليد، لها اليد  ماكواجهة أمامية وواجهة خلفية. لها تكلم اهللا فإن كلمته حينما ي
ب بإيمان سيستلمون وعد الخالص ويتباركون الذين يستلمون كلمة الرَّ أؤلئك . مة اهللافإن هناك معنيين لكلمامي وخلفي، أ

اإلسرائيليين  كما. الضيقاتتجارب و العديد من الستواجه  كاهللا فإن يًا بالشك وتعصليئبالحياة األبدية. ولكن، إن كنت م
ُأخذوا حروب كثيرة و من ب المختار، فإنهم عانوا وحين رفضوا دعوته ألن يكونوا الشع ،اهللان كثيرًا ما كانوا ينسو تمامًا 

ة. لذلك، على المؤمنين أن يكونوا متأكدين موجعمن المعاناة الالكثير أسرى للعدو. كانت حياتهم مملوءة بالبؤس وٕاختبروا 
أن نكون ينبغي أوقات األسى والمحن. كذلك، في مسيرتنا مع المسيح  أثناء خاصةو تمامًا اهللا بة رتبطأن عالقتهم ممن 

  بنا.نجلب الفرح لرَّ كي ن وموقف إيجابي لإيقامكرسين بكل قلوبنا، ب
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كلما نشد رأس الفريرة كلما تدور بصورة لعبة الفريرة،  لعبنالو بيخ ضعفات أوالده. كما ال يتغاضى أبدًا عن تو ب نا االَ إله
للعنة  ماهللا هي للخالص والحياة األبدية أ أن نعرف إن كانت عالقتنا معلك، فإنه من الضرورة . لذتوازنها ستقريصحيحة و 

  . اإلدانةو 
  
  كمل عملهاهللا أنجز وأ. 2

اهللا مخطط ومصمم لخطة إلهية. هو يهتم بنا نحن البشر، ودائمًا يفكر ويعمل لخيرنا. لذلك، الكتاب المقدس يصف إلهنا 
  ).9:45إشعياء واني الخزفية من الطين (بالخزافي الذي يصنع العديد من األ

الخزافي أي شيء بدون إعداد.  أبداً خزافي قبل صنعه لوعاء طيني، فإنه يخطط مقدمًا ويشكل الطين بيديه وال يصنع ال
 فرح.أنه رائع، حينئذ يمتأل الجميع بإعجاب و عمله  ظهرإلى أن يكمله تمامًا. وحينما ي يهركز علبشدة ويلعمله مكرَّس 

 

  )7:45 إشعياء(ب صانع كل هذه." ق الشر. أنا الرَّ صانع السالم وخال ،"مصور النور وخالق الظلمة
  

وُأرسلنا إلى هذا العالم ظهر وجوهنا وطبيعتنا المتنوعة يختلف م . بنفسهصنعها اهللا رائعة التي التحفة النحن، أنت وأنا، 
عالم. وبالتالي، من في هذا ال أهمية األكثر لبشرنحن األن ينسخ هكذا خليقة و ن يتجرأ أأحد ال يستطيع  نوعيتنا الفريدة.ب

ونصبح متعجرفين. ينبغي أن نعطي الشكر  ،أن نرفع أنفسنا فوق خالقناأيضًا أنفسنا، كما أنه من الخطأ  خفضالخطأ أن ن
  ب.للرَّ  والمجد دائماً 

  
  وصليهللا  أصرخ. 3

ادل األفكار أو األراء هو ما بين الناس. تب في حياة اإلنسان هو تبادل الكالمأهمية  يزاتأكثر الم ه منالقول أنبإمكاننا 
على فتح أفواهنا، ينبغي أن نحث أنفسنا  فإنهخطوة مهمة في فهم أفكار األخرين. قال اهللا إن أردنا أن نعرف أفكاره، 

  ه وعد أن يشارك األسرار التي ال يعرفها أحد.كما أن .ةوالصالإليه بالصراخ 
كعائلة أو أو  سواء كمجموعةإننا يستجيب للصلوات الجدية.  العهد القديم والجديد مملوء بصرخات وصلوات الناس واهللا

لما نصلي من أجله. اهللا ينتهز الفرصة  ةالمناسبردود هللا سنستلم دائمًا الإلى اونصرخ  حينما نصلي بصوت عالٍ كفرد، 
إشعياء (نذا"  "هأيقول، سفإنه  إلى اهللا ليتدخل شخصيًا حينما نصرخ إليه بحماس. يعلن الكتاب المقدس أنه حين نصرخ

 ، بل هو قريب دائمًا.البتةب ليس بعيدًا الرَّ  .)9:58
 

إن لم يكن إرميا يصلي هللا، إلختار اهللا شخصًا أخر يأخذ  ،شعبه وللناس. ولكنألجل كنبي، قضى حياته يصرخ  ،إرميا
  كخدام هللا. تمامًا  مكان إرميا. حينما ندرس عن األنبياء وعملهم في الكتاب المقدس، فإننا نرى حياتهم يعيشونها

الخادم الصحيح، فإنه يعطيه القوة، اهللا . حينما يجد تمامًا ضمن الوقت الذي نعيش فيه نناسبيم اهللا يبحث دائمًا عن أناس
يتوقف على حجم وعائهم الروحي، كل واحد  ية إستخدامكيف سحة إلستخدام ذاك الخادم بقوة.المِ  زيتيسكب والروح القدس 

أمانة لتلك لذلك علينا أن نكرس أنفسنا ب ،ألجل عمله ستخدمنُ ننا مدعوين من قبل اهللا لكي ألون شاكرين أن نكعلينا ولكن 
  الدعوة.
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على هذا اإلعتبار، إن كنا الموت. إلى وقت في هذه الحياة يمكن أن ُنستخدم من قبل اهللا لفترة قصيرة أو ُتستخدم حياتنا 
  تغيير. بالش بحسب خطته ستخدم لفترة طويلة علينا أن نعينريد أن نُ 

  
ٍة َفَقْط، َبْل ِمْن َخَشٍب َوَخَزٍف َأْيضًا، َوِتْلَك ِلْلَكرَ  اَمِة َوَهِذِه ِلْلَهَواِن. َفِإْن َطهََّر "َوَلِكْن ِفي َبْيٍت َكِبيٍر َلْيَس آِنَيٌة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

  )21-20: 2تيموثاوس  2( دَّسًا، َناِفعًا ِللسَّيِِّد، ُمْسَتَعّدًا ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلٍح."َأَحٌد َنْفَسُه ِمْن َهِذِه َيُكوُن ِإَناًء ِلْلَكَراَمِة، ُمقَ 
 
  سأكشف أسراري. 4
  

ْنِبَياِء. اَألَسُد َقْد َزْمجَ  السَّيُِّد الرَّبُّ َقْد َتَكلََّم َفَمْن  َر َفَمْن َال َيَخاُف؟"ِإنَّ السَّيَِّد الرَّبَّ َال َيْصَنُع َأْمرًا ِإالَّ َوُهَو ُيْعِلُن ِسرَُّه ِلَعِبيِدِه اَأل
  )8-7: 3عاموس ( َال َيَتَنبَُّأ؟"

  
بإجتهاد. أسرار اهللا تؤخذ من قبل هؤالء الذي يبحثون عنها ويقرعون بابه سعون إليه يلهؤالء الذين اهللا أبانا يكشف أسراره 

ة اهللا والصالة والرغبة الجدية ألن نكون في كلمو اإليمان فب. وفي نفس الوقت تحثنا تثير فضولنا فهيبأمانة وشغف، 
  .السركشف لنا سيُ محضر اهللا 

الهائلة. قد تكون هناك تفاسير عديدة لمعنى كشف األسرار ولكنها قد تنحرف عن ربنا ظهر نعمة هذه الحقيقة بالتأكيد تُ 
 هو "أنه سينكشفتفسير السر " مسيلة للدموع،المعنى األصلي، كما أنه هناك "عبور اإلمتحان من خالل صالة عميقة و 

  . بعدما زالت لم تحدث العديد من األحداث التي  ب أظهر لي. بالحقيقة الرَّ ما نقصدهوهذا  "مع معلومات كثيرة،
  

  )19:33خروج ( ْرَحُم َمْن َأْرَحُم"ُأِجيُز ُكلَّ ُجوَدِتي ُقدَّاَمَك. َوأَُناِدي ِباْسِم الرَّبِّ ُقدَّاَمَك. َوَأَتَرأَُّف َعَلى َمْن َأَتَرأَُّف َوأَ «"َفَقاَل: 
  

صغيرة متنوعة، كشف من خالل تجارب وٕامتحانات ، لكنها تُ ببساطة الحجم الهائل من األسرار الروحية ينااهللا أبانا ال يعط
أكثر وجعًا هو كل يوم في حياتنا الروحية والجسدية. على أي حال، ما نختبره ستعدادنا لمدى إب فحص الرَّ وكبيرة. 
 كونأن اهللا ال يحذرنا قبل وقوع الحدث وال يكون لدينا أي فكرة بخصوص متى وأين وبأي طريقة سيوبة هو وصع

  توقف.  الدائمًا أن نصلي بينبغي اإلمتحان. لهذا السبب ال نستطيع أن نتحرر من التوتر و 
  

  )12:11متى " (ُيْغَصُب َواْلَغاِصُبوَن َيْخَتِطُفوَنهُ  "َوِمْن َأيَّاِم ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن ِإَلى اآلَن َمَلُكوُت السََّماَواتِ 
  

في نهاية األيام سيستخدمهم كعمال للحصاد ثم األسرار الروحية.  يكشفونن ملكوت اهللا و مسيقتربون  اهللا يبحث عن نفوس
 الصلي بإيمان وبا ونبحث بعمق ونرغبتنب الرَّ ؤيد إلى أن يعلينا التحمل ينبغي جل هذا العمل . ألحبوبلكي يحصدوا ال

 تواضع وقوة.بتوقف و 
ما سيحدث مرتبطة ب. السبب هو ألنها األخرى مقارنة مع الكنائسإستثنائية الطريقة التي يتعامل بها اهللا مع كنيستنا هي 

في  صادما البلدن. حينما نرجع بأفكارنا إلى إختبار غامضةبقوة وأخرى ستكون هناك أراء تؤيد ذلك  .خر األيامفي أ
   هذا الموضوع بحذر وجدية.يتم التعامل مع سلبية. لهذا السبب ستكون راء األعلى األرجح أكثرية ي، الماض



4 
 

ب بالروح القدس نا الرَّ دَ ما نتقدم إلى األمام كلما يصبح العالم أكثر غموضًا. لهذا السبب عمَّ اليوم، نحن عميان روحيًا وكل
  لة. إلنقاذ النفوس الضاب الرَّ كاشفًا لنا قوة  –ونار 

  

ُدُكْم ِبَماٍء ِللتَّْوَبِة َوَلِكِن الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ُهَو َأْقَوى ِمنِّي الَِّذي َلْسُت َأْهًال َأْن أَ  وِح "َأَنا ُأَعمِّ ُدُكْم ِبالرُّ ْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهَو َسُيَعمِّ
 )11:3متى ( اْلُقُدِس َوَناٍر"

  

 ماعلينا حينتكون ب قوة الرَّ  الذي نحن فيه،الموقع ومي. مهما كان بشكل ي تقدةمنحن نختبر معمودية الروح القدس ال
  نجتمع إثنين أو ثالثة مع بعض. 

  

وهذا هو وعده. نحن  ،)14:5يوحنا  1("َوَهِذِه ِهَي الثَِّقُة الَِّتي َلَنا ِعْنَدُه: َأنَُّه ِإْن َطَلْبَنا َشْيئًا َحَسَب َمِشيَئِتِه َيْسَمُع َلَنا" 
  كاننا أن نتجدد يوميًا من خالل الصالة. هللويا!واثقين أن بإم

  
  لمالئكة الحارسةبخصوص ا* 

  

أعمال الرسل كلمات قليلة في بعن هكذا مالئكة مذكور  هفي الكتاب المقدس. لكن "الحارسة"لمالئكة ال يوجد ذكر ل
   .الكتاب المقدس فيما يخص. مفهوم المالئكة الحارسة يثير فضولنا 15:12

  

وُح اْلُقُدُس َقاِرِني"الَِّتي َنتَ  وِحيَّاِت"َكلَُّم ِبَها َأْيضًا َال ِبَأْقَواٍل ُتَعلُِّمَها ِحْكَمٌة ِإْنَساِنيٌَّة َبْل ِبَما ُيَعلُِّمُه الرُّ وِحيَّاِت ِبالرُّ  1( َن الرُّ
  )13:2كورنثوس 

  

لهم الذين أؤلئك حقًا. بصورة عامة،  كمسيحيين يريدون أن يعرفوا إن كانت المالئكة الحارسة موجودةهؤالء الذين هم منا 
في العالم الروحي يعرفون الحقيقة، ونحن نشارك اإلختبار الحقيقي مع العالم. األحداث ويدخلون هبة تمييز األرواح 

ن أن ندوِّ و بهذا التأكيد روحيًا ممن هم غير مدركين ، ويسوع أمرنا أن نخبر المسيحيين تمييزها روحيًا فقطالروحية يمكن 
  .ُيكشفما تدقيق بال
 

  لتقي بالمالك الحارستن يكيم جو أو  *: نيجو أو  ،كيم
  

ن، األن ي، "جو أو بفرح. قال لي الراعي (والدي)بي  وابعد مرور أسبوع من رأس السنة ذهبت إلى منزل جدي وجدتي. رحب
من والدي طلب للصالة. تهيأ بعيونك الروحية،" ثم بدأ يإنتباه ب يسيتلون صالة الخاطئ للتوبة، لذلك الحظ وجدتكِ  جدكِ 

   بعده.من ويرددوا الصالة نحنوا أن ي جدي وجدتي
غفر لي ت لحد األن أعبد األوثان. أرجوك إرددوا الصالة بعده قائلين، "أبانا السماوي. أنا خاطئ. لم أكن أعرفك وعش

أرسل اهللا مالكين لينزال من  خطاياي! من األن فصاعدًا سأقبل وأعبد إبنك يسوع المسيح كمخلَّص لي،" وحينما صلوا،
  أخذا مكانًا بجانبهما. هذان المالكان كانا المالكين الحارسين لجدي وجدتي اللذان سيحيمانهما حتى النهاية.اللذان السماء 

. تعهدة ألخذ يماءإرفع إحدى يديهما عرضا ما يشبه عند و  ،ا رؤوسهما بإحترام ليسوعمن السماء، أحنيما نزل المالكان حال
ضعًا. تكلم يسوع إليهما بصوته الرائع والمهيب، "أنتما مؤتمنان بالعمل على حماية إال أنه كان توابطوليًا بدا ا المشهد هذ
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يا األمر، أحنعطي حالما أُ األخ كانغ سو يونغ، واألخت هام أوك بون إلى أن يرحال عن هذه األرض. هل تفهمان ذلك؟" 
  ربي القدوس! سنعمل كما قلت."يا "نعم، هما وركعا بهدوء وبإحترام قائالن، رأسي

طع أن أتمالك نفسي فسألت يسوع ن، لذا لم أستيطوا اإلجابة، إختفت أجنحة المالكولكن ما هو مميز هو أنه حالما أع
كان لهما أجنحة، ولكن لماذا إختفت أجنحتهما أوًال بخصوص ذلك. "يا يسوع! حينما نزال المالكان من السماء  سؤاالً 

 ، أليس لك هكذا فكر فضولي؟ أجنحة المالك لم تختفي."سمسمةرح يسوع، "عزيزتي فجأة؟" ش
  

  أجنحة وريش المالك* 
  

بإيمان المؤمن. حينما يعيش المؤمن مكرَّسًا وأمينًا لي، فإن أجنحة  إتصال وثيقأجنحة المالئكة الحارسة وريشها لها "
نمو بشكل جميل." فقلت، "أوه، فهمت يا ما أنه ريش الجناح سينحة كبيرة. كستصبح أجومن ثم المالئكة ستبدأ في النمو، 

  يسوع، إبتسم وكان مسرورًا جدًا.لرب، أشكرك على شرح ذلك لي." حينما أظهرت إمتناني 
جدة هما ل أن يجلبهما ب وعد، وأن الرَّ الصهم الخبقبولن اليوم يحتفالوالدة أمي و  والدة أبيفي السماء  قال لي يسوع أن

  ب.كنيسة الرَّ  ةخدممن أمي 
ن! هذا مسألة حساسة لذلك علينا أن نكون حذرين في يقال بحماس، "جو أو  راعي الكنيسةحينما نقلت هذه المعلومات إلى 

أفكاره،  راعيأرجاء أمتنا." حالما أعطى ال قد يجلب إنتقاد معاكس وهائل للعديد من الكنائس في فهذا عن ذلك.حديث ال
! أنا دعوت الكثير نفسك كيم ال تقلقراعي ؟ يا يء ال أستطيع أن أفعله، "هل هناك شبجانبييسوع الذي كان واقفًا قال 

في المستقبل أخطط عليَّ ونشيطة روحيًا. مركزة ب، ألن خدمتكم خدمة كنيسة الرَّ ليشتركوا في من النفوس من السماء 
ب، وأعضاء ظة في كنيسة الرَّ صيًا للعِ دوا شخالقريب أخذ العديد من الخدام المعروفين جدًا في الكتاب المقدس لكي يشه

  بوضوح ويتحدثون معهم." همالروحية سينظرون بصرلهم هبة الممن الكنيسة 
"واو! يا يسوع! هل هذا معناه أن أجدادنا في اإليمان، إبراهيم  ،فةً بالبهجة هات ةمغمور ئة و في يسوع وأنا ممتلتفرست 

األن يتطلعون بلهفة لزيارة كنيسة أنهم اب يسوع، "نعم، نعم. بالطبع نعم! وموسى وٕايليا سيحضرون خدمات كنيستنا؟" أج
  ب."الرَّ 

ئذ أستطيع أن ألتقي وأتكلم مع عندإلى البيت، شاركت أخي جوزيف بهذا الشيء، وفي الحال أجاب، "واو!  حالما وصلتُ 
ما بالتدقيق ن بأن يدوِّ (الراعي) والدي  رأن ُأذكِّ ذلك أصبحت غيورة. يسوع أعطاني كلمته  سمعتُ  أوًال." حين بنات أيوب

  حدث اليوم. 
 

  إستالم يسوعكيفية * 
  

َألنَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمُن ِبِه ِلْلِبرِّ َواْلَفَم "َألنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواِت َخَلْصَت. 
 )10 – 9: 10رومية ( ُف ِبِه ِلْلَخَالِص."ُيْعَترَ 

  

همية األكثر أ، ينبغي أن يؤمنوا ويقبلوني من أعماق قلوبهم بصدق، ولكن نفوساللكي تخلص ، سمسمةشرح يسوع، "يا 
، ألنهم أثناء صالة الجحيمإلى  طافقبلوني إنتهى بهم المالذين ن كون لهم قلب وفكر صادق. كثيرون مهو أن ي

  !"إخالصدوا الصالة بدون اإلعتراف رد
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بي نظرًا ألنهم أمنوا صين، أنهم مخلَّ أمنوا أفواههم ذلك في قلوبهم، وبأعلنوا قال يسوع أيضًا، "كثيرون إعترفوا أنهم قبلوني و 
 نجازوتقربك إلتقودك التي هي ك شخصيتعملية جلب الثمار في أن تحدد خالصك. فترة الوقت لفترة طويلة، ولكن، ليس 

لهم إعتقاد و  –هم سيضمنون خالصهم أفواهأنه بمجرد ترديد الكالم بليم الخاطئ بالتعبتهور ثيرون يؤمنون الخالص. ك
كل فرد ينبغي أن ينمو في إيمان خوف ورهبة و درك من خالل أنهم سيذهبون إلى السماء. الخالص ينبغي أن يُ خاطئ 

  صادق." 
سوع، "يا ي سألتُ  .خطأً الجحيم ألنهم أمنوا  م المطاف إلىبهسينتهي الكثير من النفوس ألن ومحبط منسحق القلب يسوع 

. لماذا ال تستلم تأكيد؟ هل بإمكاني إستالم الخالص؟" ويسوع ممتلئًا نعمة أجاب، "نعم. باليسوع! ماذا علي أن افعل
، "نعم، يا وعدًا وقلت ن تطيعي بإجتهاد وتعيشي بأمانة. هل تفهمين؟" أخذتُ أأيضًا ينبغي الخالص؟ ولكن، سمسمتي 

  رب! سأعيش كما قلَت."
 

ُموا َخَالَصُكْم ِبَخْوٍف "ِإذًا َيا َأِحبَّاِئي، َكَما َأَطْعُتْم ُكلَّ ِحيٍن، َلْيَس َكَما ِفي ُحُضوِري َفَقْط، َبِل اآلَن ِباَألْوَلى ِجّدًا ِفي ِغيَ  اِبي، َتمِّ
  )12:2فيلبي (َورِْعَدٍة،" 

  

  )9:1بطرس  1(َخَالَص النُُّفوِس." "َناِئِليَن َغاَيَة ِإيَماِنُكْم 
  
  شيطانة أخيراً جوزيف يواجه *  :جوزيف ،كيم

  

 مسافةالروحية وكنت أصلي صالة نارية بألسنة حين رأيت من  بصريعطيني هبة البأن ب كنت أركز في مناشدتي للرَّ 
من هذا الشخص الجالس وظهره ˋأبيض وجالسًا وظهره نحوي. وفيما كنت أصلي فكرت  شخصًا مرتديًا رداءً  ثالثة أقدام

بالفعل فضوليًا وبدأ خوفي ينمو  أصبحت. قليالً كان يهتز و لألسفل كان مربوطًا الناعم  هألن شعر  ذكرلم يبدو أنه  ˊنحوي؟
   أيضًا.

 . وفجأة في تلك اللحظة صرختُ ظهره نحوي. إزداد خوفي أكثر، لكنه كان جالسًا بدون أي حركة و شيطانكنت متأكدًا أنه 
فيما  فاتحة فمها بوسعٍ رأسها شيطانة اللوَّت . نبضأن قلبي توقف عن المتأكدًا كنت ي، و نحو رأسه  شيطانأه" أدار ال "أه

حين قلصت عينيها شيطانة ال ونمن حافة عينزف الدم يتدفق بغزارة من األنياب الناشئة من أعلى وأسفل فمها. كان الدم 
أصلي  تسمعت ذلك إرتعبت ولم أعرف ماذا أفعل، لذا بدأ ما" حين!يمإلى الجح قت في وجهي قائلة، "سأرسلكَ وحدَّ 

    عني!" يمن أمامي! إرحلإهربي ! بإسم يسوع ةالقذر شيطانة ها التأي قائًال، "أنتِ  ألحاربها
أحفظ على ظهر قلب كثيرًا ما لم تنسحب بسهولة. بل صارت تهاجمني بمخالبها الحادة لتخدشني. إني  شيطانةولكن ال
إخضعوا هللا، قاوموا إبليس، فيهرب منكم." ف"، لذا صرخت، شيطانلهجمات الكون جاهزًا ن الكتاب المقدس ألأيات م

الخبيث جدًا. بدأت أتلو بصوت عاٍل ما هو ألنها كانت من النوع  شيطانة). حتى بهذا الكالم، لم تهرب ال7:4يعقوب (
َياُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمِنيَن: ُيْخِرُجوَن الشََّياِطيَن ِباْسِمي َوَيَتَكلَُّموَن "َوَهِذِه اآل، وأنا ممتلئ بسلطان )17:16مرقس في (مكتوب 

   ألول مرة.الذت الشيطانة بالفرار في تلك اللحظة ِبَأْلِسَنٍة َجِديَدٍة." 
ذ كنت، قبل أخ. باإلقتراب منياإلناث  شياطينأعداد ال تحصى من الحين إستمرت إستمرت في الصالة بعد هذا الحدث 

كيف أن األخت بايك أوًال سمعت عندما . أبداً  ني لن أستلم هذه الهبةكون قلقًا من أدائمًا وأأبكي الروحية،  هبة البصر
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البتة ، لم أكن أحلم شياطينوعن معاركهم الروحية مع الن إستلموا هبات البصر الروحية يبونغ نيو، وهاك سونغ وجو أو 
أمام عيوننا. كان ندركها واضحة و  شياطينال تكونكلم، نتبعيوننا و أن ننظر اننا يكون بإمك ني سأختبر ذلك بنفسي. فيماإ

وشيطان أزرق ، نحويأحيانًا شياطين تدور مقلة عيونهم فاقدة للعيون و  شياطينكانت بإمكاننا أن ندركهم بكل حواسنا. 
  عت عيونها وألقيتها بعيدًا عني. ، لكني قلفي هجماتهم عليَّ مستمرة اإلناث  لشياطينبعيون مثل القط، والكثير من ا

إندفع نحوي خنزير ضخم بأنياب حادة من فجأة كان هدوء ولم أستطع رؤية شيء، لذا إستمرت في الصالة بألسنة.  ثم
صرت من أنف وفم الخنزير، الخارج ي فمه، وصار يصيح مثل صياح الوزة، "هوونك!" حينما صدمني البخار الحامي جهتَ 

طحني برأسه، لذا صاح ن، حاول الخنزير أن يعلى اإلطالقلم أكن جاهزًا  ألنيفاجئني ذلك ريهة. أقرف من الرائحة الك
تحداه األخ إنه خطر! إحتمي وتحرك!" ومع هذا اإلنذار،  –هاك سونغ الذي كان يصلي بجانبي، "يا جوزيف، إحترس 

صرخ قبته وضربه على األرضية، ثم الخنزير من ر بونغ لوجه مع الخنزير. مسك األخ هاك سووقف وجهًا  هاك سونغ
  الخنزير من األلم "هوونك!" وٕاختفى.

ذا الوقت رأيت صخر لسنة بإستمرار. في هأوبدأت أصلي ب ،يأعصاب تنفست الصعداء قائًال، "واو!" ألخفف عن توتر
ًا، "أووووو! وكان الواحد بعد األخر يعوي صارخ ،وكان كله شديد السواد. بدأت أنظر شيئًا مثل ذئابجلمود كبير 

أفعى من نوع أناكوندا تزحف  ت، كانأن أدركأوووووو! أووووو!" ودبت الرعشة في داخلي ثانية. في نفس الوقت، وبدون 
  عين.طرفة هذا حدث تمامًا في كل  –بجانبي وبدأت تلتف حولي وتخنقني 

وكافحت، ولكن لم تكن  ذا رفست، لموتيمسألة وقت قبل في تلك اللحظة أنها مجرد فكرت بصعوبة، صرت أتنفس وحين 
أعطيني قوة" وفي الحال إمتلئت  ،ألصرخ. مع ذلك، جمعت كل ما عندي من قوة، "يا رب، يا رب! قوينيباقية لي طاقة 

 ورميته بعيدًا. من قوة جبارة. مسكت األنكوندا بيديَ 
  

خارقة فصرت أطير بسرعة  ،جأةف، شعرت وكأن صالتي أحرزت بعض األجنحة شياطينجمات التغلبي على هأخيرًا، بعد 
   قليًال وكان جميًال جدًا.وأحمر اللون  صفرنحو السماء. شعرت بها بوضوح. كان الجو المحاط باألرض أ

  
  بريهيئة خنزير شيطان ب* : نيجو أو  ،كيم

  

، وٕاختفى عينيَّ  فت كثيرًا ففتحتأمام األخ جوزيف، بدأ يندفع نحوي وظهر بلون رمادي. خِ  الخنزير البري الذي ظهر بعنفٍ 
فيها لوحدي. الخنزير الذي رأيته  أيت أمامي غابة عميقة وكنت سائرةثانية وٕاستمرت في الصالة. ور  الخنزير. أغلقت عينيَّ 

من الخنزير بشكل جنوني  يصدمني. ركضتقبل لحظات ظهر مرة أخرى فجأة، إندفع نحوي بسرعة كبيرة، محاوًال أن 
  قف، حينما رأيت شارعًا عريضًا أمامي ركضت في وسط الشارع وهناك رأيت يسوع واقفًا.تو  الالبري الذي كان يطاردني ب

صرخت ليسوع، "يا يسوع، يا يسوع! أرجوك أنقذني. الخنزير البري يهاجمني!" ركضت ورميت نفسي بين ذراعيه. أراحني 
 ." ين، ال تقلقيي جو أو توقال لي، "عزيز الرَّب 

 
رمى يسوع الخنزير  ثمنتف كل فروته وضربه على األرض وصرخ الخنزير من األلم. و ثم مسك يسوع بالخنزير البري 

  .بعيدًا عني يالبر 
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  منزلي في السماء* 
  

واحدة!" إلتمست إلى  منزلي في السماء. أحب أن أراه. أرجوك دعني أراه ولو لمرةرؤية ! أريد ي المحبوبقلت، "يا يسوع
لم أتمكن من  احيث إنسكب نور هائل، لذ في مشهد ال يصدق ة أمام عينيَّ مناظر مختلفظهرت ب. في تلك اللحظة، الرَّ 

ة من التألق الوردي. قلت لنفسي، "أنا أحب تنوعمغلفًا بِظالل م بعدٍ على من المنزل الضخم كان مفتوحة.  إبقاء عينيَّ 
مسك يسوع بيدي وقادني جدًا."  ة، غيور ةاللون الوردي، أيضًا .. واو! لست أعلم من هو صاحب المنزل، لكني غيور 

غمى جدًا، فكرت أنه سيُ ة تبعته بهدوء. كنت سعيد لكالمنزل وقال لي علينا أن نكتشف لمن هذا المنزل، لذبالقرب من 
 .   عليَّ

  

. كان إسمي اللقبوهو  ˊالسمسمةمنزل ˋ، قروءةالمنزل م انبهناك عالمة على جلم يكن المنزل سوى منزلي، وكانت 
كان منزلي في  ن مختلفة ممزوجة بتألق.األو  وجدتبلون وردي، ولكن حين نظرت إليه عن قرب  يبدومن بعيد المنزل 

وضخمًا وعاليًا، حتى إني عند وقوفي عند الباب األمامي شعرت وكأني ذرة رمل. كان المنزل عريضًا  السماء فخمًا جداً 
ن من اعند مقدمة منزلي إثنيقف وردي. كان  كان يسوع يعلم أن لوني المفضل هو الوردي لذلك أعد منزلي بتألقجدًا. 

  ن!" يها األخت جو أو ت، أين، "نرحب بكِ لي، وحينما رأوني، أحنوا رؤوسهما بإحترام قائحاملين سيوفاً القامة  يليطو المالئكة 
  من الخارج.به لم أدخل إلى المنزل، لكني تمتعت 

  

مقحمة داخل الباب والجدران، وحين أضاء وكانت  البتة سابقاً  مثلها لماس لم أرَ أكان هناك الكثير من األحجار الكريمة و 
كان المنزل المنزل بشكل مكعبات ليغو، وكلما في بعض األماكن كانت . بشكل صحيحالتفكير ع طالنور عليها لم أست

ي بدت أعلى من المنازل األخرى التكان منزلي أعلم لماذا، ربما ألن  لست هر مثل مجد الصباح.كان يز  كلماعاليًا 
فخم وجميل!" فأجابني نه ! أشكرك كثيرًا جدًا. إي المحبوب، "يا يسوع، يا يسوعيسوع مرة تلو األخرى شكرت. نهأصغر م

أنه وعدني كما أن يسوع إلى داخل المنزل، لذا صلي بإجتهاد."  ن! في المرة التالية سأخذكِ ييسوع، "مرحبًا بِك يا جو أو 
  أكبر وأعلى. بشكل منزلييسوع الشيء، سيبني  يكونحين أعمل شيئًا بإيمان، مهما 

 
  الصالة التي تحلق عاليًا إلى السماء *هاك سونغ:  ،لي
  

كان يعطي مالحظاته بهدوء، "أريد أن أرى فيما ٕابتسم األفراد المصلين، و وسط  فيما كنت أصلي، جاء يسوع إليَّ ووقف
بدأ كل واحد منا وحالما قال ذلك، على صالة، دعونا نرى" رتفع صالته إلى السماء لتكون األستواحد منكم  أيِّ باألخص 

  من نار الروح القدس المتقدة. شعرت وكأننا نطلق الصالة مثل طلقات مسدس. أن يمتأل، محاوًال على الفور يصلي
 أنتَ  ! نعم، نعم،جيدًا جداً كيم يفعل راعي الكنيسة ، "دعونا نرى. هذا جيد! حسنًا! كما توقعت، قال يسوع بصوت عالٍ 

 رائعًا. رائع يا أخت كانغ هيون جا، تبلي بالءً  بجدية أكثر! أوه نعم، أنتَ و ، نارياً رائعًا. ليكن صوتك أعلى، أكثر  تبلي بالءً 
ن، وأنا، ويو يجو أو و سماع جوزيف على . ثم ركز يسوع جيد ، نعم، هكذالٍ صوت عاأيضًا بوعروستي ينبغي أن تصلي 

ظاهرًا كان أن إنجازنا و مع بعضها ٕاستطعت أن أرى بعيوني أن صالتنا كانت تتسابق و  ، والشماسة شين.ووالدتي كيونغ،
  بكثافة مثل خطوط على رسم بياني.
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   2005شباط عام  10الخميس، يوم 
  

ا اْلَبارُّ َفِباِإليمَ ، "َألْن ِفيِه ُمْعَلٌن ِبرُّ اِهللا ِبِإيَماٍن ِإليَماٍن َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ ظة: أية العِ    )17:1رومية اِن َيْحَيا" (َأمَّ
  
  ن تنظر مدخل الجحيميجو أو  *ن: يجو أو  ،كيم

  
أن تأتي  ينبغي، سمسمتي. أخذ يسوع بيدي وقال، "يا إقترب مني يسوع بتألقه وسطوعه حين كنت أصلي بصوت عالٍ 

ل ومظلم، وأدركت ب يدي، صرت أطوف معه في نفق طويمسك الرَّ " فأجبته، "نعم يا يسوع." حالما إتبعيني. لك، لذمعي
 في الحال بأني كنت في الجحيم.

الجهة اليسرى من  رأيت إلىقشعريرة. مشينا لفترة وفيما كنا نمشي، الفيَّ دخل كالعادة، الطريق في الجحيم مظلم دائمًا ويُ 
هناك طريق أخر ، لكني أدركت أنه لم يكن أنه يشير إلى إتجاه معينوكالطريق سهمًا كبيرًا أمامي. في البداية بدا السهم 

مدخل ˋ، عالمة مكتوب عليهاإنتباهي  لفت، نا إلى أكثر عمقللذهاب عدا اإلتجاه الذي يشير إليه السهم. حينما دخل
ن، ال تقلقي. أنا سأحميك" يب فكري بسرعة وقال، "جو أو . علم الرَّ تقلص إلى الوراء، في تلك اللحظة بدأ جسدي يˊالجحيم
  .ئننيطمِ يُ وأعاد 
، ولم أستطع أن أتحمل حماوة اللهيب. بدا لي أن كل حمرلون أب أكثر في الجحيم، كان الطريق يتوهجخل كنا ندفيما 

تحملت الحماوة قدر إمكاني، ولكني صرت أخاف وأرتعب أكثر فأكثر، لذا من الحماوة الهائلة. مصنوعًا كان  شيء هناك
 بتذكيره لي أن ال أقلق.ب ي الرَّ ، "يا يسوع، يا يسوع! أنه حامي جدًا وأنا خائفة." أراحنصرختُ 

  

تشعبت في وقت واحد. س الغفيرة صرخات الناكان باإلمكان سماع وأخيرًا، حينما إنفتح الباب إلى الجحيم بحماوة متقدة، 
منحدرات صخرية شاهقة. من الجهة ي الطريق من جهتَ كان طرق أخرى، و عدة تصلت بوٕانقسمت وإ  صغيرة طرقعدة 

قد رأيت العديد من الناس سابقًا . كنت جهَتي كل مقالة علىالضخمة بمقابض ديد من المقالي اليسرى كان هناك الع
المقالي التي أراها األن. كانت المقالة أكبر بعشر مرات من ساحة الرياضة ها تختلف كثيرًا عن المطبوخين أحياء، ولكن

  لمدرستي اإلبتدائية. 
مادة تشبه الزيت على  سكبب شياطينوكان هناك دخان كثيف. بدأت الكانت المقالة ممتلئة من أجساد الناس العراة 

تحت وأحمرت المقالة كثيرًا . مادة الزيتيةمحاولة أن تتجنب الوهي مصابة بالهلع األجساد التي بدأت تصرخ وتركض 
تدي مالبس تر وكأنها . كانت الناس تسكب عليهم الزيت المغليتضربهم و  شياطينأرجلهم من النار، ومن فوق كانت ال

 ون بأسنانهم.فيما كانوا يصرُّ  وتتمزقِخرقة، ولكن أجسادهم هي التي كانت تنسلخ 
 

 إلىة تصلهذه الثقوب مكانت . كثيرة ثقوبعليه جدران وكل جدار كان  ذوجبل كان الجهة األخرى من الطريق على و 
 استمرة. كانت الرائحة كريهة جدًا لذقاع الجحيم، وفي داخل هذه الثقوب المظلمة كانت صرخات الناس ملحد األسفل 

ال تشمين شيئًا."  ن! سأجعلكِ ييا جو أو  طبعب، "بالقلت، "يا يسوع! أشعر بوجع في معدتي والوجع ال يطاق،" فأجابني الرَّ 
  .قطف عندئذ لمس أنفي، سامحًا لي أن أنظر وأشعر باألشياء من حولي
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إمرأة  تشبهشياطين . كان هناك بالمقالةمختلفة األشكال محاطة  نشياطيعدا عن مقالة القلي، إستطعت رؤية العديد من 
أجنحة وأخرى ببرؤوس حيوانات، شياطين أنواع مختلفة من األفاعي، و و شعر قصير، وجماجم بشعر أبيض، بعجوز 

  مميت. يحمل سالحٍ  شياطينكل واحد من هؤالء الكان . شياطينمن العدد كبير  وكان هناكخفاش تطير في المكان، 
رهيب تقاوم الوجع المن المعذبة بشفرات ضخمة. حينما كانت الناس ممسكة غريبة الشكل شياطين كما كان هناك 

هم ثانية في لقيتالشفرات، ممزقة أجسادهم، و تطعنها مرة تلو األخرى ب شياطينالتسلق، كانت العلى بصراخها ومحاوالتها 
  النار.

  
  مشوي ج يشبه كباب دجا كباب بشري مشوي في الجحيم* 
  

أتمتع كثيرًا ما إلى البيت من المدرسة في طريقي عادة شاهدته. حين قادني يسوع إلى موقع أخر كنت على وشك اإلغماء 
شبه شيئًا ي. ولكن، حين رأيت مطعمبشراء سيخ دجاج وبيض طير السماني المغلي وكباب الدجاج المشوي ألتناوله في ال

  . كان المشهد رهيبًا ومرعبًا جدًا حتى إني لم أالحظ إن كان يسوع بجانبي.ٕارتعبتو كباب الدجاج في الجحيم، إرتجفت ذاك 
الواحد فوق األخر ولم يكونوا مكدسين وبهذا الترتيب كانوا  ،رجل ثم إمرأة ثم رجل أخربالتعاقب، كانت الناس مرتبة 

 ترتيبفي  عراة ومكدسينالناس كانوا ل . ككل جهةالعمالقة كانت تمسكهم من  شياطين، ربما ألن المبعثرين ولو قليالً 
قدم، والبعض  328قدم، وبعضها مكدسًا على إرتفاع  130. كان البعض منهم مكدسًا على إرتفاع على شكل مستويات

 قدم. 492على إرتفاع 
  

كومة الأصبحت طريقة للمقاومة لما كان يحدث. حينما أنه لم تكن لديهم أي  اة على الناس، وبدشدكان الرعب ظاهرًا ب
التي كانت أطول من الكومة البشرية، طويلة وحادة،  ،أداة مثل نازعة سدادات فلينية شياطين، أخذت الجاهزة يةالبشر 

قاع الكومة البشرية. في تلك الشخص األخير عند إلى الناس صدورهم. وبسرعة إخترقت نازعة السدادات غرزته في و 
"أه أه! أرجوك، ساعدني، أرجوك!  المكان:فضاء ا ستمزق كأنهشديد في وقت واحد و وجع اللحظة خرجت صرخات 

   أرجوك! توقف!"
الجهة غرزتها في العمالقة الناس في مكان، ثم أخذت نازعة سدادات فلينية أخرى، ولكن في هذه المرة  شياطينثبتت ال

ين الرحمة. إقتربت بعض . إستمر الناس في الصراخ طالبعلى الفورالسفلى من المعدة، ثم رفعت الكباب البشري عاليًا 
بنازعة سدادات فلينية طويلة وبدأوا في طعن ونخس  ممسك كان كل واحد منهم، و الوجوه األخرى وهي مكشرة شياطينال

اللعينة!"  شياطينها التأي"أنقذني! أرجوك، توقف عن فعل ذلك! توقف، توقف عن ذلك!  كانت الناس تصرخ، الناس.
كانت والدتي تغلي بطاطا  مابه حينالدم يتدفق من الناس. كان ذلك يشجدوى. بدأ  الن بولك –وكانت الناس تسكب لعناتها 
  طبخت جيدًا.في البطاطا لترى إن كانت قد إنخزه ت أداة معدنيةحلوة. كانت والدتي تستخدم 

. كانت إال أنها لم تكن تسقطتكافح بكل قدرتها وترفس وتصرخ، الناس كانت أن بالرغم من  أنه هو محيرٌ ما كان 
وحواجب عيونها وجلودها ملتوية مثل ديدان مثيرة  ،الفضاء، وكان شعرها مجعداً لمست عمالقة لدرجة  شياطينال

في  شياطينصورة ال إرادية عبرت عن إشمئزازي الكامل. إستمرت ال"يع، هذا فظيع. أوه، إنه شنيع!" وبقلت، لإلشمئزاز. 
  نه رائع فعًال" وكانوا يصرخون مرة تلو األخرى.، "واو. هذا رائع. إالهتاف والضحك بصوت عالٍ 
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أخر ورفع الناس شيطان لناس مسكة كبيرة، ثم جاء نية التي كان الشيطان يستخدمها لتثقيب اكان لنازعة السدادات الفلي
ا الناس بدالمسكة. في تلك اللحظة  وبدأوا بتدوير لهيب النار المتقدعاليًا بإتجاه النار المتقدة. ثم وضعوا الناس في 

أوخ، إنه حامي جدًا!"  "أه أه أه، أنقذني! الوجع يقتلني. ، قائلين،بصوت أعلى من الوجعيصرخون نازعة السدادة المثقوبين ب
مرين في النار. كانت الناس تذوق االَ  اءً حيالناس أ صرخات الناس المعذبة وٕاستمروا في طبخلتهتم أبدًا  لم تكن الشياطين
  .م أحياءسيخ الكباب ومن طبخهم وه عانوه منالذي  الوجعفي َاٍن واحد، من 

  

ن! يجو أو يا ب، "بكل هذا الوجع الرهيب؟ إنني مرتعبة جدًا،" فأجابني الرَّ يمكنهم أن يشعروا يسوع، "يا يسوع، كيف  سألتُ 
حال الناس الذين  مثل –ة حيبها الناس هنا في الجحيم، فإن جميع حواسهم ال تزال يبتلي العقوبة المؤلمة التي  تكونمهما 

  األن."   شياطينيعيشون على األرض. دعينا نسمع لما يقوله ال
ن هؤالء األغبياء نأكل أوًال، هل ن مِ وقالوا، "إنه لذيذ. مَ  نارالمشوية من السيخ الموضوع على الناس ال شياطينأخذت ال

د ومع ذلك كانوا ال يزالون قين ولونهم أسو كانوا محتر ، بل تكن الناس المشوية ميتةنأكلهم بالترتيب أم من الوسط؟" لم 
  منهكين تمامًا.لكنهم كانوا أحياء 

بارباكيو المشوي الالجسد مثل لحم بدأوا يمزقون يمسك بسيخ ويقول، "أوه. ال يهم. سأكلهم بالترتيب!" ثم شيطان كان كل 
 ونيسحقو ون ي كل مرة يمضغف مسموعاً  مضغال. كان صوت اً عظامو  اً غضاريف ويمضغونه بأسنانهم وكأنهم يمضغون

   .أفواههمبسرعة كانوا يختفون من من الوجع و يصرخون . كان الناس أفواههمعظام الناس، وهي تدور داخل 
جدوى. إحترقوا جميعًا  بالبدأ يرفس ويصرخ، ولكن ثم  كان الشخص التالي الموضوع على السيخ ينتظر وهو مرتعب

، وكنت شياطينمن قبل ال بعد األخر وهم يؤكلوا أحياءً واحدًا . شاهدُت الناس وٕاهتزوا بعنف من الرعببلون أسود وصاروا 
"يا يسوع، يا يسوع! أشعر بأسف لهؤالء الناس. ما الذي  ، وقلت،على وجهيسيل وكانت الدموع ت سىممتلئة من األ

  تنهدت.و ،" من ذلك أستطيع أن أفعله؟ ال استطيع أن أتحمل رؤيتهم أكثر
  

في مجموعات قيدوا أُ ثم  أجسادهم وعظامهم.ت تتجدد بدأ ،شياطينمن قبل التم أكلهم في النار و إحترقوا  ذينالناس ال هؤالء
أين  إلى متقول له شياطينالجحيم. لم تكن ال فيأخرى ماكن لنقلهم إلى أ شياطينكأفراد من قبل بعض الالبعض و 

     إلى مكان أخر. جميعًا ُينقلون كانوا تنتهي، سيأخذوهم، ولكن حين كانت معاناتهم 
؟" وحينما كانوا يطلبون ذلك، كانت أال ترحموناكان الناس يصرخون، "أين تأخذوننا األن؟ أرجوكم، دعونا وشأننا. إرحمونا، 

منجل أزرق اللون ؟" ثم يبدأوا في طعنهم بنناأن تسدوا أفواهكم وتتبعو ال يمكنكم تجيب، "أسكتوا أيها األغبياء! أ شياطينال
  قادني يسوع إلى مكان أخر.عندئذ وة. هم بقساضربو 
 

  كومة هائلة من أدوات التعذيب* 
  

أني سأعرف حين أصل إلى هناك وُأخذت مرة أخرى وقال ب جابأحين سألت يسوع، "يا يسوع! إلى أين تأخذني األن؟"، 
نه كان على كان هناك شيء مميز، أل ،، إبليس. كان إبليس جالسًا على عرشه. ولكنشياطينإلى حيث كان رئيس ال

. ثم دخل إلى كدسةتحصى من األدوات المخيفة والحادة والرهيبة وأسلحة معد وال تأمام إبليس كمية ال تالكبيرة الطاولة 
 مكاني معرفة أعداد الناس التي كانت هناك.م يكن بإمن الناس، لعددًا كبيرًا . كانوا من الناسغفير موكب هناك 
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هناك العديد من األدوات التي إستطعت تمييزها ألنه بإمكاننا  وجدتعلى الطاولة،  األدوات الموجودةفي فيما حدَّقت 
، عديد من الشفرات الحادة بأحجام مختلفةالو مناجل لماعة زرقاءة اللون، وفؤوس، رؤيتها يوميًا على األرض. كان هناك 

لبراغي، وِمثقبات، وحفارات، ت اوِمجرفات، ومفكاحادة، ك شوّ صنارات الصيد بأحجام أكبر من اإلنسان، وسياط، و و 
للضرب والطعن. كانت وجوه الناس الواقفة على الصف يمكن إستخدامها أسلحة نارية، والعديد من األدوات التي و ورماح، 

  ينتظرها. تفكر بما الطويل شاحبة 
عد قليًال،" وسحبني بيده. ، إبليس، في حفرة كبيرة، قال يسوع، "لنذهب إلى األبلشياطينننظر ملك ا ،يسوع وأنا ،فيما كنا

ملك  مكانحيث إلى خائفة لكني شعرت باألمان ألن يسوع كان بجانبي. مشينا قليًال حتى وصلنا  ناحية كنتمن 
  .عن كثبالعديد من النفوس وبدأنا ننظر  كان أتباعه من حولهو  شياطينال
 

  ن تواجه إبليس ثانيةيجو أو * 
  

إلتقت أعيننا، أعطاني  مالتعذيبهم. إلتقت أعيننا. حينستعد النفوس فيما ي إبليس لعناته علىعادة يسكب في الجحيم، 
 ن، لماذا تستمريدري األن! لماذا، لماذا ثانية؟ هــا"أنِت! لماذا أنِت هنا ثانية؟ غا، لٍ تحديقًا مخيفًا وفجأة صرخ بصوت عا

السابقة؟ ها أنِت! ال أجنحة في هذه المرة.  ! هل تحاولين قلع عيوني وتمزيق أجنحتي ثانية مثل المرةلى هناالمجيء إفي 
ا قولهعلى لم أصنعها. أنِت يا خنزيرة! يا بنت العاهرة! لماذا أنِت مستمرة في إزعاجك لي؟" كانت هناك لعنات ال أتجرأ 

. بالتأكيد كان ملك الحيث كان مستمرًا   هننحوي، لكنه كان حذرًا تجاهي أل غضبه الشديدصب ي شياطينفي قذفها عليَّ
  كان يخاف من أني سأستخدم سلطة يسوع لإلنتقام.
في غضبهم الجهلة كبار الشباب اليتورط توقف مثلما يحدث حين  اللم يكن إبليس يراني كفتاة قاصر، بل كان يلعنني ب

لعنات،  يسوع، بدأ يتكلم ثانية ولكن بدونتعبيرات وجه يتعذر التحكم به. وفيما كان إبليس حذرًا من مع أمثالهم في عراك 
ألنه كان خائفًا من يسوع الذي كان واقفًا بجانبي، وصرخ بما عنده من قوة، "أه أه أه يا رجل، أه أه يا رجل!" كان يسوع في 

، ثم سقط تكلموٕانحنى إلى األمام، غير قادر على الإبليس جبانًا وأخفض رأسه، صار تلك اللحظة قد أعطاه نظرة حادة، و 
   على وجهه.

! هل تريد قطعة مني؟ اللعنة عليك!" يا إبليس الملعون، "ها أنت شياطينالفرصة فصرخت على ملك ال ذهترك هلم أرد 
ه، تمزيق، أردت أن أتسلق على إبليس وأردت في السابق كما فعلتو الضحك.  منحينما أجبته بدون خوف إنفجر يسوع 

 شياطينهذه المسمة! إن إستمرِت في إثارتِك لسن! هذا يكفي." وٕاستمر قائًال، "عزيزتي يأو  جويا لكن يسوع أقنعني، "
  وجعًا عظيمًا، لذا أتركيه هذه المرة."   القذرة، فإنها ستغير مظهرها وتهاجمك وتسبب لكِ 

كمية كذا عليَّ لعنات ال يمكن تصورها، وأستطيع أن أقول صراحة إني لم ُألعن بهيقذف  شياطينبعد ذلك إستمر ملك ال
غاضبة جدًا، ولكي أثأر منه بدأت ألعنه، لكني أدركت بأني ال أريد أن أمأل فمي بهذه  من اللعنات في حياتي. كنت

القذارة، لذلك توقفت. ثم ناشدت يسوع، "يا يسوع! ذاك إبليس القذر لعنني كثيرًا. إني غاضبة جدًا وهذا الشيء يقتلني من 
قذر وتتجرأ على لعن إنك لست سوى شيطان ؟ ، "من تظن أنك تلعن في هذا الوقتلداخل." حينئذ أمر يسوع بصوت عالٍ ا

. لن أفعل ذلك فيما بعد. إني أسف. لن أفعل تأكيدن؟" حينئذ أجاب إبليس بصوت مرتعش وأقسم، "نعم، باليطفلتي جو أو 
  "ذلك مرة أخرى.
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هو عاجز، . حدَّق فيَّ إبليس و ومهينرى من الهجمات على إبليس بقذفه بكالم بذيء خجولة أ صرت مبتهجة جدًا وبدأتُ 
!" وفيما كان اً حقالميتة. سأحصل عليك  ، "أنتِ افتسيثأر مني الحقًا. ثم ردد بصوت خ هأنكانت تحدثني ولكن نظرته 

؟ ها ها!" وٕاستمرت في توبيخه. جداً  مخبَّالً ، "ألست له لساني قائلةإخراجي إبليس ب إستفزتُ يسوع،  تعابير وجهحذرًا من 
ألني ال أريد  فجر من الغضب. قلت ليسوع، "يا يسوع، أعتقد إني أريد الذهاب األن،على وشك أن ين شياطينكان ملك ال

  ماذا قلِت؟"يا للقرف، بالسخط، فقال بعنف، " شياطين!" حينئذ إمتأل ملك الأن أرى وجهه القذر
  

ألنهم رفضوا أن ن، الجحيم هو مكان العذاب طوال األبدية. كما أن جميع النفوس في الجحيم هنا يقال يسوع لي، "جو أو 
ا تلك الفرصة. هم خطاة، لذلك عليهم أن خسرو فر. أريد أن أغفر لهم، ولكنهم تخطية ال تغ هذهو  –يقبلوني على األرض 

لبعض األخر ليست ثابتة، . في الجحيم بعض العقوبات هي ثابتة للفرد ولإلى األبديتحملوا ويعانوا كل أنواع العقوبات 
بعد ذلك أراد يسوع أخذي  هذه اللعنة." في داخلاألبدية م سيعاني نكبات مختلفة ويعيش ولكن بغض النظر، كل واحد منه

  إلى مكان أخر، فتبعته.
  

  غرفة بحشرات سامة* 
  

وقعت في فخ هناك ئذ أدركت إني حين ،بأنواع مختلفة من الحشرات السامة والزاحفة لوءةدخلنا يسوع وأنا إلى غرفة مم
 شعرت ب لم يكن هناك. فهمت األن كيفومهما كنت أدعوه، إال أن الرَّ  "! أين أنت؟"يا رب، يا ربفصرخت، لوحدي. 

التعامل معه. كنت عالقة  األخت بايك بونغ نيو. هذا السيناريو المرعب والمشمئز والمقشعر للبدن صار حقيقة ينبغي عليَّ 
رني حشد من حشرات غريبة ولم يخترق أنفي. بعدها بلحظات حاصومظلمة، وكان هواء كثيف ورطب في غرفة صغيرة 

  أدرك من أين جاءت.
  

مألوفة لدي، وبدأت تزحف عليَّ  غيرمن حشرات أخرى  كثيريرقات وديدان وأم أربع وأربعين و شبه حشرات تهناك كان 
ار المثيرة لإلشمئزاز! نيتها الحشرات غمى عليَّ وصرخت بيأس، "يا رب، أين أنت؟ ها أنِت أ. فكرت بأنه سيُ نحو األعلى

عني. عند ذلك خرج نار الروح القدس من جسدي  الحشراتقتلع الروح القدس! بنار الروح القدس ستحترقين!" وكنت أ
 أحرق كل الحشرات الزاحفة على جسدي. على الفورو 
  

"يا يسوع، يا يسوع! أرجوك أنقذني! فصرخت، ولكن، الحشرات التي كانت على األرضية إستمرت تزحف على جسدي. 
"أوه، يا يسوع! لماذا جلبتني إلى هذا المكان؟" بكيت فقلت، " وصرت أدعو يسوع، ولكن لم يكن هناك. أين أنت؟

  وصرخت. وفي النهاية ظهر يسوع وأخذني من يدي وقادني إلى الكنيسة.
  

ب، الرَّ  سألني يسوع كيف كانت حالتي، أجبته بأني ال أريد أبدًا الرجوع إلى تلك الغرفة ثانية. بعد قولي هذا، أجابني
ب أنه لي أي شيء. سأستخدمك بقوة." وعدني الرَّ حتمعلى ما يرام! أنِت طفلة بإيمان قوي، لذلك بإمكانك أن ت"ستكونين 

، ومن خالل وتمييز األرواحالروحية هبة البصر فتح لسيعيدني إلى الجحيم في كثير من األحيان، ألن ذلك أفضل طريقة 
  .واضحة أكثر مورالزيارات إلى الجحيم، ستكون األ
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  2005شباط  11يوم الجمعة، 
  

ْحَداُث َألنَُّكْم َأْقِوَياُء، َوَكِلَمُة اِهللا ظة، "َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها اآلَباُء َألنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها األَ أية العِ 
يَر. َال ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َوَال اَألْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ثَاِبَتٌة ِفيُكْم، َوَقْد َغَلْبتُ  ِفيِه َمَحبَُّة اآلِب. ُم الشِّرِّ

-14: 2يوحنا  1ِمَن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاَلِم." ( َألنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم َشْهَوَة اْلَجَسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة، َلْيَس 
16(  
  

 عسكري يدخل األخت بايك بونغ نيو شيطان *دو:  غيون ،كيمراعي الكنيسة 
  

غائبة عن التفكير، في تلك اللحظة دخلت فيها كأنها بايك بونغ نيو األخت ، في لحظة بدت أثناء فترة الصالة الليلية
حجرة التواليت، وعند رجوعي  اإلذن للذهاب إلى ، طلبتُ من التسبيح ترة ثالثة ساعاتمثل سرب النحل. بعد ف شياطين

 منة وتشكي تتشقلب على األرضيبايك مستمرة في الدخول في األخت بايك بونغ نيو. كانت  شياطينإستطعت رؤية ال
دأنا نصلي في الحال وكأن وب ارئةشديد، ولم أستطع أن أتحمل رؤيتها بهذا الشكل. جمعت فريق الصالة لصالة ط وجع

  حياتنا معتمدة على ذلك.  
عن السبب. بدأ ذلك في  متأكداً في األخت بايك بونغ نيو، لم أكن  عن سبب دخول الشياطين ةي أي فكر دن للماذا؟ لم يك

بدأت  يإال أنسدية، قوتي الجو  تي الروحية القويةاقدر بحتى الصباح. حتى  شياطينلطرد البكل يأس المساء. كنا نحارب 
هم، وبدأ الواحد بعد األخر ينهار من نشاط، كما أن أعضاء فريق الصالة األخرين كانوا قد فقدوا تدريجياً  تعبالأشعر ب
 اإلنهاك.

  
فإننا بالنسبة لنا،  .دون أن يقول كلمة واحدة وهو صامتنا يراقبهناك وصار اقفًا و كان في الماضي، يسوع ا فعل مثلم

أراد التحقق فإنه يسوع في األمور، يتحكم بإلحاح ونحتاج إلى حلول، ولكن فيما منه المساعدة  على الدوام ونطلبنستعجل 
   .كانت العمليةأن هذه تأكدت عيوني الروحية،  . حينما الحظت من خاللمن أننا سنتحمل كل خطوة من البداية

كانت تطاردنا. كنا أيضًا  لشياطينا أن اكم – شياطينكنا طوال الليل نصرخ ونحن مستمرين في حربنا الروحية لمطاردة ال
، متعمقًا عن كثبلدفاع، كان يسوع دائمًا يالحظ نستخدم أسلوب الهجوم والتراجع، وفيما كنا مشتبكين في معركة الهجوم وا

، يمان. ولكن، عند وصولنا إلى أقصى حدود تحملناإوأراد أن نعمل العمل بأنفسنا بإيماننا، زن في التفكير. كان يسوع ي
بعد فترة معينة أن . إكتشفت الحقًا أن يسوع سمح لمالكين حدود طاقتنايسوع يمتحن كان ، نتخمتدخل بنفسه. كما كنت أ

  .شياطيناليطردوا 
  

كيم وأعضاء كنيسة  راعي الكنيسة، ماذا كانت خطط المعركة الهجومية والدفاعية التي إستخدمها شياطينال ما تواجهعند
يمان، بدون إستسالم .....؟ النهاية، بإ سيحدث إن حاربت إلىاك القوة الجسدية والروحية، ما الذي عند إنهأيضًا ب، و الرَّ 
بشكل واٍف في كل توقعات الرَّب لكي ننجز  مثابرةب يحتفظ بتوقعات عالية جدًا عنا، لذلك علينا أن نحاول أن نعمل بالرَّ 

   األوقات.
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الثقة بيسوع. ليست و هجوم واإلنتصار يمكن إحرازها من خالل الصالة في المعركة الروحية باألخص، الخطة الوحيدة لل
في اإلستراحة والتراجع عن خطة المعركة ال يمكن التفكير مؤقتًا و مبادئنا اإلنسانية هناك طريقة أخرى. إضافة إلى ذلك، 

بدا علينا الحماس ون و بجنستنا في الصلوات أعضاء كنيإنهمك جميع ، بكل هذا فكرنا. حينما دخلها في أذهانناأن نُ 
  المفرط.
واحدًا طردهم كاد طوال الليل، وٕاستطعنا بالبالجهد الشريرة التي دخلت في جسد األخت بايك بونغ نيو  لشياطيناتم طرد 

ية، حتى لو الف المرات. القوات الشريرة تقاوم حتى النهاإسم يسوع!" و"نار الروح القدس!" اَ بعد األخر. كنت أصرخ، "ب
  .الرمادمنهم سوى يبقى ال بنار الروح القدس، ولكن في النهاية  ارقو كانوا يحت
مكن تمامًا وال يولكن حدث شيء غير متوقع  ˊ،نهم إحترقوا بالنار وتحولوا إلى رماد، فإن األمر إنتهىإطالما ˋ، لذا فكرتُ 
نا كفيما و بما فيه الكفاية داد الرماد إستر  . لم ننجح فيشيطان مختلفإلى الحياة وتحول إلى  ثانية . فقد أعيد الرمادتصديقه

  لى أسوأ. تحول الحال إاإلنتصار،  نتيجة علىال نزال نركز 
. لذلك، حتى لو كانت القوات الشريرة في داخل الجسد قد إحترقت وتحولت إلى رماد بنار مرات عديدةهذا الشيء حدث 

وهي تخرج  شياطين. كانت أصوات التماماً  لكي نطمئننسحب كل الرماد بصورة كاملة ينبغي علينا أن فإنه الروح القدس، 
  .توثيقه بشكل صحيح، لذا سجلت الصوت كدليل لˊإكسورسيستˋألصوات في فيلم اتشبه كثيرًا 

  
  بمقص كبير شياطينب يقص الالرَّ * 
  

شيئًا ال يمكن  كان قد فاق أي شيء يمكن تخيله. كانكمية القوات الشريرة التي كانت قد دخلت في األخت بايك بونغ نيو 
منتشرة في  شياطين. كانت القليالً  يسوعضايق أن أ ، وتجرأتُ من اإلنهاكحسابه بعقولنا. كل واحد منا سقط على األرضية 

"يا يسوع، أال تساعدنا! ليس بإمكاننا أن نعمل أكثر! أي نوع قلت، جسد بايك مثل إمتداد الشرائط المطاطية.  فيكل مكان 
عنيدة جدًا وملتصقة بشكل ال يمكننا سلخها من الجسد؟ أوه يا رب، ساعدنا في هذه الحالة  هذه، إنها شياطينمن ال

 –األن؟" إشتكيت ليسوع، طالبًا مساعدته لنا، وبعد مضي فترة طويلة تدخل يسوع أخيرًا وقت أرجوك! على أي حال كم ال
   . جداً ألني تخمنت أن الحالة يائسة 

التي كانت تغطي جسد بايك  شياطينرحمة ال الفي يده، وبدأ بذلك المقص يقص بكان يسوع يحمل مقصًا حادًا جدًا 
 اً دخانأصبحت لرحمة ومتحولة إلى رماد، ثم اة ملتمس، صرخت األرواح الشريرة، كالشرائط المطاطية. في تلك اللحظة

  وٕاختفت. 
إيمانكم أصبح ة بإيمانكم، ولكن لماذا ، بدأ يسوع يوبخنا، "ينبغي أن تحسموا المعركة إلى النهايمتجهموبتعبيرات وجه 

  ؟" شياطينضعيفًا لهذه الدرجة؟ حينما تصلون بإيمان، ال يكون هناك شيء يعسر عليكم. لماذا تخافون هكذا من ال
، بقولهطلبًا يسوع صلواتنا، قدم ام يسوع. ثم بعد إستالم يسوع لجمعنا أجسادنا وعقولنا معًا لنعيد تجمعنا ونتوب بصدق أم

  ا نرقص ونحتفل بفرح لي،" فوقفنا على أرجلنا ورقصنا من كل قلوبنا. "دعون
ب: من األن كنيسة الرَّ محبين لبصوت عاطفي ودافئ، "إلى الخراف ال تكلم، و فينا الهدوءوأدخل  ر يسوع الجوحينئذ غيَّ 

ستحيل مال شيء  ههزموهم بقوة وسلطان ألنشر أجسادكم، ال تخافوا! بل إوقوات ال شياطينالتدخل فصاعدًا حين 
  كونوا جريئين وأقوياء!"  لكاإليمان، لذب
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الحزن أو الهزيمة. التعبير عن دون  –مهما كان الحال صعبًا  –يسوع يريدنا أن نحرز اإلنتصار ونتحمل المعركة بإيمان 
  .س يريدنا أن نكون فرحين ومنتصرينعلى العك

. على الرغم من حالة طفل بدون رعاية أو لحد الكمالمنا  يستخدم كل واحدهو خلقنا بنفسه، و االقدس إلهنا الثالوث 
كأبرشية نرقص ونستمتع أثناء الخدمة. يسوع  ،بطريقة مماثلةفإننا ، خجالن حول سمعته أو مظهره الخارجي إال أنه مستمر

   يريدنا أن نكون أنقياء مثل األطفال.
واقفهم أثناء الخدمة تختلف تمامًا عن نوع الخدمة التي مواقع ن لهذه الحقيقة، ولكن في الو يوجد الكثيرون ممن هم مدرك

  رجل. مثل طفل، وأيضًا ناضجين مثل مجاالت نحتاج فيها أن نكون أنقياء يريدها يسوع. هناك 
  

 )3:18متى ( َماَواِت.""َوَقاَل: َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل اَألْوَالِد َفَلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ 
 

 1( ْرُت َرُجًال َأْبَطْلُت َما ِللطِّْفِل.""َلمَّا ُكْنُت ِطْفًال َكِطْفٍل ُكْنُت َأَتَكلَُّم َوَكِطْفٍل ُكْنُت َأْفَطُن َوَكِطْفٍل ُكْنُت َأْفَتِكُر. َوَلِكْن َلمَّا صِ 
  )11:13كورنثوس 

  

كان الوقت أو الشيء الذي نطلبه. حتى حينما مهما التي نريدها،  يستجيب لصلواتنا في اللحظةما ب ليس شخصًا الرَّ 
بإيماننا.  شياطينلنحارب البل كان يدربنا يسوع يحل المشكلة في الحال، لم يكن أجسادنا بدون إنذار،  شياطينالتدخل 
  نضج.لإيماننا لتعزز كل حالة لب يسمح كان الرَّ 

  
  جحيممن الاألسد الروحي  *بونغ نيو:  ،األخت بايك

  

بعد الِعظة كيم  راعي الكنيسةنت مشتتة الذهن. حين ذهب في جسدي فيما ك شياطينحال وصولي إلى الكنيسة دخلت ال
أهملت حراسة نفسي  إدراك، ال. وبورجليَّ  من خالل ذراعيَّ  لشياطينإلى حجرة التواليت ورجع، في لمح البصر دخلت ا

لن يكون بإمكان  ،مرة أخرىاليوم أوه، ال، يا رب! ˋرخت في نفسي، وأصبحت مشتتة الذهن، ونتج عنها غلطة خطيرة. ص
  ˊفعله؟أستطيع أن أأن يصلوا بسببي. ما الذي راعي الكنيسة والرعية 

في هذه األيام كان ولكن يوم أو يومين، لم يكن ذلك لمني، و  شياطينكيم، باألخص، إستخدم كل قوته لطرد الالراعي 
كم صعبة كانت العملية ن أتخيل شعر بالندم ولست أعلم كيف أعبر عن تقديري له. لم أكمني يوميًا. أ شياطينخرج اليُ 
هبة روحية بدأت أستلم حينما  .فظيعاً  لشياطينالروحية، وكان التعامل مع التدخالت والهجمات التي يقوم بها ا عيونفتح الل

ها الواحد يطردراعي التي بدأ ال شياطينجأت. البالمفا تلئةصرت شاحبة، ممثم هبتين ومزيد من الهبات الروحية،  ،واحدة
كروية كتلة متحولة إلى القذرة في كل جسدي، ثم تكومت معًا  شياطينالإنتشرت تلك إلشمئزاز. لبعد األخر كانت مثيرة 

  العملية مرة تلو األخرى.وا أصابتني بوجع جسدي فظيع، وأعادالشكل و 
التي كانت كان بإمكاني رؤية الشياطين شقلبت على أرضية الكنيسة. سقطت وتفأستطيع تحمل الوجع في ظهري،  عدلم أ

ظهر يضحكون ويحولون أنفسهم مرة بعد أخرى إلى أشكال مختلفة. في وسط ذلك الجنون، كانوا ، و بوضوح في داخلي
. إرتعبت ة كوريةأسود اللون وقبعة أسطوانيمرتديًا معطفًا تقليديًا كوريًا كان غريب الشكل، من الجحيم أسد روحي أمامي 

  جسدي.دخلت القشعريرة في من الخوف و 
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يهددني صار وبدأ يتكلم. وكان في يده صورة لي وبصوت قوي جه شاحب يتفرس فيَّ بحدة بو  القذرشيطان هذا الكان 
ذا المزعج تستسلمي أنِت أيضًا." هلكي ما . سأنهي عليك الليلة، اإلى الجحيم الليلة، ها أن كِ بأنِت، أنا سأسحها قائًال، "

كان مصممًا أن يأخذني إلى الجحيم، وكان ملتصقًا على جهتي، ومهما كنت أصلي، لم أكن أستطع التخلص منه. في 
أوه! هذا األسد من الجحيم أتى لهؤالء الذين هم على فراش الموت الذين ال يؤمنون بيسوع ˋتلك اللحظة فكرت في نفسي، 

   يتواجد في العالم الروحي.ما ر به الناس عال أستطيع أن أفهم ما الذي يفك ˊالمسيح.
الثالوث اهللا القذرة! أنا أمركم بإسم  شياطينوأنا بدوري، بقوة الروح القدس المعطى لي من قبل يسوع صرخت، "أيها ال

 المزعج من حنجرته ورميته بعيدًا عني.شيطان ا وتسقطوا في هوة الجحيم من حيث أتيتم!" ومسكت بالراجعو أن تت األقدس
  

  2005شباط  14يوم األثنين، 
  

ْنِبَياِء. اَألَسُد َقْد زَ أية العِ  ْمَجَر َفَمْن َال َيَخاُف؟ السَّيُِّد الرَّبُّ ظة: "ِإنَّ السَّيَِّد الرَّبَّ َال َيْصَنُع َأْمرًا ِإالَّ َوُهَو ُيْعِلُن ِسرَُّه ِلَعِبيِدِه اَأل
  )8-7: 3عاموس َقْد َتَكلََّم َفَمْن َال َيَتَنبَُّأ؟" (

  
  الروحية بصرأخيرًا هبة اليستلم جوزيف *  :، جوزيفكيم

  

واسع في وسط فضاء أنا ، وكنت والكون أمام عينيَّ الليل الحظت النجوم في سماء حين أصلي في الكنيسة للتو بدأت 
تي أصلي بألسنة على ركبوكنت ال أزال ، ت أسمع عنه كان مرئيًا األن ليلمجرة ال نهاية له. العالم الروحي الذي كنل

  بدون أن أسقط. 
ختبر كل حس فيما كنت مفتونًا تبالتأكيد  تجسدي المادي الذي كان في الصالة شعر أيضًا بالعالم الروحي، ونفسي كان

الكنيسة رعية ، إستطعت أن أرى بوضوح ما نظرت إلى الوراءالعالم الروحي، حينحين دخولي إلى في العالم الروحي. حتى 
  وهم يصلون.

  
  أجنحتهاو مالئكة  *
  

واقفًا  راعي الكنيسة مًا وفوق ما يتخيله العقل. كان جسالئكة بهكذا وضوح، وكان ذلك رائعكنت أرى مألول مرة في حياتي 
وكان يصلي بإستمرار بألسنة، ومن الجهة اليسرى للمذبح كان هناك مالك بثالثة أزواج من األجنحة الكنيسة خلف مذبح 

  جنحة مثلثة الشكل وكانت طويلة نوعًا ما. كما أني رأيت مالئكة أخرى ولكن ليس بوضوح.واقفًا بثبات. كانت األ
ذهبيًا، وبذلك الوعاء جمع المالك صالة  وعاءً  يحملكان  راعيالمالك الذي كان واقفًا إلى الجهة اليمنى من الكما أن 

  المطر الساقط.  مثل جمعِ  راعي الكنيسة
  

يِسيَن َف ِعْنَد اْلَمْذَبِح، َوَمَعُه ِمْبَخَرٌة ِمْن َذَهٍب َوُأْعِطَي َبُخورًا َكِثيرًا ِلَكْي ُيَقدَِّمُه َمَع َصَلَواِت اْلِقدِّ "َوَجاَء َمَالٌك آَخُر َوَوقَ 
رؤيا ِمْن َيِد اْلَمَالِك َأَماَم اِهللا." (َجِميِعِهْم َعَلى َمْذَبِح الذََّهِب الَِّذي َأَماَم اْلَعْرِش. َفَصِعَد ُدَخاُن اْلَبُخوِر َمَع َصَلَواِت اْلِقدِّيِسيَن 

  )4-3: 8يوحنا 
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  المجرة* 
  
بأني المجرة وكأني كنت أنتقل في ماكنة الزمن. فيما كنت أنتقل بعمق شعرت إلى عمق أكثر بالذهاب في وٕاستمرت  تُ عد
، ˊوووش!ˋى مع صوت من جهتي اليمنى واليسر في المجرة  وال تحصى كنت أجتاز نجومًا ال تعد. بسرعة مذهلة نطلقأ

  نها تتحرك نحوي لتطوقني.   أتوهمت  جوم تتحرك،العديد من الن ومع ذاك الصوت العالي، بدأ
لون  تحول، بعدأ إلى ، ولكن فيما كنت أنتقلحسبونجوم في المجرة ف مظلمةفي البداية كنت أفكر أن هناك سموات 

متألقة ولماعة ومشرقة. كان النور الخارج من قوس قزح  ألوان قوس قزح تأصبحسرعان ما السماء إلى أزرق باهت، ثم 
  ائعًا، مثل خيال.ر 

 
 2005شباط  15يوم الثالثاء، 

  
يَِّة َطِريقًا ِفي اْلَقفْ أية العِ  ُدنِ ظة: "َهَئَنَذا َصاِنٌع َأْمرًا َجِديدًا. اآلَن َيْنُبُت. َأَال َتْعِرُفوَنُه؟ َأْجَعُل ِفي اْلَبرِّ ي َحَيَواُن ِر َأْنَهارًا. ُيَمجِّ

يَِّة َماًء َأْنَهارًا ِفي اْلَقْفِر َألْسِقَي َشعْ  ْحَراِء الذَِّئاُب َوَبَناُت النََّعاِم َألنِّي َجَعْلُت ِفي اْلَبرِّ ِبي ُمْخَتاِري. َهَذا الشَّْعُب َجَبْلُتُه الصَّ
  )21-19: 43إشعياء ِلَنْفِسي. ُيَحدُِّث ِبَتْسِبيِحي." (

  
   ية اللؤلؤ  عشر من خالل أبواب اإلثني* دخول : ، جوزيفكيم

  
فقط، أراد  موجودةظة بعد الصالة، طالما كانت عائلتنا قررنا أن نعمل العِ في البداية بأن نصلي.  راعي الكنيسة إقترح
وهتفت بحماس، "نعم، أنا أحب ذلك.  تركيبة المتبعة. وافقتُ أن نفعل أشياء سهلة بعض الشيء ونتحرر من ال الراعي
بصورة مبكرة وشعرت بعدم الرضا حصل تقطع في صالتي ، نهاية الخدمةبدأ بالصالة في البداية." البارحة، عند دعونا ن

 دخل السماء ثانية.أل. بدأت أصلي بتصميم فيها وكأني أخفقت
   

حالما  راكعين تحت المذبح، مركزين على الصالة. نيجو أو و الدتي كنت مع و واقفًا خلف المذبح يصلي، فيما الراعي كان 
ومتألقة ة بألسنة، كما البارحة، إنفتحت عيوني الروحية، ورأيت السماء من مسافة وهي مضيئة جديبصالة  صرختُ 
، وكنت ممتلئًا بالتوقعات. لم أعرف لماذا اً كلما كان قلبي يزداد خفقان. كلما كنت أنجذب أكثر إلى النور المتألق، بإتجاهي

 .بال توقفكان قلبي وجسدي يرتعش 
   
كانت على جهتي الباب كبير وهائل، و  مستديرعشر اللؤلؤية. كان هناك باب  واقفًا أمام أبواب السماء اإلثني خيرًا، كنتأ

تحرس الباب. رحب هؤالء المالئكة بي وكأنهم يعرفون من أنا، قائلين، "مرحبًا بك يا أخ! أيها األخ أنت مالئكة واقفة 
في يدي  وجدتأريد أن أرى تذكرتك رجاء!" في تلك اللحظة، من دون علمي،  تحتاج إلى تذكرة دخول لكي تدخل من هنا.

  بطاقة صغيرة، وكنت مصدومًا.
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  * تذكرة الدخول للسماء ووصفها
  

دخول السماء إلى يدي، ولكن بغض النظر، لبطاقة الجميلة التي تمثل تذكرة هذه اوصلت ن أو كيف لست أعلم متى، مَ 
  كل فخر أريت البطاقة للمالئكة. في يدي. بموضوعة كانت البطاقة 

التذكرة كان صليب ملطخ بدم قرمزي اللون  وسطماس وأحجار كريمة. في ألكانت حافة تذكرة الدخول مزخرفة بذهب و 
حروف بن األفا وأوميغا منقوشالرمزين . في أسفل التذكرة، في المكان الفارغ، كان فقط وكان لزجًا وكأنه ُلطخ قبل لحظات

أما مالكين وجهًا لوجه، صورة  كانفي المكان الفارغ فوق الصليب و ، وٕاسمي كان مكتوبًا بحروف سماوية. يونانية قديمة
    بصورة مميزة. عليها كلمات "يسوع المسيح" مكتوبة كانت الكانت مغطاة بذهب و فالتذكرة من الخلف 

  

ة السماء للدخول فيها ستظهر التذكرة في شرح لي يسوع أن التذكرة للسماء ليست مرئية عادة، فقط حينما تصل إلى بواب
 ، الخنزير الصغير!يدك. من خالل نعمة يسوع إستطعت أن أختبر المشهد الفريد أمام بوابة السماء. قال يسوع، "عزيزي

شيء خاص سينكشف أمام إلى  سندخل من خالل البوابة بعد قليل ولن يفوتك أي شيء، أما األن فإنتبه جيدًا للحظة
 واقفين أمام بوابة السماء ننتظر.ا، يسوع وأنا، وكنعينيك." 

 

العون، لكن يسوع قال،  ا عليه الحزن. أردت أن أصل إليه وأقدم لهألنه بد تحننت عليهأمامي  شخص واقفهناك  كان
ة ق كلمأن ينطبالكاد إستطاع كان منهكًا تمامًا و  شخصنتظر، شاهد فقط،" لذلك لم أفعل شيئًا سوى المشاهدة. هذا الإ"

المالك نظر إليه ه، كالم"أوه، يا إلهي، أخيرًا وصلت إلى بوابة السماء. أنا بخير األن." حالما أنهى  ألنه كان يلهث،
أمام بوابة  على الوقوف ؤن أنت وكيف تجر الضخم الذي كان يحرس بوابة السماء اللؤلؤية نظرة ثاقبة وصرخ، "ها أنت! مَ 

  . أيضاً كان مخيفًا ه لكن وقارٍ كان ذو و  ،المالك قاسياً  أسلوبن!" كان السماء؟ األفضل لك أن تخرج من هنا األ
نك ال تفهم أ! هذه بوابة السماء، أليس كذلك؟ مالك، يا سيديا كان الشخص مرتديًا مالبس داكنة اللون وبدأ يتكلم، "أرجوك 

الل البوابة. أليست لك رحمة بي، أرجوك! ينبغي أن أدخل من خ اكم عانيت من المشقة إلى أن وصلت إلى هنا أخيرًا، لذ
دخول؟ ما أي تذكرة ماذا؟ ؟ دعني إذن أرى تذكرة دخولك!" فقال الشخص، "لحالأرجوك؟" فأجابه المالك، "أهكذا هو ا

المجيء إلى على  تجرؤ كيف؟" حينئذ أجابه المالك، "توقعت ذلك، تلك الذي ينبغي أن أفعله، ألنه ليس لي أي شيء مثل
ضرب المالك هذا الشخص بإصبعه وكأنه كان يلعب ثم الدخول وتتصرف بتفاهة! إنصرف من أمامي!" هنا بدون تذكرة 

طار الشخص بسرعة أسرع من الصاروخ وسقط في الجحيم. سقط الشخص في وسط حفرة الجحيم  صرخةٍ مع بكرة. و 
  صرخ طالبًا الرحمة.  على الفورالمتقدة بالنار و 

  

يسوع لي، "جوزيف! هل تفهم األن؟ ال يمكنك أبدًا أن تدخل من خالل بوابة السماء حدث، قال كان يفيما كنت أنظر ما 
هل فهمت؟" أجبته، "نعم يا يسوع! أفهم ذلك مانة. أًا وتعيش بظضًا ينبغي أن تكون يقإال إذا كانت لديك التذكرة. أنت أي

  سهم.بوضوح." عادت تعابير وجه المالئكة من الرعب إلى اللطف والدفء، وأحنوا رؤو 
ة مستدير ،" لذا تبعت يسوع ماشيًا وراءه. بدا لي وكأن اللؤلؤة التأخر قال يسوع، "حسنًا، لندخل من خالل البوابة. الوقت

 غلق فمي،بدأت تدور قليًال، عندئذ أدركت فجأة بأني دخلت إلى عالم منير. سقطت على األرضية منبهرًا ولم أستطع 
  سي واقفًا أمام شخص عمالق.واو!" عندئذ وجدت نف"واو! هذا مدهش! 
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  * جوزيف ينظر عرش اهللا
  

من الثلج. كان جالسًا على العرش. كانت هناك أقواس قزح محاطة  بياضاً  نظرت عمالقًا .. ضخمًا مرتديًا ثوبًا أكثر
كما أن المنطقة فوق الصدر كانت مغطاة بسحب مثل . ت لي كلمات ألصف ما كنت أراهومتألقة حول ذلك المكان، ليس

.ثقلها  العظمة والمجد والنوروضعت حاولت رفع رأسي، إنحنى رأسي بصورة أوتوماتيكية، و بمجرد أن ضباب.    عليَّ
البشر، وفيما كان جالسًا وصل  نا نحناهللا مثل كانت هيئة، ورفعت رأسي لكي أنظر. ˊهذا هو اهللا يهوهˋفكرت في داخلي، 

 ال يمكن قياس حجمه.لي أنه وبدا حجمه إلى قمة السماء. كان ضخمًا بشكل هائل 
 

وِح، َوإَِذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي السََّماِء، َوَعَلى اْلَعْرِش َجاِلٌس. َوَكاَن اْلَجاِلُس ِفي اْلَمْنَظِر ِشْبَه َحَجِر  "َوِلْلَوْقِت ِصْرُت ِفي الرُّ
ِد." (اْلَيْشِب َواْلَعِقيِق، َوَقْوُس ُقَزَح َحْوَل اْلَعْرِش ِفي اْلَمْنَظِر ِشبْ    )3-2: 4رؤيا يوحنا ُه الزُُّمرُّ

  

ب، وٕانحنى رأسي أوتوماتيكيًا مرة أخرى. تكلم اهللا بصوت قوي كالرعد، "أوه، وجه اهللا االَ منطقة نور شديد من إنسكب 
الصالة في إستمر  لكلوصول إلى هنا. سأعطيك قدرات عظيمة، لذإجتزت الكثير ل. الصغير قد أتى الخنزير جوزيف،
     دمت بصدمة كهربائية، ولم أستطع أن أتحرك البتة.صوت اهللا، تجمد جسدي في المكان وكأني صُ  سماعي حال !"بإجتهاد

هناك  مكانًا رائعًا. كان تجنة عدن. كان من ضمنهابعد ذلك، تبعت يسوع للتنقل حول السماء، زائرًا العديد من األماكن 
. إستطعت رؤية رئيس المالئكة يتألق كثيراً ور المنعكس منها ن النمثلها قبًال وكا أعمدة من جواهر غير معروفة لم أرَ 

   .راكبًا على حصان أبيض مسافةٍ ميخائيل من 
   

  مخطوطة* جوزيف يستلم 
  

عرش أن أرى إستطعت  ب،ظة. فيما كنت أعبد الرَّ وعِ  بتسبيحٍ  راعي الكنيسةثم بدأ الصالة أوًال بذلك اليوم الذي بدأنا فيه 
جهة بًا وكان اهللا اَالب يمسك جدمخطوطة كبيرة ة وأيضًا مفتوحة. رأيت وهي مغلق طعت رؤيته بعينيَّ اهللا بوضوح. إست

وصلت إلى المكان الذي كنت فيه أعبد  حتىتلف وتلف  مخطوطةمن ال خرىبيده العظيمة. فجأة بدأت الجهة األ امنه
   في الحال. ابكبر ثقلهشعرت بإحترام. مخطوطة لت البقدر إمكاني وقبِ  ذراعيَّ ب. مددت الرَّ 

بلغة سماوية غريبة،  ت مكتوبةكان األنه ا، لم أستطع فهمهاالتعرف عليه، لم أستطع بعينيَّ  مخطوطةلاشاهدت حينما 
مخطوطة المملوءة لتحديق في الاللعقل  شبه كتابة هيروغليفية أو مسمارية. كان محيرٌ ت المخطوطة تنوبالنسبة لي كا

بالسماء، وفي تلك اللحظة تكلم اهللا ة تصلت مكان انهاية، لكنهلمخطوطة صغيرة وكبيرة. لم يكن ل بكتابات سماويةوالمدونة 
وهذه هي هديتي لك!" قفزت إلى األعلى واألسفل راعي كنيسة عظيم بصوت مدوٍّ واضح، "جوزيف! ستكون  اَالب في أذنيَّ 

 . من مكان جلوسي
راعي  هو، الذي والديقوة عظيمة وقدرات عديدة. عليَّ سكب يكان فيما  ،بصوت مدوٍّ عميقد يوعِ إستمر اهللا اَالب 

مشقة ألني لم أكن قد إستلمت هبة البصر السد هائل. كنت لبعض الوقت أتحمل أنه ينظر إليَّ بحعليه ، بدا الكنيسة
بأني ت أشعر كنوهبات روحية أخرى،  الكنيسة يستلمون هبة البصر الروحية رعيةكان أعضاء أخرين في  ماحينالروحية. 

ظهر الروحية صار حقيقة لي. ال أعرف كيف أُ  عيونيوحيد وكنت أتألم في داخلي، ولكن أخيرًا حلم إستالم الهبة إليقاظ 
  . األقدس لهي الثالوثعرفاني بالجميل إل
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رني اهللا محضر اهللا. ذكَّ  خذت إلى عرش اهللا. شعرت أن قيمتي أقل من ذرة رمل أمامإستمرت أصلي باأللسنة وفي الحال أُ 
  طاني هبة أخرى، وكانت صندوق كنز.في المستقبل، وأعراعي كنيسة ثانية أنه لي دعوة ألكون 
، كان أحدها أسد، واألخر عجل، وحيوان بوجه إنسان، ونسر يطير رش اهللا، رأيت أربعة حيواناتوفيما كنت ال أزال عند ع

ستة أجنحة ملتصقة بها، ومملوءة نها كان لكل واحد مو . 7:4رؤيا يوحنا  هو مذكور في الكتاب المقدسكما  –بأجنحته 
المالئكة حال فتح عيونًا في مقدمتها ومن خلفها، وكانت تنظر بإحكام وتراقب ما يحدث على األرض التي نعيش فيها. 

  ى باحثًا عن شيء. أخر بعد صفحة أمام عرش اهللا، قلب اهللا صفحات الكتاب الموضوع كتاب الحياة 
 

  بالدموع ءةمملو  قنينة* 
  

 جوزيف"أشار إليَّ قائًال، وبعد أن وجده، ثم بعد فترة قصيرة يد اهللا الضخمة وجدت وأكدت ما في ذهنه من كتاب الحياة. 
  كيم!" ثم أمر، "إجلبوا لي قنينة دموع جوزيف وكذلك قنينة دموع األخت شين سونغ كيونغ."

 

  )8:56مزمور ِزقَِّك. َأَما ِهَي ِفي ِسْفِرَك؟" ( "َتَيَهاِني َراَقْبَت. اْجَعْل َأْنَت ُدُموِعي ِفي
  

في لمح البصر جلب مالك القناني، وكان قسمًا منها كبيرة وقسمًا صغيرة. لست أعلم لماذا و بعد إصدار األمر مباشرة، 
أعتقد أن تصلي، لذا وهي تبكي كثيرًا كانت قنينة دموعي، ولكن شين في الفترة األخيرة عن سأل اهللا عن الشماسة شين و 

 دموعها.عن ذلك بأتحقق  اهللا أرادني أن
 

ولكن ال يمكنك إال أن تنبهر التمتع برؤية العديد من المنازل في السماء، نت قادرًا على بعد رؤيتي لقناني الدموع، ك
 بحجمها وتصاميمها. مثلما ينبت نبات الخيزران بعد سقوط المطر، كانت المنازل تطلع من كل مكان وكانت بأشكال

 تألقًا وكان مطابقًا لرأسي تمامًا. حالما إستلمت هذا التاجموأحجام مختلفة. كما أعطاني اهللا تاج لرأسي، وكان تاجًا يضيء 
   وأردت أن أرى المزيد.على رأسي، تدفق فرح غامر في داخلي 

  
  ةالروح القدس السام كةشو 
  

 2005شباط  17يوم الخميس، 
  

الثََّمُر  ْن َذاِتَها َتْأِتي ِبَثَمٍر. َأوًَّال َنَباتًا ثُمَّ ُسْنُبًال ثُمَّ َقْمحًا َمآلَن ِفي السُّْنُبِل. َوَأمَّا َمَتى َأْدَركَ ظة: "َألنَّ اَألْرَض مِ عِ أية ال
  )29-28: 4مرقس ». (َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُل اْلِمْنَجَل َألنَّ اْلَحَصاَد َقْد َحَضرَ 

  
  يسوع * غطست في نوم بين ذراعيجو أوين:  ،كيم

  
"يا يسوع، يا يسوع، أنا تخرجت أخيرًا من المدرسة اإلبتدائية اليوم. يا قلت له، فيما كنت أصلي، جاء يسوع ووقف أمامي. 

بإجتهاد فإني بالتأكيد  ن: "حقًا؟ حين تصليأجاب الرَّب لطلبتي هذهو تخرجي، أرجوك خذني ألزور السماء،" ليسوع، كهدية 
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، إنك اليوم سمسمتيلي قائًال، "يا  صفق، و الصالةب في ." بدأت أصرخ للرَّ توقفبال إلى السماء. لذا صلي  سأخذكِ 
  فعلِت ذلك جيدًا."أوه، بمثابرة. تصلين باألخص 

. في تلك اللحظة جلس يسوع تماماً  بدأت أتوب ليسوع لكل الخطايا التي إرتكبتها، وصرخت إليه إلى أن أصابني اإلنهاك
" ثم عانقني. وضع رأسي بلطف على ركبته وقال، "يا س، هل سمسمتيأمامي وقال، "يا   ي! بما أنكِ مسمتتعبِت؟ تعالي إليَّ

على ظهري. سألت يسوع، ربِّت وبدأ ي "بدًال من ذلك، إرتاحي بين ذراعيَّ و وقت أخر، إلى اليوم، دعنا نؤجل زيارتِك منهكة 
ب، ؟" أجاب الرَّ بخيرل تعتقد إني سأكون . هشياطينستهاجمني ال صليكون أفيما أغلبني النعاس  ذا"يا يسوع! إ

  غطست في نوم بين ذراعي يسوع الدافئة.ف ، نامي. نامي .."ةمسم"سأحميِك، لذا ال تقلقي. األن، يا عزيزتي س
 
  من فيلم "شبح مدرسة ثانوية!" ةشيطان* : ، جوزيفكيم

  
مثل كرة نارية، وحين أبطأت الموسيقى  "إستلم الروح القدس،" أصبح جسدي التسبيحفيما كانت الموسيقى تعزف أغنية 

في كما ترنيمة تسبيحية رقيقة، أصبحت صالتي رخوة أيضًا. شعرت بأني أقف في رواق مظلم لمدرسة لدخول في لتدريجيًا 
  فيلم "شبح مدرسة ثانوية."

 دخلتة، شيطانرأيت ال ة بشعر طويل مرتدية عباءة بيضاء واقفة تلوح بيديها في الريح. حينماشيطان، كانت بعيدفجأة، من 
، "بانغ، بانغ، بانغ، بانغ،" بصوت عالٍ  صرختْ ة و لتويبحركة م عليَّ شير قشعريرة في كل جسدي، وفي الحال بدأت ت

، ولكني حاولت كنت مرتعبًا ة مغطى بشعر طويل، و شيطان. كان وجه الجمدتني في مكانيو  تمامًا وفكرت أنه سُيغمى عليَّ
 هام أقحمت وجهها عند رأس أنفي، وفتحت فمها مثل الدراكوال بأنيابثوف على وجهي. تعابير الخخفاء كل جهدي إل

ة القذرة!" شيطانعني! أيتها ال يإنصرف، "بإسم يسوع ترعبني. صرختُ كي وأتت نحوي ل ،دماً ينزفان عينيها وفمها و  ،الحادة
    ة وٕاختفت.شيطانحينئذ صرخت ال

 ˊعطيني هذه المرة؟يما الذي سˋ. فكرت، ُيهّيئ شيئًا ليوكأن اهللا ، عينيَّ إستمرت أصلي حين بدأ عرش اهللا يظهر أمام 
  .أكثر بالفضول، لذا ركزت على الصالة بإجتهاد وكنت ممتلئاً 

 
  مخطوطات هائلة نازلة من السماء* 
  

األكبر  ةمخطوطجبل قدام عرش اهللا، ومن بينها البعلو في كومة كبيرة وعالية مخطوطات من العدد كبير إستطعت رؤية 
و ثالثة أقدام وعرضها ستة أقدام، مخطوطة نح. كان ثخن الحيث كنت واقفاً إلى التي كانت تدور وتدور وهي نازلة نحوي 

بسرعة هائلة. كانت  مقِبلة إليَّ مخطوطة التي كانت ال ه. لم أكن أعلم كيف سأمسك هذت لي ضخمة وثقيلة جداً وبد
  تراقب بإنتباه وعيونها مركزة على ما يحدث.الحيوانات األربعة الواقفة أمام عرش اهللا

مسكها ألنها كانت  إستطعت إال أني بالكاد ،ورغم كبر المخطوطة، مخطوطة الضخمةإلستلم هذه ال وأخيرًا، مددت ذراعيَّ 
ي في جسد تالذهب، ودخلتتألق مع ا اللون، لكنهت المخطوطة بيضاء كنت على وشك السقوط. كانثقيلة حتى إني 

من  أعدادنحوي ظة، صارت تنزل ستمع للعِ أح و تشبه الكتابة العبرية. فيما كنت أسبِّ  اعي. كانت الكتابة عليهبشكل طبي
 لك، لذفي كومة ضخمةمخطوطات ال عددت راكب. الحقًا تبصورة مستمرةال تعد وال تحصى بأحجام مختلفة  مخطوطاتال
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الذي يحدث؟" وصرت "واو! ما ، قلت، ي وفي يديَّ عها في رأسي وصدري وفمجمي. دخلت ذا سأفعلماحينها لم أعرف 
ال تعد مخطوطات أعداد من ال! هناك ، يا راعي الكنيسة"يا راعي الكنيسة ثم قلت، ذلك. دركدون أن أ أتكلم بصوت عالٍ 

   في جسدي األن!" هللا ودخلتوال تحصى نازلة من عرش ا
 –ال تستلمها كلها لوحدك إسمع، ! طفال قال، "حقاً كل فضول مثل األحينما سمع راعي الكنيسة صوتي، جاء نحوي وب

هو أن ، لكن الغريبثم وقف أمامي مباشرة وبدأ يستلم المخطوطات التي كانت مخصصة لي. و شاركها معي." 
أنك واقف أمامي. هذه  نيفي جسدي. قلت، "يا راعي الكنيسة! ال يهمجميعها ن الراعي ودخلت المخطوطات إنعكست ع

 اهللا،" وضحكت، أما الراعي فأعرب عن خيبة أمله.لي من  المخطوطات أعطيت
  ."كلهافي تلك اللحظة قال يسوع، "راعي الكنيسة كيم قد إستلمها 

 
  مسجونة في قنينة زجاجية في الجحيم جدتي* يو كيونغ:  ،لي

  

في شديدة ي رغبة كانت للكن و ، مستمرين في خدمتهم وصالتهموكانوا لوحدهم كان راعي الكنيسة وعائلته في الكنيسة 
  ذهبت إلى الكنيسة للعبادة وفيما كنت أصلي، جاء يسوع إليَّ وفجأة أخذني إلى الجحيم. لكالذهاب والصالة. لذ

داخلها. إستطعت أن أسمع في العديد من الناس يركضون كان قناني زجاجية كثيرة، و فيه قادني يسوع إلى مكان تواجدت 
وسرعان ما ، غامقوبسرعة صار لون القناني أحمر ومحمر جدًا ناني لهيب حاٍم . كان تحت القطلبًا للمساعدةصراخهم 

 .  بدا على الناس الموجودين فيها الجنون
 . "يو كيونغ؟ يو كيونغ! هنا المكان قالت، وسمعت صوتًا مألوفًا من بينهم يشبه صوت جدتي، وفكرت أنه سُيغمى عليَّ

ي من يسوع المساعدة، وأطلب يعسرِ أمن هذا المكان!  ي جدتكِ ألن تساعد. ينيأنقذ! رجاء حامي جدًا! أوه إني أختنق هنا
؟ بإمكاني أن أفعل !" كانت جدتي تصرخ إليَّ من داخل القنينة. نظرت إليها وأجبتها، "يا جدتي، يا جدتي! ما الذييعسرِ أ

يسوع قائلة، "يا يسوع! أرجوك، أنقذ  جدتي!" ناشدتيا القذرة! لماذا تعذبون جدتي بالنار؟  شياطينأوه قلبي! أنتم أيها ال
كيونغ! هذا خطر، ال تقتربي كثيرًا من القنينة. ال تقتربي كثيرًا. إنه خطر،  ؟" فقال، "يوذلك من فضلكتفعل  نلجدتي، أ

  إحكام لكي ال أقترب أكثر من القنينة.ب !" مسك يسوع بيديَّ بة لكِ حتى بالنس
اهللا اَالب! وه أيها منه، لذا بدأت أصرخ إلى اهللا، "أيها اهللا اَالب، أ طلبتهمهما كنت أتوسل، إال أن يسوع لم يفعل ما 

ستيرية فيما يأرجوك أنقذ جدتي، أرجوك!" ولكن اهللا اَالب لم يقل كلمة واحدة. بدأت جدتي تركض داخل القنينة بصورة ه
ألنها كان تموت. إلى اللون األسود ًا تدريجيتحولت حماوة، وصارت قدميها على قاع القنينة تذوب، و  دادكانت القنينة تز 

ألن الحماوة كانت كثيفة جدًا، ثم إنهارت ثانية. كانت جدتي تركض  صوت عالٍ تصرخ بتمامًا. فجأة صارت صوتها خمد 
  ذابت رجليها وبدت لي أنها فقدت عقلها. أن داخل القنينة في دوائر إلى

. إني لدينا مرة أخرى لحم لذيذ لألكلوقال، "ههههههههه! اليوم رس هناك شيطان ذو قرون واقفًا يحإضافة إلى القنينة كان 
وهم وسقطوا  رونهالناس المصطفين للدخول في القنينة بقذاك الشيطان سعيد جدًا. هههههههه!" وٕاستمر يضحك. طعن 

  صرخات مدوية. يصرخون 
 وكانت الشياطين تجرحلحس الدم. في  ٕاستمرلذيذ!" و على جسده قائًال، "لذيذ، فعًال  ةلحس الدماء المرشوششيطان يبدأ ال
تدفق مما نتج  عون في أجسادهم إلحداث جروحقطِّ كان الدم ينتهي حينئذ كانوا يُ  مادمائهم، وحينوتبدأ في مص  الناس
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 . إستمرتُ أن أتجنبه، ولكني لم أستطع مشاهدتههدًا مروعًا، ولم أرد المزيد من الدماء، ثم يبدأون في تلحيسه. كان مش
حاول يسوع أن يريحني قائًال، "أششش، األن، هناك،  لكمغمورة بالحزن، لذ جدتي. كنتُ لما جرى لنهد بأنفاس سريعة أت

   ي عن البكاء. توقفي عن البكاء!"، "يو كيونغ! تعالي األن وتوقفقائالً  مرات ةهناك!" وحاول أن يريحني أربع
مبتهجة أمام الناس المعذبين لكي يشاهدوهم. قال يسوع، "يو الشريرة وقفت أمام القنينة وصارت ترقص  شياطينولكن ال
 اوصرخاتهالصور المروعة لمعاناة جدتي تبعت يسوع إلى السماء وتركت ورائي  دعنا نذهب إلى السماء األن،" لذاكيونغ! 

  لى الكنيسة.قلبي ثم رجعت إأراح لى أن إفواكه أعطاني إياها يسوع عدة المؤلمة. حينما وصلت إلى السماء، تناولت 
  

  2005شباط  18يوم الجمعة، 
  

يِق. ِلَيْرَفْعَك اْسُم ِإَلِه َيْعُقوَب. ِلُيْرِسْل َلَك َعْونًا ِمْن ُقْدِسِه وَ أية الِعظة: " ِمْن ِصْهَيْوَن ِلَيْسَتِجْب َلَك الرَّبُّ ِفي َيْوِم الضِّ
  )3-1: 20مزمور ( "َرَقاِتَك. ِسَالْه.ِلَيْعُضْدَك. ِلَيْذُكْر ُكلَّ َتْقِدَماِتَك َوَيْسَتْسِمْن ُمحْ 

  
  * نزول سالح اهللا الكامل: ، جوزيفكيم

  
الروحية، في البداية لم يكن عرش اهللا مرئيًا بوضوح،  عيونيفجأة إنفتحت  حينئذفيما إبتدأت العبادة، بدأت في التسبيح 

خادمي وتعمل عملي، لذلك، ستكون  ولكن سرعان ما أصبح واضحًا جدًا. سمعت صوتًا من اهللا اَالب قائًال، "أنت
  . ال تكن متكبرًا بل كن متواضعًا إلى النهاية."العالم الروحي بعينيك على الدوامسأجعلك قادرًا أن ترى بوضوح 

وضعه اهللا بنفسه على رأسي. حالما  ،بجواهر متنوعة زخرفاً م اً ذهبي اً وكان في يد أبونا السماوي العظيمة شيئًا. لقد كان تاج
  ألق كثيرًا لم أستطع رؤيته بدقة.، وألن التاج كان يتكهرباءتدفق التاج الذهبي على رأسي شعرت ب وِضع

أوه! هذا يجب أن يكون ˋ قلت، عته الذهبية ينزل ببطء.ئذ بدأ سيف الروح القدس بأشعندكان نور هائل يشع من عرش اهللا 
صليت فأن أستلم سيف الروح، انت رغبتي وك 6س منذ فترة قصيرة ألفستذكرت قرائتي  ˊ.سيف الروح الذي سمعت عنه

  م عيني. قدايحدث  أصبحسيف الروح ينزل نحوي! والمشهد الذي كنت أتخيله صار ألجل ذلك. واألن  بجدية
أفسس ِد ِإْبِليَس." ("اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكايِ ردت إمتالك سالح اهللا. ألممكنًا، لو كان 
 رة أنه ينبغي أن أبتلع السيف، لذلكالفكجاءتني . إستمر سيف الروح الذهبي اللون بالنزول مباشرة نحوي، وفجأة )11:6

  لم أصب بمرض أو وجع. ،. دخل السيف من خالل فمي وأخذ مكانه في معدتي. وللدهشةقدر إمكانيفتحت فمي 
  

وكأنه مصنوع من ذهب، وكان يتألق كثيرًا ودخل في جسدي أيضًا. نزلت  رائع رٌس تكان هناك شيء أخر ينزل، لقد كان 
تاريخنا يضعونها على رؤوسهم في  منسيوف الروح من فوق وٕابتلعتها أيضًا. كما إني رأيت خوذات كان الجنراالت بعض 

    جسدي.  فيدخلت خوذة الخالص هذه  ˊأوه، هذه يجب أن تكون خوذة الخالص.ˋالحرب. فكرت، 
. هذا الدرع أيضًا قةمتأل شعكان هناك العديد من األلوان الذهبية تو  –ألوان متنوعة منه بعد ذلك، نزل درع اإليمان يشع 

من الذهب،  ةمصنوعالألحذية لهة إنجيل السالم مشابيزوده لذي ا ستعدادمع اإل جاهزةالاألحذية ولتكن دخل في جسدي. 
  عان من الذهب.مصنو كان درع البر وحزام الحق  أنكما 
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ضخم جدًا. وبدون أي خوف أو تردد، قفرت على حصان أبيض يسرع نحوي، وأدركت أنه فترة قصيرة، رأيت شيئًا حيًا بعد 
عادة السصف و وبدأ الحصان يطير حول السماء. شعرت بإبتهاج كامل، ال أستطيع  في الحالظهر الحصان األبيض 

شيء ينزل تدريجيًا من عرش اهللا نحوي. رأيت كان الحصان األبيض، . فيما كنت أطير على بكلمات شعرت بهاالتي 
وأضعها بأمان على ألمسكها  يديَّ كتابة صينية تنزل ببطء، ومددت بطعام وشراب. كما إني رأيت كان مملوءًا كيسًا ذهبيًا 

  .صدري
 

يِر اْلُمْلَتِهَبِة." ("َحاِمِليَن َفْوَق اْلُكلِّ ُتْرَس اِإليَماِن، الَِّذي ِبِه َتْقِدُروَن َأْن تُ     )16:6أفسس ْطِفُئوا َجِميَع ِسَهاِم الشِّرِّ
  

نازلة من  نصرة. كانت هناك عدة أعالم شياطين، كنت أعد نفسي للمستقبل، لخوض معارك نارية مع الأنفاً  كما ذكرتُ 
خبار دل على أيلذي ا ،دخلت في جسدي، وأيضًا خارطة العالم دخلت في الحال في فمي. كما أن البوق حيثالسماء 

  من ذهب، دخل في فمي أيضًا.    المصنوع، اإلنجيل السارة
عدة ب، للهجوم على األرواح الشريرة في المعركة، بدأت كل أنواع األسلحة تنزل من السماء وكان من بينها سيوف ورماح ثم

، رؤوس مستدق األطراف ال َامر، لوحة منقوشة، رمح بثالثأحجام، سيوف ذي حدين، مطرقات حديدية، رقعة جنر 
منظار ثنائي العينين، قذائف، سهم وقوس، مروحة يدوية، كتب، نسور، مقصات، بنادق الهواء، أجهزة صدمات كهربائية، 

، رخام، والعديد من أشياء ، أقواس قزح، مالعق، عيدان صينيةب، طيارة، سفن حربية، نجوم، كراسييقاذفة لهمدافع، 
   توقف.ال بتنزل نحوي  تكان –أخرى 

  

سألت مرة أخرى: "أبي  لك، لماذا ُأعطيت لي كل هذه األسلحة، لذعن السبب من اهللا اَالبأردت أن أعرف وأتأكد 
  السماوي! لماذا أعطيتني كل هذه األسلحة المختلفة؟" 

. كما أنه، بعد هذه األسلحة ئكإلعطاالعديد من النفوس. هذا هو السبب  أجاب اهللا، "أنت ستسافر إلى أرجاء العالم لتنقذف
هكذا أسلحة، وسأعطيك أسلحة أكثر قوة. إلى فإنك ستحتاج  شياطين، إبليس، وحينما تقاتل الشياطينفترة ستحارب رئيس ال

فإني سأسحب كل هذه القدرات التي  اً . ولكن إن أصبحت متكبرًا وفاسدكهرباءأنت ستستلم نار الروح القدس المتقدة و 
يت بإحترام نخص أخر، لذا إبقى متواضعًا إلى النهاية وال تصير متكبرًا! هل تفهم؟" إنحأعطيك إياها، وستخسر هباتك لش

التي سأحتاجها في خدمتي  أمام اهللا اَالب وأجبت، "نعم يا اهللا." كما أن اهللا وعدني أنه سيسكب عليَّ كل الهبات السماوية
 في المستقبل كراعي كنيسة.

 

ك من السماء في مركبة يقودها حصان أبيض، وأعلنوا أن الهبات الخاصة التي بعدها بفترة قصيرة، نزل إثني عشر مال
 عديدالو جلبوها هي من اهللا مباشرة، ثم دخلت الهبات في جسدي. هذه الهبات تمثل كلمات اهللا أكثر من أية هبة إستلمتها، 

  هذه المرة.في دخلت في جسدي بأحجام متنوعة سيوف الروح من 
أطنان من المجوهرات تنسكب بدأت نزلت أمامي، ولكن حالما إنفتحت السجادة بلون أحمر  طعةساكما أن سجادة ملتفة 

. شعرت وكأني الشخصية الرئيسية في قصة كتاب. كان هناك صندوق مجوهرات  لفت إنتباهي، وحين فتحته  ثمينعليَّ
.  منه شعاع نور مسببٍ  تدفق   للعمى وفكرت أنه سُيغمى عليَّ
  كنت على وشك أن أفقد الوعي.و ني في نشوة ألن ما رأيته كان جميًال جدًا، إ، وشعرت مرئية لي هذه األشياء كانت كل
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 * تحذير يسوع عن المعاناة التي سنتحملها في الجحيم: األخت بايك، بونغ نيو
  

سنوات  جحيم وسيبقى مسجونًا هناك لثالثةراعي الكنيسة كيم، قبل أي شيء، سأجلبه إلى ال لحوِّ يسوع، "لكي أقال 
ونصف، وسيختبر معاناة الجحيم بنفسه." أجاب راعي الكنيسة كيم وهو مصدوم: "ال يا رب، أرجوك ال! أنت تعلم بأني 

 منإنفجر يسوع  ئذ!" حينناعم من الداخل، وأرتعب بسهولةو  الخارج، أنا طري من! بخالف ما أنا عليه من الداخل جبان
هم أناس مسلين أحيانًا. فهو ال ُيظهر ته رف ذلك." راعي الكنيسة كيم وعائلالضحك قائًال، "أنت أقوى مما تظن، وأنا أع

  أحسده في أكثر من مناسبة.تنضح منه كنت أالحظ السعادة الفائضة التي كنت حين لكني تعبه، مدى 
لي يقول  كان دائماً ب أين أنت، الحقًا الحظت أن يسوع صار يزور منزل راعي الكنيسة بصورة متواصلة. حين سألت الرَّ 

  .يتحدث معي هكنت فقط أسمعإنه في منزل راعي الكنيسة، 
 

  * تضرع الراعي كيمكانغ، هيون جا:  زوجة الراعي
  

يقرأها العالم، لذلك ينبغي أن حتى مسؤولية كتابة الكتب أيضًا قال يسوع للراعي كيم، "أنت راعي كنيسة، ولكن عليك 
من األن  لكتنتبه جيدًا وتدرك األشياء التي ينبغي أن تصلحها، لذعلك جالجحيم. كما أن ذلك سي هو شخصيًا كيفتختبر 

في وستعاني كثيرًا ، خدامي الساقطينإنتهى فيه مصير المكان الذي باألخص ستزور . جيدًا وٕاستعدنفسك أعد فصاعدًا 
   .هذا الكالم، بدأ الراعي كيم يهتز بعنف من الخوفبو لجحيم، إبتداء من القاع." عدة أماكن من ا

إرتكبنا كان ذلك ألننا للراعي ولي.  الروحيةعيون الالسبب وراء تأخير الرَّب عن منح هبة  رفيسوع سمح لنا أن ندرك ونع
  السر. يناة حين أفشخطي

مجرد راعي؟ هذا ليس لكوني . لماذا ينبغي عليَّ أن أعاني الوجع أرجوكال  م بنبرة تحدٍّ قائًال، "يا يسوع!تكلم الراعي كي
بهذه الطريقة، فإني سأتوقف عن كتابة الكتاب. أنا حقًا ال أريد الذهاب إلى  فعالً يسوع، إن عاملتني " وصاح، "يا عدًال.

  ك كل هذا الخوف؟" وطمأنه يسوع.عند، "يا راعي كيم! كن قويًا. لماذا أجاب يسوع بصوت حادحينئذ الجحيم!" 
" كل هذه األشياء الضعيفة؟؟ لماذا تقول حقًا راعيهل أنت  !والديكان جوزيف وجو أوين يستمعان بجانبي، وقاال، "يا 

ه وحبه وأراحه قائًال، "يا عطف نا، وبدا على وجهه الحزن. أظهر يسوعالراعي كبرياء تضررحينما أعطى أوالدي أرائهم، 
  ال تقلق نفسك كثيرًا! سأخفف عن الوجع الذي ستعانيه." لكراعي كيم! سأعطيك قوة، لذ

األحاسيس. نفس أننا سنختبر بطمأنني طمأن الراعي و . بالوخزستشعر لبعض الوقت وحواس جسدك  رىلن ت، هوقال ل
  بشكل كبير وتنهدنا معًا.حنا إرتعندئذ 

 
  * طبيعة يسوع الناسوتية

  

مهل عاطفي جدًا. حتى حينما نتيسوع الذي إختبرناه أظهر إنسانية أكثر مما كنا نتوقع، أظهر دفئًا، ورغم كونه روحًا، فإنه 
بحنان تجاهنا نواجه صعوبات في كل مرة ونعاني من اإلنهاك، فإنه يشعر  ا للناس عن الكتاب المقدس، وحينشهادتن في

شخص ال يوجد ب قلوبنا. ويريحنا كثيرًا. كإبن اهللا، هو يهيمن على كل الخليقة بسلطانه، ولكن كل كلمة يقولها لنا تذوِّ 
 .هإنسانيتتفيض . يسوع حساس جدًا للمشاعر و لشعور به في أعماقهه بهكذا حب يمكن اواحد ال تتحرك مشاعر 



27 
 

 واأو تخفف واهذا ال يعني إني أقترح أن تهمللكن يسوع كقاِض وأن نعرفه كرب قدوس. أن نرى الميل لدينا أحيان كثيرة في 
  من ربنا القدوس.

الفكاهة. كما أنه، حينما ننزعج ور كبير من شعأن يسوع له  قد ال يعلموا ،كنيسةالبالنسبة لمعظمنا، مسيحيين عاديين أو 
ب أن الرَّ بعن شعوري التعبير ويحزن معنا، وحينما نفرح فإنه يبتهج معنا. هو قدوس، لكني أريد  ونبكي فإنه يبكي معنا

  مور هذا العالم.بإنشغالنا المفرط بأُيبدل  ماغيور جدًا حين
، قود محادثة. حينما ناألقدس إلهنا الثالوثجرح كي ال ُنحبط أو نعائالتنا تعيش يوميًا وحذرة بصورة خاصة ل ، فإنلذلك

، روح القدسألبانا السماوي أو يسوع أو الروح القدس. يسوع وال كرٍ ذِ  المن أننا ال نترك حديثنا بعلينا أن نكون متأكدين 
عالوة على طاقة على أجسادنا. يسكبون كل النار وال أن نراهم، وهمإلى جانبنا ويسمحوا لنا دائمًا  هم، ناظرين تكريسنا

بشكل وغير المعقولة األشياء المدهشة والصادمة العديد من  الروحية بدأنا نختبرعيون إستالمنا لهبة الأننا بعد ذلك، 
  يومي.

 
  يسوعُمزاح * 

  

قد رفة أرائنا عن يسوع وعن الروح القدس حين أدركنا أن الغبشارك تكعائلة نجلس معًا ونشارك الحديث عن السماء ون
  ين بحديثنا.فيما كانوا مبتهجإمتلئت بيسوع والروح القدس والمالئكة 
أنت راعي ولك إيمان عظيم، لذلك مع زوجي، الراعي كيم، وبدأ يتكلم، "يا راعي كيم!  بدا على يسوع باألخص مزاج ليمزح

نت مستعد أن تذهب األن؟" طلب فما رأيك؟ هل أ –الروحية بسرعة  عاني ألمًا عظيمًا لكي ما تنفتح عيونكينبغي أن ت
  هذا السؤال. والدها الراعيتطرح لأن يسوع من جو أوين 

تخويفي؟" تستمر في لك ثانية؟ لماذا عند ذلك، قفز زوجي من الصدمة، صائحًا، "أوه، يا رب! هل بدأت تتكلم عن ذ
  حقيقة مخفية لما كان يقوله. كانت هناك إال أنهوضحكنا كلنا على إجابته هذه. مع أن ما طلبه يسوع بدا كمزحة، 

دون بكتابة هذه الكتب ، والطريقة الوحيدة لالً فعزيارة الجحيم وٕاختبار الجحيم مجرد شرح يسوع أنه هناك إختالف هائل بين 
. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة ليكون مضمون المعاناة شخصياً تختبر باأللم و أن تشعر مساومة في مضمونها هو 

ألن ُيستخدم بقوة في المستقبل. بعد هذا الشرح بدأ الراعي كيم يرتعب. إستمر جاهزًا ، والراعي كيم سيكون الكتاب موثقٌ 
ال زوجة الراعي وأنتما في نفس القارب، لذلك فإنه لن يكون منطقيًا أن  لي، "طالما أنتِ وجه كالمه ب، هذه المرة الرَّ 

أخاف بسرعة. أنا أخاف باألخص من الجحيم.  إنسانةيسوع! أنا  تنضمي إليه في إختبارك للجحيم؟" إندهشت وصحت، "يا
الضحك قائًال، "أوه ال، ال أعتقد  منثانية واحدة،" عندئذ إنفجر يسوع تحمل ولو لدقيقة واحدة أو أنا خادمة ضعيفة ولن أ

ه! قتي إذ قال، "هه هه هب لمضايذلك! أنِت قوية." عندئذ صار الراعي كيم الواقف بجانبي يضحك ويبتهج موافقًا مع الرَّ 
هيون جا هي أقوى بكثير مما يبدو عليها. فقط أنظر إلى ذراعيها. أال يبدو أنها قادرة  يا رب أنت على حق. األخت كانغ

  ؟" لشياطينبعض الضرر ألؤلئك اأن تسبب بهما 
مجرد ما دمت خائفة جدًا، أريد  ، "أوه يا يسوع! هذا ليس بصحيح.دته قائلةحاولت أن أستخدم صوتًا طفوليًا وٕاستغاثة فناش

  المشاهدة إن كان ذلك ممكنًا، أرجوك؟!" فأجاب يسوع، "حسنًا، حسنًا، كما تشائين!
  . فرحة تُ هتفسأسمح لك بالمشاهدة فقط." ف
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في  معانياً المحبوب  جلس الراعي بجانبي وبعينيه الصغيرتين صار يحدَّق فيَّ وقال، "ها أنِت، أين إخالصِك؟ فيما زوجكِ 
حبيبي، سأكون بجانبك، لذا ال تكون قلقًا! ˋ، سمحي لنفسك وتقوليأن تبعد كل سنين الحب واإلخالص توجب الجحيم، 

ظهرت ،" و بعد قوله.. ماذا أستطيع أنِك لن تعاني ألمًا في الجحيم؟ بولكن ماذا؟ إنك سعيدة جدًا  ˊسنعيش ونموت معًا،
  عليه ضحكة مكتومة.

ذلك، حالما قلت منى لك حظًا سعيدًا في الجحيم!" تقلق. يسوع سيكون معك ويحميك، لذا أت "يا راعي كيم! الله،  فقلتُ 
في إنسجام، "يا بابا! لقد وقعت في مشكلة كبيرة!" أما األوالد فقالوا ، "هههههههه!" بصوت عالٍ الضحك  منإنفجر يسوع 

  وبدأوا يضحكون.
ار الذي سيتحمله في الجحيم. ذهب يسوع خطوة أخرى وقال، "من كان واضحًا أن الراعي كان قلقًا بشكل رهيب عن اإلختب

تمامًا وتدخل في الصالة بعمق أكثر." طرح الراعي سؤاًال، "يا يسوع! ك ذهنئ األن فصاعدًا، يا راعي كيم ينبغي أن تهيّ 
لمعاناة األسباب لحينما أكون مسجونًا في الجحيم وأعاني كثيرًا، هل ستكون مكافئتي في السماء أعظم؟" شرح يسوع أن 

. كانت المعركة الجسدية التي سيتحملها الراعي بشكل صحيحتكتب الكتب عن ذاك اإلختبار ليست لغرض المكافأة بل ل
  سيستلم المكافأة.فإنه حينما يتم ذلك أن يكمله.  الذي ينبغياإليمان  من تهحصهي  شياطينيقاتل الفيما 

منزل الراعي في  عرضي ينبغي أن يختبرها في الجحيم في المستقبل القريب، و شجع يسوع الراعي كيم للمعاناة الجسدية الت
 700علو  إلىطابق وأن منزلي  900د وصل إلى علو قالسماء إلبنته جو أوين. وأعلنت جو أوين أن منزل الراعي 

  ة في بناء المنزل.شغولمن المالئكة م غفيرةأعداد  تطابق وكان
  

  ائل النصيةتلفون الموبايل الروحي والرس* 
  

نعش كنيستنا،" وفجأة بدأ تلفون الموبايل الروحي للراعي يرن. كانت هناك رسالة إناشد الراعي كيم، "يا يسوع! أرجوك 
للناس ليس شيئًا سهًال، لذلك لتشهد أن مجرد الخروج تقول نصية في الموبايل الروحي للراعي من يسوع بخصوص طلبه، 

 هتفونهم الروحية. بعياألوالد على ذلك أكدَّ معطاة لنا من فوق. القوة الأكثر وب واتلأنفسنا بصتجهيز علينا أن نخرج ب
  ب ستنتعش وتنمو، لذلك ينبغي علينا أن نصلي ونبشِّر بإجتهاد. أن كنيسة الرَّ  يسوع بصوت عالٍ 

  
 2005شباط  19يوم السبت، 

 

ُدُكْم ِبَماٍء ِللتَّْوَبِة َوَلِكنِ عِ أية ال الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ُهَو َأْقَوى ِمنِّي الَِّذي َلْسُت َأْهًال َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهَو  ظة: "َأَنا ُأَعمِّ
وِح اْلُقُدِس َوَناٍر.  ُدُكْم ِبالرُّ ْحِرُقُه ِبَناٍر َال لَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه َوَسُيَنقِّي َبْيَدَرُه َوَيْجَمُع َقْمَحُه ِإَلى اْلَمْخَزِن َوَأمَّا التِّْبُن َفيُ ٱَسُيَعمِّ

  )12-11: 3متى ُتْطَفأُ" (
  

  كيم، جوزيف:
 

أمامي. قبل بضعة أيام كنت محبطًا حين  بأكثر وضوحعرش اهللا  أن أرىوأكون في الصالة أستطيع  عينيَّ  حين أغلق
كنت  وحزن حسدوبالروحية بعد،  ني لم أكن قد إستلمت هبة البصرروحية، أل عيونسمعت عن إختبارات الذين إستلموا 
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. تألق مهيب أمام عينيَّ ب اً ؤية عرش اهللا مغمور بإمكاني ر . األن ودموع في عينيَّ مًا وحيدًا في زاوية من الكنيسة ائأجلس د
    .أكثر إشراق من نور الشمس بعشرة َاالف مرةلعين من نور الشمس، لتعمية أكثر  ذلك كان

لكن في كل مرة كنت أرفع رأسي للنظر في ذاك التألق المهيب و وضوح أكثر، ب حاولت كل جهدي رؤية عرش اهللا بعينيَّ 
 اهللا يإستطعت رؤية جزء قليل من ركبتَ العرش بوضوح. ية ولم أكن قادرًا على رؤ  ال إرادياً رأسي  العظمة كنت أحنيو 

وكانت تنظر  ،تنظر بنظرات ثاقبةاهللا ضخم وهائل ال ُيسبر غوره. كان أمام عرش اهللا أربعة حيوانات الضخمة وقدميه. 
). كما كان هناك أنوار متنوعة تشع من العرش ولم يكن تدرجها 6:4يوحنا  ارؤيالدوران ( نحوي وكانت عيونها كثيرة

  لقوس قزح.واضحًا، ولكن بدت لي كِظالل 
 

  طريق ذهبي مرتبط بالسماء* 
  

. وبدون تفكير، صرخت، "واو، هفكشلما يبدأ نور ذهبي خاص وغير مألوف يظهر ساطعًا أمام عيني، لذا نظرت بإنتباه 
في يقود إلى السماء. حتى الذين له نهاية ال من المكان الواقف فيه لم أَر أبدًا شيئًا مثل طريق و طريق إلى السماء!" الإنه 

  الروحية لم يروا هذا الطريق المؤدي إلى السماء، ولكن اهللا أظهره لي بوضوح ودقة. الكنيسة ممن لديهم هبة البصر
مباشرة.  أمام عينيَّ كان يقود مباشرة إلى عرش اهللا، وكان الطريق الذهبي لكنه عرض الطريق واسعًا كثيرًا،  لم يكن

   بإتجاهي.ت أشياء تأتي إستمرت األنوار الذهبية باإلشراق، ومن مسافة كان
  

  * الكنز السماوي ضروري للخدمة
  

بسبب  فإني بصعوبة أفتح عينيَّ  نظر بعينيَّ حاول الن أيكون، فإنه يضيء متألقًا وحي اأي شيء ينزل من السماء، مهم
من مسافة ال تزال تتسابق نحوي، وكلما كانت كنت أراها النور الساطع، وأتخمن أنه سيضرُّ بصري. كانت األشياء التي 

ة حصان يقودون مركبة ذهبية، وكان في مقدمة المركبتقترب، كلما تنكشف هويتها. كان هناك ثالثة إلى أربعة مالئكة 
  نحو األسفل.ي المركبة ويقودونها الثلج فيما كانت المالئكة ماسكة برسن المركبة مثل سائقكأبيض 

داخل المالبس. حال وصول في ، وكنت متلهفًا لرؤية ما ملفوفةحمراء الالذهبية العديد من المالبس ال مركبةكان داخل ال
، ما دمنا كإلي ات يا أخ جوزيف! اهللا أمرنا أن نسلم هذه المالبسرزم من المركبة وتكلموا بلطف، "تحيالالمالئكة جلبوا 

أن كل األشياء الضرورية لك في الخدمة موجودة  اهللاقال خدمة كراعي كنيسة و ال. يا أخ جوزيف ستكون منهمكًا في هنا
    شكل صحيح."إستخدمها ب رجاءً هنا. 
ة بكميات ال ن في داخلها كل أنواع المجوهرات والكنوز النفيس، رزمة بعد أخرى، وكافتح الرزم التي جلبها المالئكةبدأت أ

الرزم إستمرت ألقة. حتى بعدما صعد المالئكة والمركبة إلى السماء متتضيء كانت كل واحدة منها يصدقها العقل، و 
  توقف. ال. اهللا سكبها عليَّ بتنسكب عليَّ 

التي ال تقدَّر بثمٍن؟ ال أعرف ماذا أقول." وقف  داياههذه النا السماوي، "يا أبانا السماوي! لماذا تعطيني كل و أب سألتُ 
! لذلك، ال وسُتسخدم بطريقة رائعة بخادم للرَّ يسوع بجانبي وطلب مني بلطف، "يا جوزيف! أنت ستقف أمام كل العالم ك

ر بكثير إلسمي تعمل أكثعطيت لك لكي وتصبح فاسدًا. هذه أُ  نخدعالنهاية. ال تحتى تصير متكبرًا، بل كن متواضعًا 
   ستكون شخصية بارزة وسيكون لك تأثير هائل في العالم."  أنتها وٕاستخدمها بحكمة. لذلك خذ
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. و غير معروفة بالنز  دايا، إستمرت رزم عديدة أخرى محتوية على هذلك بعد بدأت أفتح فمي وكأني أتناول طعامًا ل إليَّ
األخرى. حين رأيت نفسي بعيوني الروحية، كنت سمينًا ومنتفخًا  تلو إلى معدتي، واحدة بعدئذالتي دخلت دايا وأبتلع كل اله

  ت أشياء كثيرة.بلعًا ألني جد
  

  * لمسة من يسوعهيون جا:  األخت كانغ
  

ضوء يومض وينطفئ لعدة بدأ وكأن ضوء كاميرا يومض، رأيت اليوم أصبت بحزن فجأة، لذا بدأت أصرخ في الصالة، 
  التي كانت تصلي بجانبي.إبنتي رت أن أسأل ، لذا قر في الحال مرات. إندهشت

. قال جوزيف وجو أوين بإستمرار على رأسي وظهري ويديَّ يَّ ويلمسني بعد فترة قصيرة شعرت وكأن شخصًا يركز عل
في هذا الوقت يسوع هو الشخص الذي يلمسك. ألست األن ي، هل تحاولين أن تزعجي أحدًا؟ والدتبطريقة ساخرة، "يا 

  في الصالة. أن ال أقلق وأن أستمر ب الرَّ قال لي فوبدأ كالهما بتوبيخي. لذا قررت أن أسأل يسوع تعلمين ذلك؟" 
 

  لتقي بموسىي* هاك سونغ لي، هاك سونغ: 
  

. حالما إلتقيت بموسى لقائهإلتقيت بموسى الذي كنت أتشوق لفيما كنت أصلي أتى يسوع وأخذني إلى السماء، وأخيرًا 
ها، يا أخ هاك  –د موسى! يا سيد موسى! أردت أن ألتقي بك كثيرًا جدًا!" أجاب موسى، "أه صرخت بكل قوتي: "يا سي

  سونغ! جيد أن ألتقي بك،" ومسك يدي. 
ب. أنا باألخص أردت مقابلة راعي الكنيسة إستمر موسى: "األن في السماء هناك حديث واسع اإلنتشار عن كنيسة الرَّ 

كالمه هذا ولم أعلم هاك؟" شعرت بخزي لهنا؟ لماذا أتيت لرؤيتي بدًال منه، يا أخ كيم، يونغ دو، ولكن لماذا ليس هو ه
الراعي كيم قاء ماذا أفعل. قال موسى أن هناك الكثير من الخدام المشهورين واألمناء من الكتاب المقدس ينتظرون ل

  يستطيعوا مقابلته في السماء.    الروحية بسرعة، لكي ماهبة البصر  على إستالمسالة ألحثه هذه الر  توصيل وطلب مني
ينا موسى وأنا وأحن قائًال، "أنا األعظم!" ذه المحادثة، تكلم فجأة بصوت عالٍ في تلك اللحظة، فيما كان يسوع يستمع له

  نا في الحال.رؤوس
غيرة هاك سونغ! أنا راعي لكنيسة ص" ، سلمت ما قاله موسى فقال الراعي،ت إلى الكنيسة، وبعدما أنهيت الصالةعد

فهم ذلك." في تلك اللحظة وقف يسوع بجانبي أن أي؟ ال أستطيع لقائمبتدئة ولست بشيء هام، لماذا يريد الخدام العظماء 
 الكتاب المقدس!"دام بارزين من ومرة أخرى أعاد ما قاله في السماء: "أنا األعظم من أي خ

  
  2005شباط  21يوم اإلثنين، 

  
َأْمٌر َغِريٌب، َبْل اُء، َال َتْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى اْلُمْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم َحاِدَثٌة، َألْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكَأنَُّه َأَصاَبُكْم َأيَُّها اَألِحبَّ "أية الِعظة: 

  )13-12: 4بطرس  1( "ِهِجيَن.َكَما اْشَتَرْكُتْم ِفي آَالِم اْلَمِسيِح اْفَرُحوا ِلَكْي َتْفَرُحوا ِفي اْسِتْعَالِن َمْجِدِه َأْيضًا ُمْبتَ 
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  * غارة من األرواح الشريرة على السيدة كانغ، هيون جا واألخت بايك، بونغ نيوراعي الكنيسة كيم، يونغ دو: 
  

الصالة الليلة الماضية بالروحية. بدأوا  بونغ نيو تصليان لنيل هبة البصرواألخت بايك، هيون جا  كانغكانت زوجتي 
البعض.  بعضهممع فكرة الذهاب إلى البيت عن ذاكرتهم وٕاستمروا في التحدث غابت اسعة صباحًا. عند التا الصالة وأنهو 

مع إستمروا في التحدث  لذا اإلنهاك. لم يبدو عليهنكانوا قد صلوا طوال الليل. كان ينبغي أن يناموا ويرتاحوا، ولكن 
  . البعضبعضهم 

تكلم وقفوا عن الفي الوقت المناسب. قلت لهم أن يتالهبات األخرى  عيون روحية مفتوحة وكلب سيمنحهم أن الرَّ بنصحتهم 
لذلك أوصيتهم أن يتوقفوا لهجمات األرواح الشريرة. يكون أكثر عرضة كلما يتكلم الواحد كلما في هذا الموضوع، وأنه 

  .ل متواصلبشكويذهبوا لمنازلهم ويرتاحوا. على أي حال، إستمروا في جلوسهم جنبًا إلى جنب والتحدث معًا 
 

  )27:4أفسس "َوَال ُتْعُطوا ِإْبِليَس َمَكانًا." (
  

  )40:14كورنثوس  1"َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِبِلَياَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتيٍب." (
  

ْصَغاُء َأْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكَباِش." (   )22:15صموئيل  1"....ُهَوَذا اِالْسِتَماُع َأْفَضُل ِمَن الذَِّبيَحِة َواإلِْ
  

. عند ذلك الوقت، المنزلإلى زوجتي ، كان الوقت حوالي الظهر حين وصلت ياألخت بايك، بونغ نيو زوجت تركتبعد أن 
جعلوها قوات الشر الداكنة اللون. إلتفوا حول جسدها و مت عليها مجموعة غير معروفة من فيما كانت نازلة من الدرج، هاج

  . تسقط
وجدوا فيها نقطة ضعف، إلتفوا حولها مثل الزوبعة  ماحولها. حين ميرة وصارت تحو ، إنتظرت األرواح الشر بدايةفي ال

جدًا وتوجب عليها الجلوس على الدرج، حاولت مسك نفسها وأطبقت جعلوها تدوخ. مع أنها كانت دائخة و  بسرعة كبيرة
ذلك إنكسر ظهرها وُأخذت إلى نتيجة لإلى أسفل الدرج. فتدحرجت دفعتها األرواح الشريرة وبكل قوة أسنانها بإحكام. 

ضا رِ الحادثة العصيان وبعض الهذه حيث ثبتوا ظهرها بحديد. كان سبب  جراحية عليها الخضوع لعمليةكان المستشفى. 
 الذهابب بدًال من أن تعمل عملية جراحية. حين سألنا لماذا لم يشفيها الرَّ بلم يشفيها شخصيًا، لكنه قال لها يسوع . الذاتي

، لكنه أيضًا شخصياً  ب يشفي الناسب أن ذلك يعتمد على إيمان الشخص. في بعض األحيان الرَّ شفى، قال الرَّ إلى المست
وأضاف، وشفاء الناس.  عالجةكوسيلة للماألطباء ُيستخدموا من قبله يستخدم األطباء للحصول على الرعاية الطبية. 

حيث العصيان هو المشكلة. في ماكن تقييم. هناك بعض األى من حياتها بحاجة إلماكن القديسة بونغ نيو لديها بعض األ"
، ينبغي عليهم أن يطيعوا. يا راعي لرعيةهذه المرة وجدت األرواح الشريرة عدة نقاط ضعف فيها. حين يتكلم الراعي إلى ا

ب عليه." وبَّخ الرَّ قل لها أن تتواضع أكثر مما هي و رسالتي هي مشيئتي لها.  .ها رسالتيكيم، ال تقلق، ولكن زرها وسلِّم
الروحية ألنه  ؟ لم تنفتح عيونكِ التحملقليلة  الروحية. لماذا أنِت  زوجتي بقوله، "عندما يحين الوقت، ستنفتح بالتأكيد عيونكِ 

  أشير إليه."لما اإلجابة بالطبع تعرفين ال تزال هناك أمور روحية لست مدركة لها. الحقًا، س
دين جمَّ صاروا مهي شخص مثابر. عمومًا، مؤمنين أخرين من الذين واجهوا إبليس األخت بايك، بونغ نيو في الواقع، 

ال يتجرأوا على تحدي أعدائهم. على أي حال، األخت بونغ نيو جريئة جدًا وال تغمض عينيها خائفين و . أصبحوا خجولينو 
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جريئين لجيش لرعية ليصيروا أعضاء ابقية . كما أنها تؤثر على جداً  هي قوية وشجاعة عن أي مكان في الجحيم.حتى 
  جنودًا شجعان. صاروا أعضاء الكنيسةجميع يسوع. 
راعي، إني أسفة ألني  ، "ياعلى الفوروصلت إلى هناك، قالت  يارة األخت بايك، بونغ نيو. حينماإلى المستشفى لز  ذهبتُ 

كي. كما كسر الحبل الشو عصيت عليك." ثم قالت أن عمليتها الجراحية تمت بشكل جيد. حينما كانت قد سقطت، إن
. أدخلوا يةلعملية جراحية نتج عنها تثبيت ظهرها بقضبان حديدللتو خضعت كانت قد . إنكسرت فقرتين وتمزقت في الجسد

     لكل فقرة. ية، ثالثة قضبان حديديةفي ظهرها ستة قضبان حديد
من أجلها.  لحزنبا يش في فقر وشعرتُ واحد. كانت تعلمجرد عصيان وفكرت لماذا ُسمح لحدوث ذلك كنت فضوليًا جدًا 

ب ينظر صامتًا يرثى لها. كان الرَّ كان حالتها ى وتكاليف العملية الجراحية؟ تكاليف المستشفتغطية كيف سيكون بإمكانها 
 مصدرو  عينمله سبب يحدث لشخص  أن كل حدثٍ  الضبطبعد فترة طويلة، بدأ يشرح لنا. بدأ يشرح بوهو في وسطنا. 

  .كامن وراءه
  

  يسوع نتقلب، كيف ي* طريق الرَّ هيون جا:  السيدة كانغ
  

حزن ال يطاق. حلَّ عليَّ األخت بايك، بونغ نيو بقسوة من هجمة القوات الشريرة. لمت تعذب قلبي لفترة طويلة بعدما تأ
عيوننا في إنفتاح كثيرًا كنت أرغب . أنا التي دفعتها على اإلستعجالو التحمل  ةعن الحادثة. كنت قليل ةشعرت بأني مسؤول

على رأسي برفق أن قلبي يتعذب. أراحني يسوع بأن ربَّت يعرف . صرت أتوب مرة تلو األخرى. كان يسوع الروحية
  وظهري.   

في وسط النور وصل و . هنور بشعاععليَّ وقت الظهر، صليت بهدوء في غرفتنا الصغيرة ومن خالل النافذة أضاء  في
وكأن يسوع ينتقل على الفور بسرعة بدا لي . ليزر، يشبه شعاع اليضيء شعاع من نور كان، كلما كان يسوع يأتييسوع. 
مثل يسوع. يسوع أسرع من أي نوع نور، سواء أشعة كائن أخر بإمكانه أن ينتقل . ليس هناك مكن للعقل أن يصدقهاال ي

   فحسب، بل ينتقل ببالغ الدقة. الشمس أو إنارة ضوء ومضي. ليس هو سريعٌ 
من خالل حواسي. اليوم، بوضوح شعر بلمسته ن أحياتي، كان يسوع دائمًا معي. حينما يلمسني، بإمكاني أة رحلخالل 

البرق. في السابق بسرعة ينطلق  ه. إنهذه السرعةب حول العالم بأظهر لي مشهدًا خاصًا. أدركت أخيرًا كيف ينتقل الرَّ 
نه يعرف أحداث إقين وأؤمن من كل قلبي. أفهم كيف يكل ًا بحقذلك بطريقة مبهمة. لكني األن، أفهم  عن ذلككنت أفكر 

في كل أنحاء العالم. هو ليس بحاجة أن يطوف حول العالم ليعرف ما الذي شرف على القديسين ويشاهدهم العالم. يسوع يُ 
   معلومات عن قديسيه. الثانية واحدة ليعرف منه ال يستغرق لقديسين. هو يعرف عنهم. ليحدث 
متنوعة ألنه  اً أحداثأو أسرارًا خاصة قديسين أخرين لري أتوقع أن يسوع سيُ  كنتهذا ألني أحبك."  "إني أريكِ  ب،قال الرَّ 

  . يحب الجميع
  

  )21:14يوحنا َذاِتي" ( َوُأْظِهُر َلهُ "َالَِّذي ِعْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظَها َفُهَو الَِّذي ُيِحبُِّني َوالَِّذي ُيِحبُِّني ُيِحبُُّه َأِبي َوَأَنا ُأِحبُُّه 
 

. إني أشعر دائمًا نور ساطععمود وكأن أمامي  ما حولي منيرًا ومشرقًا. يظهرُ كل بجانبي، يصبح كلما كان يسوع يظهر 
، "يا راعي يقولب فأوه يسوع، إني أحبك!" أما الرَّ ب بقوله، "ُيبهج الرَّ  راعي الكنيسةيرافقني. كان أن يسوع معي وٕانه دائمًا 
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يجيب بتعابير فريدة وظريفة على وجهه، "أنا الراعي ، إذهب وخذ قسطًا من النوم." و ا دمت صليت طوال الليلكيم! م
 .تضحك بصوت عالٍ كل أعضاء عائلتي و أحبك." 

  

أن ليس بإمكانه دائمًا و متحفظ . قد يظهر أنه مستحببنا يسوع كقدوس وجاد و من الكتاب المقدس، نفهم الصفات المميزة لرَّ 
الروحية عيوننا أي حال، حينما إنفتحت  مزح أو يمرح. علىن أن يعب بعيد العديد من الناس تفكر أن الرَّ . يمرحأو زح ايم

. ولكن ه ظريفأنأكثر، كنا نكتشف مفتوحة عيوننا الروحية و منه كنا نقترب . كلما ا نتصورأكثر ممإكتشفنا أنه عظيم 
  يحزن وينوح.  كانخطية، نرتكب كنا كلما 

  
  عروستي الحقيقية كيم، أنتَ  * راعي

  

ب جو أوين وأنا تفاجئنا جدًا لرؤية الرَّ و  معه مالبس من وبر اإلبل. جوزيفب و اليوم، حينما ذهب زوجي للنوم، ظهر الرَّ 
هو الكنيسة . عادة راعي بإنتباهكنا جميعًا ننظر  ˊما هذا؟ ماذا يريد يسوع أن يفعل؟ˋقلنا، ومعه مالبس من وبر اإلبل. 

ب، "رغبت في الحال بأخذ الراعي وعمل ب أن يعمل مراسيم الزفاف في السماء. قال الرَّ الرَّ ب رغِ ب. األن، سلي الرَّ الذي ي
روح الراعي. لم أكن أعلم ومعه مالبس من وبر اإلبل ورجع إلى السماء الب روح الراعي في مراسيم الزفاف." ثم وضع الرَّ 

 غارقًا في نوم عميق. بدأنا نضحك فيما بيننا.كان حدث للتو. الذي إن كان الراعي مدركًا ما 
 

مالبس من وبر اإلبل. لم نستطع أن ال داخلأخذ روح الراعي ووضعها  ب تعابير فريدة ومسلية حينكان على وجه الرَّ 
عن والضحك على المشهد  مشاهدةن من كنيسة السماء في مجموعات للجاء القديسو نتوقف من الضحك. في السماء، 

 ب خطف الراعي.لراعي بطريقة فريدة من نوعها. بدا وكأن الرَّ ب لجلب الرَّ 
  

خرى. وهناك ألبسوه وزينوه األغرفة الالمالئكة الراعي إلى  تأخذ حينئذيسوع المالئكة بأن ُيلبسوا وُيزينوا الراعي. أمر 
هت المراسيم، بدأ اإلستقبال. بدأ إستقبال مجوهرات. بدا رائعًا. وأخيرًا بدأت مراسيم الزفاف الرائعة. حالما إنتبأحجار كريمة و 

جميع القديسين كان وع بطريقة مسلية. كانوا يحركون الورك وينتقلون من جهة إلى أخرى. يسو الراعي فيما رقص الزفاف 
  بصوته العميق. جون أن اهللا اَالب يضحك بصوت عالٍ . في الحقيقة، كانوا يبتهبذلك يتمتعون

ب ب، "من اليوم، الراعي كيم، يونغ دو هو عروستي الحقيقية!" حينما أعلن الرَّ ة. نادى الرَّ رقص الراعي ويسوع لفترة طويل
والراعي ب . حينما رقص الرَّ ذلك، هتف جميع القديسين وصفقوا بأيديهم. بوَّق المالئكة بأبواقهم وأضافوا إبتهاجًا لإلحتفال

بصورة أفضل. صارت حركات الراعي شاذة وغريبة يتنافسان من الذي يرقص  ما، بدا وكأنهوركرقصة الورك مع ال
 ب بطريقة مسلية أنه كان صعبًا أن يواصل الرقص مع حركات الراعي وأنه ينبغي أن يتدرب أكثر.تدريجيًا. قال الرَّ 

 

يد، أحببت أكالتب، "بب: "يا رب! هل تمتعت بمراسيم الزفاف مع الراعي كيم؟" أجاب الرَّ الرَّ  ب إلى منزلنا. سألتُ ثم عاد الرَّ 
 ب! على أي حال، أرغب أن الكنائس األخرى تعبدني بحرية، بأكثر إهتمامذلك! أنا كشفت كل ما في قلبي لكنيسة الرَّ 

. بدًال من أن يكونوا صلبين أكثر حرية." قال يسوع أنه يحب أن يرى كل الكنائس تعبد وتخدم في الروح بوصدر رحب
  .اركين أكثرمرنين ومسلين ومبورسميين يريد أن يراهم 
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  كرات الروح القدس النارية* إنهمار جوزيف:  ،كيم
  

. في  فيما كنت أصلي، بدأت كرات نارية كبيرة وصغيرة تتحرك حول عرش اهللا اَالب. بدأت الكرات النارية تنهمر عليَّ
خيرًا، أصبح حجم . وأتدريجياً  البداية، إنهمرت كرات نارية صغيرة، ولكن مع مرور الوقت، إزداد حجم الكرات النارية

الكرات النارية بحجم المنازل وٕاخترقت جسدي بشكل متواصل. فيما دخلت الكرات النارية جسدي، صرت حاميًا لدرجة لم 
  وه، حامي! أوه، حامي!" "أ ،إستمراركنت أصرخ ب تحمل الحماوة. أستطع

ليوم هو يوم خاص لقديسي السماء ليشاهدوا ، باألخص اليوم. قال يسوع أن هذا اتماماً  إستطعت رؤية بوابة السماء مفتوحة
قديسي السماء العبادة وخدمة الكنيسة وٕاجتماع الصالة. كانوا ينظرون  ب. شاهدَ في كنيسة الرَّ التي تحدث األحداث 
  مفرط. بفضول

 

  قديسي السماء نزلوا للزيارة* 
  

ؤية عدة قديسين سماويين نازلين من منتصف الخدمة، حدث حدٌث صادم غير عادي. إستطعت ر  أثناءيسوع وفى بكلمته. 
للراعي، "يا راعي! يا راعي! النبي إيليا قد نزل من  صرخت بصوت عالٍ ب، إستطاعوا أن يزورونا. بأمر من الرَّ السماء. 

يحومون حول سقف الكنيسة. المشهد! إنهم هذا خيول نارية. واو! هذا مدهش. أنظر إلى بالسماء راكبًا في مركبة حمراء 
   من الخوف وصار ُيجِفل.الراعي ني أرى نوح وٕابراهيم أيضًا!" إنكمش ليا دانيال وأصدقائه الثالثة. إيإع تبِ 

في  جدل. هذا الحدث هائل وليس موجودقال الراعي، "جوزيف! هذا الحدث صادم جدًا وغير عادي. قد يخلق الكثير من ال
ال تتضمن العديد من النفوس السماوية." ثم  فهي. الكتاب المقدس. هناك حالة مشابهة، ولكن ليست مثل هذا الحدث

  سألني الراعي ألبحث عن أحداث مشابهة في الكتاب المقدس. 
 تغيرت هيئته. ثم ظهر إيليا وموسى،و كانت عن يسوع وهو يصلي على الجبل )، التي 31-28: 9لوقا وجد الراعي (

الشيء. على أي حال، أختي الصغيرة جو أوين بعض  غير متأكدوكانا يتحادثان معه بخصوص رحيله. كان الراعي 
   مشاهدتهم القديسين السماويين.في منشغلين كانا بونغ نيو واألخ هاك سونغ ايك، األخت بكما أن شاهدت المشهد. 

ه؟ إنها البداية فحسب. من األن فصاعدًا، سأسمح فعلثم صرخ يسوع بصوت مسموع، "هل هناك أي شيء ال أستطيع أن أ
خدمة العبادة، كنا جميعًا  أثناءسماويين بالمجيء والزيارة بقدر ما أشاء. يا راعي كيم، عليك أن تصدقني!" للقديسين ال

  . كما أن الرَّب كان يقلد رقصنامقاعدنا بقدر ما شئنا.  جنبنرقص ونغني ونعبد واقفين 
  

 ب عند إستالمه عبادتناهيئة اهللا االَ * 
  

عجبين بعبادتنا وخدمتنا. حينما تعبد كنيستنا أثناء الخدمة، يبدو علينا أننا نحتفل كان اهللا اَالب ويسوع والروح القدس م
فيما كان اهللا يشرف على خدمة و سرور. كل مسرورًا جدًا بخدمة عبادتنا. كان اهللا دائمًا يقبل عبادتنا بكان ونتسلى. اهللا 

  عبادتنا، كان راضيًا جدًا.
. َوَكاَن َداُوُد ُمَتَنطِّقًا ِبَأُفوٍد ِمْن َكتَّاٍن. َفَأْصَعَد َداُوُد َوَجِميُع َبْيِت ِإْسَراِئيلَ "َوَكاَن َداُوُد َيْرُقُص ِبُكلِّ ُقوَّ  َتاُبوَت الرَّبِّ  ِتِه َأَماَم الرَّبِّ

ا َدَخَل َتاُبوُت الرَّبِّ َمِديَنَة َداُوَد، َأْشَرَفْت ِميَكاُل ِبنْ  ُت َشاُوَل ِمَن اْلُكوَِّة َوَرَأِت اْلَمِلَك َداُوَد َيْطُفُر ِباْلُهَتاِف َوِبَصْوِت اْلُبوِق. َوَلمَّ
، َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَها." (  )16-14: 6صموئيل  2َوَيْرُقُص َأَماَم الرَّبِّ
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كان يرشدها. كنا نتابع أن تتحرك بالضبط كما يتحرك هو و ب. قال يسوع لجو أوين جو أوين حركات رقصم ب يعلِّ كان الرَّ 
رقصة وكنا لتأدية ب من البيانو األلي. قادنا الرَّ  عزفإيقاع موسيقى العبادة التي كانت تُ مع يسوع ونتحرك  ت رقصحركا

نعبد بكثير من الحرية. وصل حشد من المالئكة من السماء وجلسوا على كراسي الكنيسة ومألوا الكنيسة. كانت المالئكة 
زوايا ال، كانت األرواح الشريرة تختبئ في األيام األخرىعمومًا، في تطير محتلة فضاء الكنيسة فيما كانوا ينظرون. 

      .البتةاليوم لم تكن موجودة  هالكنمظلمة للكنيسة، ال
ردة فعله. وفيما كنت أرقص، رفعت  هيعن اهللا اَالب وهو يشاهدنا. أردت أن أعلم كيف محبًا لإلستطالع فجأة أصبحت 

ثب على قدميه ويتحرك في لحظة وجيزة من جهة إلى أخرى. حينما كان يتحرك اهللا بصري إلى السماء. كان اهللا اَالب ي
   أن اهللا اَالب كان مسرورًا جدًا.الشعور إستطعت شرق. اَالب، كان وميض أو شعاع من النور يُ 

م رفع يده يسار إلى اليمين. ثكان اهللا اَالب يتحرك بطريقة خاصة وفريدة من نوعها. وبيده الضخمة كان يلوِّح من ال
رى وصار يحركها بهدوء من اليمين إلى اليسار. إستمر اهللا اَالب في تلويح يديه الضخمة والجبارة في الهواء. ثم األخ

  التي كانت ُتعزف في كنيستنا.جلس على عرشه. بعدئذ حرَّك قدمه اليمنى مع إيقاع األغنية 
رة ضخمة أكبر من منزل بدأت تتدحرج نحوي. ضحك بصوت عميق وجهوري. ثم منحنا من عرشه هبة خاصة جدًا. ك

  جسدي. كانت حامية جدًا لدرجة كنت على وشك اإلغماء.في الكرة كرة نارية ودخلت أصبحت فجأة 
خ أعضاء الكنيسة متقدة في كل أعضاء الكنيسة. وفيما كانت الكرات النارية تدخل أجسادهم، صر دخلت كرات نارية 
  وصاحوا، "حامي!"

  
 الروحي بعيوننا الجسدية * رؤية العالم

  
لكي أدخل،  األمامي مدخلنا. حين فتحت باب المنزلوشاهدت أرواح شريرة في  منزلبعد خدمة الكنيسة، عدت إلى ال

ت مجموعة من األرواح الشريرة تشبه الفئران من غرفة النوم الرئيسية إلى الغرفة الصغيرة األخرى. وفيما دخل أعضاء هرب
أراها ني الجسدية و بعي كنتت هذا الحدث، شاهدفي زوايا المنزل. حينما  ئاألرواح الشريرة لتختب زل، أسرعتعائلتي المن

عند عودتنا ب قد رافقنا ني الجسدية التي إنفتحت في الكنيسة. كان الرَّ و وكان المشهد حيًا أمامي. كما إني رأيت يسوع بعي
رائعة مالمح ني اللون. كان يرتدي ثوبًا يشع بتألقه وكانت شعر بله  بلون ذهبي. شرقيُ ب للمنزل. كان معنا. كان الرَّ 

   .وجهه
  

  مظهره يشعرنا باألمان.جدًا. بدو حنونًا ولطيفًا الذي يربنا نشعر بالراحة والسالم كثيرًا فيما ننظر إلى 
ير واضح، ولكن المشهد غ كانني مغلقة، و رؤية يسوع وعرش اهللا اَالب. بعيبإمكاني مفتوحة أو مغلقة،  كانت عينيَّ  إن
ني مفتوحة، كان المشهد واضحًا وحيويًا جدًا. قال يسوع، "جوزيف، إخترتك كرجل سيعمل لي أعماًال عظيمة في وقت و بعي

  ونك الروحية."وكأنها عيالحق. لذلك، منحتك المقدرة أن تنظر العالم الروحي بعيونك الجسدية 
ي، جسدني الجسدية. في بعض األحيان يسوع يشبه إنسان و بعيب ناظرًا إياه بوضوح في بعض األحيان أتحدث مع الرَّ 

سأذهب إلى بيت الصالة في مدينة هوا سونغ ألشاهد خدامي كنور ليتكلم معي. قال يسوع، " يستطيع أن يأتي هلكن
  ثم إختفى في الحال وعاد إليَّ الحقًا.  "يصلون. خدامي يجتمعون هناك ليصلوا معًا.
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  نفس ضالةتبشير * 
  

جدًا فيما كنت  اً معجبلفترة قصيرة وغادرت للتبشير. إلتقيت برجل وبدأت أبشِّره. بدا في وقت الظهر الكنيسة  صليت في
ي بإنتباه فيما كان يمسك النبذة بيده. بدا عمره أكبر من عمري. ثم قال، "هل تعلم؟ كنت رسالتأبشِّره. كان يستمع إلى 

كان  انت سيئة. أشكرك كثيرًا ألنك شاركتني برسالتك."حياتي. كلها ك أحداث مختلفة فيتشابكت فيما أنا مهموم أتجول و 
  في إيمانه. اً جيديسير بكلمته وهو األن  وفىمصممًا على الحضور لكنيستنا. وبتصميمه هذا، 

ان لدي فضول طابقًا إلى منزلي في السماء. ك 150قال يسوع أن المكافأة للتبشير هي األعلى. وفيما كان يتكلم، أضاف 
  في السماء.لوه أن منزلي إزداد ع أن أتأكد منت. إستطعت ئايزداد في علوه فيما ُأمنح المكافإن كان منزلي معرفة ل

  
  2005شباط  25يوم الجمعة، 

  
  )17:3صفنيا ِبِك ِبَتَرنٍُّم." ( ظة: "الرَّبُّ ِإَلُهِك ِفي َوَسِطِك َجبَّاٌر ُيَخلُِّص. َيْبَتِهُج ِبِك َفَرحًا. َيْسُكُت ِفي َمَحبَِّتِه. َيْبَتِهجُ أية العِ 

  
  * الخدمة خربت والرَّب غادر السيدة كانغ هيون جا:

  

للسالم. لها مزاج حامي. كان في جسدها روح  ء جدًا ومعكِّرسيي جو إوين طبع إلبنت حتى قبل أن تبدأ الخدمة، كان
ب الخدمة، لم تتوقف جو أوين بل شرير ذو مزاج حامي. وفي النهاية خربت الخدمة بسبب جو أوين. حتى بعد خرا

أصبحت العبادة غير . ضاربةمتأصبحت الخدمة تدريجيًا فترة قصيرة و  في غضونالخدمة فاترة باتت النهاية.  حتىا هأربكت
ألنه فقد صبره معها. قبل أن يهب الراعي أعطيته  في النهايةهبَّ بعصبيته ف، أيضاً  اج متسرعمز للراعي كما أن مالئمة. 

ظة العِ ترك الراعي . يرةلألرواح الشر  مجاالً  مزاجه الحامي أعطىالراعي و النهاية. ولكن سرعة إلى ن يكون صبورًا أبإشارة 
ال حدود لمزاج جو أوين الهيستيري. كانت عنيدة وأصرَّت على  هقد تكلم لخمسة دقائق فقط. بدا أنكان إذ دون أن يكملها 

     ونة. . وأخيرًا وبخها الراعي بخشي عنادهاالمضي ف
سرعة غضب عائلتي ومزاجها أواجه صعوبة في التعامل مع لست أعلم لماذا أعضاء عائلتي وأنا بهذا العناد الشديد. 

  الحامي. 
عرش وبعض أعضاء الكنيسة األخرين إبني جوزيف رأى فيما كان يحدث ذلك، و  ت وجوههم.قسَّ تتجمد أعضاء الكنيسة و 

من جهة إلى أخرى. قال يسوع، "الخدمة التي تقدمونها األن بإنفعال وصار يمشي قدميه  علىاهللا اَالب واقفًا إنتصب اهللا. 
  ،لف مرةمئة مرة أو أ سواء عدد المرات،. مهما كان يتم إستالمهالن 
  ب في الحال.، إختفى الرَّ هذابعد قوله  "ها.ستلملن أأنا 

يسوع أو الروح القدس. فتشوا في كل مكان، لكنهم لم  إيجادمن ذوي العيون الروحية المفتوحة أعضاء الكنيسة لم يتمكن 
المكان. هتفت وٕابتهجت وفرحت فيما كانت في  فاضتيروا ربنا. على أي حال، إندفعت األرواح الشريرة بأعداد كبيرة و 

ربدون ويع! واو أشعر بالراحة! هذا رائع جدًا حتى إني ال أعرف ماذا أفعل!" كانوا يرقصون ي سعيدتصفق، "واو! جيد! إن
. لم نكن قادرين على الرؤية. في ذلك إنغلقت أعيننا الروحية شعرنا وكأنالراعي، مع كل أعضاء الكنيسة وأنا، أما ح. بمر 



37 
 

مزاج أعضاء وعظة بالخدمة أو الوعظة. تلوثت الخدمة والبيفرح قبل ولم ب لم يالرَّ الوضع، حلَّ عليَّ حزن ال يحتمل. 
  ب.جدًا للرَّ مقززًا كان ذلك . الكنيسة الحامي

  
  غضب اهللا اَالب* 

  

صدى صوت كما أنه كان هناك . شديدعرشه وبدا عليه الغضب القام من فيما رأى األخ هاك سونغ العرش، اهللا اَالب 
صوت اهللا اَالب مثل البرق كان هاك سونغ. وصل صداه إلى أذان عميق ومخيف جدًا. كان صوت اهللا شديدًا وجهوريًا 

األن أنكم تقودون خدمتكم حتى عيونكم الروحية، أصبحتم األن متعجرفين وفخورين  أن فتحتُ  بعدَالب، "اهللا ا نادىوالرعد. 
من قبل يشعر سأسحب كل الهبات منكم!" قال األخ هاك سونغ أنه لم  فإنيبال مباالة! إن قدتم الخدمة بهكذا طريقة، 

    ر فيها بالخوف فعًال.اهللا أبدًا. كانت هذه هي المرة األولى التي يشعبهكذا خوف من 
عما يفكر به اهللا. كان قد علينا اإلنتباه جيدًا توجب يالعالم الروحي، إلى عمق . منذ أن وصلنا الشديد شعرت بغضب اهللا

قليل من المساومة وعدم المباالة . علينا أن نعيش حياة مقدسة. أكثر تواضعاً أن نكون  ينبغيو  أغدق علينا بنعمة أبدية
اإلستمرار في يتمكنوا من خاللها ما حالة إستغالل األرواح الشريرة بإمكان . إستغاللهمإلظهار الشريرة قوة ي لألرواح طيع

   المشلكة أو المسألة. تصعيد 
هل فقدان كل الهبات المقدسة. ال يمكن أن تكون نتيجة خراب خدمة واحدة بالتأكيد ال .. ˋ، وأنا مشكوكفي نفسي فكرت 

   يحاول أن يعلمنا أهمية العبادة والخدمة. شعرت أن اهللا ˊ؟هذا ممكن
  

ة بكلمة زوجلكنها تشبه بعضها البعض تقريبًا. الخدمات فاترة وممفي العبادة والخدمة. الكنائس بعض اإلختالفات  كللدى 
راسة من جيل إلى جيل. على أي حال، بالتدريب المناسب والتعليم ودليدهم قد ُجلب اهللا والتقليد. عالوة على ذلك، تق

  الكتاب المقدس، ينبغي أن يعرف المسيحيين أهمية العبادة والخدمة. ينبغي أن يدركوا ويقدِّروا جوهر الخدمة.
 

  ودعلى الخدالصفع توبة ب* 
  

من يكون. لقد ألتحقق  فتحت عينيَّ لذا . سمعت أحدهم يصفع نفسه بإستمرار. ب بصوت عالٍ رعية كنيسة الرَّ تاب جميع 
بها أو أثقفها ؤد! أنا لم أإبنتيتربية في ، "يا رب أنا أخطأت يه بنفسهن يتوب بدموع ويصفع على خدكاالذي كان الراعي 

  . وكانت النتيجة، إني إرتكبت خطية قدامك."جيداً 
  

  )24:13أمثال "َمْن َيْمَنُع َعَصاُه َيْمُقُت اْبَنُه َوَمْن َأَحبَُّه َيْطُلُب َلُه التَّْأِديَب." (
  

رحمة.  الب يهكان الراعي يصفع خده بنفسه. يوك يا رب إغفر لي" فيما كان يصفع بإستمرار على خدقال الراعي، "أرج
إبنتي جو أوين إلى أسرعت بهذه القوة؟ فيما كنت أفكر بذلك، يه فكرت في نفسي، ماذا؟ كيف يمكنه أن يصفع على خد

طلب التوبة. كما بدأت تبكي وتجو أوين  بدأتهي المتهمة التي خلقت الفوضى.  تالمذبح وركعت بجانب الراعي. كان
  .على خديهاتصفع 
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. في بعض األمور، تكون عنيدة جدًا، حين تكون مصممة على فعل شيء، غير مستقرةجو أوين لديها شخصية صعبة و 
نفس ب أب وٕابنة أن يتوبا معاً  يكون بإمكان األن كيفال أستطيع أن أفهم فإنها تفعله مهما كان الثمن. إنها عنيدة جدًا. 

. فيما كانت جو أوين تتوب وتصفع خديها، كانت تصرخ قائلة، "يا اهللا! يا يسوع! أنا أخطأت. أرجوك إغفر الطريقة الغريبة
إستمر الراعي يصفع خديه بال رحمة . أرجوك إجعله يكفُّ عن فعل ذلك!" يهيصفع على خد والديلي! إنها غلطتي أن 

رأيت الراعي ما في ةقلق أصبحتُ ! إنها غلطتي أيضًا. أنا أيضًا لي مزاج حاٍم." فيما كان يصرخ، "يا رب، إرجوك إغفر لي
لذلك، صارت الرعية الراعي وجو أوين وهما يتوبان ويصفعان أنفسهما.  شاهد. كانت الرعية تيصفع نفسه بال رحمةستمر ي

  ة. تصلي بأكثر قو 
  

كان يراقب الراعي وجو نتوب. شاهدنا وصار ي مسافةٍ ثانية. وقف بهدوء من  عادكان يسوع قد غادر لبعض الوقت لكنه 
ب ب أن اهللا اَالب كان غاضبًا جدًا. ثم حذرنا الرَّ ب بلطف. قال الرَّ . بعد مرور عدة أيام، تكلم إلينا الرَّ أوين بحذر شديد

  بقسوة.  انأو بطريقة فظَّة، فإن اهللا اَالب سيتعامل معطيش إن قدمنا خدمة عبادة أخرى بهكذا  مفادهابرسالة 
، "يا يسوع! يا يسوع! إني أسفة جدًا. أنا أخطات! قائلة إعترفتْ  ،أوين تستمع لكلمات يسوع الصريحة فيما كانت جو

ب رَّ ، "حسنًا، ال تتصرفي بهكذا طريقة مرة أخرى." كما عانق الب إليها وعانقها بشدة قائالً أرجوك إغفر لي." تكلم الرَّ 
وقلبه غضب اهللا اَالب لتخفيف أوالده في كل مسألة بل يثقفهم بمحبة. قال يسوع  على كون عنيفاً الراعي ونصحه أن ال ي

أن نرتاح ونأكل بب . بعد مضي بعض الوقت، مع إقتراب الصباح، قال لنا الرَّ قليالً تمامًا، علينا أن نصلي ونتوب أكثر 
  أمرنا أن نعبد ثانية بفرح.  وجبة خفيفة.

  
  حة الموتة بأسلليئ*غرفة مكيم، جوزيف: 

  
، كانت مخيفة واقع. في الالغضبتشير إلى تعابير وجه الرَّب فيما كنت أصلي، عاد يسوع. بخالف األيام األخرى، كانت 

جو من المحتمل أن يكون السبب هو مزاج سابقًا. وجه تعابير هكذا ب ببعض الشيء. كنت قلقًا وخائفًا. لم أَر أبدًا الرَّ 
  مة.لخدذي خرَّب اأوين والراعي ال

ب في بعض قال يسوع، "جوزيف، دعنا نذهب إلى الجحيم!" حالما مسك يسوع يدي، كنت في الجحيم في الحال. كان الرَّ 
لى مركز الجحيم، . حينما وصلنا إبدقةحلة ألختبرها رِ الإلى مركز الجحيم أو يأخذني عبر في الحال األحيان إما يأخذني 

، لم شاهد. فيما كنت أما يجري هناك شاهدعليه إبليس. ركزت في النظر أل مكان الكرسي الذي يجلس جدحدَّقت بثبات أل
  . كان المشهد رهيبًا ومؤلمًا.المضي في رؤية ما يجري هناكستطع أ

 نجزونيُ  يتحركون هنا وهناك ،مشغولينشه ويعطي توجيهاته لتابعيه. كانوا كان ملك الشياطين، إبليس، جالسًا على عر 
. لم يكن حكمعملهم مُ  وكان ال تحصىيتمشى والبعض األخر يطير في الهواء. كانت أعدادهم  أوامره. كان البعض منهم

يعطي األمر واألخر  الواحدما كان يحدث. كانت األرواح الشريرة منظمة في نظام تسلسل هرمي. كان إدراك بإمكاني 
   .جميع المستويات في الرتب مشتركة معاً كانت يستلمه وينجزه. 

أنها جبال. عددها كثيرًا، وك ، كانواقعأنواع من أسلحة الموت. في العدة ة قدام إبليس. كان على الطاولة هناك طاول كان
تتضمن أيضًا أسلحة متنوعة و كانت تتضمن أسلحة من الزمن القديم، معدات مزارع مهترية، أسلحة تقليدية، وعدَّة حربية. 
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تكن األرواح على أي حال، لم يطعنوا ويمزقوا ويثقبوا ضحاياهم. أخرى. كان أتباع إبليس يأخذون سالح ما من الطاولة ل
     كانوا يذهبون إلى أماكن أخرى في الجحيم ليجلبوا أنواع أخرى من أسلحة الموت. لكلذمسرورة بكل هذا. الشريرة 

 يمكنسلحة الوحشية. هكذا نوع من األعلى الجدران أنواع مختلفة من األسلحة  بعدة جدران. كانكنت في غرفة ضخمة 
اإلنسان على األرض. وفيما كنت  تصوراتن في األفالم والكتب والقصص الخيالية. كانت هناك أسلحة ممشاهدتها 

كانت األرواح الشريرة تمسك  ٕاذأنواع األسلحة المعلقة على الجدران، شعرت وكأني أشاهد معرضًا لألسلحة. و  شاهدأ
كنا أنا وأصدقائي نعذب الحشرات والنمل أحيانًا. كانت األرواح الشريرة  مارني ذلك حينلتقطيع أرجل الناس، ذكَّ بسالح 

  تشاهدهم يتعذبون. لتتمتع وتتسلى فيما كانت تقطع أرجل الناس 
في ديانة البعض إشترك  هؤالء النفوس من بينيشير إلى الناس الذين كانوا مصطفين للتعذيب، قال، "يسوع وفيما كان 

والبعض يتعاملوا مع يوم السبت أو األحد بال مباالة. في أيام األحد ينفقون المال  ،كحولمدمني ال ، والبعض منمزيفة
ب ويتوقعون أن الرَّ  الخاصةأشغالهم هناك البعض يديرون  ،ال يحفظون يوم األحد مقدساً هنا ذين لملذاتهم. معظم الناس ال

 دعوا."خُ سيسامحهم. لقد 
 

، كان هناك عدد ال يحصى من الشمامسة واقعشيوخ وشمامسة الكنائس. في المن بين هؤالء  هب في شرحه أنإستمر الرَّ 
أناس مجموعات عرقية من كل األجناس. كان هناك عدة قسان. أراني ذلك بكل وضوح. كان هناك أيضًا ذكور وٕاناث و 

عظم . كان القسم األتفاجئت كثيرًا لرؤية أناس كثيرين من الذين يشبهونني ذوي البشرة السوداء والبيضاء ومن بلدي.من 
  ما بين المجموعات العرقية المختلفة.أن أميِّز كنت قادرًا كيف للمالحظة من األسيويين. كنت مندهشًا 

، "يا يسوع! يا يسوع! أنا أكره الجحيم حقًا. أرجوك ال تدع األرواح ومرتجفًا. صرخت بصوت عالٍ  مرتعباً فجأة، أصبحت 
  بيدي. عدت إلى الكنيسة وٕاستمرت في الصالة. الشريرة تقترب مني! عندئذ مسك يسوع 

بدأنا  ثمب في خدمة عبادتنا األولى، بدأنا خدمة العبادة الثانية. قبل خدمة العبادة الثانية، تبنا الرَّ  ِسرَّ منذ أن كنا لم نُ 
مسرورًا األقدس لثالوث جددنا عبادتنا وخدمتنا. كان اهللا ات خدمة العبادة الثانية متوهجة ومنسجمة. صار  . بتوبتنابالعبادة

  جدًا.
  

  * الجريدة وصورة في السماء
  

في يسوع، رقصت وعبدت. رقصت بحرية. هتف جميع األعضاء ممن كانت لهم عيون روحية مفتوحة.  أفكرفيما كنت 
  شيء ما جاء من السماء.

كانت حافات أول من صرخ.  "واو! ما هذا! هل هي جريدة؟ ماذا؟ السماء لها جريدة؟ واو! جرائد تأتي من السماء." كنت
لأللئ. كان في ابتضيء بلونها الذهبي. كما أن الحافات كانت مزينة بأحجار كريمة. كانت الكلمات مطبوعة  يدةالجر 

  تقديم الخدمة والرقص في الروح.وعن ب عية كنيسة الرَّ عن عبادة ر  ملونة ومتألقةمركز الجريدة صور 
لم تكن عيونهم أعضاء الكنيسة الذين ا كان يحدث. لقد كان حقيقيًا جدًا. لمصرت مذهوًال فيما كنت أنظر المشهد، 

ه. كان تأن نفوِّ . كان الحدث رائع وال ينبغي مصعب عليهم أن يدركوا ما كنا نصفه لهإستمتحيرين. كانوا الروحية مفتوحة 
  فات عليهم شيء رائع. بال عيون روحية مفتوحة محزنًا بعض الشيء ألن الذين 
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مقال الرئيسي في مظهره وتعابير وجهه. كان عنوان ال اً فريدكان كل عضو  نت أنظر إلى الصور، الحظت أنوفيما ك
. في وسط إحدى الصور وجه الراعي ب." كان حجم حروف العنوان كبيرًا جدًا. كان، "صالة كنيسة الرَّ للجريدة السماوية

  بتسم ونحن قائلين، "جييييز."نا نتلك التي نأخذها على األرض. ككثيرًا كانت الصور تشبه 
   

  ب* ترقية يسوع لكنيسة الرَّ 
  

؟" كان يسوع قد أمر المالئكة بأن يطبعوا الجرائد وأمر أليس كذلك؟ أنت لم تَر هذا أبدًا، ظنقال يسوع، "جوزيف! ماذا ت
نه ال خيار لهم سوى أن يقرأوا. أمر القديسين السماويين ليقرأوا، فإزع الجرائد لتقرأ. قال يسوع أنه إذا قديسي السماء أن تو 

في  كثيراً ب كنيسة الرَّ  تظهرُ سماوية. على أي حال، الجريدة الكنيسة من األرض في تكون كما أنه قال من النادر جدًا أن 
  الجريدة السماوية.

، ضحكت هبإنتبا ظهرت بشكل جيد؟" فيما نظرت إليها مرة أخرىأن الصور  ظنبإنتباه. هل ت الحظ، "ثانيةسألني يسوع 
 . كانت الصورمن نوعها ة مفتوحة كانت فريدةلفترة طويلة. الحظت أن تعابير وجوه أعضاء الكنيسة ممن لهم عيون روحي

عيونهم الذين لم تكن عيون روحية مفتوحة مشغولين يشرحون بحماس شديد لألعضاء ن ذوي مذهلة. كان األعضاء م
 .مفتوحة الروحية

  
عن خبر كيف أنه أذاع . شرح يسوع (راعي الكنيسة) والديالسماء ليذيع ويضع إعالنًا عن ب كيف أنه تجول في شرح الرَّ 

ب. الكنيسة . إسم الكنيسة هو كنيسة الرَّ لقريبة من مدينة إنجونسو، ا دينةالراعي، "هناك كنيسة جديدة وصغيرة في م
أيضًا ." أنا المسلية أو اإلشارت الالفتة لإلنتباه وجهالالكثير من تعابير فإنه يعمل واحد. كلما يِعظ أو يعبد،  يراعيقودها 

  الفتة لإلنتباه.الشارات اإلمضحكة أو الوجه الكثير من تعابير الله  والدي. فهذا الكالمأتفق مع 
  

  * نار الروح القدسراعي الكنيسة كيم، يونغ دو: 
  

منذ فترة قصيرة، قد تبت وصفعت كنت ب. ب بأكثر عمق. هتفت وصرخت للرَّ فيما كنت أصلي، ركزت إنتباهي على الرَّ 
. نتيجة لذلك إنتفخت خدودي وٕاحمرت   نار.  العلى كانت وكأنها ، على خديَّ

. شعرت وكأن غلي. ولكن حين دخلت النار المقدسة إلى جسدي، بدأت خدودي تحامية بدون النار المقدسةكانت خدودي 
. صارت يديَّ تدريجيًا أقوى وأسرعمشفية ال يديَّ حركات صارت هائلة.  بقوة حماوةٍ  ساخنجهاز طبخ جسدي موضوع على 

. بعد مضي ساعتين، دخلت كرات نارية هائلة في جسدي من خالل رأس أصابعي. لم أستطع ختلفةتعمل حركات م
 تحملها. إنتشرت النار تدريجيًا في كل جسدي.

 
. كنت قد وصلت إلى شديدةة الترفرف بسبب الحماو صار جسدي حاميًا لدرجة صرت أصرخ. صارت رجليَّ ترفس و 

ه ماء؟" ثم صرت أشرب مثل شخص لم يشرب ماء عند"ماء! ماء! هل هناك أحد  وعطشان،، كنت أحترق حديأقصى 
  أيام. لعدة
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  * األشواك السامة للروح القدسكيم، جوزيف: 
  

رواح الشريرة تضع في الروح، صارت األبأكثر عمق مضي كنت مستمرًا في الفيما إنفتحت عيوني الروحية، و حالما 
نفسي مع بقية أعضاء  حتى إني لم أستطع عدَّها. مقارنة جداً  لم تكن العقبات مألوفة وكانت كثيرةي. فظيعة أمامعقبات 
بأني مدعوٌّ ألكون راعي كنيسة. كنت قد أدركت أن ثمنًا لي ب شرح روحيًا. الرَّ ، إستغرق األمر وقتًا أطول ألتعمق الكنيسة
نت ُأهاجم بال لما كلمضي في الروح بأكثر عمق، كا. كلما كنت أتوق وأرغب روحية لشخص ماعيون نفتاح فع إلُيدًا باهظ

 . ومن خالل نقاط ضعفي والفجواتلشن هجومرحمة. كانت األرواح الشريرة تبحث عن أي نقطة ضعف أو فجوة 
  أثناء هجماتهم. أحيانًا ُأهزم  ، كنتالموجودة فيَّ 

األرواح تدخل حالما أعضاء كنيستنا هدفًا مستمرًا لألرواح الشريرة. . كان ثيرًا ما تدخل في جسديككانت األرواح الشريرة 
  . يبدأ الوجع والعذاب الشديدأجسادنا، في الشريرة 

  

أعضاء أخرين من . هل يختبر نتعذب ونتوجعأجسادنا، فإننا في ب، "يا يسوع! حالما تدخل األرواح الشريرة سألت الرَّ 
ب، "قد يختبر البعض وجعًا وعذابًا، ولكن ليس في المستوى الذي يختبره ذات الوجع كما نحن؟" أجاب الرَّ  كنائس أخرى

مر داخل أجسادهم وتتأسرًا في بئ ب. األرواح الشريرة تختوجع وعذابال تشعر معظم الناس عمومًا، ب. أعضاء كنيسة الرَّ 
".  بالسرِّ

  
ا. فيكون بإمكاننا دسة السامة لكي ال تستطيع األرواح الشريرة الدخول في أجسادن، "يا رب! إمنحنا األشواك المقثانيةسألت 

أرجوك ، روح القدسسامة للشواك الأ، "معًا في إنسجامأن نصرخ يسوع حينئذ أمرنا  "عها من الدخول فينا؟إستخدامها لمن
  لروح القدس!"لالسامة أشواك لنا  إمنح

  

بصورة جدية. ولكني وجدت  يسفحسب ولمجرد أنطق كلمات للروح القدس، كنت  ب عن األشواك السامةالرَّ  حينما سألتُ 
أشواك ˋأبدًا في أحالمي. "يا راعي! يا راعي! هل هناك كلمة مثل  ذلك هكذا هبة أو قوة. لم أكن أتخيل أنه توجد بالفعل

لمات مذكورة في الكتاب مذكورة في الكتاب المقدس؟ أجاب الراعي، "جوزيف! ليس هناك هكذا ك ˊسامة للروح القدس
الرغم من أنها ليست مذكورة في الكتاب المقدس، فإن على ، ب لم يريها لنا فحسب، بل أعلنهاالرَّ المقدس." على أي حال، 

 األشواك السامة للروح القدس موجودة.
  

عي، "جوزيف! لماذا األشواك السامة من أجسادنا برؤوس حادة. قال الرابرزت منحنا يسوع أشواك الروح القدس السامة. 
رني ذلك بحيوان القنفذ. شرحت جسد الراعي، رأيت أن جسده مغطى بأشواك عديدة. ذكَّ فحصت ؟" فيما حس بوخز خفيفأ

ب كان دائمًا يمنح الراعي ، كانت أشواكه سامة أكثر من أعضاء الرعية. الرَّ واقعللراعي أن أشواكه هي أكبر وأقوى. في ال
 أقوى. ِهبات وقواتٍ 

 

السامة كلما كنا نصرخ، "أشواك . في أجسادهم أن أعضاء أخرين من كنيستنا يمتلكون أشواك الروح القدس السامةكما 
  من داخل أجسادنا.العديد من األشواك يظهر  " كانلروح القدسل
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  باألشواك السامة * وِخزَ راعي الكنيسة كيم، يونغ دو: 
  

ما . على أي حال، أردت أن أتحقق وأرى شواك السامة للروح القدساألرؤية يكن بإمكاني ، لم عيون روحية مفتوحةبدون 
الكتاب المقدس. سفر من أسفار األشواك السامة على جسدي. ليس هناك كلمة "شوك سام للروح القدس" في أي أهمية 

حساس اإلإختبرت بأني أردت أن أتأكد من صحة كالم جوزيف وأعضاء الرعية األخرين. كانت حواسي الجسدية تقول لي 
هذا على التحقق من بالتصميم  عبئاً بحاجة ألنظر وأشعر وأختبر لكي أتأكد. كان ذهني مإنسان بوخز خفيف. ولكني 

   الحدث.  
نا. كانت األرواح الشريرة تتحول إلى أجساد، كنا نختبر يوميًا قوة األشواك السامة على جمااألرواح الشريرة تهفيما كانت 

ن يغلقوا عيونهم. بعيونهم لشباب أكانت تتحول إلى رماد. حدث مرة إني طلبت من ا لشريرة ُتخزُّ رماد. فيما كانت األرواح ا
وسقطت  برفق يد إبنتي جو أوين برأس إصبعي. في اللحظة التي لمستها، صرخت جو أوين بصوت عالٍ  لمستُ  ،المغلقة

   امة؟"  اك سأشو ي! لماذا تخزني بوالدعلى األرضية وهي تقول، "أوخ! يا راعي! يا 
أجسادهم بخفة، ولكن كل واحد منهم  لمستبعد وخزي لجو أوين، وخزت يو كيونغ وهاك سونغ وجوزيف. على أي حال، 

بإصبعي بدأ يتورم وبدأ السم ينتشر في أجسادهم تدريجيًا. أصبحوا مشلولين. أنا  على األرضية. المكان الذي لمسته سقط
   هذا الحدث.بنفسي شاهدت 
السم من اإلنتشار خالل أجسادنا!" ع! صلي ألجلنا، األن! أرجوك أوقف سرِ ع! أسرِ "يا راعي، يا راعي! أكانوا يقولون، 

أجبت، "ماذا؟ كيف يمكنني أن أوقفه؟" فصرخوا، "أوقفه! إلمسنا بيديك!" صرخت عليهم، "كال! إن لمستكم ثانية، فإن السم 
بعد  واحداً وسقطوا على األرضية لشباب ؟" بكى امعي توافقون . أالاإلنتشارسرع في سيدخل فيكم ثانية ومن المحتمل سيُ 

مصلي!" حينما صليت، إستطعت بالكاد منع السم من اإلنتشار  ضع يديك علينا بقلبٍ  األخر. قالوا، "ال! ال بأس بذلك!
  من أوجاعهم.  جميعاً  خالل أجسادهم وتحرروا

كن قادرًا على شرح ما حدث للتو. كنت متحيرًا وشعرت أن ، لست أعلم كيف أقبل هذا الحدث. لم أفي نفسيفكرت وفيما 
  اإلقتراب مني.على ولم يتجرأوا يتجنبوني لشباب اصار  للعقل. بعد هذا الحدث، الوضع منافٍ 

وفيما كنا نصلي، أصبحت أجسادنا مغطاة باألشواك السامة. األرواح الشريرة، غير عالمة بذلك، هجمت وأصبحت رمادًا 
رماد بسهولة. الالقوية لم تتحول إلى  باألشواك. أصبحت رمادًا وٕاختفت. على أي حال، األرواح الشريرةفيما كانت ُتخز 

يزيل أحيانًا ب حتى بعد الوخز باألشواك. كان الرَّ  ،أجسادنا فيالقدرة على إجراء محاوالت عديدة للدخول  كانت لها
ضمها نفقط بل امة على أشواك الروح القدس الساإلعتماد نا مع صلواتنا. لم يكن بإمكانمن عدم تساهلنا تأكد للاألشواك 

. كلياً . ال يمكنكم اإلتكال عليها العظيمة ب! األشواك السامة ليست بتلك القوةكنيسة الرَّ شعب "يا  ب،مع الصالة. قال الرَّ 
عليكم. إهزموا األرواح ستمرة المومات الهجأنا منحتها لكم منذ األشواك السامة هي وسيلة مؤقتة لمحاربة األرواح الشريرة. 

   الشريرة بإيمانكم القوي بدًال من اإلعتماد على األشواك السامة."
 

  * القديسة كانغ هيون جا هي خطيبة خاصة للرَّبهيون جا:  السيدة كانغ
 

ألنظر لكثير ب، ُجلبت إلى السماء. في ذلك الوقت، فيما كنت أنظر إلى نفسي، لم يكن هناك اعدة سنوات، بنعمة الرَّ قبل 
  . ألبسوني ثوباً  لطفٍ وبكل شبينات الجميالت وٕاقتربن نحوي. اإلمن  حصىإليه. على أي حال، ظهرت أعداد ال ت
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مخطوبة. لدينا عالقة ليس بإمكان أحد أن يفصلها. نحن نحب العريس. حالتي هي  سيكون الذيخاطب حالة يسوع هو 
   حبي للرَّب.بمقارنة يء هو ال ش بعضنا جدًا. حبي الطبيعي لزوجي الطبيعي

ب لم ينساني. كان ربي المحبوب دائمًا السماوية. ثم إكتشفت أن الرَّ  قد نسيت الزيارةكنت مع إهتمامات الحياة اليومية 
بعض األحيان يراقبني نائمة. كلما كنت أنام لفترة طويلة، كان يقول لي، "يا خطيبتي، في ذلك، كان عالوة على يرافقني. 
. إنها على الفور في السعادةن كثيرًا؟ لماذا تتركيني لوحدي؟" حينما كان يعبر عن حبه الغيور، كنت أنغمس لماذا تنامي

  لسعادة ال يمكنني أن أعبر عنها أو أصفها بكلمات. 
المؤمنين. حينما قلت لزوجي عن  كل. بعيوني الروحية، رأيت بوضوح أنه يرافق دائماً  المؤمنين كلربي المحبوب يرافق 

  ب يحب كل المؤمنين بالتساوي.تباري، قال لي أن الرَّ إخ
  

. هو يلمس رأس كثيراً  ب يستمع بهدوء إلى محادثتنا، لمس رأسي وأرسل لي إشارة. الروح القدس يرافق الراعيفيما كان الرَّ 
الروحية مفتوحة وني عيتكون فيما تدريجيًا ب يرافقني مرات عديدة. إني أتعمق . كما أن الرَّ مرات عديدةالراعي ووجه 
  .جزئياً 

، "يا راعي كيم، ال تعامل خطيبتي تدخل دائماً ب ي، فإن الرَّ بعض الشيء ًا وصارمًا بمزاحهضحككلما يكون الراعي م
ب يأمر، كان زوجي بتردد يقول، "إني أعيش مع زوجة قلبها بعيد عني." ثم يضحك الراعي بصوت بخشونة." فيما كان الرَّ 

 ب.مع الرَّ ه ال يكفي يوم واحد لنقضيه فيما كنا جميعًا نضحك، أدركت أن حك أنا معه.ب وأض. يضحك الرَّ عالٍ 

  
  2005شباط  28يوم اإلثنين، 

  
ْلَب َلْحٍم. ْحِمُكْم َوُأْعِطيُكْم قَ أية الِعظة: "َوُأْعِطيُكْم َقْلبًا َجِديدًا، َوَأْجَعُل ُروحًا َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْنِزُع َقْلَب اْلَحَجِر ِمْن لَ 

  )27-26: 36حزقيال (َوَأْجَعُل ُروِحي ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ِفي َفَراِئِضي َوَتْحَفُظوَن َأْحَكـاِمي َوَتْعَمُلوَن ِبَها." 
  

  حبمقلب الالعن  ريعبِّ * قلب قرنفلي اللون بشكل فقاعات كيم، جوزيف: 
  

الغريبة من جسدي. تفاجئت كثيرًا. أغلقت عينيَّ بإحكام وصليت  األشياءرجت بعض ، خبصدقٍ  كنت أتوق إلى يسوعفيما 
مستمرة في الخروج من جسدي. كانت تتألق وتشع. وفيما كانت قرنفلية اللون خرجت فقاعات  .ولكن هذه الظاهرة لم تغادر

. وفيما كانت تعبر الفضاء، من جسدي، تحولت الفقاعات القرنفلية إلى أشكال قلب. طارت نحو السماء إلى عرش اهللا
المجرة وفي النهاية وصلت إلى عرش اهللا. بدت هشة مثل فقاعات الهواء العادية، بدت وكأنها ستتفرقع بسهولة جتازت إ

  لم تتفرقع. لحسن الحظ، أنها ستتفرقع. لكنتوتر من ة. وفيما كنت أنظر، شعرت بالضئيلبأي صدمة 
فقاعات ال اهللا ، شكرًا!" ثم إستلمهذا ممتاز! ، "همممم، قلب جوزيف قادممؤثرٍ بشكل ، قال اهللا اَالب وي عميقوبصوت ُمد

اهللا. حال وصولها إلى اهللا اَالب،  تجاهضحك. القلوب القرنفلية تمثل قلبي و . كان اهللا مسرورًا وراضيًا جدًا ذات شكل القلب
  ي.نحو اهللا شبيهة لها بالخروج من فقاعات بدأت فترة قصيرة، غضون دام اهللا. في قتدفق منها نور رائع 
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 رة بلون قرنفليجميلة منيشبه قلوب اهللا، خرج من ِحضن حينئذ المحب، أنا أيضًا سأعطيك قلبي!"  كعطيتني قلببما أنك أ"
الخاصة باهللا ذات شكل القلب القلب الخاصة بي. حينما دخلت فقاعات ذات شكل . ال يمكن مقارنتها بفقاعات ال نهاية لها

   .  وفاض سعادةً تسارع قلبي مبتهجًا دي، في جس
 عيونيجشعًا ونِكدًا. لم أكن صبورًا وأردت أن تنفتح  قلت هللا اَالب: "أيها اهللا اَالب! أشكرك لمحبتك الكثيرة لي. كنتُ 

نت وأنا لنا تبرهن أننا أ." وقبل أن أنهي جملتي، قال اهللا اَالب، "كل شيء على ما يرام! اليوم، هذه الظاهرة بسرعةالروحية 
  أفكر باهللا وأصلي دائمًا. صرتاإليمان." بعد هذا اإلختبار، وداللة نفس القلب المحب 

 
  * الرَّب المعطي نومًا للقديسينهيون جا:  السيدة كانغ

  
، بوال أستطيع النوم. يا ر  تعذبطوال الليل. أريد أن أنام، ولكني أ تي"يا رب هذه األيام، أواجه صعوبة في النوم بعد صال

أحتاج إلى النوم الجيد لكي أتخلص من التعب. أرجوك ساعدني ألنام جيدًا." صرخت إبنتي التي كانت بجانبي: "يا 
مخدر. وفيما عقار ." حالما وضعني بين ذراعيه، نمت بهدوء. نمت وكأني إما ثملة بحبوب النوم أو بعانقكي! يسوع يوالدت

   .ي جسديوأدخل حماوة فإلى جسدي بقوة خفيفة  ونفذحاميًا غرقت في النوم، كان الروح القدس 
 

ِريَن اْلُجُلوَس آِكِليَن ُخْبَز اَألْتَعاِب. َلِكنَُّه ُيْعِطي  )2:127مزمور َحِبيَبُه َنْومًا." ( "َباِطٌل ُهَو َلُكْم َأْن تَُبكُِّروا ِإَلى اْلِقَياِم ُمَؤخِّ
  

ب جعلنا باألخص أنا وأوالدي سعداء جدًا. ب. الرَّ لكنيسة الرَّ  ثيراً كن قلبه مفتوح أب ع يقول ألعضاء كنيسة الرَّ إستمر يسو 
في بعض األحيان يرتدي مالبس غير عادية أو يأتي بمظهر كما أنه ويكون مرحًا. الرَّب في بعض األحيان يمزح 

من  وأسأل نفسية شوش. إني في بعض األحيان أكون مهو لجعلنا سعداء الغرض من زيارته المسرحيةكان مضحك. 
   ينتظر كنيستنا للعبادة والخدمة.دائمًا نه حب عبادتنا وخدمتنا كثيرًا. قال أالذي يسعد األخر. الرَّب ي

ب. يتوقف أبدًا. تتكلم قلوبنا إلى الرَّ  يكن ضحكنا على الثالوث األقدس، لممثابرة ب وعائلتي تركز بمنذ أن كانت كنيسة الرَّ 
كان يرافقه الروح القدس ب ب. كل حديثنا يتركز على اهللا. الحظنا أن الرَّ ن الرَّ هي دائمًا عالمواضيع المهمة للمناقشة 

   لوحده. كان الرَّب يعملبعض األحيان في ، ولكن  بصورة مستمرة
  

  2005أذار  4يوم الجمعة، 
  

ْم ُسْلَطانًا َعَلى اَألْرَواِح النَِّجَسِة َوَأْوَصاُهْم َأْن َال َيْحِمُلوا "َوَدَعا اِالْثَنْي َعَشَر َواْبَتَدَأ ُيْرِسُلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َوَأْعَطاهُ أية الِعظة: 
يَن ِبِنَعاٍل َوَال َيْلَبُسوا َثْوَبْيِن. َشْيئًا ِللطَِّريِق َغْيَر َعصًا َفَقْط َال ِمْزَودًا َوَال ُخْبزًا َوَال ُنَحاسًا ِفي اْلِمْنَطَقِة. َبْل َيُكوُنوا َمْشُدودِ 

ُكْم َفاْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك َحْيُثَما َدَخْلُتْم َبْيتًا َفَأِقيُموا ِفيِه َحتَّى َتْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك. َوُكلُّ َمْن َال َيْقَبُلُكْم َوَال َيْسَمُع لَ «ُهْم: َوَقاَل لَ 
ُكْم: َسَتُكوُن َألْرِض َسُدوَم َوَعُموَرَة َيْوَم الدِّيِن َحاَلٌة َأْكَثُر َواْنُفُضوا التَُّراَب الَِّذي َتْحَت َأْرُجِلُكْم َشَهاَدًة َعَلْيِهْم. َاْلَحقَّ َأُقوُل لَ 

ا ِلِتْلَك اْلَمِدينَ  َفَخَرُجوا َوَصاُروا َيْكِرُزوَن َأْن َيُتوُبوا. َوَأْخَرُجوا َشَياِطيَن َكِثيَرًة َوَدَهُنوا ِبَزْيٍت َمْرَضى َكِثيِريَن  ."اْحِتَماًال ِممَّ
  )13-7: 6مرقس (َفَشَفْوُهْم." 
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  * لسان إبليسهيون جا:  السيدة كانغ
  

ساعتين، مضت ، بدأ صوت غريب يخرج من فمي. بجديةٍ أثناء فترة اإلجتماع للصالة الصباحية الباكرة، صليت باأللسنة 
صوت  بالتدريجب منحني لسانًا أخر. أصبح . فكرت أن الرَّ في البداية كنت مبتهجة بصوت األلسنة الجديدة والمختلفة

  . كانت غريزتي تقول لي أن شيئًا ما ليس صحيحًا.     اللسان الجديد غريباً 
أخيرًا، خرجت ضحكة شريرة من إمرأة شابة، "أوه، هوووووووو، هووووووو، إيههههههه،  .شعرت بالقشعريرة في جسدي

بألسنة أيضًا ك بونغ نيو تتكلم األخت بايبدأت كل أنواع الضحكات الشريرة بالتدفق. في نفس الوقت، إستمرت إيههههي." 
   "ذي إكسورسيست."عن طرد األرواح الشريرة وتها يشبه تمامًا صوت المرأة الممسوسة في الفيلم الشائع . كان صإبليس

مهما كنت أفكر بذلك، لم أكن أفهم. لم يكن صوت ألسنة  ˊكيف يمكن أن تخرج من فمي ألسنة إبليس؟ˋفكرت في نفسي، 
. بدأ رأسي يهتز سرعتهفترة قصيرة، بدأ رأسي يتحرك تدريجيًا من جهة إلى أخرى. ثم إزدادت  ضونغإبليس يتوقف. في 

  بعنف ولم يكن بإمكاني إيقافه.
كان ما ما، بونغ نيو تهتز أيضًا بعنف. أخيرًا، راعينا، الذي كان يصلي، شعر بطريقة  يكفتحت عينيَّ ورأيت األخت با

  غادر بإسم يسوع!" ،يا إبليس! غادر! يا روح التشويشأ يطرد الشياطين قائًال، "يحدث وفي الحال جاء إلينا. ثم بد
تلك الفترة من  أثناء، كنت أفكر بأشياء أخرى. واقع. في الال أركزاأللسنة بأثناء صالتي  كنت قبل ظهور هذا الروح،

لسان الشيطان. كلما كانت الشياطين تلك الفرصة للدخول في جسدي. لهذا السبب تحول لساني إلى إستغلت ضعفي، 
بل أكون مشوشة عقليًا وأصبح متعبة جدًا. وفيما كان فقط سديًا لم أكن أتأثر ج. أتعذبالشياطين تدخل جسدي، كنت 

بيني وبين األخت بايك بونغ نيو، كان يصلي علينا. وكلما كان الراعي يصلي ما  الراعي يمشي إلى الخلف وٕالى األمام
، كنت أص بونغ نيو ليصلي عليها، بدأ لسان إبليس يخرج من فمي  يكعلى أي حال، حينما مشى نحو با عادية. يرعليَّ

   ثانية.
   

  األرواح الشريرة تدخل في جسد السيدة كانغ هيون جا * قوات
  

لم  لكنهب حلو وطيب، . الرَّ إستمر في صمتهب "يا يسوع! يا يسوع! لماذا تظهر ألسنة إبليس بإستمرار؟" ولكن الرَّ قلُت، 
  يتكلم كلمة واحدة في هذه المرة. كان واقفًا ويراقبنا.

الشريرة ودخلت في جسدي  شيء أخر. في تلك اللحظة، عادت األرواحب، أهملت تركيزي وصرت أفكر ثانيةمرة 
. مهما كنت أصرخ وأنا أتألم. ثم بدأت أتشقلب على األرضية اإلغماء. بدأ جسدي يتخدر كمجموعة. كنت على وشك

   .عبثاً ب يستجيب. مضى جهدي لم يكن الرَّ وأتوسل، 
ًا وصار وجهه شاحبًا. متوتر الراعي  أصبحبونغ نيو أيضًا تتشقلب على األرضية وتصرخ من األلم. ك كانت األخت باي

يثق . كان منهكًا تمامًا. ودهاحد يصلي. وصلت قوته الجسدية إلى أقصىوهو بيننا فيما إستمر في المشي ذهابًا وٕايابًا 
يصرخ كان يطرد األرواح الشريرة كان  فيما. على أي حال، التحمل حينما يتعلق األمر بقدرته علىعي عادة بنفسه جدًا الرا

. عالوة على ذلك، لم تكن ويصيح، وأصبح متعبًا جدًا فيما كان يمشي ذهابًا وٕايابًا بيني وبين األخت بايك بونغ نيو
أكثر وٕازداد وجعه. على ت معاناته ابقة قد شفيت تمامًا. نتيجة لذلك، كانالسهجمات األرواح الشريرة جراحات الراعي من 
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توقف. شعرت باألسف للراعي، وأردته أن يرتاح، ولكن ليس قبل  غم جراحاته، إستمر يصلي ألجلنا بالأي حال، ر 
أربعة أو ة نا على هذه الحال. كانت الهجمات مستمرة. كال يطاق وجعي مساعدته لي. طلبت أن يصلي ألجلي طالما

لم أكن قادرة أبدًا على تناول الطعام أو الشراب أو النوم. خمسة أيام. كان الهجوم عليَّ بال هوادة. كنت مرهقة نهارًا وليًال. 
  كنت ضحية الهجمات المستمرة أكثر من األخرين. لم أستطع الراحة. 

 

  * بيان الرَّب التمهيدي عن الخدمة بشأن النار المقدسة والتحرير
  

خرج ليُ  ونتوسل إليه. كنا نصرخ ونطلب العون هان يسوع على وشك أن يشرح لماذا كان يقف صامتًا فيما كنا نناشدك
  األرواح الشريرة منا.

تطع سلم أسألت الرَّب لماذا سمح لألرواح الشريرة أن تدخل في جسدي بإستمرار. قلت له أن الوجع الذي كنت أختبره 
ك عدة أسباب مختلفة عن سبب سماحي لهذه األشياء. أول سبب هو لتصليح عاداتكم السيئة . بدأ الرَّب يشرح، "هناتحمله

كانغ هيون جا! أنت خطيبتي المحبوبة. حينما يحين الوقت يا قديسة كالمكم المتهور وٕافشاء األسرار والمعلومات. ل
ذلك لكل واحد. وتقولون هنا وهناك المناسب، كل شيء سُيكشف. األسرار الروحية ينبغي أن تبقى سرية، لكنكم تذهبون 

أنكم بحاجة إلى تغيير طرقكم؟ بالتأكيد لن تتغيروا بكلماتي! هذا هو السبب لماذا أسمح بهكذا أحداث هل تعتقدون 
    كم. من خالل هذا اإلختبار الموجع، سيتم تغييركم!"أديبلت

اءل عن مدى بؤسي في عينيِّ الرَّب. حالما ن التغيير. أتسعحينما أستغرق في الذكريات عن نفسي، أجد نفسي بعيدة 
    .ءتباة لدرجة أردت اإلخخجالنأدركت ذلك، أصبحت 

 بإستمر يسوع، "في المستقبل، سيكون هناك وقت حين يختبر الناس لهيب النار المقدسة في أنحاء العالم. كنيسة الرَّ 
نارية. على أي حال، عليكم أن تستلموا وتختبروا النار المقدسة. سأجعلكم تقودون وتنجزون الخدمة الستقود زخم أعمال 

  ة."ها بجرأتحمَّلو تجارب عديدة.  جهون. ولكن ال تخافوا حينما تواالعديد من التجارب لتدريبكم
 . عليكم أن تعرفوا خططاتيجيات الروح الشرير لكي تطردوهستر أضاف الرَّب، "عليكم أن تعرفوا وتفهموا مخططات وإ 

ذين تظلمهم . ينبغي أن تختبروا العذاب والظلم بأنفسكم لكي ما تفهموا وجع وعذاب الناس األخرين البعمقاألرواح الشريرة 
لشفائهم وتحريرهم. لهذا السبب يكون لكم الحافز س ا تعرفون وجعهم.حينمقوات الظلمة. سوف تشعرون باألسف من أجلهم 

  !"بإختباركمسمحت 
 

َما َيُقوُلوَن، يَن ِفي ثََياِتيَرا، ُكلِّ الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم َهَذا التَّْعِليُم، َوالَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا َأْعَماَق الشَّْيَطاِن، كَ "َوَلِكنَِّني َأُقوُل َلُكْم َوِلْلَباقِ 
 )25-24: 2ؤيا يوحنا ر ِإنِّي َال أُْلِقي َعَلْيُكْم ِثْقًال آَخَر، َوإِنََّما الَِّذي ِعْنَدُكْم َتَمسَُّكوا ِبِه ِإَلى َأْن َأِجيَء." (

  

كل األشياء التي تحدث على هذه األرض ينبغي أن تتطلب بعض التضحية. عمومًا، ال تمضي بهدوء األشياء أو األمور 
ب باألخص قد كنيسة الرَّ كانت دون تضحية. في العالم الروحي، ينبغي دفع ثمن هائل لمعرفة شيء أو الحصول عليه. 

  توقٍف. الرة التي كنا نحاربها بواجهت العديد من األرواح الشري
تم وصلت إلى قناعة أن رعية كنيستنا تإن لم نكن قد تهيئنا للمعركة ضد األرواح الشريرة، لكنا قد إنهزمنا عاجًال أم أجًال. 

 ل يوم نتعمد بالنار المقدسةوككل يوم نحارب األرواح الشريرة في العالم الروحي. نحن . إلى حد ما للتجربةترشيحها 
 لِفطنة والحصانة.في انا تدرَّبه التجربة ، ولكن هذتجربة. لم نكن مجرد ضاً أي
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توقف،  الك مستمرة وبار وأبعد من خيالنا. فيما كانت المعلم نتوقعه من الجهة األخرى، كانت المعارك الروحية شيئًا 
يبدو أنهم سعداء. فيما لنسبة لي با الذين يعيشون حياة مسيحية عادية.أجسادنا المادية منهكة، إني أحسد الناس  أصبحت

، وفيما كانت عيوننا الروحية مفتوحة بإستمرار، صرنا المركز لهجمات إبليس. ديد من الهبات، كل يوم أكثركنا نستلم الع
المركز لكل المعارك، معارك  نحنفهمنا وصارت الناس تحسدنا. أسيء نتقاد من األخرين. إصرنا مركز كما . صرنا هدفه
   يوميًا. على أي حال، األن، صرنا معتادين لهكذا أمور.  . كانت المعارك بال هوادة، األخرين الناسرك مع روحية ومعا

  

قد يبدو ذلك صحيحًا، ولكن في . اً ومفرح اً رائعسيكون طالما إنفتحت عيونهم الروحية فإن ذلك أنه عمومًا، قد تفكر الناس 
في العالم المادي.  كونيالعالم الروحي، ينبغي أن يكون أقوى بكثير مما الواقع، عكس ذلك تمامًا. حينما يكون الفرد في 

روحيًا في العيش يومي. على أي حال، صعب جدًا بشكل الموافقة على الفرد إن ربح المعركة تتم في العالم الروحي، 
ة مع ما يحدث في على خطى ثابتبقى جميع المجاالت. األصعب واألكثر إرهاقًا حين ال يستطيع الجسد المادي أن ي

  الروح.  
  

ًا علينا جميعًا، راضيالرَّب دمة وٕاهتمام خاص. كان على خأن تحصل من الرائع رغم كل الصعوبات، ال يزال ولكن 
من العالم. في  ال يمكن إختباره بتهاجاإل للغاية. بهجمكما أن ذلك للنصرة واإلبتهاج. أن نتذوق الشعور الرائع نستطيع 
   . ج أبديإنه إبتهاالواقع، 

  

. كان إيماني مؤسس على األشياء كنت أواجههالكل األحداث واإلختبارات التي  ةعيوني الروحية، لم أكن مدركإنفتاح قبل 
ه الروحية مفتوحة لمجرد أنه إستلم هبة مقدسة. عيون، ال يمكن للفرد أن يستنتج أن مؤكدالنظرية واألكاديمية. شيء واحد 
نت ال تستطيع أن تؤذي . إن كعلى الفورواح الشريرة، عليك أن تهزمهم وٕاال فإنك سُتهزم حينما تدخل في حرب مع األر 

  سيؤذيك جدًا.   خصمك، فإنه
  

نشاهد ٕاخفقاهم إلى الجحيم. نحن لذلك قادهم خداعهم و رعاة الكنائس وزوجاتهم. أدت الحرب الروحية إلى خداع العديد من 
بصورة أفضل أن أدعم وأخدم راعيَّ رغبتي هي ي الكنيسة. وكزوجة للراعي، الحرب الروحية. كما إني زوجة لراعونختبر 

أو حسبت  في السابق حيثكانت هناك مرات عديدة الحقيقة، ذلك الهدف كان صعبًا إنجازه. بمن بقية زوجات الرعاة. 
ة قد تسربت إلى قلبي، . سابقًا، كانت الحركات والفلسفات اإلنسانيجسدي الماديمت على حاالت من خالل إختباراتي و حك

 .قطى كل األمور من وجهة نظري فعلأن أحكم لذلك كنت معتادة 
 

لم أكن أستطيع تناول الطعام هزم. ، كنت أُ يام عديدةألحالة يأس في وأنا شريرة الرواح أهاجم من األأو  كنت أتعذبكلما 
هذه ألني إختبرت جسدي يهتز بعنف. و  كانأفقد عقلي و كنت . كنت مثل إنسان مجنون، تتوقف ولم تكن حالة اليأسِ 

لعديد من الناس الذين تبتليهم وتظلمهم األرواح الشريرة في اعلى اإلرتباط بألم ويأس  الحاالت الموجعة، فإني األن قادرة
  أرجاء العالم.

حزن لي جلب مما . وتعابير وجهه جامدةب: كان ينظرني ب. رأيت وجه الرَّ الرَّ  ناشدتفيما كنت في عذاب ال يطاق، 
  .في المستقبلستحدث حداث أأن أختبر تجارب متنوعة لحدث أو لعل يسوع سمح لي تعابيره. لمشاهدتي كثير 
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  * مئة وخمسون روح شرير يدخلون ثانية
  

مئة وخمسون روح شرير في ب في إختبارنا وٕالى متى؟ أثناء إجتماع الصالة الثانية، دخل ما يقارب كم سيستمر الرَّ 
ها مفاصلي ما فيجسدي كله، ب توقف. بدأت األرواح الشريرة تخدر اليس يخرج من فمي بلسان إبل جسدي ثانية. بدأ

  ليوم التالي. ظهرًا من اوعظامي. بدأ ذلك في الساعة التاسعة ليًال، وكنا، أنا والراعي، نكافح إلى الساعة الثانية عشر 
م من جسدي، بكيت وبكيت. كنت خجالنة. كزوجة لرَّب. فيما أدركت أنه ليس لي إيمان كاٍف لطردهطلبت اصرخت و 
تحمل المضايقة المستمرة من قبل األرواح الشريرة. فحسب. لهذا السبب توجب عليَّ إيماني عاديًا مستوى كان الراعي، 

رة لست قاد؟ لماذا أنا. لماذا تهاجمني هذه األرواح الشريرة، باألخص األفكار، صرخت للرَّب أكثر وفيما كنت أتأمل بهذه
. وبسبب ونفسي مصدومة بعدم اليقينروحي  توكنت منهارة. كانوتافهة حساسة طرد القوات الشريرة بإيماني؟ صرت على 

الوحيدين الذين بقوا. رجع الراعي عدة خطوات وأنا، كنا، الراعي بقية أعضاء الكنيسة إلى بيوتهم. ذهب التعب الشديد، 
ملت الكثير من التحرير، ولكني لم أختبر أبدًا هكذا أرواح شريرة عنيدة مثل هذه ! عرديئين جداً وقال، "أه! إنهم إلى الخلف 

 إنها عنيدة جدًا!" –
 

الراعي، "يا حبيبي! ما الذي ينبغي أن أفعل؟ ينبغي عليك أن تطردهم." أجاب الراعي، "حسنًا، قد  فيما كنت أبكي، ناشدت
ثانية." بعد أن أخذ الراعي نَفسه، أجلسني على مرة فعل ذلك فهمت األن! على أي حال، دعيني أرتاح قليًال وأستطيع 

المقعد الطويل فيما جلس هو خلفي واضعًا رجليه فوق أكتافي. ثم وضع الراعي يده عليَّ وبدأ يصلي. فيما كان يصلي، 
 .واحدًا بعد األخرإلى األمام  تدفقفتح فمي بأصابعه وبدأت أنواع مختلفة من األرواح الشريرة ت

 

إستمر الرَّب يراقبنا. أعتقد أنه أراد أن يالحظ وينتظر إلى  ،ذلكإضافة إلى كنا على وشك اإلغماء. نا التعب تدريجيًا. أنهك
، كانوا يصرخون واقع. في التعبيبدو عليها أي عالمة نا. أما األرواح الشريرة القذرة فلم دودأن نصل إلى أقصى ح

  وحوش برية تهجم على فريسة.  ا يهجمون علينا مثل صارو . األن، أعلىبصوت 
تحمل بعد. كنا قد فقدنا كل قوتنا الروحية والجسدية. حينما صرخ الراعي، "نار مقدسة!" سمعنا أن نلم يكن بإمكاننا 

 صارتأصبح صوت الراعي ضعيفًا،  " على أي حال، حيناألرواح الشريرة تصرخ، "أه، حامي! أه! حامي! أه حامي!
 .دليالً ترك نهم لفًا في جسدي. أثناء منتصف المعركة، سجلنا أصواتاألرواح الشريرة أكثر عن

  

. دخل يسوع في جسد الراعي. حالما دخل أخيراً تدخل لذلك أنه شعر باألسف لحالتنا من المحتمل ، شاهدفيما كان الرَّب ي
طرد الراعي جميع األرواح الشريرة . بعدئذ إلى التماموٕامتأل بالروح القدس  ثانيةب في جسده، أحرز الراعي على قوة مرة الرَّ 

إستخدامكم على الصعيد العالمي في يتم خارجًا. أخيرًا إستطعت أن أرتاح. قال الرَّب، "كل هذه اإلختبارات ضرورية لكي 
 ثم شرح لنا الرَّب ذلك بالتفصيل. "وقت الحق.

 

وقت. بإمكاننا أن ننجز بصورة صحيحة إنجاز أي شيء في أي تستطيع أوعية ضعيفة ال لسنا سوى بدون مساعدة الرَّب، 
حين يتدخل الرَّب أو يعمل نيابة عنا. كانت أجسادنا متعبة جدًا ومنهكة. ولكننا نشكر الرَّب. أخيرًا وصلنا إلى البيت فقط 

  عند الساعة الثالثة ظهرًا.
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  ربةلتج* المرشحين لالراعي كيم، يونغ دو: 
  

بشدة ضد  أناضل تقريبًا بشكل يومي، يرين لهجمات األرواح الشريرة. كنتُ كانت زوجتي واألخت بايك بونغ نيو هدفين كب
إلى ال تحتاج سوى  إنهاأجساد الناس، ف نفذ األرواح الشريرة إلى. عادة، حين تهمت تدخل أجسادناألرواح الشريرة فيما كا

ليس من السهولة أبدًا أن  فإنه. على أي حال، حالما تدخل في جسد شخص، سرعةبلدخول فيهم بسهولة و لحظات قليلة ل
   يخرجوا.

هم ويصرخون أثناء حرق ةنفسها. إنهم يقاومون بشدية خاصة للدفاع عن بعض األرواح الشريرة قوية جدًا ولديها إستراتيج
أثار على مغادرة أجسادنا، فإنها قد تؤذي أجسادنا وتترك مجبرة األرواح الشريرة تكون لهيب النار المقدسة. في أي وقت ب

  بية أو تأثيرات الحقة.جان
. القوة الروحية لجوزيف وجو أوين وهاك سونغ ويو بوضوح أن أحسب عدد القوات الشريرةب، إستطعت بسبب نعمة الرَّ 

إلى مستوى أعلى واألن صار بإمكانهم أن يحاربوا األرواح الشريرة. كان الرَّب يحمي ووصلت كيونغ إزدادت حدتها 
واألخت بايك بونغ نيو وأنا لنتعامل مع المواقف الصعبة. كانغ هيون جا ر أمثال زوجتي ولكن ترك الكبا لشبابباألخص ا

ال يزال ب فكان أما الرَّ منهكًا وشعرت أن كل بوصة من قوتي قد نفدت.  ، صرتُ كل يوماألرواح الشريرة أن حاربنا بعد 
  يراقب دون أن يساعدنا.
أصوات متنوعة لعويل فتاة شابة وصوت وحوش برية. لم أكن  .دة أصوات مختلفة ورهيبةتخرج عمن فم زوجتي، صارت 

مثل الحية بلسانها.  هسزوجتي وهي تهس هدتُ فة لألرواح الشريرة، باألخص حينما شالأتخيل أبدًا تواجد هذه األنواع المخت
ششش ... صوت فتاة شابة تبكي حزينة، " حينما رأيت ذلك، شعرت بقشعريرة في جسدي وتوقف شعر جلدي. حين سمعتُ 

  مروِّعًا وغريبًا. ذلككان  .! أووووووووو!" إرتجفت من الخوفشششش
. شرح لنا الرَّب ذلك الحقًا بالتفصيل. شرح ذلك بشكل واضح بحث إكتشفت الحقًا أن جميع أعضاء كنيستنا كانوا تجارب

  ليساعدنا على الفهم.
  

  * رماد األرواح الشريرة المحترق يعود للحياة ثانية
  

نار الروح القدس. كنت قد طردت وأحرقت كل ب ،نفسها حتى بعد حرقها بالنارواح الشريرة القدرة على إحياء ر كان لأل
األرواح الشريرة من أجساد زوجتي واألخت بايك بونغ نيو. على أي حال، بدًال من إحتراق األرواح الشريرة واإلنتهاء منها، 

  بدأت تصرخ.
، ال! ال أريد المغادرة! لماذا أغادر والمكان مريح جدًا هنا! لماذا أغادر؟ ، "المثل صوت الناسكانت تصرخ بأصوات 

 إبعدا! يا راعي كيم، يا إبن الحرام! تحملهأووخ، أووخ! حامي! حامي! النار المقدسة تدخل ثانية! أووخ! حامي! ال أستطيع 
 ، يقولون ذلك مئاتواقعسيغادرون. في المرات عديدة أنهم قالوا أغادر!"  إنيأغادر. إني يديك! حسنًا، حسنًا سأخرج. 

   رمادًا.المرات. الحقًا، صاروا 
حقًا لقد إنتهوا." على أي حال، بدأ الرماد يعيد تشكيله إلى نوع أخر من الروح ، "يت وفكرتسترخإرمادًا، أصبحوا حينما 

عب!" أوالدي بدأوا يصرخون ومتشمئز الشرير. لقد عاد للحياة! "ماذا؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ما هي هذه؟ إني م
  أيضًا، "يا راعي! لدينا مشكلة خطيرة! األرواح الشريرة تعود للحياة. مشكلة كبيرة! ماذا ينبغي أن نفعل؟"
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ماذا ينبغي أن نفعل؟ نحن نبدأ مرة أخرى من  بكالمك بعض التشجيع، "ما الذي تعنيه معطياً بصوت مسموع  تكلمتُ 
ا حارب األرواح الشريرة الموجودة في األخت بايك بونغ نيو وفي زوجتي. شعرت وكأنهجديد. نطردهم خارجًا!" ثم بدأت أ

اح الشريرة! . إجتمعوا معًا وال تقفوا في طريق مغادرة األرو ؤخذوا على حين غرة"أيها الشباب! ال ت ، فقلت،معركة بال نهاية
 إبقوا ورائي وصلوا."

  

ينبغي على ت تدخل في جسد القديسين ممن هم ضعفاء في اإليمان. ، كانفرد كلما كانت األرواح الشريرة تغادر جسد
. وٕاال، فإن عليهم أن يكونوا متيقظين من المكان اإليمان الضعيف أن ال يكونوا على مقربةمن ذوي القديسين األخرين 

وفي النهاية لرماد، لهجوم على األرواح الشريرة المحترقة التي لم تكن سوى كومة من افي اومستعدين. فيما كنت مستمرًا 
لجحيم. عانت زوجتي لفترة أربعة إلى اوفي النهاية يختفي متجهًا في الهواء إلى دخان داكن. كان الدخان يتلوى  تحولت

الحالة أيضًا. على أي حال،  نفسفي . كانت األخت بايك بونغ نيو من الوجعأيضًا أيام من التأثيرات الالحقة. كانت تئن 
، إسترداد العافيةعافيتهم. وبنعمة سترداد ب دائمًا يمنحهم النعمة إل، كان الرَّ البدءسائية على وشك كانت الخدمة الم حين
   رقصوا في الروح القدس. كالهما هادئين جدًا وممتلئين نعمة حينبدا 
   

  اهللا ة* رقصلي، هاك سونغ: 
  

. ثم بدأنا نصلي، كل واحد ترانيم روحيةبحماس ية رنمنا ثانبعد طردنا لألرواح الشريرة من السيدة كانغ هيون جا ووالدتي، 
. رأيت في الرؤيا عرش اهللا.  على حدة. بدأتْ    ننظر إلى عرش اهللا في نفس الوقت.  كنا جوزيف وأنارؤيا تظهر أمام عينيَّ

اننا رؤية النور، لم يكن بإمك شعاعبسبب و الرقصة التي رقصناها في خدمة العبادة. يعيد قام اهللا اَالب من عرشه وبدأ 
ضخمة وهزها من جهة رؤيته وهو يرقص. كشف اَالب عن إصبع السبَّابة اليمنى الإستطعنا وجه اَالب. على أي حال، 

، وكلما يهيرقص. ثم كشف إصبع السبَّابة اليسرى وهزها من جهة إلى أخرى. ثم تمايل اَالب برجلإلى أخرى. كان ينتقل و 
 وس قزح.كانت تتدفق أشكال وألوان ق كان يتمايل

  

وفي الحال أجاب اهللا  ˊطريقة. لماذا يرقص اهللا؟كذا أوه، اهللا اَالب ال يتصرف بهˋجاء موسى إلى عرش اهللا وقال له، 
لماذا ال  ب. إني مبتهج جدًا.لتي تقدمها كنيسة الرَّ جدًا بالعبادة امسرور اَالب وأمر موسى: "يا موسى، يا موسى! إني 

  من الوقت.طويلة اهللا، رقص موسى قدام اهللا لفترة ترقص أنت أيضًا؟" حالما تكلم 
قال اهللا، "إني أشعر بشعور عظيم اليوم!" كان اهللا مبتهجًا ومسرورًا. لم يكن رقص موسى جيدًا في البداية لكنه بدأ يرقص 

ه ورقصه. إبتهاجب عن . على أي حال، عبَّر اهللا االَ فقط خدماتنا وعبادتنا وصلواتنا. كنت أفكر أن اهللا اَالب يستلم مبتهجاً 
 .حقاً كان المشهد ال يصدق 

 

يرقص كلما كنا نعبده في الكنيسة. كان اهللا اَالب يدوس بقدمه يستمر اهللا اَالب كان لهكذا إختبار رائع، مشاهدتنا حتى بعد 
ت. كلما الفضاء وكان نور البهجة ينتشر في كل اإلتجاهايخترق بحماس ومرح. كان صوت الصدى لدوسة القدم  ويرفعها

كانت و  ،السماء والمالئكة مسرورين أيضاً  ًا، كلما كانت الشيوخ األربعة والعشرون قدام اهللا والقديسين فيمسرور كان اهللا 
  المالئكة تنفخ في األبواق.   
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  2005أذار  6يوم األحد، 
  

اْلَمَساِكيَن َأْرَسَلِني َألْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب ُألَناِدَي ِلْلَمْسِبيِّيَن  أية الِعظة: "ُروُح السَّيِِّد الرَّبِّ َعَليَّ َألنَّ الرَّبَّ َمَسَحِني ألَُبشِّرَ 
  )1:61إشعياء ِباْلِعْتِق َوِلْلَمْأُسوِريَن ِباِإلْطَالِق." (

  
ل جهاز * كيم، جو أوين:    را سماويوفيديو كاميمسجِّ

 

نوار ونزول موكب من األنور من فوق فجأة. رأيت  خدمة العبادة. في منتصف العبادة، أشرق أثناءكنت أعبد بحماس 
  !" تنزل، العديد من المالئكة خوات ويا إخوةحشد من المالئكة.، فهتفت، "واو! يا راعي، يا أ
كانت كانت بين أيديهم أما األشياء األكبر فكانت على أكتافهم. صغيرة جلب المالئكة بعض األشياء معهم. األشياء ال

. في والفيديوات مصنوعة من الذهب ومزينة بأحجار كريمةت وفيديوات كاميرا نقالة. كانت األجهزة األشياء أجهزة مسجال
  الواقع، كانت جميلة المنظر. في اللحظة التي رأيتها، أردت واحدة من كل نوع. 

أن ًا أبد ظنفي كنيستنا. قلت، "واو! كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لم أكن أ حدثكانت المالئكة تسجل كل حدث كان ي
ًا. إستمرت في ير مألوف أبدوتسجل مثلما نفعل نحن على األرض." كنت مندهشة وفكرت أن ذلك غ اً السماء ستأخذ صور 

"يا أخ جوزيف، يا أخ هاك سونغ، ويا أخت يو كيونغ! أنظروا إلى وقلت، في حياتي  لهالهتاف. لم أَر أبدًا أي شيء مث
 !"إنها مذهلةهذه! واو! 

  

. بدا لي وكأن وخدمة العبادة الِعظةأثناء  لية وٕاشاراته الالفتة لإلنتباهتعابير وجه الراعي المسيسجلون  كان بعض المالئكة
فوتوغرافية للمشاهد. وفيما كان يسوع يتابع الراعي، صار يقلد تعابير  اً أناس من محطة اإلذاعة والتلفزيون يأخذون صور 

تعابير وجوه الرعية ل يرهامن مكان إلى أخر وتصو في إنتقالها ًا جدولة ية. كانت المالئكة مشغمسلوجه الراعي الفريدة وال
 تهم.حركاو 
 

كانت الكاميرات وفيديوات كاميرا والمسجالت تشبه كثيرًا للتي تتواجد لدينا عدا أنها كانت مصنوعة من الذهب ومزينة 
بعض المالئكة  التي تخصنا. كانمن التسجيل والتصوير لألحداث باألحجار الكريمة. على أي حال، لم نكن نعلم الغرض 

نون  يكتبونِعظة الراعي و  يسجلون   إجتهاد ويصوِّرون أنشطة الكنيسة.   الكالم بالتفصيل بكل كلمات الِعظة. كانوا يدوِّ
اإلنهاك من ع النوم. منعه يكن الراعي يستطي. لم سابيع عديدةكان الراعي منهكًا جدًا من محاربة وطرد األرواح الشريرة أل

وفي النهاية، سقط  .وضعهما سيئًا جداً كان يتقرَّحان كثيرًا و  يهكب الماء. عالوة على ذلك، كان َور تناول الطعام ما عدا شر 
 الراعي على األرضية قرب المذبح من شدة اإلنهاك. لم يكن بإمكانه النهوض.

  

ل نور شفاف في جسد دخب ظهره، ليلمس ظهر الراعي. حالما لمس الرَّ كان يسوع واقفًا خلف الراعي ومدَّ ذراعيه ويديه 
  في جسد الراعي. تدخل كرات صغيرة بشكل ن من النور يصفإستمرت الراعي. 

تحولت و أربعة ساعات. ألكثر من ، تنشطت ِعظة الراعي الضعيفة إلى خدمة قوية. وعظ الراعي فصاعداً  ن تلك اللحظةمِ 
   الخدمة إلى إحتفال.
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  ص ِهبة النبوة المقدسة* فح
  

بة النبوة ألعلمهم. إنه عمل الراعي لتعليمهم." وقال أن هناك الكثير هم هِ ذين لالأعضاء الكنيسة من ليجتمع قال يسوع، "
بكلمة اهللا لفحص النبوات.  تماماً وأن نكون متسلحين أكثر حذرًا أن نكون  ينبغيمن النبوات المزيفة في هذه األيام. لذلك، 

يكونوا ينبغي أن النبوة بال مباالة. تكلموا أن الناس الحائزين لِهبة النبوة ينبغي أن ال يكونوا متكبرين وي ،ضاً وقال أي
  . ِهبتهملناس بأمام ا نأن ال يذهبوا هنا وهناك ويفتخرو  ينبغيمتواضعين. 

الناس تخدع األرواح الشريرة  قراءة الكتاب المقدس. عنكونوا كسولين أن يصلوا أكثر وينبغي أن ال يكما أنه، ينبغي 
وع! يا يسوع! . سألت الرَّب، "يا يستهمواحذرين جدًا في تنب ينبغي أن يكونوايتكلموا نبوات كاذبة. لذلك، في كل مرة يتنبأوا ل

أن ال من المهم جدًا . على ما يرامسيكون كل شيء ب، "؟" أجاب الرَّ ˊيا إبليس، غادرˋفحصك بقولي، ماذا لو صرخت ل
  ؟ أجبته، "نعم يا رب!"ين. هل تفهمنت أناكلمة اهللا. حتى لو كمع النبوة  ي. ينبغي أن تفحصمخدوعةني تكو 

ثالثة عليا ال. دخلت الرتبة الوضع سيءكانغ هيون جا بالكاد نجت من  ب معي وقال، "جو أوين! اليوم، والدتكِ تكلم الرَّ 
سيواجه اليوم. حدث لذلك، كوني حذرة جدًا مع  ت وجعًا شديدًا.إختبر  والدتكِ والدتِك. قد تكون  في جسدا توابعهمع إلبليس 

م الهبات، ستأتي أرواح شريرة أقوى يستلتتاح الفرصة للفرد ليما فف .عظمالناس الذين أحرزوا هبة النبوة تجارب وٕاغراءات أ
. ينبغي أن ال لبون الهباتبال مباالة يطهذا الخطر، هناك الكثير من القديسين الذين  حقيقة بشأنالوتهجم! بدون معرفة 

  هل تفهمين؟" فصممت أن أكون حذرة. بحماقة أو بصورة غير رسمية. يتتنبأ
 

  القوة الروحية بشكل طائشال تستخدم * السيدة كانغ هيون جا: 
  

ن روح شرير في و حية إلى بيتي. ودخل ما يقارب خمسبعد الخدمة، رجعت إلى البيت، ولكن الحقتني قوات الشر الرو 
لم  ألنهمحدودًا ذلك بدا ، ولكن بإيمان صرختمرة أخرى. وبسبب الوجع الشديد، بدأت أتشقلب على األرضية. جسدي 

  األرواح الشريرة خارجًا. دطر من السهل يكن 
عمق روحيًا وتزيدي إلى األ أن تذهبي ، بإمكانكِ اطرديهم إلى الخارج بإيمانِك! لذفي تلك اللحظة، قال يسوع، "ينبغي أن ت

جو أوين يديها  بسرعة! ..." فيما وضعتْ  !صلي ألجل والدتكِ  : يا جو أوين! أرجوكِ قائالً  من جو أوين طلبتُ وأنا  .إيمانكِ 
وأحرق األرواح الشريرة. حولت النار المقدسة جسدي إلى كرة نارية مقدسة النار المن جسدها على صدري وصلَّت، خرج 

حمل النار المقدسة الخارجة من جسدي! تالدتي، والدتي! ال أستطيع ، "يا و هي تقولن و . صارت جو أوين تئِ على الفور
إنه يكتب الكتاب  – يا والدتي وٕاستدعي والدي ذراعيَّ تتوجعان كثيرًا وقوتي الروحية تضعف. ماذا ينبغي أن أفعل؟ إذهبي

 ."في هذا الوقت
 

تفكيره ويكتب الكتاب، ينبغي أن ال في يركز ب، "كال! الراعي كيم يكتب الكتاب كما أمرته. طالما وفي الحال صرخ الرَّ 
تدعيه يستخدم قوته الروحية لطرد األرواح الشريرة في هذه اللحظة. إن إستخدم قوته الروحية لطرد األرواح الشريرة فإنه لن 

ضعفت إن وضع خطير أيضًا في  ! ستكونين أنتِ . يا جو أوين، عليِك أن تزيحي يديكِ كما ينبغييتمكن من كتابة الكتاب 
   الروحية! يا قديسة هيون جا، ينبغي عليك تسوية هذه المسألة بإيمانِك." قوتكِ 
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، ذهبنا أنا وجو أوين إلى غرفة الراعي حيث كان مشغوًال بكتابة الوجع الشديد جراء طرد جميع األرواح الشريرةبعد 
ذراع الراعي  قد تمزقت كانتالكتاب.  ن يكتبن ويطبق أسنانه بإحكام فيما كاالكتاب. وبعيوننا الروحية الحظنا الراعي يئِ 

كان أخاديد متمزقة ومخدشة. فيما كان الراعي يكتب، مثل خطوط  عليهااليمنى وظهره من هجمات األرواح الشريرة. كانت 
وقف الروح القدس ويسوع على ظهره برفق.  كان يربِّتالراعي فيما يسوع أراح . ًا في عينيهموعجلب دقد الشديد وجعه 

     .أكثر من ذلكه ولم تستطع األرواح الشريرة مهاجمته . صارا ترسًا لا يحمونهانبه فيما كانبج
كان أعضاء عائلتي يمشون على أصابع أقدامهم بعد مشاهدتنا المشهد، صرنا هادئين جدًا فيما كان الراعي يكتب الكتاب. 

ولكي نساعده في تركيزه، صرنا حذرين جدًا في كل  نتنفس بأقصى هدوء ممكن.فيما كنا نتحرك حول البيت. حتى أننا كنا 
هذه الفترة. حاولنا أن ال نزعج  أثناءطرقنا ب قد أمرنا أن نكون حذرين في . عالوة على ذلك، كان الرَّ منزلاألمور حول ال

  كنا نرتاح أو نأكل أو ننام.ما عندالراعي حتى أننا صرنا متوتري األعصاب 
  

  التوبة* الشماسة شين سونغ كيونغ: 
  

تدمع عيوني، ولكني أخيرًا ليس بالسهولة  عادة .بدأت أتوب على الفورتومض. بدأت شرارات مشرقة حالما بدأت أصلي، 
  دموعي تتدفق.ارت ص

في صالتي. بعد مرور بعض  أركز. اليوم، كنت راخية. صرت أتوب عن كل شيءكسالنة ومت كنت طوال هذه الفترة
ثم فجأة، أشاع شيء هائل بلون أزرق ساطع نحوي وٕاجتازني. شعرت وكأن صالتي  تدريجيًا.صالتي تسارعت الوقت، 

  . له ال نهايةفضاء السماء وٕالى نحو  بصورة مستمرةكانت تطير 
 

  2005أذار  9يوم األربعاء، 
  

َرَبَواِت الشُُّعوِب اْلُمْصَطفِّيَن َعَليَّ ِمْن أية العظة: "َأَنا اْضَطَجْعُت َوِنْمُت. اْسَتْيَقْظُت َألنَّ الرَّبَّ َيْعُضُدِني. َال َأَخاُف ِمْن 
  )6-5: 3مزمور َحْوِلي." (

  
  * القوة الكهربائية للروح القدسكيم، جو أوين: 

  

، "ما رغبة إلستالمها بإيمان!" سألتُ يعًا قوة خاصة. لذلك، لتكن لكم اليوم، سأمنحكم جمأثناء الخدمة الليلية، تكلم يسوع، "
  ب، "القوة الكهربائية للروح القدس!"أجاب الرَّ الذي ستمنحه لنا؟" 
أقل بقليل. قوة أما نحن فسنستلم . قوة أكثر مقدسة. الرَّب سيمنحك ، "يسوع قال أنه سيمنحنا كهرباءعدت وقلت للراعي

تدخل  روح القدس ليست في الكتاب المقدس." قبل أن يكمل الراعي إجابتهللكهربائية أجاب الراعي، "كلمة كهرباء أو قوة 
   ال يمكن تخيلها!"قوة أخرى  تتواجدفي الكتاب المقدس.  يست مكتوبةلكنها ل تي تتواجدالرَّب وقال، "هناك الكثير من القوة ال

الرعية إلى األمام قدام المذبح. شكلنا دائرة تحت  جاءتديهم. اأي وامديإلى األمام و أن يأتوا أمر الرَّب أعضاء كنيسة الرَّب 
. تيار الكهرباء للروح القدسظهور  الروحية رأيت وق المذبح. بدأنا نصلي بألسنة ونتوق للنعمة. وبعينيَّ الصليب المعلق ف
  صرخت، "واو! هذا مثير!" على الفورو  ،في الراعي جريفي البداية بدأ ي
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رسل يهرباء . جاء شكل أخر كدائرة. إستمر الكبرقنزلت أشكال مختلفة لكهرباء الروح القدس من فوق. جاء شكل منها ك
رسل الكهرباء أشعة بصورة مستمرة بالكهرباء. أ صدمفيما كنا نُ ذكَّرني ذلك بفيلم خيالي ا. صدمنيالراعي و صدم يرارة و ش
   ضمنها الذهبي. ثم ظهرت أشكال أخرى للكهرباء.من ألوان متنوعة ب

منحنا مر الروح القدس ويسوع في بكهرباء الروح القدس، صرخنا كلنا بصوت واحد. إست صورة مستمرةبصدم فيما كنا نُ 
الراعي ذلك. قال يسوع أن ال نكون بقرب الراعي فيما يستلم كلنا قبلنا الكهرباء. لم يرفض أي فرد من الكنيسة الكهرباء. 

غمى علينا إما يُ  ه، فإنولمسناه حدثب أن كهرباء الروح القدس قوي وعظيم جدًا لدرجة إن كهرباء الروح القدس. شرح الرَّ 
   كونه خادمًا هللا. لر. كان الراعي يستلم الكهرباء بكامل طاقتها يشل حركتنا. إنه خطتنأو 

 يقديس ،سيأتي يوم بكبر. قال الرَّ أ يصبح أقوى، صرنا نستلم قوة كهربائيةق و بصورة أعمفيما كان إيماننا وروحنا ينمو 
"يا يسوع، هل هناك درجات مختلفة لكهرباء الروح  ب،دوليًا وعلى الصعيد العالمي. سألت الرَّ سُيستخدمون ب كنيسة الرَّ 

 يدكِ  يال تضععلى أي حال، ؟ ذلك بنفسكِ  ين، لماذا ال تختبر ية وتواقةفضولما دمِت ب، "بالتأكيد، القدس؟" أجاب الرَّ 
   ها بخفة."   يسكانغ هيون جا ولكن إلمِ  على والدتكِ  يدكِ  يعلى الراعي كيم. ضع

شمل ذراعي كله. بالصعود لييدي فيما بدأ التخدير ختبر خدر في أ بدأتثم صبع والدتي. بخفة رأس إ وبكل حذر، لمستُ 
!" كنت أه ، فصرخت في الحال، "أهإلى جسدي كلهيمتد أشعر بوجع عظيم. بدأ التخدير والوجع  بدأتوبهذا التخدير 

! ال جو أوينيا ب: "خ، قال الرَّ وفيما كنت أصر ، "يا يسوع، يا يسوع! أنقذني. ساعدني!" غادريكن الوجع يأصرخ ولم 
لنمو والنضج." حين لمس الرَّب ذراعي ويدي برفق، بدأ إلى ا ابة وبحاجة أكثرضعيفة وش ال زلتِ  أنتِ ! كثيراً  جشعةتكوني 

  الخدر يزول شيئًا فشيئًا وسرعان ما تعافيت. 
كان دس من والدتي قويًا جدًا. على أي حال، للروح الق تيار الكهرباءكان الأدركت القوة الكهربائية للروح القدس.  عندئذ

 . والدي، الراعي، بطبيعته المازحة تقدم وصار يلمس كل واحد منا وتخدرناعلى الراعي األكثر واألقوى تيار الكهرباء
  الراعي منا. وفيما كنا نصلي، أخذنا على أنفسنا أن ال نصلي قرب الراعي.عند إقتراب . قررنا أن نكون حذرين جميعاً 

  
  الراعي كيم، دونغ دو:

  
. عالوة على ذلك، كلما كنا نصلي بعمق في الصالة أكثرب يمنحنا نوع جديد من القوة، كان يجعلنا نتعمق كلما كان الرَّ 
الليلة كانت خاصة. منحنا الروح القدس نار وكهرباء أثناء منتصف هذه كنا نختبر إعالنات خاصة. كلما في الروح، 

  المذبح إلستالم سالح جديد، القوة الكهربائية للروح القدس.   مقدمة ء الكنيسة إلىجميع أعضا جاءالخدمة. 
  

قضينا ما يقارب ساعتين نستلم القوة الكهربائية للروح القدس. إستلم شخص غير مستحق مثلي وتعمَّد بأقوى وأعظم قوة 
ائية للروح القدس فيما كانت تجري خالل القوة الكهربمسببها كان قلبي يخفق بسرعة. قد يكون للروح القدس.  ئيةكهربا

ني بالقوة الكهربائية ب والروح القدس يعمدو جسدي كله. ومع ذلك، كانت الكهرباء تتدفق في كل أعضاء جسدي. إستمر الرَّ 
منحنا وحاربناها بدون أي أسلحة قوية. األن، أخيرًا، ، كنا قد واجهنا أرواح شريرة التحمل. قبل هذا حد قدرتي علىإلى 

المقدسة هي قوة هائلة  ءفي ساحة القتال الروحية. لهيب النار المقدسة والكهربايمكننا إستخدامه بصورة تامة ب سالحًا الرَّ 
   ا وباإلمكان إستخدامها كأسحلة هجومية. سنكون األن قادرين على إستخدامها في المعركة ضد الشياطين.خيلهال يمكن ت
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خفيفة لألشواك تحرق في  نا. مسةٌ دنت األشواك الحادة ناشئة من جميع أنحاء جسكانت أجسادنا مغطاة بأشواك سامة. كا
بعض  شريرة تتجنبنا. على أي حال، حاولصارت األرواح الالحال أي شيطان وتحوله إلى رماد. بهكذا قوة كان السم. 

أن  ناك العديد منها. أدركتُ كانت األرواح الشريرة األقوى وكان ههذه األشواك السامة.  يخترقوااألرواح الشريرة أن 
ها لدي . كما إني أدركت أنرتبةو  تنظيملديها كان . دون خطةو تهاجم بتهور  مجرد مجموعات األرواح الشريرة لم تكن

   تسلسل هرمي.
 

ِتِه. اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلكَ  وا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ ْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِيِد ِإْبِليَس. َفِإنَّ "َأِخيرًا َيا ِإْخَوِتي َتَقوُّ
َؤَساِء، َمَع السََّالِطيِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلمَ  ِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ

وِحيَِّة ِفي السَّ  يالرُّ ُموا َماِويَّاِت. ِمْن َأْجِل َذِلَك اْحِمُلوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم الشِّرِّ ِر، َوَبْعَد َأْن ُتَتمِّ
  )13-10: 6أفسس ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا." (

  

الكهرباء للمرة الثانية. في هذه المرة، كانت النار و ر المقدسة كل بمفرده وأيضًا بإجماع. ثم إستلمنا النا ،بدأنا نصلي
. بعد هذا نستطع أن نتحرك حتى أننا لمجدًا المقدسة والكهرباء بأكثر قوة وشدة. كانت قوة النار المقدسة والكهرباء عظيمة 

أجسادنا. كانت أجسادنا تهتز فيما ب، كانت نار وكهرباء تنزل على وندعو إسم الرَّ أيدينا عاليًا نرفع اإلختبار، فيما كنا 
  كانت القوة تظهر علينا.

كبير ضد القوات الشريرة.  عوبة وكنا نصير كرة نارية. إزدادت ثقتنا بشكلكنا نتنفس بصكلما كنا نستلم نار وكهرباء، 
   صرنا أكثر قوة.

  
  2005أذار  10يوم الخميس، 

  

ِسُب َنْفِسي َأنِّي َقْد َأْدَرْكُت. َوَلِكنِّي َأْفَعُل َشْيئًا َواِحدًا: ِإْذ َأَنا َأْنَسى َما ُهَو َوَراُء َوَأْمَتدُّ أية الِعظة: "َأيَُّها اِإلْخَوُة، َأَنا َلْسُت َأحْ 
  )14-13: 3فيلبي ِإَلى َما ُهَو ُقدَّاُم. َأْسَعى َنْحَو اْلَغَرِض َألْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة اِهللا اْلُعْلَيا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع." (

  
  * أوه! الراعي كيم، يونغ كنالراعي كيم، يونغ دو: 

  
دخلت خدم في هذا المستشفى. حدث مرة إني قد بشَّر و كان الراعي كيم يونغ كن  يقع مستشفى سونغ مين في منطقتنا.

 على بعضنا البعض.كيم يونغ كن بي ورحبت به وتعودنا الراعي رحب مستشفى سونغ مين. حينما كنت مريضًا هناك، 
   ظة كضيف متكلم.يقدم عِ لكنت في بعض المرات أدعوه إلى كنيستي 

كان  في بداية الستينات. كان دائمًا يبشِّر في المستشفيات.عمره كان . ذات مرةقصة لي الراعي كيم، يونغ كن روى 
ذلك، كان وة على عالكبده. إمتأل كبده ومعدته بالكثير من الماء.  تضخملوفًا بتبشيره في الشوارع. في يوم، مِرض معر 

    .كان يبشِّر هناكالمستشفى و دخل مصابًا بمرض اليرقان، وهو مرض يلوِّن الجسد بلون أصفر. ف
بين في رحلة تبشيرية. وفيما كان في رحلته التبشيرية في الراعي كيم، يونغ كن من قبل كنيسته إلى الفيلِ ُأرسل مرة وذات 

كان متوترًا جدًا من الضغط الذي إستلمه من كنيسته. كانوا يريدون و اقته الجسدية. فوق طأجهد نفسه كثيرًا وعِمل بين، الفيلِ 
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لناس بشَّرت؟ كم من المسجلين الجدد أرشدت؟" إستخدموا عدة وكانوا يتصلون به بإستمرار، "كم من اعن رحلته  ائجنت
يًا. ثم توفي أثناء المعالجة في جسدطرق للضغط عليه وٕاستجوابه. وفي النهاية أدركه الضغط والتوتر وأصبح مريضًا 

  كوريا.
 

  * الترانيم التي ينبغي ترنيمها في جنازة
  

 النفسإنفصال فإنه إختبر ما تنفس النفس األخير حينجسده. قال ه من نفس خرجتْ شرح الراعي كيم يونغ كن إختباره حين 
في إمكان الراعي كيم يونغ كن رؤية تمامًا لجسده المادي. كان ت نفسه مشابهة المادي. في الواقع، كان الجسدن ع

إستخدام هذا مرات عديدة بفي عضالت القلب. حاول األطباء إنعاشه تحكم الجهاز على جسده يستخدم هو و  بالطبي
  .وغطوا جسده ووجهه بالكتان األبيضإلى نتيجة، ثبتوا وقت الوفاة  وصولهمالجهاز. ولعدم 

  

وصولهم إلى المستشفى. في يوم الجنازة، كانت الناس تستمع  حالروا عن وفاته متأخرين وُأخبجاءوا عائلة الراعي وأقربائه 
فيما  ناسجعلت اليوم كئيبًا. كان الحزن يخيم على ال مما بطيء للترانيم المنشدة. كانت الترانيم المنشدة بطيئة وٕايقاعها
حين غنى الناس األغاني البطيئة،  وقالفي كالمه كيم يونغ كن كانوا يرافقون التابوت إلى موقع القبر. إستمر الراعي 

إلى أناس في إحتاج ، إال أنه لم يكن قادرًا على ذلك. على الفورضعفت نفسه. بالرغم من أنه أراد أن يطير إلى السماء 
ن محبطًا وقلقًا. لحسن الحظ، ومبهجة. قال أن نفسه لم تكن تحرز أي قوة لذلك كا قويةو  الجنازة ألن يغنوا ترانيم سريعة

نفسه بسرعة عظيمة طارت . حالما غنى الناس ترانيم سريعة وقوية، فرحٍ وبدأوا يغنوها بإيقاع م 388طلب أحدهم ترنيمة 
الذهول عشر باب لؤلٍؤ وكان المشهد رائعًا. كان  السماء تتكون من إثني عي أن أبوابووصلت إلى بوابة السماء. قال الرا

     نى الكلمة!"قال: "رائع بمع إذأول إنطباع لدى الراعي 
نظرا إليه نظرة ثاقبة اللذان لدخول إلى بوابة السماء اللؤلؤية، كان مالكان واقفان للحراسة افيما حاول الراعي كيم، يونغ كن 

الخوف. كان لكال المالكين سيف كبير بجانبهما. كانا طويالن جدًا ولم ومخيفة. أصبح الراعي مرتعبًا جدًا وٕامتأل قلبه ب
  النظر إلى حجمهما بلمحة واحدة.يكن بإمكانه 

مشي بالقرب من البوابة؟ من أنت؟ بماذا تلقب وما الذي كنت تفعله حينما كنت على السأل المالكان الراعي، "كيف تتجرأ 
" طلب ر.. كنت راعيًا لكنيسة وعملت كمبشِّ كبدي تضخمَ ، على األرض؟" أجاب الراعي، "أنا توفيت للتو من مرضٍ 

حسنًا قدِّم تذكرة الدخول لتدخل السماء. األن!" أجبتهم وأنا مصدوم، "ماذا! هل تحتاج إلى تذكرة إذن " تذكرة،المالئكة 
للدخول إلى السماء؟ لم أسمع أبدًا بهكذا شيء! ليس لي تذكرة." أجاب أحد المالكين في الحال، "ماذا! ماذا تقول؟ كيف 

لمالك ينتهرني، رفسني المالك األخر وكأني كرة قدم. في تلك شي نحو البوابة بدون تذكرة إذن!" وفيما كان االمتتجرأ 
ألقى القبض عليه ورفسه مرة أخرى إلى مكان اللحظة، فكر الراعي أنه ُرفس بعيدًا جدًا. ثم ذات المالك الذي كان قد رفسه 

  أبعد.
الجحيم البائسة. وفيما  ناظرُجرف. كان بإمكان الراعي أن ينظر مفجأة وكان يتدلى عند حافة نحو الجحيم الراعي ُرفس 

كان الراعي يتدلى عند حافة الجرف، صار يتوسل بأي واحد إلنقاذه. ثم أشار إليه المالك وقال، "أنظر إلى هذه النفوس! 
لكنيسة وتعيش حياة أمينة ولكن اإلى الجحيم! كل هذه النفوس كانت تحضر  ذاهبةأنظر بإنتباه إلى هذه النفوس وهي 
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خدمة في الكنيسة.  قدت ! إني أريك هذا المشهد ألنك أنت أيضًا راعي كنيسةقادتهم إلى الجحيمراعيهم  في تعليماألخطاء 
من اهللا وأمنوا سخروا بإيمانهم.  التزمو يألنك إقترفت ذات اإلثم. هؤالء لم يحفظوا يوم األحد مقدسًا ولم غفر لك ال يمكن أن يُ 

  ما كان يدور في أذهانهم." وفقًا لما أرادوا تصديقه وأسسوا إيمانهم على 
ا به بإحكام. إكتشف في الحال وأمسكن اكيم على وشك أن يلقى في الجحيم، جاءت نفس ن الراعيالحظات ك في غضون

سبعة لراعي لب المصلين المحاربين. بسبب توسالتهم الجدية، منح الرَّ من و الراعي فيما بعد أن هذين النفسين كانا أقربائه 
  في الجحيم.إلقاءه . إستلم الراعي نعمة خاصة. ُأعطيت له فرصة أخرى ونجا من يشألن يعسنوات أخرى 

الترانيم التي كانت . يرنمون ترانيمَ  ال يزالوا جسده الميت. حينما عاد، كان أقرباءهبعاد الراعي إلى األرض ليتحد ثانية 
الراعي مستاء  ن إلى األبد. كانن أو صديقيثل أغاني الوداع، وكأنه فراق زوجيمرة أخرى. بدت مبطيئة وحزينة يرنموها 

لى الناس في الجنازة أن يحتفلوا ينبغي عذهبوا إلى السماء، ين و يالمؤمنيرقد للغاية على الترانيم التي كانوا يرنموها. كلما 
   في قلوبنا.  هذابمرح وفرح وبهجة وترانيم نصرة. نحن كمؤمنين ينبغي أن ننقش 

  

اك والمرض، لحياة. األن، هذه هي السنة السابعة وبسبب اإلنهإلى اطبيعة. بقوة اهللا عاد الراعي لل اً خارق اً لقد إختبر حدث
بكل لمستشفى. ناشد الراعي كيم يونغ كن في االدخول في العناية المركزة  يهكبده وكان عل إنتكس مرة أخرى. إذ تضخم

حد األن، كنت أفكر بأني بشَّرت بصورة صحيحة لنفسي. إنسانًا فخورًا جدًا ب ، "يا راعي كيم يونغ دو، كنتُ جدية قائالً 
الروح المعونة من رشاد و اإلخالل فترة حياتي وبإيمان. لكني أدركت الحقًا بأني فعلت كل ذلك بقوتي وعاطفتي بدًال من 

قود ة. أريدك أن تحالأرجوك يا راعي كيم يونغ دو، ينبغي أن تسعى لطلب المعونة من الروح القدس في كل القدس. 
أنا ة ومشجعة. إجتمعنا يثم طلب مني الراعي كيم يونغ كن أن أرنم له عدة ترانيم قو  "خدمتك بمعونة وقوة الروح القدس.

ب يسوع أيضًا. كان يسوع والروح القدس حول الراعي كيم يونغ كن. رافقنا الرَّ وين واألخت بايك بونغ نيو وزوجتي جو أو 
  ون ألخذ الراعي كيم يونغ كن إلى السماء.  والمالئكة الحارسة يراقبون وُيِعدُّ 

ب أعلن أنه سيأخذ الراعي كيم يونغ كن إلى السماء قريبًا. حينما ألقت جو أوين واألخت بايك اليوم هو يوم الخميس والرَّ 
الراعي إلى  فسِ . الشيء األخير كان وصول نَ عي كيم على وشك اإلنتهاءالسماء، كان منزل الرا إلىبونغ نيو نظرة 

  ذلك الخبر.حين سمعا جدًا سعداء . كان الراعي كيم يونغ كن وزوجته هإنتظار في السماء. كان منزله 
  

، أريد أن أموت أثناء إلقاء ِعظة من على المنبر   * إن متُّ
  

هي ما ب و عن كيفية إستجابة الرَّ أشعر بالفضول ، يرغبون أشياء معينة. كنت بما فيهم أناهناك العديد من رعاة الكنائس، 
لوئين باألخص مممنهم  ينكثير ن الرعاة في كوريا و يسوعي المحبوب! هناك العديد ميا ، "، فسألتُ عن أشياء معينةأفكاره 

أثناء منتصف مذبح الكنيسة ن فإنهم يرغبون أن تكون لحظتهم األخيرة على غادرو أنه حينما يدائمًا يقولون وهم بالنعمة. 
كن اإلنهاك واإلجهاد الشديد. لم ي نتيجةلتضخم كبده قد مرض الراعي كيم يونغ كن ظتهم. أنا أرغب ذلك أيضًا. األن، عِ 
  ، يا رب؟"ذلكهتم بنفسه جيدًا. ما هي أفكارك عن ي
  

أن يفكر لمؤسف حقًا. إنها حماقة ، "إنه الراعي كيم يونغ كن كمثال مستخدماً  بخصوص هذه المسألةب يشرح بدأ الرَّ 
أن م يونغ كن خادم أقدِّره حقًا. ولكن ألجل اإلنجيل، ذهب من خالل النار والماء بدون طريقة! الراعي كيويعمل بهكذا 
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. من ناحية إدراككم، قد يظهر بهذا الشيءن معًا ي اَالب والروح القدس وأنا متفقبصحته. لذلك، أصبح مريضًا. اهللا يهتم
أو الوفاة أثناء التبشير أو الكرازة.  ،لتبشير أو الكرازةأثناء منتصف امن اإلنهاك واإلجهاد أمينًا أنه ينهار  كبركة. قد يبدو

. أجسادكم الماديةمهم جدًا، ولكن ليس على حساب هذا على أي حال، هذا ليس كل شيء! أن تكون أمينًا مع كل قوتك 
هناك  .فترة طويلة. جسدك هو معطى لك من قبل اهللا اَالبلني و وتخدم وان أجل أن تستمر م أن تهتموا بأجسادكم معليك

       الوقت المتاح. من كمية حتياج إلوقت للراحة و 
على الفرد أن يعمل بحكمة. الراعي كيم يونغ كن كان في . قطاس مطلق فحم"ليس من الحكمة لفرد أن يعمل عملي ب
كن يدرك كيف لفترة أطول. لقد كان غبيًا جدًا ولم يكن حكيمًا جدًا. لم ييعمل لي بداية الستينات وكان بإمكانه أن يستمر 

 كنت أقدِّره! على أي حال، لقد فات األوان."
  

 ذلكب وضح الرَّ ب قرر أخذه إلى السماء. أنه كان من اللطف لو كان يسوع قد شفاه. على أي حال، يبدو أن الرَّ  فكرتُ 
مساٍو في  رة مستمرةبصو أجسادنا المادية عالوة على ذلك، اإلهتمام بمهم جدًا. كياننا كل ببأمانة و  هعملنعمل  أن ،تماماً 

ولكن ذلك ليس كل  ،الرَّب من أجل عملجيد إن إجتزنا خالل النار والماء  إيمانٌ بالتأكيد األهمية. األكثرية تفكر أنه 
    شيء، مع إنه مهم.

وقال، "يا ب إليَّ ب، "الجسد المادي للراعي كيم يونغ كن أصبح مريضًا ومنهكًا. حان وقته للراحة األن" ثم نظر الرَّ قال الرَّ 
جيدًا! هل تفهم؟ من أجل أن تخدم لفترة أطول، ينبغي أن تهتم بصحتك  صغيراعي كيم يونغ دو، أنت أيضًا ينبغي أن ت

  ." أجبته، "أمين."إستمرارب
 

أجهدت نفسك في العمل لجعل جسدك ! لماذا ي المحبوب، "يا خادمأيضاً  رأت جو أوين رؤيا عن عرش اهللا. قال اهللا اَالب
فيما عليه. ثم أمر المالئكة، "أِعدُّوا للترحيب بالراعي كيم يونغ كن." أظهر شفقته فيما تكلم اَالب، ؟" لحالةا هذه إلىيصل 

، "ستدخل السماء قريبًا جدًا. ت معزيةبكلماقال كان الراعي كيم يونغ كن موضوعًا على السرير، ربَّت عليه يسوع بلطف و 
 ه سيكون صعبًا بعض الشيء للحظة، لكنيون حدثًا عظيمًا للترحيب بك. مع أندُّ عِ في السماء جميع النفوس والمالئكة يُ 

 ."أتوقع أنك ستتحمله
 

فيما كان الراعي كيم يونغ كن يستمع إلى الحديث، أشرق وجهه. كان للمالك الحارس للراعي كيم يونغ كن ثالثة أزواج 
جو أوين أن تعرف متى أرادت بعلو فضاء السماء. عاليًا من األجنحة. كان له منزل في إنتظاره في السماء. كان المنزل 

 سيصل الراعي كيم يونغ كن إلى السماء فسألت يسوع. قال يسوع أنه سيأخذه إلى السماء بعد يومين.
  

، "ماذا! حينما زرت كنيستكم ذهولبنظرة كيم يونغ كن ي كنيستنا. أجاب الراعي عن إعالنات حدثت فبالضبط  شرحتُ 
أن كل  قائالً إعالنات عظيمة." أجبته األن عالنات. كنيستكم تختبر اإلختبارات أو ذه اإلمن ه أيٌّ لم تحدث ألتكلم فيها، 

األرض، أريد أن تغادر في الكالم وسألت الراعي كيم يونغ كن، "يا راعي كيم، قبل  ب. إستمرتُ نعمة الرَّ كان بسبب ذلك 
ب من خالل جو أوين، "بعد قليل، ل الراعي ذلك بكل سرور. ثم تكلم الرَّ باني للمرة األخيرة." قبأن أشارك معك العشاء الرَّ 

   ." أطعته وقلت "أمين!"  . دعونا نحتفلستدخل السماء
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  2005أذار  12يوم السبت، 
  

ِقيُمُه َرِفيُقُه. َوَوْيٌل ِلَمْن ُهَو َوْحَدُه ِإْن َوَقَع ِإْذ "ِاْثَناِن َخْيٌر ِمْن َواِحٍد َألنَّ َلُهَما ُأْجَرًة ِلَتَعِبِهَما َصاِلَحًة. َألنَُّه ِإْن َوَقَع َأَحُدُهَما يُ 
َغَلَب َأَحٌد َعَلى اْلَواِحِد َيِقُف َلْيَس ثَاٍن ِلُيِقيَمُه. َأْيضًا ِإِن اْضَطَجَع اْثَناِن َيُكوُن َلُهَما ِدْفٌء. َأمَّا اْلَوْحُد َفَكْيَف َيْدَفُأ؟ َوإِْن 

ْثَناِن وَ    )12-9: 4جامعة اْلَخْيُط اْلَمْثُلوُث َال َيْنَقِطُع َسِريعًا." (ُمَقاِبَلُه اِال
  
  يونغ كن في السماءراعي كيم * اليونغ دو: راعي كيم ال
  

إتصلت بي مستشفى سونك مين وأخبرتني أن القس كيم يونغ كن قد توفي للتو. كان اليوم كله ممطرًا جدًا. بعد وقت 
. اهللا تكلم إلى جو كانت أصوات الرعد تهز السماء إمتلئت السماء بالبرق فيما الظهر كانت السماء مغطاة بسحب سوداء.

. عليك أن أن تدوِّن ذلكأوين بصوت مسموع، "قلبي حزين بسبب إنتهاء حياة خادمي المحبوب والمقدَّر! ال تخف من 
   توثق كل هذه األحداث في الكتاب. المطر يمثل دموعي. أرغب أن الجميع يدرك ذلك." 

منغمسين في رغباتهم. يسوع الذي كان واقفًا بجانبي، "الكثير من القديسين والرعاة ال يمكن إستخدامهم ألنهم كسالى و  قال
تأليه شخص  يصبحون مرضى. هذه مشكلة أيضًا! عالوة على ذلك،بالنتيجة وهناك البعض ممن يجهدون أنفسهم كثيرًا و 

    .خطية كبيرة أيضاً المادي لجسده بال ضرورة 
أكثر من الالزم. إني متاع ، "إنهم ينغمسون في اإلستيستمتعون باألنشطة الرياضية الترفيهيةب كيف أن القديسين ح الرَّ شر 

    ." حزين جداً 
  

جدًا أننا مشغولين األنشطة الترفيهية ونعطي العذر ب وأأنفسنا بأنواع مختلفة من األعمال المهنية ورِّط في الحقيقة، نحن ن
في عالمنا المادي الحالي. نتيجة نرتاح اهللا فإننا  ملكوتب. وبدًال من اإلتكال على ننسى الرَّ حوال كثيرة في أثم ب. للرَّ 

    ب.ونتبع الحياة التي ال عالقة لها بالرَّ ، نتغير بالتدريجشيئًا فشيئًا و لذلك، نخفق في سماع صوت اهللا. ومن ثم 
. ما دمنا تمامًا من الناحية الروحيةمًا عن حياتهم السابقة. تغير إيماننا ب يعيشون حياة مختلفة تمااليوم، أعضاء كنيسة الرَّ 

  ب.كسالى للرَّ نكون رضاء أنفسنا أو إلالعيش بعُد نستطيع ب، فإن أعضاء الكنيسة وعائلتي وأنا، ال نعلم األن مشيئة الرَّ 
  ب وعمله أوًال.نحن األن نضع الرَّ 

 
  ل خيط لولبيبشكملك األفاعي * األخت بايك بونغ نيو: 

  

األرض. إرتعبت كثيرًا وشعرت الصغيرة العديد من األفاعي غطى ب رؤيا. في الرؤيا، فيما كنت أصلي بحماس، أراني الرَّ 
بال . كان الخيط طويل خيطاً لتشكل أجسادها تلف بالتقيؤ من مظهر األفاعي المقزز للنفس. كانت األفاعي الصغيرة 

ألقيت نظرة سريعة أفعى كبيرة جدًا. كان الخيط مرتبط بالجحيم. فيما وكأنه ي الصغيرة خيط األفاعظهر ، مسافةٍ . من نهاية
      . ما يشبه لولببتشكلوا جميعًا ، الصغيرة األفاعيعلى 

إلتصقت الحشرات فيما كانت األفاعي تلتف حول األرض، كانت حشرات صغيرة شبه يرقات تخرج من أجساد األفاعي. 
طريق الخيط. كان لليرقات مئات من األرجل الصغيرة التي كانت تلتصق بأجساد الناس عن حيم بالناس وسحبتهم إلى الج
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ب قد ب تفسيرًا لطبيعة هؤالء الناس. هذه كانت النفوس التي لم تؤمن بيسوع. كان الرَّ تسقط. أعطى الرَّ اليرقات ولم تكن 
  ا ذلك. يؤمنوا به لكنهم لم يفعلو لكي هؤالء الناس الكثير من الفرص أعطى 

 
  * لقاء الراعي كيم يونغ كن في السماءلي هاك سونغ: 

  
 كنالراعي كيم يونغ أللتقي ب مصمم أناالليلة، ˋبعد أن أخبرتنا المستشفى عن وفاة الراعي كيم دونغ كن، قلت في نفسي، 

جدًا وفي نشوة  اً كنت سعيدب. السماء مع الرَّ  أصلي، دخلتُ  ظة الراعي. حين بدأتُ بدأنا نصلي بعد إنتهاء عِ  ˊفي السماء!
 يب، "يا يسوع! أرجوك دعني ألتقي بالراعي كيم يونغ كن. لقد توفسألت الرَّ  .كنلقاء الراعي كيم يونغ في فيما كنت أفكر 

األماكن في السماء." فيما حول اليوم ولكني أفتقده." قال يسوع، "لقد وصل للتو وهو مشغول كثيرًا في البحث والمغامرة 
   ب، "حسنًا."هل بإمكانك أن تقودني إليه؟" أجاب الرَّ من فضلك ثانية، "يا رب،  سألتُ  يأحنيت رأس

  

ب بيده، نظرت نحو أزهار الحديقة ورأيت الراعي كيم يونغ كن هناك." فيما أشار الرَّ  "أنظر، ب إلى حديقة أزهارأشار الرَّ 
  اعي! يا راعي كيم يونغ كن. أنا هاك سونغ."ت، "يا ر هتفنحو الراعي و  مثل طفل صغير. ركضتُ حول المكان يركض 

ب وٕاسمي لي هاك سونغ. أنا إلتقيت بك كنيسة الرَّ حضر ." فقلت بدوري، "إني أه أجاب، "من؟ ال أعتقد إني أعرفكولكن
هو كيم يونغ دو." حينئذ عرفني وقال لي، "نعم، نعم! هذا صحيح! كنيسة كنيستي في المستشفى. وراعي  مرة حينما كنتَ 

لك األن بعد عرفت ذب معروفة على األرض، لكني ب معروفة جدًا في السماء. لم أكن أعلم كم كانت كنيسة الرَّ الرَّ 
به في المستقبل القريب. أن ألتقي له إني أريد  تحياتي للراعي كيم يونغ دو! قل . إنها كنيسة رائعة. أعطيوصولي إلى هنا

مبتهجًا مثل طفل كن فيما كنت أنظر، رأيت الراعي كيم يونغ  يمكن." لذلك، أتمنى أن تنفتح عيونه الروحية بأسرع ما
  .ستكشافمكان وكان مشغوًال في اإلحول الصغير. كان يركض 

 
  األخت بايك بونغ نيو:

  
الرهيبة في الجحيم، ذهبت إلى السماء. ثم إلتقيت بالراعي كيم يونغ كن. كان قد توفي اليوم لكنه  شاهدبعد أن شاهدت الم

 ن وكأنه شاب وسيم.األ بدا
  

 ح جداً فرِ إني . مرات عديدةباألخت بايك بونغ نيو. سمعت عنك وعن كنيستك  رأني الراعي، صفق وقال، "مرحباً  حالما
 بإيمانٍ  بجدية لك جدًا. سيريشاكرًا  ٕانيحتى إني ال أعرف ماذا أفعل! بعد وفاتي، أنِت رنمِت العديد من الترانيم الرائعة و 

األمنيات  أول. إني أتأسف كثيرًا لنسياني ض الراعي كيم يونغ دو خلفًا لي كراعيفوِّ . أوه، أنا نسيت أن أبفي كنيسة الرَّ 
ب من شاشة السماء العمالقة، أدركت أن األخيرة فيما كنت في المستشفى. بعد وصولي إلى السماء ومشاهدتي لكنيسة الرَّ 

 ب كانت معروفة جدًا.كنيسة الرَّ 
 

ب. ثم بدأت أصلي. وقلت للراعي كيم يونغ دو عن لقائي مع اعي بعضنا البعض ورجعت إلى كنيسة الرَّ ثم ودعنا أنا والر 
  الراعي كيم يونغ كن في السماء.
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  2005أذار  13يوم األحد، 
  

  )7-6: 6هوشع َعدَُّوا اْلَعْهَد. ُهَناَك َغَدُروا ِبي." ("ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة َال َذِبيَحًة َوَمْعِرَفَة اللَِّه َأْكَثَر ِمْن ُمْحَرَقاٍت. َوَلِكنَُّهْم َكآَدَم تَ 
  

  لحم الكلب فيما يخص* الراعي كيم دونغ دو: 
  

أنا بنفسي تناولت لحم الكلب  لحم الكلب.تتكون من سألت، "يا يسوع! العديد من الناس في كوريا يتمتعون بتناول شوربة 
لحم الكلب، فإنهم سيكونون مشوشين وثملين روحيًا. يا رب ما هو الناس  تبعض الناس أنه إذا تناول صرح. مرات عديدة

  جوابك على هذا؟"
فضوليًا جدًا. قال يسوع، "ال تستطيع أن تأكل كل شيء، حتى لو كانت تلك األطعمة جيدة  كنتب لفترة قصيرة. سكت الرَّ 

 بذيئةالب حيوانات تعمل أعمال لجسدك. لحم الكلب ليس مفيدًا روحيًا. لذلك، حاول أن ال تأكل أي لحم كلب. الك
  تناول لحمها سيجعلك ضعيفًا روحيًا." .نجسةو 
 

  األحد أيامفي أموال ، ال تنفق إحفظ يوم األحد مقدساً * 
  

مال في أيام األحد. أي : كيف نحتفظ بها مقدسة وٕان كان علينا أن ننفق يوم السبتب عن أيام األحد، قررت أن أسأل الرَّ 
 أيامبشأنها. فقلت، "يا رب، في الوقت الحاضر، أشاهد الكثير من الكنائس والقديسين ال يحفظون كنت أتساءل كيف يفكر 

األحد مقدسًا. تستخدم أيام األحد من قبل العوائل لتناول الطعام خارج المنزل، كيوم ترفيه، ويقضون الوقت في ممارسة 
، فإن ذلك مبرٌر. إعتقادهم عن حفظ يوم األحد مقدسًا هواياتهم. هم يقولون إن كانت هذه األشياء تنجز من أجل اإلنجيل

خدام اهللا على أهمية هذا الموضوع ال يؤكد ال يعتمد على كلمة اهللا. واهنة في أحسن األحوال. عالوة على ذلك، إيمانهم 
ة. أرجوك صباحيخدمات صارت معظمها . أهِملتخدمات الكنيسة ليلة األحد تقل تدريجيًا و صارت في ِعظاتهم. كما أنه، 

        عن هذا الموضوع."أفكارك أعطيني 
مراجعة وتوثيق مني ب ب بسرعة. تغيرت تعابيره وظهر الغضب على وجهه. أراد الرَّ حالما سألت عن ذلك، غضب الرَّ 

 ولئك الذي ال يحفظون يوم األحد مقدسًا.ألنار شعال إتكلم عن األيات التي ت .األيات
 

ِت َفِإنِّي ُأْشِعُل َنارًا وا ِلي ِلُتَقدُِّسوا َيْوَم السَّْبِت ِلَكْيَال َتْحِمُلوا ِحْمًال َوَال ُتْدِخُلوُه ِفي َأْبَواِب ُأوُرَشِليَم َيْوَم السَّبْ "َوَلِكْن ِإْن َلْم َتْسَمعُ 
  )27:17إرميا (ِفي َأْبَواِبَها َفَتْأُكُل ُقُصوَر ُأوُرَشِليَم َوَال َتْنَطِفُئ." 

  

َرْمَتُه َعْن َعَمِل السَّْبِت ِرْجَلَك َعْن َعَمِل َمَسرَِّتَك َيْوَم ُقْدِسي َوَدَعْوَت السَّْبَت َلذًَّة َوُمَقدََّس الرَّبِّ ُمَكرَّمًا َوَأكْ  "ِإْن َرَدْدَت َعنِ 
ِتَك َوالتََّكلُِّم ِبَكَالِمَك، َفِإنََّك ِحيَنِئٍذ َتَتَلذَُّذ ِبالرَّبِّ وَ  ُأَركُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعاِت اَألْرِض َوُأْطِعُمَك ِميَراَث َيْعُقوَب ُطُرِقَك َوَعْن ِإيَجاِد َمَسرَّ

  )14-13: 58إشعياء َأِبيَك َألنَّ َفَم الرَّبِّ َتَكلََّم." (
 

  )8:12متى "َفِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت َأْيضًا." (
  

  )12:12تى م"ِإذًا َيِحلُّ ِفْعُل اْلَخْيِر ِفي السُُّبوِت!" (
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ب أمرنا أن نحفظ يوم األحد مقدسًا بكل الطرق. إنتهر مشاهدة التلفزيون وتناول الطعام مع العائلة خارج المنزل، الرَّ 
األحد. كما إنه ال أيام ب للمسيحيين أن يديروا أي نوع عمل للربح في وأنشطة دنيوية أخرى. عالوة على ذلك، لم يسمح الرَّ 

  بأي نوع تسوق في أيام األحد.يؤيد أن يقوم المسيحيين 
وعلى العكس تمامًا، . كما ينبغياألحد أيام قلة من القديسين فقط بالكاد وصلوا إلى السماء من الذين لم يحفظوا في الواقع، 

ن في الجحيم يصرخون هم يوم األحد مقدسًا. كان القديسو من القديسين في الجحيم لعدم حفظغفيرة عداد أ هناك تكان
  .عديدة عذاب كانوا يختبرون درجات بوجع شديد.

كنت ي أهمية. جعلوا يومي نجسًا. أنظر بإنتباه." ب قائًال، "أنظر إلى هذه النفوس! هذه النفوس لم تراعي يومي بأأمر الرَّ 
م لمشهد، ركزت على التوبة لعدم حفظي يو اشهودًا للمشهد الصادم. كنا مصدومين تمامًا. بعد مشاهدتنا رعية الكنيسة أنا و 

  األحد مقدسًا بكل الطرق.
إن  ينبغي أن نعدِّل تفكيرنا بخصوص يوم األحد. هناك العديد من القديسين يفكرون أن إنفاق المال في يوم األحد مبررٌ 

  كان ألجل اإلنجيل. بهذا التفكير، صاروا ينفقون المال في أيام األحد.
 

مرقس اِإلْنَساِن َال اِإلْنَساُن َألْجِل السَّْبِت. ِإذًا اْبُن اِإلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت َأْيضًا." ( لسَّْبُت ِإنََّما ُجِعَل َألْجلِ ٱ"ثُمَّ َقاَل َلُهُم: 
2 :27 -28(  

  

أسبابه بعين اإلعتبار لكي  أخذاً  ذلك إن كنا ببساطة نبرر إنفاق المال ألجل اإلنجيل وألجل الناس، حينئذ كل واحد سيؤيد
الناس  بتكرفي النهاية، سيستمرون في خلق مسائل خاصة أو أسباب إلنفاق المال. ومع الوقت سيينفق المال أيام األحد. و 

  أعذارهم الخاصة بهم إلنفاق المال في أيام األحد.
  ب قد شرح بوضوح حقيقة خداع الكنيسة.  كان الرَّ 

في مال اللك بإستمرار. ال تنفق يفعلون ذ جل اإلنجيل. إنهمألوصية األحد بتالعب الناس تشوش وتسيء وتب، "أعلن الرَّ 
، فإنهم يقدمون أسبابهم أو تبريراتهم لكسر الوصية بأي ثمن." كان مما في قلوبهيقرر الناس أن يفعلوا األحد! حالما أيام 

   ت جاللته. لمسني بصرامته وجاللته.ب صارمًا جدًا. فاضالرَّ 
قبل أو بعد تناول الطعام في الكنيسة. القهوة ماكنة مال على أي أيام األحد، ال يريدنا يسوع أن ننفق في عالوة على ذلك، 

ب قال لي الرَّ  أيام األحد.في لمبشرين في عطلة نهاية األسبوع وليس لبعثات التبشيرية و جمع المال لليكون أن  ب يريدالرَّ 
ورعايا قسان لكن اليصرخون للنهظة واإلصالح و كثيرة كنائس لة. في الوقت الحالي، الناس في هذه المشكدوِّن أن ن

. في جبكما يمون أو ينادون بحفظ يوم األحد مقدسًا . إنهم ال يعلِّ . ينبغي أن يتوبوا بخوفالكنيسة ينبغي أن يتغيروا أوالً 
    .  اً صارم اً ب أعطى إنذار هذه المسألة بإهمال. الرَّ عاملون ، إنهم يواقعال

طعام تذاكر وجبات ال. العديد من الكنائس اليوم يبيعون اناً ن مجكو تعقد في بيت الصالة ينبغي أن تُ أي نوع من األحداث 
 كيف أن كنائس دقةب أراني باألحد مقدسًا. الرَّ  أيامال يحفظ الطعام وجبات تذاكر شراء عدد الحاضرين. طالما إزداد 

     فقط لعدم حفظهم يوم األحد مقدسًا. ،إلهنا القدوس مقديسين الذين فيها لم يوافق عليهكورية وال
الكنيسة تطعم أي ضيف متكلم إما في منزل راعي الكنيسة أو منزل أحد اإلخوة القديسين إن كان الحدث  أنالرَّب أراد 

ب أن الكنيسة تأخذ الضيف المتكلم إلى مطعم في أيام األحد. إن كان للكنيسة الرَّ لم يرد األحد.  أيامالخاص يعقد في 
  المال في أيام األحد.نهى علينا إنفاق ب تحذيراته بالقول أنه م هناك. أنهى الرَّ الطعاأن يتنالوا الضيوف بإمكان مطبخ، 
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سونغ يونغ. كان قد دعاه إلى  إبني، جوزيف، كان يبشر صديقه أوه حدث إختبره عضو في الكنيسة.كشف عن أود أن أ
حفظ أيام أو أنه كان يجهل عن  على علم، إنفتحت عيونه الروحية. لم يكن وضعنا أيادينا عليه وصلينايستنا. وفيما نك

يوم األحد أثناء من  ما أيام االحد. ثم في ليلةعلكة في بعض األحيان األحد مقدسًا. على غير العادة، إستمر يشتري 
   خدمة الكنيسة، ُجلب إلى عرش اهللا.

ًا؟ قلبي حزين ومكسور." ثم ، "سونغ يونغ! لماذا جعلت يومي نجسًا؟ لماذا لم تحفظ يوم األحد مقدسعلى الفورقال له اهللا 
فيما كان موضوعًا على بطنه. ثم أمره  الوركِ وضعه على بطنه وضربه ستة مرات. شعر سونغ يونغ بوخزات خفيفة على 

  شاقًا.تمرينًا رياضيًا اهللا أن يعمل 
الته الجسدية. حفي يصلون. سونغ يونغ كان يصلي أيضًا في الكنيسة القديسين بقية فيما كان سونغ يونغ يعاقب، كان 

سونغ يونغ. سألت، "ما الذي تفعله؟ أال ينبغي أن تصلي؟" صرخ سونغ يونغ، "يا لهث فيما كنا جميعًا نصلي، فجأة و 
حفظ يوم األحد مقدسًا. إني ُأعاقب في  ألني كسرت وصيتهاألن اهللا يعاقبني أن و بعد ظهر اليوم راعي! قد إشتريت علكة 

  األن." 
إسترضيني وٕارضيني!" توقف سونغ يونغ  قلبي، فرحني األن. أحزنتاَالب، "سونغ يونغ! ما دمت قد  ، قال اهللالتأديب بعد

  جدًا." بهجاً ب. أصبح اهللا معن تمرينه الرياضي وبدأ يرقص بطريقة مسلية قدام الرَّ 
مقدسة ويجب أن ام األحد حد. أعلن اهللا أن أياأل أياموجبات خفيفة في اهللا أمر سونغ يونغ أن ال يشتري أبدًا أي علكة أو 

 أطاع اهللا.و مقدسة. وقال سونغ يونغ بإستمرار، "أمين!"  حفظتُ 
  

إني بنفسي، لم أحفظ يوم األحد مقدسًا. لذلك، تبت. وأنا األحد مقدسًا. يوم م رعيتي أبدًا عن حفظ كراعي كنيسة، لم أعلِّ 
رعية الكنيسة، نتجنب الخروج للملذات وكذلك مقدسًا. عائلتي وأنا يوم األحد كله أحفظ  رتجفاألن بقلب خائف وم

  نحصل على راحة منها.و  بشارة. األن في أيام األحد، نجتمع معًا في الكنيسة للخدمة والأيًا كان نوعهاالشخصية 

  
  2005أذار  15يوم الثالثاء، 

  
: اْرِجُعوا ِإَليَّ ِبُكلِّ ُقُلوِبُكمْ  ُقوا ُقُلوَبُكْم َال ِثَياَبُكْم َواْرِجُعوا ِإَلى ْوِم َواْلُبَكاِء َوالنَّْوحِ َوِبالصَّ  أية الِعظة: "َوَلِكِن اآلَن َيُقوُل الرَّبُّ . َوَمزِّ

." (لرَّبِّ ِإَلِهُكْم َألنَُّه َرؤُ ا   )13-12: 2يوئيل وٌف َرِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر الرَّْأَفِة َوَيْنَدُم َعَلى الشَّرِّ
  

  ص لعائلتي وأقربائهم* الخالالراعي كيم يونغ دو: 
  

لقد مر وقت طويل منذ أن جلسنا نحن األربعة لقضاء وقت ممتع  .معًا في دائرةزوجتي وجوزيف وجو أوين جلسنا أنا و 
بإمكاننا التحدث مع  انالروح القدس عائلتي بنور واٍق. من خالل النور الواقي كطوَّق معًا. يسوع جلس في مركز الدائرة. 

إن ماتوا في الوقت تسائلنا لقدس. تكلمنا عن الخالص ألقربائنا. ناقشنا عن الحالة الروحية ألقربائنا. ب ومع الروح االرَّ 
عائلتي قد تحدثنا بعمق عن كنا أنا و كانت حالتهم الروحية مقبولة. فيما إذا كان السؤال ، في األساساألن، هل سيخلصوا؟ 

  .   مرهذا األ
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كانوا مالئكة لتا المجموعتين من المالئكة من السماء مع مالئكتنا الحارسة. كخارج النور الواقي مجموعة من الوقفت 
ر داخل النور الواقي. محادثة التي كانت تدو . لم يكن بإمكان القوات الشريرة أن تسمع الةظالميقوات إبليس ال نواجهو ي

  من النور. اإلقتراب القوات الشريرة يكن بإمكان بالحقيقة، لم 
رعوية. هل كلنا العائلة الالمحبوب! كما تعلم نحن  يمن سأل السؤال الكبير ليسوع، "يا يسوع أول جو أوينكانت 

، مهما تكن األمور! هل إيماننا الحالي يؤهلنا مخلَّصين؟ أرجوك دع والدي ووالدتي وأخي الكبير وأنا ندخل السماء كلنا
، كونوا ا متكبرينصيرو فاية للدخول إلى السماء. ولكن ال تما فيه الكبالسماء؟" أجاب يسوع، "بالتأكيد! إيمانكم جيد لدخول 

     هل تفهمون؟" كل عائلتنا قالت بصوت واحد، "أمين!"، المزيد من عمليعالوة على ذلك، إعملوا  متواضعين دائمًا!
ًا بشأن خالص . كنت فضوليًا جدحزينًا للغايةبدأت المشكلة تظهر للعيان من السؤال التالي. الجواب لذاك السؤال جعلني 

إخوتي، "يا يسوع، يا يسوع! والدتي، بخصوص  بوجهة نظر الرَّ  لمعرفةخلَّص؟ كنت فضوليًا . كم واحد منهم مُ ناأقربائ
لتعطيني جوابًا يا أود أن أناشدك أخي األكبر في العائلة، أختي األكبر في العائلة، جميع بنات إخوتي يحضرون كنائسهم. 

ألشجعهم زيارتهم شخصيًا فإني أستطيع ، أن تجيب. إن كان بإمكانك جوابًا دقيقًا ومحدداً أعطني مني و رب. أرجوك علِّ 
 ًا للحظة.صامتب ، بقي الرَّ جدية، أليس كذلك؟ فيما كنت أسأل بجميعاً 

 
بغي أن ، ولكن ينمحزن جداً ، "يا راعي كيم، أنا أعلم أن ما أقوله لك صعب قبوله و أخيراً  ببعد مرور فترة قصيرة، تكلم الرَّ 

إيمان يؤهلهم للدخول إلى السماء." ممن لهم فقط ثالثة أو أربعة نفوس هناك عائلتك،  ضمنبإنتباه. لألسف، صغي لي ت
البعض ت وأجبته، "ماذا، يا رب! ماذا تقول؟ أقربائي درسوا وتدربوا على التلمذة المسيحية. في الواقع، كل صباح، تفاجئ

أنهم أوفياء جدًا. ال  بدويلدراسة كلمة اهللا بإيمان متحمس. يًا. لقد كرَّسوا حياتهم اهللا يوممنهم يدرس ويتأمل في كلمة 
  ي اإلجابة ثانية. أرجوك يا رب!" نأستطيع أن أصدق ما سمعته للتو. يا رب! أرجوك إفحص قلوبهم مرة أخرى وأعط

  
  بدٍّ تجاه الرَّ تح* موقف 

  
كيم، إصغي بإنتباه لما أقوله األن. أنا ال أنظر إلى المظهر هناك مشكلة أعمق تفوق فهمك. يا راعي "قال يسوع، 

تفعل أنت. أنا أنظر قلوبهم. أنا أنظر إلى الداخل. أنا أعرف كل بوصة في فكر وقلب الشخص. كما الخارجي للشخص 
إخوتك سماء! لذين يذهبون إلى الاب أو الروح القدس. ال تشغل نفسك بعدد أو يخدع االَ  أن يخدعنيالبتة ال يستطيع أحد 

ي قلوبهم. إن الحقًا تابوا، فإنه سيكون بإمكانهم ، ولكن ليست لهم محبة ويفتقدون الصدق فوأقربائك يؤمنون أنهم يخدمونني
بإيمان سطحي  ذلك، فإنهم مستمرين في العيش حياةً  بصدق ويعيشوا بكالمي. رغمدخول السماء. ولكن عليهم أن يتوبوا 

 )2:66إشعياء م العديد من النواحي ليتوبوا عنها بندم." (كلمتي! لديهرتعدون من وال ي
 

، كنت واثقًا جدًا في الواقعلحد تلك اللحظة، من وجهة نظري، بدا لي إخوتي وأقربائي أوفياء جدًا. لم أشك أبدًا في إيمانهم. 
  ب. من إيمانهم. على أي حال، هناك فرق كبير ما بين وجهة نظري ووجهة نظر الرَّ 

. أما بقية أيضاً  رعاة كنائسإخوتي الثالثة األخرين ضمن إخوتي. رقم أربعة . كنت أنا وأربعة إخوة وأخت واحدةلدي والدة 
  وضعوا كل جهدهم لخدمة كنائسهم.  هؤالء جميعًا أقربائي فهم جزء من الرعية في كنائس أخرى. 
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! فقط . ولكن هناك ثالثة أو أربعة مخلَّصينشرون فرداً ع يساويجميع أبناء وبنات إخوتي، فإن مجموع أقربائي  إن شملتُ 
ذلك؟ كيف يمكنني أن أقبل هذه الحقيقة؟ كنت أتهيج كثيرًا في داخلي. وفي خالل فترة قصيرة،  بإمكان الرَّب أن يقولكيف 

  إنفجر مزاجي السيء. 
  

ن نظرك سيدخلون السماء؟ مَ  ، "يا رب! إن كانت المسألة هكذا، كم عدد الناس فيبدأت أتكلم مع الرَّب بصورة غير مهذبة
بعد الوفاة،  اً خالصال يستلم وواثق في إيمانه، ولكن وهو ضامن عاش شخص الذهاب إلى السماء؟ إن  هذا الذي ال يرغب

. البتة يدخنونوال . إخوتي وأبناء وبنات إخوتي ال يسكرون هذا ألن يفكروا أن ذلك ليس إنصافًا؟ أنا ليس بإمكاني أن أفهم
الكنيسة كل يوم أحد. عالوة على ذلك، هم يخدمون الكنيسة ويتطوعون ويدعمون األعمال واألنشطة  ونجميعهم يحضر 

؟ حالياً ما يفعلوه أكثر م ا. ما الذي عليهم أن يفعلو في الكنيسة. وهم يأملون ويفرحون باليوم الذي سيذهبون فيه إلى السماء
لم أستمر في موقف تحدٍّ. لعدة أيام أخذت كتاب." وبكل عناد، ال يا رب، من اليوم، سأتوقف عن كتابة الكتاب. لن أكتب

  كتابة الكتاب.
ب معي بصوت رنان ومخيف، "يا راعي كيم! ال تتوقف عن كتابة الكتاب! ال يمكنك أن تتوقف! إن قاومت، فإنك تكلم الرَّ 

ب، أراد أن الرَّ  كلمنيس!" فيما هوية إبلي كشفستعطي إنتصارًا إلبليس. بسرعة، إمسك قلمك وٕابدأ بالكتابة. عليك أن ت
على أي حال، كنت مصدومًا بشكل ال يطاق عن الحقيقة أن إخوتي لن يذهبوا إلى السماء. لعدة أيام كان قلبي يهدئني. 

  من هذه الحقيقة وتحطمت أعصابي.    ًا ويخفق بشدة. كنت مستاءً ضطربم
  

الشر بدأ ن أفهم. كنت أتصرف بشكل ال عقالني و لم أستطع أ ،دب كل يوم تقريبًا. وبذهني المحدو كنت في موقف تحدٍّ للرَّ 
د صفقة مع عقب. ولكني كنت قد صممت المفاوضة عليه مع الرَّ يمكنني ببطء إلى قلبي. الخالص لم يكن شيئًا تسلل ي

قف كتابة الكتاب كنفوذ للمفاوضة لخالص أقربائي. كنت سأو بإستخدام ب. مع إني كنت أعلم أن ذلك مستحيل، فكرت الرَّ 
  ب األجوبة التي أرغبها.ني الرَّ لم يعط الكتاب إن

  هكذا عذاب؟ في إخوتي إني يعلم هل 
 

  )6:6هوشع "ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة َال َذِبيَحًة َوَمْعِرَفَة اللَِّه َأْكَثَر ِمْن ُمْحَرَقاٍت." (
  

. ُخُروُجُه َيِقينٌ  ٍر َيْسِقي اَألْرَض." ( "ِلَنْعِرْف َفْلَنَتَتبَّْع ِلَنْعِرَف الرَّبَّ   )3:6هوشع َكاْلَفْجِر. َيْأِتي ِإَلْيَنا َكاْلَمَطِر. َكَمَطٍر ُمَتَأخِّ
  

ْنُفِسُكْم َحْرثًا َفِإنَُّه َوْقٌت ِلَطلَ  َالِح. اْحُرُثوا َأل . اْحُصُدوا ِبَحَسِب الصَّ . َقْد ِب الرَّبِّ َحتَّى َيْأِتَي َوُيعَ "ِاْزَرُعوا َألْنُفِسُكْم ِبـاْلِبرِّ لَِّمُكُم اْلِبرَّ
  )13-12: 10هوشع ( َحَرْثُتُم النَِّفاَق َحَصْدُتُم اِإلْثَم َأَكْلُتْم َثَمَر اْلَكِذِب. َألنََّك َوَثْقَت ِبَطِريِقَك ِبَكْثَرِة َأْبَطاِلَك."

  

ت بالفريسيين الذين ضمنهم الكنائس في كوريا، فاضمن إستمر يسوع في كالمه، "العديد من الكنائس في أنحاء العالم، 
  يفتخروا بأنفسهم وراضين عن ِبرَّهم الذاتي. قلوبهم مسرورة بِبرَّهم الذاتي ولكني أريد قلوبًا مكسورة.

 
وِح." (   )18:34مزمور "َقِريٌب ُهَو الرَّبُّ ِمَن اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب َوُيَخلُِّص اْلُمْنَسِحِقي الرُّ



66 
 

، وصل قلقي وأعصابي إلى نقطة الذروة. لم أعد أستطيع توقيتالكتابة. في ذلك الخالل منتصف الكتاب، قاومت وأوقفت 
كنت أتذكر . حين كان طفالً  ال يدخل السماء. كنت معتادًا عليه وأعتني بهأنه تحمل التفكير واأللم عن أخي الصغير 

ب أن العديد من المسيحيين ل الرَّ تى والدتي؟ والدتي أيضًا؟ قافوق كل هذا، حو  طفل الجذاب.لهذا الالذكريات الجميلة 
هم اتالجسدية وٕاحتياجصارت الرغبة في رؤيتهم لبركات الروحية والحياة. ل السعيبدًال من البركات المادية قلقين أكثر عن 

  ن صاروا جشعين للبركات المادية." هذا كان تشخيصه للكنيسة. ب، "القديسو طريقة حياتهم. لألسف، قال الرَّ 
في توثيقها . قررت في نفسي عسيرةمعظمها  لمشاكلا. ُصدمت حين وصف لي المشاكل. كانت القسانعن  بثم تكلم الرَّ 

الشيء األهم. مع أن  كان للصالة بشأنها. قبل أي شيء أخر، خالص عائلتيبعض الوقت وقت الحق. أردت أن أعطي 
أن عليهم  من الصعبجعلت الروحية الحالية  ب قال أن حالتهمالرَّ إال أن تهم كانوا يعيشوا حياة إيمان، الإخوتي وعائ

حتى إني كنت قد أعددت نفسي  كون متحديًا إلى النهاية.لذلك، فإني سأقاوم كتابة هذه الكتاب وأ إلى السماء.يدخلوا 
  الموت، كنت مصممًا على ذلك. حدب. حتى لو كانت تلك العقوبة شديدة لإلستالم عقوبة الرَّ 

  
ب لي. تسليم رسالة الرَّ  واجوزيف وجو أوين جالسين بجانبي فيما حاولأوالدي ب. كان لرَّ بدأت أحتج فيما كنت أصرخ ل

م أوالدي الرسالة لي، حاولوا أيضًا تهدئتي. قلت، "يا رب! كيف يكون هذا صحيحًا؟ لماذا تفعله بهذه الطريقة؟ أنا وفيما سلَّ 
تهم، كيف إخوتي وعائال بينًا؟ حقيقيأن يكون هذا  ذلك. كيف باإلمكانأن أقبل ال أستطيع أن أتفق معك. ال يمكنني 

ب متحيرًا وحزينًا. لم أكن ؟" سؤالي الفظيع جعل الرَّ كذا عدد قليل؟ لماذا هيذهبون للسماء فقط يمكن أن يكون قلة منهم
اب المقدس ن الكتب بأسئلتي بشكل عنيف، قائًال، "أنا أعلم أنهم يدرسو ب وٕاستمرت أضغط على الرَّ مهتمًا لمشاعر الرَّ 
حد. عالوة على ذلك، في أيام األحد، ال ينفقون أي مال على ملذاتهم أو رغباتهم. يقضون أيام األحد في بحماس كل يوم أ

فيها خطأ؟ ما هي الكتاب المقدس؟ فهل تقول لي أن الكلمة من الكتاب المقدس  طلبتكريس. أال يعيشون حياتهم كما ي
      سماء؟"لالدخول إلى اأسباب عدم تمكنهم من 

ب أخيرًا أن يساعدني ألفهم وأدرك ما أحتاج إلى معرفته. وٕاستمرت في فعل ذلك لعدة أيام، قرر الرَّ  متحدياً فيما كنت 
فيما كان جسدي في حالة الالوعي، بدأ يعمل ويريني األجوبة بطريقة تمكنني من و . إغماء في الحالب أصيب بجعلني الرَّ 

  الفهم بوضوح.
  

  م عرش اهللاقداقف أخيرًا * الراعي كيم ي
  
كيف أو عن اهللا اَالب جالسًا. لم تكن لدي فكرة كان نحو العرش حيث مشينا ب بنفسه أخذني إلى السماء. يسوع وأنا الرَّ 

كيف وصلت أن أعلم إلى السماء. بدون عند وصولي سأمضي من خاللها طريقة التي الاإلجراء أو المراحل أو المسلك أو 
كل حواسي وكنت  روحي كان له السماء. بالرغم من أن جسدي المادي كان في نوم عميق، إال أن إلى هناك، كنت في

  أنظر األشياء وكأني في جسدي المادي. 
م اَالب. ال يمكنني وصف ذلك. ال قدا. أدركت بأني واقف ال يمكن تخيلهحيث تألق فيه نور هائل مشرق كنت في مكان 

حول جسدي مثل ريح. صوت اهللا اَالب كان الصوت هب ه عميقًا جدًا، وصداه أستطيع أبدًا قياس عظمته. كان صوت
  . بلهفةلسماعه أتوق دائمًا الذي كنت 
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 ت. وجدت أخيرًا وبوضوح كينونة نفسي. كان جسدي كله يرتعش. كانخاطئ بائسيما كنت واقفًا أمامه، لم أكن سوى ف
! قد أتيتَ  لقدقال اهللا اَالب، "أوه! الراعي كيم المحبوب.  قداسة وعظمة اهللا تنسكب في مجموعة ألوان بشكل متواصل.

يمكن مشاعر ال بمغمورًا بصدمة شديدة و  صرت!" حينما تكلم اَالب، لطريق إلى هناطوال ا من المجيءتكون متعبًا 
    .وصفها

  

اءة والتكلم واإلستماع. تهم. كنت قد شعرت بكلمة اهللا من خالل القر شهاداكنت قد دوَّنت إختبارات أناس أخرين من خالل 
  هجة جدًا.بتنفسي سعيدة ومكانت األن، فإني أنظر فعًال اهللا اَالب شخصيًا و أما 

م اَالب، عاريًا تمامًا ومكسورًا. كنت خليقة قداالغبار. كنت واقفًا ليس له قيمة أقل من كائن بسيط كما لو أني شعرت 
 أني خاطئ ينتظر عقوبة الموت. سلوكي الوقح في الصالة والتحدياهللا اَالب، شعرت كقدام مجروحة. وفيما كنت واقفًا 

   أنتظر تأديب اهللا ورأفته.حالة في فإني األن، أما جدًا منذ فترة وجيزة إلبن اهللا، يسوع. ذلك كان واضحًا  .لياً إختفى ك
  

  معبد السماء* 
  

تمرًا. فيما كنت واقفًا أمام عرش اهللا، شاهدت . كان صوته العميق مسبرفق أتت يد اهللا الضخمة من فوق لتربِّت على رأسي
عرش اهللا  قداماألحكام الصادرة بحق حشود من النفوس. كان مصيرهم إما السماء أو الجحيم. كما شاهدت كائنات روحية 

قون على األبواق. كانت عدد الكائنات الاَالب      . ان عدَّهروحية كثيرًا، لم أتمكن مينحنون بإحترام ويعبدون فيما كانوا يبوِّ
بيد يسوع كنت ماسكًا الجهة اليسرى من عرشه،  إلىعرش اهللا اَالب،  قدامكنا إني شاهدت مشهدًا خاصًا. فيما كنت واقفًا 

  .3- 1: 2أيوب  و 6:1أيوب  بالرَّ أمام  مثولٌ بدا أنه ورأيت مشهدًا 
  

يتدفق هذا المكان كان مام عرش اهللا. حولي حين ظهر كائن بشع وشنيع ووحشي المظهر أمن باردة  طاقةفجأة، شعرت ب
     .أشعر بطاقة شريرةشم رائحة نتنة و تمكنت من ئن البشع، بعظمة وقداسة ومجد اهللا. على أي حال، حين ظهر هذا الكا

. في مدم ويتذمر بشكل متواصل ضد شيء ماهذا الكائن الشرير يديمكن أن . كيف نحو اَالب بإستمرار ذللكان الشرير يت
   ˊإبليس! –هذا الكائن هو ذاك الذي قاد حشود من النفوس للظالل وأغوى العالم كله ˋظة، عرفت في الحال: تلك اللح

  

هي أية  6:1أيوب  . ماذا كان إجراءه أو حقه؟ لعلجمهور أمام عرش اهللالحصول على لست أعلم كيف تمكن إبليس من 
َبُنو اِهللا ِلَيْمثُُلوا َأَماَم الرَّبِّ َوَجاَء الشَّْيَطاُن َأْيَضًا ِفي َوَسِطِهْم." ظهر إبليس  هذه الحالة. "َوَكاَن َذاَت َيْوٍم َأنَُّه َجاءَ مناسبة ل
وعدة أورام  كان ملعونًا. كان إلبليس وجه حيوان مشوه. نشأت على وجهه عدة قرونربما ألنه إنسان وحيوان، من كهجين 
برة مثير لإلشمئزاز. كما إني الحظت ذيل سميك مثل اإلشعر . كان جسد إبليس مغطى بةفمه يشبه فم ضفدعكان بشعة. 
مزعجة بيديه وقدميه. عالوة على ذلك، إستخدم عدة أنواع من الحركات يعمل إشارات بقرد طويل الذيل. كان  ذلك وذكَّرني

ا من حيوان أضافر قدميه. كانت تشبه وكأنهاهللا. إرتعش جسدي فيما كنت أنظر مخالبه الحادة و  أمامليعبر عن حجته 
   وحشي.

بجانبي، إال أني كنت ال أزال متوترًا. ويسوع  اهللا اَالب أنمن السماح من اهللا اَالب. ومع نوعًا كان إبليس يحاول أن يحرز 
، "ال تقلق." قدام سلطة وقوة لقي ومسك يدي بقوة ليريحنيب قنوبة ذعر. الحظ الرَّ ظننت أنه ستصيبني كنت متوترًا لدرجة 
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. كان يصرُّ بأسنانه في غضب نظر إليَّ نظرة شريرةكان إبليس يحني برأسه كان إبليس ُيذل نفسه. وفيما اهللا اَالب 
أن أسمع ما كان يفكر به، "يا راعي كيم! فقط إنتظر وأنظر! أنا سأمزقك. كيف تجرأ على كشف هويتي؟ أنا لن ٕاستطعت و 

   ما كنت أسمع تهديداته.أسامحك ولن أسامح كنيستك وال عائلتك." كدت أشعر بالشلل في
  

هائل. في الحال إنصرف إبليس. حينما صاح اهللا اَالب على  فيما كنت أرتعش بخوف، إنتهر اهللا اَالب إبليس بصوتٍ 
  إبليس، إهتز فضاء السماء مثل برق ورعد. ُسمع صوت صدى اهللا اَالب في كل السماء والفضاء واألرض.  

اهللا اَالب المتواجدة  حكمالنفوس المنتظرة لجميع أمام اهللا اَالب. كانت  خوفث القصير األمد جعلني أرتعش بهذا الحد
أعمق بكثير من بدأت أسمع من اهللا اَالب. كان صوته هذا الوقت،  عند أمام العرش محنية رؤوسها في خوف شديد.

. كفَّ على الفورية صوت اَالب، غادرني الشعور بالخوف والخشكان ناعمًا متذبذًا. عند سماعي لقد صوت الجهير، 
   في سكون تاٍم.  األن جسدي عن اإلرتعاش. وغطت جسدي طاقة رقيقة فيما كنت أختبر رأفة اهللا. كنت 

، أنا أمرت أن تكون ههنا. سأريك بوضوح، صدقب، ما دمت لم تتكلم اهللا اَالب: "يا راعي كيم يونغ دو، راعي كنيسة الرَّ 
ن، خذه إلى الغرفة السرية للمقدس! لدي شيء خاص ألريك إياه. سأشرح لك ذلك لكي تؤمن وتفهم. أنظر بإنتباه جيد! األ

  ب إلى المقدس السماوي حيث تقع الغرفة السرية.!" بأمر اَالب، قادني الرَّ شخصياً 
  

  * الغرفة السرية
  

في فة السرية. اإلقتراب من الغرفة السرية. ال أستطيع أن أكشف ما شاهدته في الغر  سمح ألي نفسٍ في السماء، ال يُ 
مقدس سماوي أو غرفة سرية. أنا بالخطأ كشفت وتكلمت ألوالدي عن ذلك المكان. لعدة وجد أنه يدي فكرة لم تكن ل الواقع،

هذه وأذكر هذه الغرفة السرية. هذه الغرفة السرية تستخدم أيضًا كغرفة إجتماع. وثِّق السماح ألبإجتهاد شهور، طلبت 
 ،هنا ما عدا موسى نفوس ب أنه لم تدخل أيوموسى. شرح الرَّ األقدس إلجتماع اهللا الثالوث بصورة خاصة الغرفة تستخدم 

، يا راعي لدخولبا، "لم يدخل هنا أحد أبدًا ما عدا موسى. واألن أنت الشخص األخر المسموح وقال دةو هذه المنطقة محد
 .هناك كيم." فيما دخلت الغرفة، كان موسى ينتظر

  

وبدأ يتحدثان معًا. ما بين  الواحد مقابل األخر. كان مشرقةزاوية الغرفة وجلسا على كراسي ذهبية ذهب يسوع وموسى إلى 
كان التابوت مصنوعًا من في كتب موسى الخمسة. وصوف هو ممثلما التابوت كان  كان تابوت العهد. ب وموسىالرَّ 

 ما ُصنع أوًال.عندالذهب وبدا كما لو أنه يشبه نفس التابوت 
 

أنها كبيرة جدًا. على أي حال، كانت الغرفة مزخرفة بالكثير من األحجار الكريمة لي رت حول الغرفة، لم تبدو فيما نظ
بقرميد مرصوفة األرضية كانت توقع، بشكل غير مو لماس. أوالذهب و واألحجار النادرة. كانت الغرفة مملوءة من الجواهر 

المرصوفة بالقرميد  هناك صليب مرسوم في مركز األرضيةكان مربع الشكل يشبه تلك التي نراها على األرض.  رخامي
الغرفة كان الجدار شفافًا. فيما كنت أنظر إلى الجدار الشفاف، إستطعت رؤية النار المقدسة على جانب من . الرخامي

 اً بعيد غرفة فكانجانب األخر من الأما ال لهيب النار المقدسة المتوهجة.كان المتوهجة. لم أستطع رؤية نهاية الغرفة حيث 
  نوعًا ما.
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  اً خاص اً ظهور  ظهر* اهللا ي
  

ة. كان يسوع وموسى يلقيان نظرة لرخاميفيما كان يسوع وموسى يتحدثان الواحد مع األخر، مشيت بهدوء على األرضية ا
كيف وصلت ˋالعديد من األسئلة، لدي بين الحين واألخر فيما بدا أن لديهما حديث شيق وممتع. تسابق ذهني وكان  إليَّ 

   كنت فضوليًا. ˊإلى هذه النقطة؟ ما الذي سيحدث هنا؟
أن أمنع عائلتي من الذهاب إلى الجحيم، ينبغي عن خالص والدتي وٕاخوتي. لهذا السبب أنا هنا. تحدى اهللا لسؤالي أكنت 

ب الرَّ  أعلنلماذا  . يجب أن يذهبوا إلى السماء معي.اإلحتيال بطريقة أو بأخرىسواء أستخدم الطرق الصحيحة أو ربما 
كل هذه األسئلة تدخل فيما كان ذهني يتسابق و منهم سيدخل السماء؟ ما هو السبب لهذا التصريح؟  انأنه فقط زوج

. قال اهللا اَالب، "يا  شرق. لم أستطع رفع رأسي فيما كان النور يُ هائلساطع نور  عليَّ  ذهني، إنسكب فيواألفكار  عليَّ
." وب داخل شعاع متألق. خفف من نوره لكي ما  في أمره هذا، رفعت رأسي ألنظر إليه. كان اَالبراعي كيم، أنظر إليَّ

  كاني رؤية أكثر من رجليه وقدميه.يكون بوسعي رؤية رجليه وقدميه. بالحقيقة، لم يكن بإم
  

  )12:4تثنية ُروا ُصوَرًة َبل َصْوتًا." ("َفَكلَمُكُم الرَّبُّ ِمْن َوَسِط النَّاِر َوَأْنُتْم َساِمُعوَن َصْوَت َكالٍم َولِكْن لْم تَ 
  
َيْقِدُر َأْن َيَراُه، الَِّذي َلُه اْلَكَراَمُة  الَِّذي َوْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكنًا ِفي ُنوٍر َال ُيْدَنى ِمْنُه، الَِّذي َلْم َيَرُه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َوالَ "

  )16:6تيموثاوس  1(" َواْلُقْدَرُة اَألَبِديَُّة. آِميَن.
  

  )18:1يوحنا "َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاِالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبََّر." (
 

ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش." ( ،"َوَقاَل: َال َتْقِدُر َأْن َتَرى َوْجِهي   )20:33خروج َألنَّ اإلِْ
  

  )46:6يوحنا ًا َرَأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن اللَِّه. َهَذا َقْد َرَأى اآلَب." ("َلْيَس َأنَّ َأَحد
  

كنت  فيما. حتى كله اهللا اَالبأن يرى حد ال يمكن ألأن نفهم أنه بإمكاننا أيات الكتاب المقدس األنفة الذكر،  مفيما قرأت
 اَالب كله. أعرف أن ما دونته قد يجلب إنتقاد هائل، شيئًا. لم يكن بإمكاني رؤية اهللالم يكن ذلك يغير أطلب بإصرار، 
نولكن ينبغي أن أ  ُمنح لي بنعمة اهللا ورأفته. ال أستطيع حقًا أن أقول إني رأيت اهللا اَالب ذلكما رأيت وما سمعت.  دوِّ

  .  أن أراه عنه. أنا رأيت فقط ما سمح لي كله
ع أن أرى وأشعر يخطاة مثلي اإلقتراب منه. على أي حال، أستطيتجرأ  الاألبدية.  على مداراهللا هو إله الدهور. إنه يحيا 

  اهللا اَالب. يسوع فإني رأيتُ  المكتوب يقول لي إن رأيتُ طالما باهللا اَالب وأعرف 
ال يزال و جالس على عرشه قد يكون يسوع. ولكن يسوع كان جالسًا عند زاوية الغرفة ت رأسي ألرى إن كان اهللا اَالب الرفع

  حديثًا شيقًا مع موسى. عرف اهللا اَالب أفكاري فقال، "أنا يهوه!" ثم ضحك. يتحدث 
إستلقيت في مركز الغرفة حيث على األرضية!" ووجهك بصوت حنون، "يا خادمي المحبوب! إستلقي يتكلم إستمر اَالب 

   .بكصلية. فيما إستلقيت، مددت ذراعيَّ وشكلت جسدي رخاميكان الصليب مرسومًا على األرضية ال



70 
 

أتت يد اهللا الضخمة نحوي ووضع يده على ظهري وصلَّى، "أنا أعطيك قوة! أنت ستمتلك قوة النار. أنت وقطيعك 
  ستنجزون خدمة نارية."
ًا وغمرني حساسبالحماوة أصبحت شعوري ، بدأت أتشقلب على األرضية. كنت أحترق. و عليَّ حالما صلَّى اهللا اَالب 

. ماذا لو أن القوة أفسدتني  هللا اَالب! سكبتَ ، "أيها االحزن. صرخت بصوت عالٍ  باإلفتخار وٕاستخدمتها كل قوتك عليَّ
اهللا اَالب، أنت تعرف ماضيَّ وحاضري ومستقبلي. أيها فاسدًا أو متكبرًا.  يرأصئال بطريقة خاطئة؟ أرجوك، ساعدني ل

أن أدخل فاسدًا. أريد  يرأريد أن أص. ال بهذه القوةأليس كذلك؟ كيف هو مستقبلي؟ أرجوك أظهره لي! أرجوك ساعدني 
  قال، "حسنًا، سأكون معك." ي، الحظنيلسماء." فيما كان اهللا اَالب ا

من أجل خالص عائلتي. بدأت أصرخ بكل قوتي وأتشقلب على  صراربإهذه الفرصة، صرخت مع لم أكن راضيًا بجوابه. 
  األرضية الرخامية.

صلوات بو  وبةمزاج الغرفة السرية بالحزن. كنت أصرخ بشكل متواصل بتما  حدٍ إلى على الفور إمتأل ، هذه وبسبب أفعالي
نتيجة خالص والدتي وٕاخوتي؟ العديد من أعضاء عائلتي يؤمنون بك  يأسألك. ما هإني تضرع، "أيها اهللا اَالب! أرجوك، 

ديل خلَّصًا البغير؟ إن لم يكن مُ ؟ لماذا يكون ذلك؟ ماذا عن أخي الصخلَّصينفقط مُ  ك. لماذا ثالثة أو أربعة منهمنويخدمو 
. يا رب! يا اهللا اَالب!" كنت مستمرًا في الصراخ. فيما كنت له كوالدٍ أنا ربيته  !. أرجوكهو الجحيم .... أرجوك خلِّصه

  أصرخ، كنت أتشقلب وأدور على األرضية.  
سنًا! حسنًا! يا راعي كيم! أنا أعرف لماذا فيما كنت مستمرًا في الدوران والتشقلب وأنا أصرخ، بدأ اَالب يريحني بقوله، "ح

  فرصة. لذلك، الحظ بإنتباه ما سأريه لك."تصرخ. أنا أعرف قلبك جيدًا. سأعطي لعائلتك 
  

  * إنتقال األفرع واألوراق من شجرة الحياة
  

وخضراءة  الشجرة صحية جدًا ومنعشة في داخل الغرفة السرية، كانت أوراق من شجرة معينة تتحرك وكأنها حية. بدت
أن الشجرة التي كنت أنظر إليها تكن لدي فكرة ذه الشجرة منعشة جدًا. لم تبدو همفعمة بالحيوية. كانت ملفتة للنظر كيف و 

سيقان السَّيدوم أو اللبالب. حال وصول . كانت األغصان تشبه بإتجاهيكانت شجرة الحياة. بدأت أغصانها تتلوى 
ُأدغدغ لدرجة اإلنزعاج. كان اهللا اَالب ويسوع وموسى يشاهدون كيف  . أصبحتُ األغصان إليَّ بدأت تلمس رأسي وجسدي

خالص عائلتي وٕاخوتي واألن ُأدغدغ من شجرة. قلت، "أي نوع من الشجرة قد بكيت وحزنت بشأن فعلي. كنت  ةكون ردتس
رته وألقيته على ني؟" فيما تكلمت وسخطت، مسكت بأحد األغصان، كسضايقهذه؟ لماذا تزعجني؟ لماذا تلمسني وت

      .يةاألرض
اهللا اَالب كثيرًا لتصرفي غير المتوقع وقال، "أوه، راعي كيم! لماذا فعلت ذلك؟ لماذا؟ أنا أقدِّر هذه الشجرة تفاجئ 

. لماذا فعلت هكذا شيء؟" في تلك اللحظة، قلت لنفسي، إني أقدِّر هذه الشجرة كثيرًا ولها مكانة عظيمة عنديوأغصانها. 
. بدأت أتراجع إلى الخلفكنت مصدومًا وخجالنًا.  ˊرها اهللا اَالب ويهتم بها كثيرًا.تكون هذه شجرة الحياة التي يقدِّ  أه! قدˋ

   ة.  حدث في لحظ اهذكل 
؟ تأسفت فورًا لعملي هذا. كان ينبغي أن أسأل اهللا اَالب أوًال عن هذه الشجرة. تضايقنيتتحرك هكذا لشجرة كيف يمكن أن 

  ضًا عن نفاد صبري وعن طبعي السيء في المقدس السماوي.قدمت عر لقد 
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الغفران طلبت وأحنيت رأسي و  تذمر يسوع في خيبة أمل. هذا الحدث حصل بسبب جهلي. سقطت بسرعة على ركبتيَّ 
  بإستمرار.

الحياة. كل مباالتك، سقطت عدة أوراق من شجرة لعدم ي. بدأ يشرح، "يا راعي كيم، إصغي جيدًا! توتر خفف اهللا اَالب عن 
كل هذه األشجار، إني باألخص أقدِّر األوراق من بين األشجار والنباتات في هذه الغرفة عزيزة عليَّ جدًا. على أي حال، 

مرتبطة مباشرة بنفوس  إنهااألوراق من شجرة الحياة تمثل نفوس البشر. في الواقع، من شجرة الحياة. أنا أهتم بها كثيرًا. 
 تأسفترضية التي جعلتها تسقط تمثل نفوس البشر. أنظر!" فيما كان اهللا اَالب يشرح بالتدقيق، البشر. األوراق على األ

  بطيبته.كنت مذهوًال . جدًا لعملي
نحوي وبدا وكأنها تحاول أن تعبِّر عن شيء لي. بإستمرار رغم أن فرع الشجرة فقد عدة أوراق، إال أن الشجرة تحركت 

؟ ما الذي تمثله أفعال الشجرة؟ كنت هذايعني  ذاي ووجهي وبقية أعضاء جسدي. ماأن تعبر عن شيء بلمس رأس حاولتْ 
 متحيرًا وفضوليًا حقًا. 

  

كان حقيقيًا أم ال. كنت تسأل بإصرار إن دعنا نميز إيمان إخوتك، اهللا اَالب بمحبته العظيمة وقال، "حسنًا، لمسني 
ُيظهر لي. بدأ قلبي يتسارع ولكني كنت ال أزال فضوليًا جدًا. األوراق قلقًا جدًا بالجواب الذي س وسُيظهر لك إيمانهم." كنتُ 

فيما التي كانت قد سقطت على األرضية بدأت تتحرك ببطء وتتحول. تحولت األوراق إلى إخوتي وأبناء وبنات إخوتي. 
واحدة تلو تختفي  والبقية بدأتثالثة فقط بقيت ن كل هذه األوراق، ، ُصدمت وصرخت في الحال. مِ كنت أشاهد المشهد

مرة أخرى. في بدأ غضبي يحتد شعرت بيأس و األخرى. قلت، "أه! إخوتي! أخي الصغير! كيف يمكن أن يكون هذا؟" 
         مرة أخرى أتشقلب وأدور على األرضية.صرت الحال سقطت على األرضية الرخامية وبدأت أبكي بصورة هيستيرية. 

نه لي! ألي سبب و ! كيف يمكنكم أن تفعلوا هذا بي؟ كان األفضل لو لم تر ألقدسا "يا اهللا! يا يسوع! يا اهللا الثالوث
، كنت ال أزال أصدق أنهم مخلَّصين. ما الذي تفعلونه بي؟" هذا؟ إن لم أكن قد رأيت إلعطائي هذا األلمجلبتموني إلى هنا 

أغمي النهاية ت أنتحب. وفي كن لست أعلم كم من الوقت. توقف اللم يكن في إمكاني التحكم بحزني وصرت أبكي ب
 .عليَّ 

  

: " أشجعهم بطريقة ال مبالية. كنت أقول مثالً أو أنصحهم دائمًا أناس أخرين عن إيمانهم، كنت أو كلما كنت أشجع إخوتي 
على أصابع  دوسأكثر بشأن مشاعرهم. لم أرد أن أ مهموماً كنت  يأبعد من هذه العبارة ألن ذهبكونوا أوفياء." لم أكن أ

الحقيقية إليمانهم الحالي، تهت تمامًا. طبيعة ُأظهرت لي ال، على إفتخارهم. على أي حال، بعد أن أخر بكالمأو م، قدمه
  . كنت متحيرًا تمامًا.عرف ماذا أفعللم أ

، قال لي، "يا راعي كيم، توقف عن فاقد الوعيكان اهللا اَالب يربِّت على ظهري برفق فيما كنت  . حينما إستردت وعيِّ
جل ألتعلم ذلك؟" ولكني إستمرت مرة أخرى ألتمس ال ليس فيه دموع أو حزن. أ مكانٌ لم أن هذا اء األن. أنت تعالبك

نظر بإنتباه." أراني اهللا اَالب أوالحظ الخطايا المخفية إلخوتِك. . قال، "حسنًا، حسنًا. توقف عن اللهاث إخوتيخالص 
 ثمار التوبة.ليس لهم مع ذلك و وا. في الواقع، هم يعرفون أنهم تابوا، ذلك، قال، "إخوتك تاب عالوة علىالصورة الواضحة. 

 ،ب، ولكن مع ذلكجدية وأنا أعاني وجعًا، "أيها االَ ب !" فسألتُ دقصِ دليل. ليس هناك قلب مكسور، وال بدون لقد تابوا 
   عليهم."تحنن إشفق عليهم. أرجوك أرجوك 
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: َكْسُرِك  َعِديُم اْلَجْبِر َوُجْرُحِك ُعَضاٌل. َلْيَس َمْن َيْقِضي َحاَجَتِك ِلْلَعْصِر. َلْيَس َلِك َعَقاِقيُر ِرَفاَدٍة." "َألنَُّه َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ
  )13-12: 30إرميا (
  

ى ُألْعِطَي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب ُطُرِقِه "َاْلَقْلُب َأْخَدُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َنِجيٌس َمْن َيْعِرُفُه! َأَنا الرَّبُّ َفاِحُص اْلَقْلِب ُمْخَتِبُر اْلُكلَ 
  )10- 9: 17إرميا َحَسَب َثَمِر َأْعَماِلِه." (

  

مغطى بالدموع. كان وأنا لست أعلم كم ناشدته. شعرت وكأني كنت ألتمس إليه إلى األبد. تشقلبت ودرت على األرضية 
أنك  لمويكون معي، "حسنًا، أنا أفهم قلبك! أنا أع راقبوجهي وأنفي مغطى بالمخاط. وفي النهاية وعدني اهللا اَالب أنه سي

كثيرًا." وعدني اهللا اَالب أنه  هأكره هم الديني.ٕايمانقهم الدينية و صلواتك. ولكني أكره طر رد على تهتم كثيرًا بشأن إخوتك. سأ
اهللا  مان. شكرتُ . عليهم أن يقبلوا الفرصة بإيواحد ، كان هناك شرطعلى أي حال .ص إخوتي وأعضاء عائالتهمخلِّ سيُ 

    أبكي. فيما كنتصرت أعبده و اَالب بصوت مسموع 
توهج ت ةالنار المقدس تلجدار الشفاف من عبر الغرفة. داخل الجدار الشفاف، كانلفيما مضى بعض الوقت، إنتبهت جيدًا 

. فيم كنت عرت باإلحتراقشجدًا،  ةحامي نت. كامن المكان الذي كانت واقفًا فيه بشدة. إستطعت أن أشعر بالحماوة الكثيفة
د نفسك عِ ، تكلم اهللا اَالب، "يا راعي كيم! ستدخل تلك الغرفة قريبًا. لذلك أِعد نفسك بصلوات وافية. عليك أن تُ اأحدِّق فيه

  : "أمين!" بجدية، جسديًا وروحيًا. هل تفهم؟" وبدون تردد، أجبت بصوت عالٍ 
اهللا، "هل هناك أنفاق  ثم سألتُ  ˊينبغي عليَّ عبور الغرفة إلى النهاية.ˋ، اهللا اَالب شخصيًا، صممت بتعهدٍ  منذ أن كلمني

أجاب اَالب، "نعم، هناك غرف عديدة أخرى مثل هذه! يا راعي كيم،  ة في السماء؟"وهجنارية أخرى أو غرف مقدسة مت
أقل التي ستدخلها ستكون فة األولى وهلم جرًا. الغر ثم غرفة نار مقدسة متوهجة أخرى، ة، وهجستدخل غرفة نار مقدسة مت

مفتخرًا أن ال تكون متكبرًا أو  جبثم ستصبح أكثر حماوة فيما تدخل عبر كل غرفة. أنا سأسكب كل قوتي عليك. يحماوة 
في بهم المطاف لذلك، العديد منهم إنتهى جدًا بسبب القوة التي أعطيتها لهم. العديد من خدامي أصبحوا متكبرين . بنفسك

وتزداد تظهر جدًا! يا راعي كيم، ينبغي أن تتواضع أكثر من أي وقت مضى. فيما العجائب والقوة  ي حزينالجحيم. إن
صل دك الناس. لذلك، ينبغي أن تكون حذرًا أكثر من أي وقت مضى. كن حذرًا جدًا بالقوة الروحية التي تحستمجِ شدة، 
   ا.عليه

وغير كفوء. لم أكن أفكر بأني  خادم ضعيفإلى النعمة لماذا منح اهللا هذه المهمة الهائلة وهذه  ةليس لدي أي فكر 
. فيما بنفسي اً مفتخر كنت قلقًا للغاية. ينبغي أن ال أكون متكبرًا أو مسؤولية. قبل أي يحدث أي شيء، سأتعامل مع هكذا 

ذكرى زيارتك للغرفة بلطف على ظهري، "يا راعي كيم! لإلحتفال بت كانت أفكار مقلقة تمأل ذهني، تكلم اهللا اَالب إليَّ وربَّ 
  ."ن زيارة الجحيم لتشاهد ما تحتاج إلى مشاهدتهالسرية، عليك األ

. مظهري الجسدي التعامل معهاهللا اَالب! أنا ال أستطيع زيارة الجحيم. ال أستطيع  أيهاُصدمت بأمر اهللا اَالب. فقلت، "
واقع، أنا ال أريد الذهاب!" وفيما كان اهللا اَالب من الذهاب. في الإني خائف ليس كما يبدو عليه. إني إنسان جبان جدًا. 

." ولكني هناك لتتعامل مع الحالة كل شيء على ما يرام! إيمانك الحالي هو أكثر من كافٍ "قال،  يضحك بصوت عالٍ 
، ." فيما وضع يسوع يديه عليَّ وصلَّى، قالأنا خائف جداً ذلك! أستطيع ، "يا اهللا! ال قاومت بإصرار وقلت بصوت عالٍ 

  يارة الجحيم.لست مضطرًا لز ، نتيجة لذلكالنهاية.  حتىزلت أقاوم  ما"سأمنحك كل القوة." حتى بكلماته المشجعة، 
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قال اهللا اَالب ويسوع، "يا راعي كيم! األن هل تؤمن بكل ما أريناه لك؟ من األن فصاعدًا، أنت لن تحجم فيما بعد عن 
إبليس. ينبغي أن  يةلتي أريتها لك والتي سأريك إياها في السماء والجحيم وهو كل األشياء التي أريتها لك، األشياء ا وثيقت

لت كما أمرك، فإني . إن عمِ تماماً بشكل صحيح على المحك. ينبغي أن يؤمنوا بي تنجز مهمتك، الكثير من النفوس 
    النهاية!"   حتىمطيعًا  . كنتصدَّقسأسكب عليك بركات ال 

أفكر بنفسي كنت  يما كانوا يربِّتون عليَّ بلطف. لسبب ما، ُمنحت لي نعمة خاصة.ون فكان اهللا اَالب ويسوع يتناوب
ها. يصعب عليَّ وصفها بعيوني الجسدية أو بذهني المحدود. تخيل. عظمة اهللا اَالب ال يمكن فحسب كخاطئ وخادم غبي

ن إختباري مع اهللا العظيم؟ من عأن أعبر اهللا اَالب بخاطئ مثلي. كيف يمكنني بكلمات بشرية إلتقى بطريقة ما، 
  عنه. كي أعبِّرل محتاج إليهاالمستحيل أن أصف أو أكتب أو أحدد اهللا بمصطلحات بشرية 

وأن ال أفشي سرها ألي شخص. إكتشفت فيما بعد أن هذه الغرفة السرية حافظ على سرية هذه الغرفة قال اهللا لي أن أ
ثم  بدقة.ب عن أهميتها بعد مرور عدة أشهر شرح لي الرَّ من  ،الحقاً المكان. سًا سماويًا. كنت جاهًال بشأن هذا قدِ كانت مَ 

  الغرفة السرية.  عن أكتب الكتاب الثالث  ، "الغرفة السرية." بدأتُ ت بعنوانأمرني أن أكشف المعلومات للناس. كان
وشاهدت الفضاء والمجرة.  ، نظرتعرش اهللا قدامعرش اهللا لفترة طويلة. فيما كنت واقفًا  قدامس ووقفت قدِ خرجت من المَ 

السماء، أو المجرة، أو  إن كانت ،فيما كان اهللا اَالب جالسًا على عرشه، لم يكن هناك مكان ال يستطيع الوصول إليه
  تحت قدَمي اهللا اَالب.   كانتالفضاء أو األرض. بدا وكأن كل الخليقة في الكون 

 

َيا َيْعُقوُب َوَجاِبُلَك َيا ِإْسَراِئيُل: َال َتَخْف َألنِّي َفَدْيُتَك. َدَعْوُتَك ِباْسِمَك. َأْنَت ِلي. ِإَذا اْجَتْزَت  "َواآلَن َهَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ َخاِلُقكَ 
ِرُقَك. َألنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإَلُهَك ُقدُّوُس ُيحْ  ِفي اْلِمَياِه َفَأَنا َمَعَك َوِفي اَألْنَهاِر َفَال َتْغُمُرَك. ِإَذا َمَشْيَت ِفي النَّاِر َفَال ُتْلَذُع َواللَِّهيُب الَ 

  )3-1: 43إشعياء ِإْسَراِئيَل ُمَخلُِّصَك. َجَعْلُت ِمْصَر ِفْدَيَتَك ُكوَش َوَسَبا ِعَوَضَك." (
  

نفسي شخصًا يشكك في كل مسألة. إني أشكره كثيرًا ألنه دعاني، ولكني في  أعتبرُ مثلي.  ودعا شخصاهللا اَالب عيَّن 
السؤال عنه.  خالص أقربائي، ال أستطيع بعدُ  عن وضعجدًا. منذ أن شاهدت وٕاختبرت األن ال متوتر لوقت، إنسانٌ نفس ا

فهمها. طرق اهللا هي عبارات أستطيع بلي  هوشرح هن اهللا بكل لطف أظهر لوكي المتذمر، إال أبالرغم من إثمي ووقاحتي وس
لن أنسى يه أن يوضح األمور بطريقة أكون قادرًا على إدراكها. بسبب مستوى فهمي المحدود، كان علو أعلى من طرقنا. 

ة واإلنطباع الذي بهجاللي في ذاكرتي وستكون دائمًا س السماوي. إنها محفورة قدِ في المَ األقدس أبدًا لقائي مع اهللا الثالوث 
 إختبرته.

  
  * السيدة كانغ هيون جا تزعج الرَّب

  

يسوع رافقني لزيارة األخت ت بايك بونغ نيو إلى المستشفى ثانية لوجع ظهرها. ُأخذت األخ :السيدة كانغ هيون جاتقول 
ب الرَّ  المستشفى. حال وصولنا، جلسنا على سريرها وبدأنا نتكلم معها. سألتُ كنا ندخل ب أمامي فيما بايك. مشى الرَّ 

بعيد جدًا عن منزله؟ يا رب! هل  ار، "يا رب! منزل الراعي يقع في أفضل أماكن اإلقامة في السماء. لماذا منزليبإصر 
لكي يكون  ئاتلطيفة في السماء؟" أجاب يسوع، "ينبغي حصولك على المكافو ممكن أن تنقل منزلي إلى منطقة مجاورة 

جدًا، ما الذي تريدينه  لديك منزل عالٍ  منزلك هناك." ضحكت األخت بايك بونغ نيو وقالت، "يا سيدة كانغ هيون جا، أنتِ 
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عن عروستي كانغ هيون جا! بعد أن منحتها هبة النبوة تكلمي ب بنظره وقال، "يا قديسة بونغ نيو، ال تمال الرَّ بعد؟" 
ال أعرف ماذا أفعل بها!" عندئذ ضحكنا كلنا  .طوال اليوم معروفٍ و  أسئلةٍ بإصرار فإنها تسألني عيون روحية مفتوحة و 

ألسأل يسوع أسئلة طوال اليوم. عندئذ قال  ة بشأنهفضولي لبعض الوقت. سألتني األخت بايك بونغ نيو عن أي شيء كنتُ 
   ب، "هذا ما أقوله أنا!"الرَّ 

سؤاًال أخر: "يا يسوعي المحبوب! في المرة األخيرة قلت أن القديسين السماويين يستطيعون المجيء إلى األرض.  ثم سألتُ 
يمكنها المجيء إلى األرض ة السماء مالئكح؟ هل هذا ممكن؟ هل هناك أية تدعم ذلك؟ أنا أعرف أن هل هذا صحي

ر ذلك في الكتاب المقدس. النفوس التي قد رحلت يمكنها العودة إلى برِّ هناك أية تُ  ،القديسين. إن لم تخونني الذاكرة تحميل
  األرض؟ هل هذا ممكن؟

إلى األرض ود أن تعلي؟ على أي حال، النفوس التي ذهبت إلى الجحيم ال يمكنها ستحيل هو مقال يسوع، "ما الذي 
النزول إلى األرض  فإن النفوس في السماء تستطيع إذناً  منحتُ  ذانهائي. إإنه ثانية. حالما يذهب الشخص إلى الجحيم، 

  شرف على الزيارة.اهللا اَالب يُ  للزيارة.
  

ألن؟" قال األخت بايك بونغ نيو وأنا، "يا رب! هل بإمكانك جلب رجال مذكورين في الكتاب المقدس من السماء ات سأل
ب ن من كنيسة الرَّ أتكلم عنهم كل الوقت. القديسو هذه األيام في ب. ! أنا أقدِّر القديسين في كنيسة الرَّ ب، ليس بعدُ الرَّ 

 همب. يصلون بغيرة ويعبدون اهللا بطريقة خاصة جدًا. النفوس السماوية ترغب رؤية ولقاء القديسين من كنيسة الرَّ 
فقط ب ب. في السماء، النفوس تستطيع أن تشاهد كنيسة الرَّ أزور كنيسة الرَّ كلما هم معي يسألونني إن كان بإمكاني جلب

ب هي في بالفيديو كاميرا. عبادتكم وخدمتكم ُتِسرُّ اهللا كثيرًا. كنيسة الرَّ سجلت المشاهد حيث المالئكة  من خالل شاشةٍ 
  مقدمة األخبار." 

 جميع. لهذا السبب بنفسيب، "بالتأكيد، أنا أنشر أخبارًا عنكم عنا؟" أجاب الرَّ أخبارًا  أنت ب، "يا يسوع! هل تنشرالرَّ  سألتُ 
   بها جدًا."يهتمون  النفوس في السماء يعرفون عنكم. إنهم

ب، "من هذه الليلة ثم ذكرت ثانية الموضوع عن نقل منزلي إلى أفضل مكان في السماء. فيما كنت أسأل ذلك، أجاب الرَّ 
   رضوني. إبدأوا في اإلعتراف بمحبتكم لي وٕارضائي. هل يمكنكم فعل ذلك؟"تُ فصاعدًا، ينبغي أن 

، "نعم". قال يسوع، "يا قديسة كانغ هيون جا كل ما تعرفينه هو أنا! إن وبإشارات ودية وبصوت ناعم ومفرح أجبتُ 
، بسبب ربماي السماء. ف منطقةإلى أفضل  يب نقل منزلب. الرَّ ، ماذا عن الراعي كيم؟ ثم ضحك الرَّ فقط أحببتيني أنا

عن المنازل لبات. سألت ب منزلي. لذلك قررت أن أضع المزيد من الطِ إيماني وتضرعاتي المستمرة. بأمر واحد، نقل الرَّ 
ب منهم أن يحصلوا في السماء. على أي حال، طلب الرَّ  نطقةقل أيضًا إلى أفضل منا لتُ كنيستناألخرين في عضاء ألل

  ا في الصالة. على المكافأة وأن يستمرو 
 

  ستفزتُ  األرواح الشريرة* األخت بايك بونغ نيو: 
  

المستشفى. بالعالج الجسدي مرة في اليوم، خف الوجع في نهاية المطاف. مراجعة كان ظهري يؤلمني كثيرًا لذلك قررت 
ب يسوع والروح القدس زارني الراعي والسيدة كانغ هيون جا فيما كنت في المستشفى. بعيوني الروحية، إستطعت رؤية الرَّ 
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 غضونالجهات. في  جميعب، كل األرواح الشريرة في الغرفة صارت تجفل وبدأت تلوذ بالفرار من يرافقهم. حالما ظهر الرَّ 
  الغرفة.من غادرت كل األرواح الشريرة لحظات 

ها باألخص بصورة جيدة. زوجة الراعي خطيبته وكان يعاملإعتبر ب أراحني الراعي وزوجته فيما قمنا بأداء خدمة. الرَّ 
عن حبها ليسوع. دائمًا ب. كانت السيدة كانغ هيون جا تعبر غيورة جدًا للمعاملة الخاصة التي كانت تستلمها من الرَّ  كنتُ 
ر عن حبها ليسوع. كانت تعبِّ وهي حبها. لم يكن يهمها إن كان الناس في المستشفى يشاهدونها  ب كان يحبها لتعبيرالرَّ 

  .   األوقاتسوع في كل تظهر حبها لي
  

حوله ليرى إن كان هناك من يشاهده. ثم بدأ يرقص بطريقة مسلية. بدأت زوجته من فيما كان الراعي يعبد ويرنم، نظر 
يضحك يسوع، فإن  ترقص، لكنها كانت ترقص في الروح القدس. يسوع صار يقلد الراعي. حينماوصارت تحذو حذوه 
ب الذي هو الرَّ روٌح  يستطيع. كيف ب هو روحٌ الرَّ ˋضحك عاليًا، كنت أفكر في نفسي، جدًا. كلما كان يسوع يصوته عاٍل 
األقدس . اهللا الثالوث تماماً  أدركت أن اهللا اَالب ويسوع والروح القدس يملكون ميزات مثلنا ˊمثل إنسان؟كثيرًا أن يضحك 

  بإمكانه أن يعبر عن الفرح أو الحزن.
    

  لى صورتهلقنا عب قال أننا خُ * الرَّ 
  

رة الراعي وزوجته، عادت األرواح الشريرة فجأة. كان هناك سبعة أسِ  إنصرف. حالما فحسبلفترة قصيرة فرحة إال اللم تدم 
مقدمة  عندروح شرير ويشغل سريرًا يقف كان  ة.نَّ يشغل كل سرير من األِسرة إمرأة مريضة مسِ  أخرى في غرفتي. كان

، "ها أنِت، قد تذهبين إلى السماء ولكن تلقي بنظراتها الشريرة في المكانهقه فيما كانت رة. كانت األرواح الشريرة تقاألسِ 
. جداً  ! بشِّري قدر إستطاعتك، سيكون ذلك صعباً ستذهب إلى الجحيم معي. أتمنى أن أكون قد أستفزتكِ لناس هذه ا

مسلسل رعب. هذه كانت في شة التلفاز رأيتها على شاكنت قد ههههههههه!" كانت األرواح الشريرة تشبه مثل تلك التي 
  شعر جلدي.فيَّ قشعريرة ووقف  دخلت. جداً  األرواح الشريرة التي رافقت النفوس المدانة. كان ذلك مروِّعاً 

 

ة. كلما صرت أصلي باأللسنلذلك منذ وجودي في المستشفى، لم يكن مسموحًا لي أن أصرخ أو أتكلم بصوت مسموع. 
ضمن مجموعة األرواح الشريرة، كان رؤية أجسادهم مملوءة باألرواح الشريرة. نت أستطيع ين كغير مؤمن كنت أنظر أناس

كما أنها إلنجيل. قراء الالمسؤولة عن الشك. هي التي تسبب العمى الروحي و تلك التي ترافق النفوس المدانة إلى الجحيم 
مؤمنين أخرين ممن لهم بإمكان إلى الجحيم.  يموتوا في حوادث سيارات لكي يسحبوهمألن ير المؤمنين تسبب للناس غ

  عيون روحية مثلي أن يشاهدوا هكذا أحداث بوضوح.

  
  2005أذار  25يوم الجمعة، 

  
ا َمَضْوا ِبِه َأْمَسُكوا ِسْمَعاَن َرُجًال َقْيَرَواِنّيًا َكاَن آِتيًا ِمَن اْلَحْقِل َوَوَضُعوا َعَليْ  ِليَب ِليَ أية الِعظة: "َوَلمَّ ْحِمَلُه َخْلَف ِه الصَّ

  )26:23لوقا َيُسوَع." (
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  تجديدمشهد لمعاناة يسوع و * كيم، جوزيف: 
  

الجلجلثة. مات على الصليب وسكب دمه ألجلنا. نحو يسوع رفع الصليب ومشى  الليلة، نحيي ذكرى معاناة ربنا يسوع.
   إلى الِعظة.نستمع فيما كنا نتذكر يسوع على الصليب، كانت رعية الكنيسة وأنا 

ب. كيف أنه شاهد ما كان يجري وحمل صليب الرَّ و من الحقل إلى المكان  جاء وعظ الراعي عن سمعان القيرواني الذي
من الناس وسمعت أصوات ثرثرة عالية.  اً أثناء منتصف الِعظة، فيما كان الراعي يتكلم بحماس، رأيت رؤيا. رأيت حشد

 ب ينزف بغزارة من كل جسده.الرَّ دم لشوك. كان رأيت يسوع واقفًا في منتصف الحشد وعلى رأسه تاج ا
  

ب كان المشهد الحي واضحًا أمام عينيَّ وكأني أشاهد فيلمًا سينمائيًا. الحظت بأني كنت واقفًا في منتصف الحشد. كان الرَّ 
أن أكون مثل  . صليتالصالةب، كنت أركز في ينظر إليَّ وٕالتقت أعيننا. قبل بضعة أيام من بدء إحياء ذكرى معاناة الرَّ 

 حمله.في لم األسمعان وأرفع الصليب. صليت ألختبر حمل الصليب الثقيل وأختبر 
 

جراحاته عميقة في كل جزء من جسده. كان ينزف بغزارة وبشكل  كانتأمامي، كان مضروبًا لدرجة  الموجوديسوع، 
ل الحشد صارخًا، "لماذا تفعلون حو شكل مسعور ب رك صغيرة. ركضتُ متواصل. كان الدم يتساقط على األرض ويشكل بُ 

أن ال يضايقوا ويضربوا الصراخ ألقنع الناس في فعل ذلك." إستمرت  هكذا؟ أرجوكم ال تضربوا يسوعي. أرجوكم توقفوا عن
 القيام بذلك.من ب ووجدوا متعة سوع. ولكنهم لم يهتموا، بل إستمروا في ضرب الرَّ ي
 

ب وشعره ملطخًا بالتفل لزج مقرف. كان وجه الرَّ ببلغم ب ه. تفلوا على الرَّ يستهزأون بوهم حين تفلوا عليه كان األسوأ 
ب بيده المغمسة بالدم. نظر إليَّ فيما كان على األرض. مسكني الرَّ  مساعدتهوالبلغم. فيما إقتربت من يسوع، حاولت 

. هذا كلإني أعانيجوزيف!  يا وقال، "أوه، هذا أنت، ه من أجلك! إتبعني ولتكن عينيك . الناس تستهزأ بي وتعتدي عليَّ
 عليَّ فقط."

 

إتبعوني!" فيما أمر يسوع بذلك، األن ب إتبعوني، ب على قدميه حامًال الصليب، قال، "يا قديسي كنيسة الرَّ فيما وقف الرَّ 
م حمل يسوع الصليب على ظهره، مشى أمافيما  واحد. صفتوقف الراعي عن الكرازة ونزل من المذبح. وقفنا كلنا في 

، لتكن عينيك عليَّ فيما تتبعني. حينما تنظرني أسقط فيما أمشي ب، يا قطيعي! ركِّ ، "يا كنيسة الرَّ أعلنالصف و  ز عليَّ
 كالمهفيه! إني ُأجدِّد المشهد، باألخص لكم." حالما نادى ب في الموقع الذي سقطتُ تمامًا أن تتوب  جبحامًال الصليب، ي

 ًال الصليب على ظهره.هذا، بدأ يمشي أوًال في الصف، حام
  

كل المشهد حيًا ب رؤيةبعيوني الروحية إستطعت . من الداخل ل الكنيسةو بين كراسي الكنيسة وح ما ب األن يمشيكان الرَّ 
وضوح. إستمرت المشاهد، مشهدًا تلو األخر. كنت أتبع يسوع ماشيًا وراءه فيما كان الراعي ماشيًا خلفي. السيدة كانغ 

. إستمرنا نتبع يسوع بهذا الترتيب. كنا جميعًا نيو والشماسة شين كانوا يتبعوننا، بالتعاقبيك بونغ هيون جا واألخت با
مغطيين بالدموع. فيما كان يسوع يحمل الصليب، سقط عدة مرات فيما كان يضعف من ثقل الصليب والضرب. أعضاء 

  نتبعه.  اب فيما كنالرَّ  عن معاناةكله الكنيسة ممن كانت عيونهم الروحية مفتوحة شاهدت الحدث 
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  مرة 14* سقوط 
  

 نفسب يمشي والصليب على ظهره ثم سقط. سقطنا نحن أيضًا في الحال على ركبنا وطلبنا التوبة بدموع في كان الرَّ 
، ثانيةرة فيما كان ينهض. مرة بيبصعوبة ك تحمليب يسوع. طلبنا التوبة بندم لفترة طويلة. كان الرَّ فيه الموقع الذي سقط 

ب يترنح ويتأرجح فيما كان مستمرًا في المشي. . كان الرَّ في خطواته ب الصليب ووضعه على ظهره وبدأ يمشيرفع الرَّ 
تحمل الوجع في قلبي. تمكن من المشهد عن كثب، لم أمراقبًا ب فيما كنت ماشيًا خلف الرَّ كان يخطو خطوة في كل مرة. 

   بكي بإسراف.، صرت أرضوٕالى األ سماءالفيما رفعت نظري إلى 
  جميع رعية الكنيسة يتوبون بندم أيضًا.كان كنت أتوب بندم. عالوة على ذلك، 

عدة خطوات ثم يقع ثانية. كلما يتمكن من المشي ب بالكاد ب يسقط وينهض أثناء مشيته نحو الجلجثة. كان الرَّ إستمر الرَّ 
ن من الوجع فيما كان الدم يتساقط على ب يئِ كان الرَّ رحمة. بال بالسياط  بهب يسقط، كان الجندي الروماني يضر كان الرَّ 

مرئية بكل وضوح. كانت أصوات الناس األشرار فوضوية وصاخبة. شكل قطرات من جسده. كانت بقع الدم على األرض 
أعضاء الكنيسة العيون الجسدية يمكن للشخص أن ينظر . بدا الناس وكأنهم يتمتعون بمعاناة يسوع. بأذنيَّ ضايق الصوت 

   ب ُيجلد ويتعذب أثناء مشيته.في دوائر داخل الكنيسة. ولكن بالعيون الروحية كنا نشاهد الرَّ  ماشية
ب؟ األشرار! ال تفعلوا ذلك! لماذا تعذبون الرَّ الناس أيها ت، فقلت، "صمفي ذلك ، لم أعد أستطيع مشاهدة غضبي إنفجر

ب أربعة عشر سقوط والنهوض. فيما كنت أشاهده، سقط الرَّ ب في اللماذا؟" تالشت مناشدتي مع صوت الحشد. إستمر الرَّ 
ثالثة إلى أربعة كانت قد مضت  ،ودموع. مضى الوقت بسرعة إنفعالب، كنا نتوب بمرة. في كل موقع سقط فيه الرَّ 

  ساعات.  
إخوتي ، "يا راعي، يا بصوت عالٍ  ب وكأنه لن ينهض. صرختُ الرَّ  بداهذه المرة في ن بأكثر شدة. صار يسوع يئِ 
  ينبغي أن أفعل؟"وع قد سقط ويبدو أنه لن ينهض. ماذا وأخواتي! يس

  

  * جوزيف يرفع صليب يسوع
  

ب. فيما حاولت مساعدته، أشار إليَّ على األرض. أردت مساعدة الرَّ  يسقطإمتأل قلبي بالشفقة فيما كنت أنظر يسوع 
ا صرخ الجندي الروماني إمتلكني الخوف على الفور. ، "ها أنت تعال إلى هنا!" حينمإصبعه للمجيء إليهجندي روماني ب

ترددت  صدمة. فكرت أن قلبي سيتوقف عن الخفقان. قلت لنفسي، هذه مجرد رؤيا. هذه ليست حالة حقيقية.أصبت ب
ت أن ال أستجيب ألمر الجندي الروماني. ثم سحب الجندي الروماني سيفه وٕاندفع نحوي. قاومت وكافحت وضربت قرر و 

، "إرفع الصليب على الفور. ماني سيفه على عنقي وهددنيتفعل؟" وضع الجندي الرو  ذااألرض قائًال، "أه! ما على رجليَّ 
      األن! إن لم تفعل ذلك، سأقطعك! إرفع الصليب األن!"

ما كان يحدث.  ،راعي الكنيسة ،كنت مشوشًا جدًا وخائفًا. بدأت أشرح لوالدي ˊكيف يمكن أن يحدث هذا؟ˋقلت لنفسي، 
    ال لي الراعي أن أطيع أمر يسوع.ق

كان عليَّ أن أحمل الصليب وأتبع يسوع.  ،كانت ِعظة الليلة عن سمعان القيرواني الذي حمل صليب يسوع. مثل سمعان
ب. لم لرَّ يما كان سمعان يحمل الصليب للت غلطة واحدة. صليت ألجل فرصة ففعقطع رأسي إن ألن يُ كنت في خطر 

  حدث في أحالمي. وٕان حقيقيًا، حتى هذا  أتوقع أبدًا أن يكون
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فيما ظهر  ردة فعلي. نلم أكن أتوقع أن صالتي تستجاب بهذه السرعة. كنت مندهشًا ومصدومًا ولم أعرف كيف تكو 
على حمل الصليب. لكن األن الحالة ال يمكن تجنبها. عليَّ أن أحمل الصليب في البداية ، لم أتجرأ عينيالمشهد أمام 

  . على بعد مسافة. كانت ال تزال مسافة. كان ثقيًال جدًا. بدأت أرى الجلجثة من ال يمكن تصوره الصليبثقل  ليسوع.
كم هذه اللحظة، لم أكن أدرك  حتى. لم أكن أعرف ماذا أفعل. موجوعاً فيما حملت الصليب، بدأ كتفي اليمين يتورم. كنت 

ركت هذه الحقيقة، بدأت أبكي وأتوب. حمل ثقل الصليب كان صليب. حمله يتطلب قوة وجهدًا كبيرًا. حينما أدثقل الهو 
  جدًا. ؤلماً م

ًا ومحمرًا. تورموصولي إلى المنزل. كان كتفي اليمين م حالالليلة، بعد إجتماع الصالة، فحصت كتفي اليمين  ذاتفي 
ي الصباح وضعت لمدرسة بسبب مرضي. فلذهاب إلى احتى إني لم أنتبه لأصبحت مريضًا وصار جسدي يؤلمني بشدة. 

. إستمر التورم نيلورم. على أي حال، كان الوجع ال يزال شديدًا ولم يغادر تخفيف الراحة العضل إمرهم على كتفي والدتي 
   والوجع لعدة أيام.

فيما كنت أصلي، جاء يسوع وقال، "يا جوزيف المحبوب! أنا أخذت الصليب وحملته. كان ذلك صعبًا جدًا. أليس كذلك؟ 
 أو حاالت شاقة، تذكرني اتت على الصليب. لذلك، يا جوزيف، حينما تواجه صعوبألمو يعًا سكبت الدم والماء ألجلكم جم

  ، فإنك ستتحملها. هل تفهم؟". ال تنسى! إن تذكرتني، مهما تكون الحالة صعبةدائماً 
ب كتفي ه." فيما لمس الرَّ فرصة لي ألحملالمل الصليب. أشكرك كثيرًا إلعطائك لح"نعم، يا رب! شكرًا. كان لي الشرف 

أنحاء العالم. ستستلم قوة عظيمة. لذلك،  كل، قال، "في المستقبل، ستكون خادمي وأنا سأستخدمك كثيرًا في بخفة المتورم
  ، حتى النهاية."في اإلنصياعوسريعًا كن متواضعًا 

 
  في السماءشأنًا  * القرى األقلكيم، جو أوين: 

  

بأن ألتحقق من ذلك  بةكنت ذاه .والدة أبي ووالدة أميأي مكان في السماء تعيش ي فذهب وأكتشف أل والدتيسألتني 
ب، الكثير للرَّ يعملوا في السماء. لم  كانواقبل وفاتهم. لذلك  ب كمخلِّص وملكٍ الرَّ والدة أبي ووالدة أمي قبلوا ب. لرَّ أسأل ا

الذي كانوا يسكنون فيه في السماء منازل مبنية مثل  كان للمكانالخارجية للسماء األن.  طرافلذلك كانوا يعيشون في األ
   الشكل. ت ذات طابق واحد وكلها ذات. كانمجموعة متكاملة من الشقق
حدث بعض الناس في الحديقة العامة لبضعة أيام. لر بعد أن رأها تبشِّ  طابق واحدبوالدة أبي قال يسوع أنه بنى المنزل ل

 ذلك بنفسي.تحقق من ألوالدة أبي وذهبت إلى حيث تقيم السماء  زرتُ . مباشرة قبل وفاتهاذلك 
 

والدة أبي ووالدة لم تكن . إنه أفضل سعادة. في السماء، يختبره أي قديسفرح ب هو أفضل الرَّ  محبةأن تستلم في السماء، 
مكافئتنا هي  جزء منلوجودهن في السماء. جدًا سعيدات كنَّ يعاملن بإحترام و كنَّ ستلمن ملء كمال اهللا، ولكن يأمي 

 تعِملاأليام األخيرة من حياتهن على وشك الذهاب إلى الجحيم ولكن والدة أبي ووالدة أمي كانت . كاملة إستالم محبة اهللا
 .رائعينبدوا . تحولوا إلى شكل جميلو جدًا شبابًا  ابدو . في السماء التغيير

  

إلى السماء للقاء جدة أمي،  فيما وصلتُ  كل مكان. في رنانب. كان الحديث عن كنيسة الرَّ كان حاليًا، حديث السماء 
   إندفعوا كمجموعة وصاروا ينظرون إليَّ بذهول.والدة أبي ووالدة أمي الجيران الذين كانوا بقرب منزل 
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شعرت وكأني نجمة مشهورة. كنت مبتهجة وسعيدة. لم أكن أعرف ماذا أفعل. سألت، "أيها الجدات القديسات! هل 
ب. يسوعنا قديسي كنيسة الرَّ  اقديسين سماويين ال يعرفو ال يوجد ، "بالتأكيد، نحن نعرفك. بنوا من أنا؟" أجأن تعرفبإمكانكم 

ب يسوع مسرور جدًا. الخدمة في كنيسة الرَّ نسمع األخبار عنكم كل يوم. نحن . يومياً  بالمحبوب يتكلم عن كنيسة الرَّ 
توقفي عن مناداتنا  نيستكم التي تدار بإبتهاج وفرح. ولكن أرجوكِ ب يفتخر في السماء عن الخدمة في كغير عادية والرَّ 

  متواضعات جدًا. نَّ تزوريننا." كفخر لنا أن جدات. نادينا قديسات. إنه ل
 مأن أتحقق عنكب؟ القديسة كانغ هيون جا؟ هي طلبت مني أنه حين أزور السماء ، أليس كذلكوالدتيتعرفون سألت، "
يسوع دائمًا؟" أجبن، "نحن عادة نرى يسوع من بعيد. في  نمضت سنتين منذ وفاتكن. هل يزورك. يا قديسات قد موألتقي بك

في  ب على األرض.أبدًا عمل الرَّ  نلم يفعل نسبب أنهنه بشخصيًا." سألت، "لماذا؟" قالوا أأبدًا الواقع، يسوع لم يزرنا هنا 
يستلمن قبل وفاتهن مباشرة. لذلك، لم  ب كمخلِّص وملكٍ الرَّ  نلقبوله. كان ذلك الوصول إلى السماء عنالواقع، بالكاد إستط

   في السماء.مواطنات عاديات لنَّ أنهنَّ ب. قأي إهتمام خاص ومحبة من الرَّ 
ب. ذلك يتوقف على عملك للرَّ و ب، إعملي قدر إستطاعتك. منزلك ومكافأتك ستكون كبيرة في عمل الرَّ  ، "فيما تستمريلنَّ ق

كلما  هنا يستلم محبة أعظم من يسوع إن كان له منزل أعلى. فردب قدر إستطاعتك. العملي عمل الرَّ يا قديسة جو أوين! إ
ان ب بالتأكيد سعداء ومباركين." فيما كن يتكلمن، ككان المنزل عاليًا كلما يستلم محبة أكثر. أنِت وقديسي كنيسة الرَّ 

يحبن السماء كثيرًا. كلما كنت أسأل أو أريد مناقشة  نَّ ف. ومع ذلك، قلن أن السماء مكان عظيم وأنهخفي بصوتكالمهن 
أشعر  ال يردن المناقشة أو التفكير بها. كنتُ  يلوحن بأياديهن ويقلن أنهنَّ  على األرض، كنَّ  األمور التي حدثت لهنَّ 

     .بالفضول
يسوع، باألخص عن خاص من  طلبن مني أن ألتمس أي اسات! إن كان األمر هكذا، هل تريدقدييا جداتي القلت، "

؟" حين سألت ذلك، قفزن إلى األعلى واألسفل ورقصن بفرح، وقلن، "ماذا؟ صحيح؟ أه! ذلك سيكون عمًال ازيارته لكم
؟" والدة أبي ووالدة أمي"يا يسوعي المحبوب! هل بإمكانك زيارة منازل  يسوع، رائعًا! لسنا نرغب شيئًا أكثر من ذلك." سألتُ 

نه سيفعل ذلك. فرحت جداتي كثيرًا. ، أجاب وقال أبصورة مستمرة طلبالبناشدته كالمي و  كررتما حينب صامتًا. كان الرَّ 
  بكل إحترام ليسوع.  ينٕانحنو ن مبتهجات جدًا ك

ك ذات العناد عندب وقال، "حسنًا، قلت ليسوع، "يا رب، سأسأل جداتي الحقًا إن كنت زرتهم في أماكنهم أم ال." ضحك الرَّ 
علمتني والدتي وأعطتني مهمة سرية ألسالك عن هذا الطلب الخاص." هكذا جبت، "هذا صحيح يا رب! ." أمثل والدتكِ 
  .بصوت عالٍ أيضًا ب وأنا ضحك الرَّ 

. وبفرح قلت لجداتي، "يا قديسات! لزيارةكانوا حسودين ل جداتي.ب لوا زيارة الرَّ من جيران جداتي وشاهدأخرى جاءت نفوس 
  .كلماتي حين سمعوا." قفزت جداتي من الفرح أكثر مب ليزوركسأسأل الرَّ 

  
  2005نيسان  10ليلة األحد، 

  
َوَال َأَحٌد َيْعِرُف اآلَب ِإالَّ اِالْبُن َوَمْن َأَراَد اِالْبُن  ،أية العظة: "ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدِفَع ِإَليَّ ِمْن َأِبي َوَلْيَس َأَحٌد َيْعِرُف اِالْبَن ِإالَّ اآلبُ 

  )27:11متى َلُه." (َأْن ُيْعِلَن 
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  البلوري الشفاف* سباحة في المحيط كيم، جو أوين: 
  

اللقب، دعاني يسوع وسألني، "يا منمشة، هل تريدين الذهاب إلى السماء؟" أجبت في الحال، "نعم يا يسوع."  يبمناداة إسم
نحوهم. ن مقبليفيما شاهدونا ة السماء بوابفتحت ، وصلنا إلى بوابة السماء. المالئكة الحارسة للمدخل بلرَّ كت بيد افيما مس

ي األن الفرصة دما كنت قد سمعته من أناس أخرين. لاألن شفاف. كنت أشاهد البلوري المحيط الب إلى أخذني الرَّ 
األخت يو كيونغ التي كانت قد  . كان المحيط يتألق مثل جوهرة. الحظتُ شخصياً لمشاهدة المحيط البلوري الشفاف 

ي هي إبنة ياه جاألخت رح كثيرًا مع األخت ياه جي. وتسبح في المحيط. كانت تمالماء ترشش  ،في وقت سابقوصلت 
  أحب الماء ولكني لست أعرف كيف أسبح. إنيالشماسة شين. 

  

ب هذا الشيء مألوفًا لي. الحظ الرَّ لم يكن في البداية، كنت خائفة بعض الشيء من الدخول في المحيط البلوري الشفاف. 
القلق. هل ن جيدًا، أليس كذلك؟ توقفي عن ايسبح اي ويو كيونغ. إنهمجال تخافي. أنظري إلى ياه  "يا منمشة!ل، ذلك وقا

ب يدي، بدأ عي." مسك يسوع يدي وقادني إلى المحيط فيما كنت أقاوم. ولكن فيما مسك الرَّ سرِ تريدين أن تسبحي معي؟ أ
  الشيء.خوفي يتركني إلى حد ما. لكني كنت ال أزال خائفة بعض 

، صرت أحس بشعور رائع. دفعت بكتفي اليسار ببطءب يعلمني كيف أسبح. فيما كنت أتعلم أحرزت ثقة أكثر فيما بدأ الرَّ 
. لعبت ورششت  فيما كنت ماسكة يده بشدة، جذفتب يديَّ اإلثنين. اليمين ألسبح نحو األمام. مسك الرَّ كتفي ثم  بقدميَّ

! عمل جيد!" فيما كنت أسبح مع بصورة رائعةب قائًال، "حسنًا، إنك تفعلين ذلك الرَّ الماء فيما كنت أجذف بنشاط. مدحني 
، صرخت كانا يسبحان. فيما فترة وجيزةينظران لما كنت أفعل. كانا يضحكان ويتسليان ل ب، كانت يو كيونغ وياه جيالرَّ 

صرخت ياه جي، "يا أخت جو أوين! هذه  يو كيونغ، "جو أوين! أنِت تأخرت قليًال. ولكن ال بأس! ال تخافي. إستمري!"
  أنا، ياه جي!" 

بدت ياه جي جميلة جدًا فيما كانت تسبح. كانت دائمًا ترتدي رباط شعر متألق حول رأسها. حينما كانت على األرض، 
ة من المعالج أبيض باهت. كانت قد فقدت كل شعرهادائمًا كانت مريضة للغاية. كانت معدتها مملوءة بالماء ووجهها 

أكثر جماًال من كانت كانت حزينة دائمًا. على أي حال، مظهر ياه جي في السماء كان جميًال جدًا،  بالمواد الكيميائية.
  أية أميرة في جميع كتب القصص.

  كان المحيط البلوري الشفاف نظيفًا جدًا لدرجة كان يضاهي النور نفسه. كان رائعًا بمعنى الكلمة. 
  

وجه عضو حيط بكل شكل سداسي يكان . مخطوطة بأشكال سداسيةقاع المحيط نت األرضية في كاالحظت شيئًا فريدًا: 
، حينما كنا نعبر عن تعابير وجوهنا تسليتناة داخل األشكال السداسية. أثناء فترة نقوشب. كانت الوجوه ممن كنيسة الرَّ 

مثل صور حية. تفاجئت جدًا لهذا المشهد.  بدت حقيقية جدًا،رت في شكل سداسي. رت وُحفِ التعابير صوِّ ذات المضحكة، 
أعضاء ب، "أنا نقشتها هناك. قاع المحيط؟" أجاب الرَّ  عندب منقوشة "يا يسوع، لماذا وجوه أعضاء كنيسة الرَّ ب، سألت الرَّ 
؟ رؤيتهال كيف تشعرين حيال ذلك؟ هل يجعلِك سعيدةبالبهجة. أن شعرت سعيدًا جدًا. أنا عملتها منذ جعلوني ب كنيسة الرَّ 

  ، "نعم يا رب!"أجبت بصوت عالٍ 
حياتي. األخت يو كيونغ تزور السماء فترة ب. لم أختبر أبدًا هذا النوع من الحدث خالل كنت مشغولة في السباحة مع الرَّ 

لفترة طويلة، كنت  بصوت عالٍ البلوري الشفاف. كانت تتباهى كل يوم وعند عودتها تفتخر دائمًا بسباحتها في المحيط 
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سدها كثيرًا على ِرحلتها. األن، رغبتي قد تحققت. أفهم األن ما الذي كانت تصفه لنا على األرض. أن تلعب في أح
المحيط هو شعور بالنعيم في األعالي. في الواقع، كنت قادرة على التكلم مع أنواع من األسماك المختلفة. لن أنسى أبدًا 

  هذا الوقت، خاصة التكلم مع السمك.
 

  جايرسالكحول و ال* : كيم، جوزيف
  

رؤية كان بإمكاني في أي وقت،  للناس األخرين.بالحالة الروحية كنت كثيرًا ما أندهش عيوني الروحية، أن إنفتحت منذ 
ني الجسدية مغلقة أو مفتوحة. و حين أمشي معهم أو حين أتكلم معهم. ال يهم إن كانت عيالرؤية حالتهم الروحية. بإمكاني 

  ئة الروحية للناس األخرين.  ب يريني الهيالرَّ 
ب الرَّ كان أراني الفرق بينها بشكل حازم. كلما ال أكون مدركًا وأتكلم بحرية، متى أتكلم ومتى ال أتكلم. و أيضًا ب علمني لرَّ ا

ب في كل مسألة صغيرة. كان ذلك صعبًا ومتعبًا جدًا. على أي حال، حينما الرَّ من سماح أن أطلب اليوبخني. إضطررت 
    أن ال أكون معهم.يقل لي الرَّب أبدًا ع األوالد في عمري، لم مكون األمر بأن أ تعلق

وقت ون حذرًا من أرواحهم الخداعة. في ولكن ينبغي أن أكمعهم ب قد قال لي أن بإمكاني أن أكون معهم وأتسلى كان الرَّ 
نة كانت مفتوحة. كان الناس يشربون في طريقي إلى الكنيسة، حدث إني مررت بجانب حافيما كنت ، من يوم ما الظهر

منسجمين معًا. شعرت وكأني أتقيأ من الرائحة الكريهة للكحول ستمتعون بوقتهم وهم والبيرة. كانوا يالمسكر الكحول 
الناس  راقبوأمن الخارج ك نفسي. على أي حال، قررت أن أرجع إلى الحانة ماسدخان السجاير. مررت وأنا و المسكر 

  وأراقب األحوال هناك.المسكر أردت أن أعرف بعيوني الروحية ما الذي يتواجد في كؤوس الكحول  السكارى عن قرب.
ستطع أن س البيرة بعيوني الروحية. لم أكان الناس السكارى حاملين كؤوس البيرة الكبيرة. إندهشت كثيرًا حين رأيت كؤو 

. في كؤوس البيرة، إستطعت رؤية أفاعي ملتوية. وسعٍ بفتح عيون بأكثر تحققت من األمر ثانية ما كنت أراه. لذلك أصدق 
ة بأفاعي خيطية صغيرة. كان المشهد مثير لوءبدت وكأنها أفاعي الكوبرا. أما الكؤوس الصغيرة للكحول المسكر فكانت مم

  . أكثر من ذلك نظراللإلشمئزاز. لم أستطع 
من يمكنه لي أنهم ينافسون بعضهم البعض عن  لم يكن يهم الناس أي شيء سوى شرب الكحول أكثر. في الواقع، بدوا

، "أوه، أشعر اعي الخيطية الصغيرة شبه الكوبرااألفقالت كثر أو أسرع. فيما كانوا يشربون وهم يمرحون بصخب، الشرب أ
اح!" هزت األفاعي ذيلها ومرت عبر حناجر السكارى. ظهر يسوع بجانبي وقال، "جوزيف! أنظر إلى هذا المشهد إرتيب

ن هذا المشهد في الكتاب." كان الناس يبتهجون ويهتفون فيما كانوا وتذكره، ثم إذهب إلى الراعي كيم ليدوِّ جيد اه بإنتب
    .يسكرونببعضهم البعض و رحبون ي

ما نفخوا عند. في الهواء سجايرهم وأشعلوها، إستنشقوا الدخان ونفخوهالبعض عالوة على ذلك، في هذا المشهد، فيما أخرج 
رج من أنوفهم وأفواههم دخان داكن. فجأة، في لحظة، تحول الدخان إلى أفعى كوبرا. خرجت األفاعي من أنوف الدخان، خ

  وأفواه المدخنين لكنها عادت ثانية فيما إستنشق المدخنون الدخان.
د خروجها عنمظهر األفاعي أكثر بشاعة عما كانت عليه  أصبحفي أجساد المدخنين،  ثانيةوللغرابة، حين دخلت األفاعي 

فيما كانت حفلة الصخب مستمرة كان عدد المدخنين في إزدياد. كانت كؤوس الكحول المسكر من أنوف وأفواه المدخنين. 
فاعي من السجاير. كانت الناس فعًال تشرب وتدخن األفاعي. األو  ،ممتلئة بأنواع مختلفة من األفاعي الخيطية الصغيرة
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ا لم تكن حفلة أناس يشربون أصبحت الحفلة على وشك اإلنتهاء، أدركت أنه . حينالحفلة فعًال حفلة األفاعيكانت 
هد هذا اوأنا أشت مريضًا حأصبكانت حفلة األفاعي تلتهم الناس. كان المشهد مقزز للنفس و  بل، الكحول ويدخنون

  الحدث، فقررت المغادرة. 
فة من األفاعي الكبيرة والصغيرة ملتفة حول كلما أشاهد أناس سكارى يمشون مترنحين، فإن بإمكاني رؤية أنواع مختل

وتهسهس. على نفسها السكير مغطاة بأفعى جالسة ملتفة  عينيِّ تكون ِكلتا السكارى من قمة رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. 
  كما كانت هناك أفعى جالسة ملتفة على رأس السكير وتنظر إليَّ نظرة شريرة وتهسهس نحوي بلسانها.  

بجانبي، يبقى الدخان في الهواء وبعيوننا الجسدية نراه يضمحل ويتبدد في الهواء. ولكن  يمرونون وهم فيما يدخن المدخن
إلى أجسادهم. حينما تدخل على الفور في الواقع، الدخان يتحول إلى أفاعي تخرج من أفواه المدخنين ثم تعود راجعة 

األفاعي بيوضها داخل  تضعنفسها. عالوة على ذلك،  األفاعي أجساد المدخنين، فإنها ال تخرج من أجسادهم من تلقاء
من األفاعي في حشود تسكن ، وجيزة أفاعي أكثر في داخل أجسادهم. وفي غضون فترةتسكن نتيجة أجساد المدخنين وبال

    داخل أجساد المدخنين.
لمسيحيين على مدار على أي حال، بعض ا و األفاعي الشريرة خارج الكنيسة فقط.ني سأشاهد هذه األحداث أبأفكرت 

بالصراخ. كانوا يصرخون لحال كوريا الجنوبية من الذين زاروا كنيستنا لكي يصلوا ويستلموا البركة كان ينتهي بهم ا
هكذا مشاهد شاهدت  كان الراعي يقترب منهم ليصلي ألجلهم. مايهسهسون بألسنتهم حينوهم ويسقطون على األرضية 

   .حالياً وال زالت مستمرة بكثرة 
ن يتكلمون، كنت أسمعهم يتكلمون إال أنهم كانوا يتكلمون بلسان ملتٍو. أصوات كلماتهم كانت يينما كان السكارى والمدخنح

. أماكنهماألفاعي تهسهس وتتكلم في كان بإمكاني رؤية ملتوية. فيما كنت بعيوني الروحية أنظرهم وأسمعهم يتكلمون، 
لوقت. حينما يتقيأ السكارى على األرض، بإمكاني رؤية األفاعي الخيطية ا طوال، فإني أجفل مورحينما أشاهد هذه األ

ة من األفاعي الخيطية تسبح غفير  أعداد بإمكاني رؤيةعلى القيء. في متاجر السوق التي تبيع كل أنواع الكحول المسكر، 
  .دائماً  وترقص في القناني. بإمكاني رؤية ذلك

 
  اجم الراعي كيم بإستمرار* أرواح شريرة تهالراعي كيم، يونغ دو: 

  

يكون ًا هوية إبليس. لست أعلم لماذا فاضحالمتواصل لنشر هذا الكتاب  قد مضى وقت طويل منذ أن بدأت السعي كان
جدًا. على أي حال، أعرف أن يسوع والروح القدس دائمًا يحموني. بالرغم من حمايتهم، فإن قوات إبليس  بطيئاً تقدمي 

بال رحمة، الهجوم عليَّ ُيشن غياب الذهن، توقف. في أي لحظة ضعف أو بدون للهجوم ي فرصة ألتسعى بإستمرار 
  قوات الشر بأدوات حادة.وتطعنني 

هذا الكتاب. عالوة على ذلك، فإنه سيكون صعبًا عليَّ أن أكتب  إتمامبدون الروح القدس في داخلي، لم يكن بإمكاني 
شجع إيماني. ومع تحسن ويتتهاجمني كإمتحان ليلمح لألرواح الشريرة ب يسبدون مساعدته. في بعض األوقات، كان الرَّ 

   من الفوائد الروحية. نتج عنه الكثير فإن مقدار الضغط واإلمتحان ذلك، 
على من روح شرير حين ُطعنت في تركيز عميق  على سبيل المثال، في يوم، كنت أصلي وأكتب في نفس الوقت. كنت

لم تكن لي الفرصة سرعة حتى هكذا طعنني الروح الشرير فيما كان يجتازني. حصل ذلك بظهر يدي اليمنى بأداة حادة. 
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ق من مكان الطعن. أنا أعرف كان األلم ال يطاق. عالوة على ذلك، بدأ الدم يتدفساعات عديدة و . كنت أتألم لللرد عليه
  الحدث.بهذا أن يصدقوا لم يختبروا أو رأوا هكذا هجمات روحية من الصعب عليهم  أناس

ب لبعض الوقت. بعد هذه األنواع من الهجمات في حين إنك تحميني." سكت الرَّ تصيبني ب، "يا رب! لماذا سألت الرَّ 
 هجماتاللن تكون قادرًا على الكتابة عن ب، "هكذا هجمات هي لفائدة الملكوت وأنك سُتكافئ. طويل، أجابني الرَّ  صمت

ي. كلما كنت مشغوًال في كتابة الكتاب، وجعب مكان برها بنفسك." ثم لمس الرَّ ألرواح الشريرة من دون أن تختالمتنوعة ل
في أوقات و ح. وكان يتكلم إليَّ بوضوح. كما أنه كان يفعل ذلك في مناسبات خاصة. وضو ب ُيظهر نفسه لي بكان الرَّ 

  أخرى، لم يكن يفعل ذلك. 
ت هناك أمور معلومات سرية في وقت سابق. لذلك، كانلبعض ا ب كان قد قال لي بأني إرتكبت خطية بكشفيكما أن الرَّ 

، بعيوني الجسدية، أستطيع رؤية بعض أنشطة األرواح الشريرة. كلما كانت األرواح األنكها. حتى ادر ينبغي عليَّ تعلمها وإ 
، الشريرة تهاج نت تلقي حرب العصابات. كانت تمر بالقرب مني، وفيما كانت تجتازني، كاكانت تستخدم تكتيك م عليَّ

برمح، ثاقبة جسدي. إن كانوا على مسافة، كانوا يلقون أحجارًا بإستمرار. كنت دائمًا أعاني وجعًا وعذابًا شديدًا من هجمات 
ُيمسك على األرضية فيما كان الوجع الشديد  سقطاألرواح الشريرة المميتة. في بعض الحاالت الشديدة، كنت أصرخ وأ

 جسدي بإحكام. 
  

  2005 نيسان 15يوم الجمعة، 
  

 َفَتْسُقُطوا ِمْن ثََباِتُكْم. َوَلِكِن "َفَأْنُتْم َأيَُّها اَألِحبَّاُء ِإْذ َقْد َسَبْقُتْم َفَعَرْفُتُم، اْحَتِرُسوا ِمْن َأْن َتْنَقاُدوا ِبَضَالِل اَألْرِدَياءِ أية الِعظة: 
- 17: 3بطرس  2َيُسوَع اْلَمِسيِح. َلُه اْلَمْجُد اآلَن َوإَِلى َيْوِم الدَّْهِر. آِميَن." ( اْنُموا ِفي النِّْعَمِة َوِفي َمْعِرَفِة َربَِّنا َوُمَخلِِّصَنا

18(  
 

  كيم، جوزيف:
  

بإنتباه من  كنت أصغييتجادالن عن شيء أعتبره تافهًا.  والدتي ووالديحينما عدت إلى المنزل بعد المدرسة، سمعت 
شيء تافه هو  عن، ولكن شجار من حقي التعليقالخدمة. قد ال يكون  الغرفة المجاورة. كانا يتجادالن عن تغيير وقت

  باألسف لهما. شعرمخجل وأ
أن تنمو. سقوا  سيئة، ولكن بإمكان بذرة ةرائععالقة  والدي ووالدتي، إختبر لى العمومالعجب. عيثيرون الناس الكبار 

 إن كانعما سيحدث أفهم. تسائلت ال أستطيع أن ر. تشاجرا وكأن أحدهما سيلتهم األخسيئة بنفاد صبرهم ومن ثم البذرة ال
سلبية الكلمات بعض الفي البداية، كان أحدهما يعلِّق على األخر ب. من يخدمون في الكنيسة نفس المشكلةمزواج أخرين أل

أظن ي لكن. وفيما إستمرت المحادثة، بدأ صوتهما يرتفع. مع أن لهما عيون روحية مفتوحة، يعارض الواحد األخرثم بدأ 
     ني مع أختي الصغيرة جو أوين نتجادل بعض األحيان.   إالجسد شيء محتوم. كما في أن المعارك 

ثل األطفال الصغار! يسوع ينظر مفي الحال وصرخت، "أرجوكم توقفوا! لماذا تتصرفون  والدتي ووالديركضت نحو 
سأترك المنزل على الفور!" فإني ن إستمرتم في الجدال، يشعر بالقلق. إ الرَّبالن، إنه واقف بجانبكما. فيما تتجادإليكما 
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على ركبتيَّ بجانب سريري  جثوتب غمزني بعينه كإشارة ألكون صبورًا. كنت على وشك اإلنفجار من الغضب. ولكن الرَّ 
أن  دتيوالدي ووالأمر يسوع واقفان بجانبي ينظران.  والدي ووالدتيووضعت رأسي على السرير. أغلقت عينيَّ فيما كان 

  . لم يكن لهما خيار إال أن يطيعا أمره. بكلمة الرَّ يطيعون دائمًا  ديَّ على ركبتيهما ويتوبا. والِ  يسجدا
السماء. كان العمود إلى . كان قد جلب معه عمودًا طويًال بدا أنه يصل مسروراً  م يكنيسوع تشير أنه ل كانت تعابير وجه

 والديب العامود لضرب على وجهه، إستخدم الرَّ  والدي إستلقى. حالما ى وجههستلقي علأن يب والديطويًال جدًا. ثم أمر 
، "يا راعي كيم تب! يا راعي كيم، ال تكن عنيدًا، غيِّر طبيعتك! على هاتين المنطقتين بالرَّ ركز على عنقه وظهره. 

، "يا رب! أستحق أن والدي . يجب أن تتوب كثيرًا." صاحيسوع يضربك ،والديأرجوك ال تدع مزاجك ينفجر." قلت، "يا 
   !"بأكثر قسوةُأعاقب، أرجوك إستمر في ضربي. أضربني 

 جلده عشربسوط ذهبي اللون.  والدي بالرَّ  جلد، لوقتالسيئة. في هذا ا والدييسوع في ذهنه أن يصحح عادات وضع 
على  والديوٕاستمر في ضرب  ب عصا كبيرةبعد الجلد بالسوط، جلب الرَّ . كثيراً  والديتوجع مرات. على أي حال، لم ي

. يا رب، نها صعبةوصرخ، "يا رب! أنا أسف جدًا! أرجوك سامحني! سأحاول أن أصحح طرقي لك والديظهره. صاح 
على ركبتيها جاثية أيضًا  والدتيوجدت شيئًا واحدًا كان غريبًا. كانت  أستحق أن أعاقب بشدة. أرجوك أدبني بأكثر قسوة."

 صرت، في الحالفقط بشدة.  والدي ب يعاقببدًال من معاقبتها. كان الرَّ  والدتيكان يعاتب  تتوب. على أي حال، يسوع
. بدا لوالديكان يراقب التأديب  الذي لوالدي. نظرت إلى المالك الحارس لوالديالمالك الحارس  يفعلما كان عفضوليًا 

  على بعد أقدام.خلف يسوع المالك متحيرًا بعض الشيء فيما كان واقفًا 
تكلم اهللا اّالب، "يا  دويفجأة مد يده الضخمة وأشار إلى الراعي. وبصوت عميق مكان اهللا اَالب حزينًا على حدث اليوم. 

من اهللا،  اً خاص اً . منذ أن كانت عائلتي ورعية الكنيسة تختبر إختبار والديك طبع سيء." حذَّر اهللا اَالب عندراعي كيم! 
  الكفاية لردة فعل اهللا. ما فيه بكانت أصغر خطايانا حساسة 

كان بين ركبتي  والدي. بدا وكأن رأس والدي بالقرب منرأسه في السرير وصار يبكي. كان يسوع جالسًا  والدي أقحم
. توقف عن ضربه أرجوك. أرجوك سامحه. أنا والديقائًال، "يا يسوع! يا يسوع! أرجوك سامح  ، إلتمستُ ب. فيما بكيتُ الرَّ 

برفق. تغيرت نبرة صوته، وظهره  والديبدأ يربِّت على رأس . والديعن معاقبة ب الرَّ توقف  ثم" أعتذر بالنيابة عنه.
   "دائمًا مزاج حاٍم؟! لماذا عندك نتبهصارت ناعمة ومريحة، "يا راعي كيم، إ

هم يصيحون، في الجهة األخرى من الغرفة عدة شياطين في شكل خنازير. كانوا واقفين ويراقبوننا. كانوا يحدِّقون و وقف 
كان اهللا اَالب منزعجًا قبًال يخرج أكثر!" سمحوا لغضبكم أن غضبكم؟ ينبغي أن تكبح أنتم! لماذا تحاولون  وذا"أوه! ه

كون ردة فعلك أيضًا. ولكن حين أصبح يسوع ودودًا، أصبح اهللا ودودًا وربَّت على رأس الراعي بيده الصخمة وقال، "ال ت
وصالحهما.  والديعلى يد والدتي ." وضع يسوع يد ساعات كثيرةذهب إلى معبد الكنيسة وتب ل! إالبتةهكذا طريقة ثانية، ب

  خر.الواحد لأل والدي ووالدتي إعتذر
 

  )1:15أمثال "َاْلَجَواُب اللَّيُِّن َيْصِرُف اْلَغَضَب َواْلَكَالُم اْلُموِجُع ُيَهيُِّج السََّخَط." (
  

  )18:15أمثال ُخُصوَمَة َوَبِطيُء اْلَغَضِب ُيَسكُِّن اْلِخَصاَم." ("َالرَُّجُل اْلَغُضوُب ُيَهيُِّج الْ 
  

  )27-26: 4أفسس "ِاْغَضُبوا َوَال ُتْخِطُئوا. َال َتْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْيِظُكْم، َوَال ُتْعُطوا ِإْبِليَس َمَكانًا." (
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  بجسد أفعى * تعثركيم، جو أوين: 
  

كانا يؤرجحان بين مخلوقين ضخمين يتجادالن، رأيت كنيستنا على األرض  ووالدتي والديبعيوني الروحية  تُ الحظحينما 
ب في كنيسة الرَّ و . رأيتهما يؤرجحان األفعى ذيلهاأفعى. كان أحد المخلوقين ماسك برأس األفعى فيما كان األخر ماسك ب

كل قفزة كانت تمثل  .قفزي كل عضوكان  بينهما.فيما ب يقفزون فيما كانت األفعى تتأرجح . كان أعضاء كنيسة الرَّ وسطال
فيما كان يقفزان، تعثرا باألفعى. و . الصف مقدمةيقفزان في  والدي ووالدتيوكانوا يقفزون مرة تلو األخرى. كان  محاولة،

،حالما سقط  دعونا نسرع  عالية.بالنفس تنا ا، "أوه! نعم، يا راعي كيم أخيرًا سقطت! ثقهتف المخلوقان وٕابتهج واِلديَّ
ن ايؤرجح أرعية الواحد بعد األخر." ثم بدعضاء السيقع أبالتأرجح! األن بعدما سقط الراعي، سيكون سقوط الرعية سهًال. 

   األفعى بسرعة أكبر.
ا أسرع من الواقع، كان لهما نشاط أكبر وكانمتجدد. في يقفزان بسرعة أكبر وبنشاط  ن حالما تاب والدي ووالدتي، بدأولك

على ذلك، سيمنحنا قوة أكبر. بعد  ةعالو ثانية. إلى وضعنا السابق ب الرَّ سيعيدنا فقط عن خطايانا،  قبل. إذا تبناذي 
يسوع على شفة والدتي وقال، "يا خطيبتي ربَّت ب وعائلتي معًا وجلسوا في غرفة النوم الرئيسية. الرَّ إجتمع ، رؤيتي

نفتحت عيونك الروحية، طالما إ، "ب على شفتيها عدة مراترَّ ت الثم ربَّ مشكلة أيضًا." هو المحبوبة، كانغ هيون جا! فمك 
إلى بعض الهواء النقي في السماء." ثم ني بحاجة مشكلة. قلبي منزعج. أعدم تغير طبيعتك هو  ه ينبغي أن تتغيري.فإن

  إختفى. 
  

  مراهق* الشيطان الالسيدة كانغ هيون جا: 
  

حدث لها شيء في المدرسة.  ربما. سبباللم أعرف  مزاجها.فجر في مع زوجي، بدأت إبنتي جو أوين تن بعد أن تصالحتُ 
، ولكن األن لم يكن بإمكاني أن أفهم لماذا ننفعل بهذه ببركة كثيرة كانت عابسة ولم ترد أن تتكلم. كنا قبل لحظات نشعر

جوزيف، تكلم الراعي  جوزيف إلقي نظرة على أختك جو أوين! أنظر ما في داخلها .." حالما سألتُ يا السهولة. قلت، "
 ذلكوأنا أشك في كالمه، "حسنًا،  المراهق في داخلها." قلتُ الشيطان داخلها، إنه في ، "ال ينبغي عليه أن ينظر ما بنكدٍ 

  ." فعًال أشك بذلكمراهق. أنا شيطان مثل ! ال أعتقد أن هناك شيء مستحيل
مراهق في داخل جو  شيطاننت على حق! هناك راعي! كيف عرفت ذلك؟ أيا ! والديولكن جوزيف صرخ بحماس، "يا 

  ." جوزيف كان مندهشًا بهذا اإلعالن. نزويةأوين. ذلك الشيطان يجعلها عابسة و 
إلى وقت في النمو أن المراهقة كمرحلة عادية نعلم عادة أزال ال أصدقه. نحن ما ، كنت الجديد هذا اإلعالن حالما سمعتُ 
العثور على حبيبهم. أنا  التساءل عنالشباب بالجنس األخر و إهتمام . إنها مرحلة الشبابيجتازها مرحلة  هيسن البلوغ. 

مراهق؟ أنا فعًال ال أستطيع أن أفهم شيطان إنما توقعت أنها مرحلة عادية في عملية نموهم لحد وصولهم إلى سن البلوغ. 
 ذلك.

 
ًا مالبس بيضاء متنكرًا كفتاة شابة بشعر جو أوين بحدة. حين نظر إلى داخلها، رأى شيطانًا مرتدي فيجوزيف  تفرس

 لىوجعلها تتذمر عتهيجًا . في الواقع، كانت تشبه جو أوين. هذا الشيطان سبب ت جو أوينالمتهمة عن نزواهي قصير، 
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ًا كان الشيء الذي أي تحدِّق بطريقة شريرة.دفعها لعابسة ومتمردة، و كان السبب في جعلها كل شيء. عالوة على ذلك، 
ذ حينئركزنا على جو أوين. و  وحدٍ بقلب مصلينا  كون مشكلة وعقبة.كل حالة ألن ت يستغل، كان الشيطان جو أوينتفعله 

    غادر الروح الشرير ورجعت جو أوين كما كانت. 

 
  2005 نيسان 16ليلة السبت، 

  
ي الدَّْمَع َكَنْهٍر َنَهارًا َوَلْيًال. َال ُتْعِطي َذاَتِك َراَحًة. َال َتُكفَّ أية الِعظة: "َصَرَخ َقْلُبُهْم ِإَلى السَّيِِّد. َيا ُسوَر ِبْنِت ِصْهَيْوَن اْسُكبِ 

ِل اْلُهُزِع. اْسُكِبي َكِمَياٍه َقْلَبِك ُقَباَلَة َوْجِه السَّيِّ  ِد. اْرَفِعي ِإَلْيِه َيَدْيِك َألْجِل َنْفِس َحَدَقُة َعْيِنِك. ُقوِمي اْهِتِفي ِفي اللَّْيِل ِفي َأوَّ
  )19-18: 2ثي إرميا امر ْطَفاِلِك اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِهْم ِمَن اْلُجوِع ِفي َرْأِس ُكلِّ َشاِرٍع." (أَ 

  
  * زيارة الجحيم كمجموعةالراعي كيم، يونغ دو: 

  
إلنضمام إلى جميع القديسين إلى الكنيسة لجاء على نحو غير متوقع بدأنا إجتماع الصالة، لم يكن ذلك مخططًا. 

جميعًا إلى سأخذكم اليوم ، فإني مفتوحة الروحية في أن تكون عيونكمالرغبة طالما لدى جميعكم ال يسوع، "اإلجتماع. ق
لذين األشخاص اسيكون بإمكانهم أن يحسوا ويروا، ولكن الذين عيونهم الروحية مفتوحة . األشخاص الجحيم كمجموعة

لجحيم مكان خطر جدًا، ولكن ال تخافوا وال تقلقوا. ليست عيونهم الروحية مفتوحة سيكون بإمكانهم أن يحسوا فقط. ا
." كان الرَّ  في المقدمة مع جوزيف أما نحن، أنا والسيدة كانغ هيون جا واألخت بايك بونغ نيو ولي ب إتبعوني وركزوا عليَّ

 بحذر. كنا جميعًا نتبعه .في صفٍ واقفين ب، يو كيونغ وهاك سونغ والشماسة شين ولي كيونغ أوين فكنا خلف الرَّ 
    

قال لنا و  في صفٍ ب الرَّ شكلنا ، مظلمفي النفق الكنا ندخل يما . فمظلمعبرنا خالل المجرة وأتينا إلى نفق بشكل حلزوني و 
. قال، "أخذ أمامناذي ب أن نمسك أيادينا مع الشخص البيننا. قال لنا الرَّ فيما ثغراث أن نكون متأكدين من عدم وجود ب

 ليس حدثًا عاديًا." ثم قادنا بحذٍر. الناس إلى الجحيم كمجموعة
   

، إستطعنا بوضوح رؤية طريقين منفصلين. كان الطريق اليمين يؤدي إلى السماء والطريق مظلمبعد مرورنا من النفق ال
 جلب اً غريب اً الطريق الذي يؤدي إلى الجحيم. كان باردًا. كان هناك نشاطبإتجاه اليسار يؤدي إلى الجحيم. مشينا 

 كان إحساسًا فظيعًا. الجحيم.على ة القشعرير 
 

"مدخل الجحيم". حالما إقتربنا من الالفتة، قال لنا يسوع أن ال نترك أيادينا. إستمر يذكرنا أن نمسك  الفتةكان مكتوبًا على 
ت قلوبهم جدًا. كان ونقلقالجحيم أبدًا  أعضاء الكنيسة الذين لم يزورُ كان ب، أيادينا بشدة وال نتركها. فيما تكلم الرَّ 

هناك إلى نغ ويو كيونغ وجو أوين كانوا قد جاءوا مام. األخت بايك بونغ نيو وهاك سو األمشون نحو مضطربة فيما كانوا ي
  كانوا يتعاملون مع الحالة بثقة. يارة.بالز  مرتاحينا و بدو 
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  * جوزيف ينظر الجحيمكيم، جوزيف: 
  

ال يريدون  مالجحيم. بدا وكأنهبإتجاه من الناس ماشية ير جدًا عدد كب. كان هناك جداً إلى الجحيم عريضًا طريق الكان 
الجحيم. بدأ الشارع العريض يضيق تدريجيًا. في الواقع أصبح ضيقًا، حتى  نحوالذهاب، ولكن كانت قوة ما تجبرهم للسير 

  أصبح من الصعب جدًا السير عليه. 
، بدأ معظم الناس يسقطون من الجرف. نتيجة لذلك .ليهامشي عفسحة لللم تكن هناك أي أصبح الطريق ضيقًا جدًا لدرجة 

أمسك بعضهم أن ال يسقطوا.  جهدهميسقطون. حاولوا كل  فيما كانواكانوا يصرخون الكثير من الناس سقطوا من الجرف. 
هاية سقط كان خلفهم أو أمامهم فيما كانوا يحاولون الحفاظ على توازنهم. على أي حال، في النمن بالناس األخرين، سواء 

الضيق. وفيما كنت أنظر المشهد، أصبحت خائفًا جدًا فيما  طريقممن سقطوا من جهتي الكثيرون الجميع. كان هناك 
   .   تسرب في جسديبدأت القشعريرة ت
ة. كانت اللهب المتوهجالضيق. بدا وكأنه وابور ِلحام المعادن مع اللهب  طريقصوت الحريق من تحت الإستطعت سماع 

شمئزاز. في داخل اللهب، تثير اإلجهتي الطريق الضيق. كانت رائحة األجساد المحترقة طول على إلى األعلى تتصاعد 
إلى أذاننا. بدأت ون لطلب العإستطعت سماع صرخات الناس، "أنقذني!! حامي، حامي جدًا!" وصل صدى صرخاتهم 

رار في التقدم. سمعنا إنفجار قنابل، ولكني الحقًا اللهب تغمر الطريق الضيق وصرنا خائفين. لم نكن قادرين على اإلستم
يقفزون الناس العراة من البركان. إستطعت رؤية العديد من  مقِبلشاهدت إنفجار بركان. كان صوت اإلنفجار الذي سمعته 

حماوة وصف األلم الذي كانوا فيه. تصاعد الدخان األسود وال وبةة. من الصعشتعلإلى األعلى واألسفل داخل النار الم
ب يذكِّرنا بإستمرار أن نكون األمام. كان الرَّ  نحو، ترددنا في المضي تعتم نظرنافيما و إلى أجسادنا.  بالفعلٕانتقلت و 

قادنا لنختبر هو يجري. وفي بعض الحاالت، بدقة ما كان حذرين. فيما كان يقودنا ببطء إلى األمام، كان يفسر لنا 
  .أي تفسيراألماكن بدًال من إعطائنا 

         
  ة من الديدانغفير * مكان في الجحيم بأعداد 

  
، "أه أه! ما هذا؟" الناس الذين كانت عيونهم الروحية صرخ أحدواحدة في كل مرة، فيما كنا نتقدم إلى األمام بحذر، خطوة 

فقط بما كان يجري. فكانوا يحسوا كل األشياء أما الذين لم تكن عيونهم الروحية مفتوحة نظروا مفتوحة كان بإمكانهم أن ي
. صاروا يلتفوا ديدان صغيرة وكبيرةفي ذلك المكان  أعداد من الديدان ال تعد وال تحصى. كان قيم فيهاتجتاز منطقة كنا ن

. كانت من الديدانعدد كبير هناك  تصعد على أجسادنا تدريجيًا. كانالديدان األفعى. صارت  ما تفعلحول أرجلنا مثل
، كانوا يخترقون أي كان صغر الثقبأيًا ها الجبال. كانت دائمًا تبحث عن ثقب. لم يكن يهم ضخامةكومة بفي متكومة 
كل  من الرعب.كلنا األفاعي. فيما كنا نختبر الديدان، صرخنا منظر الديدان في الجحيم كريهًا أكثر من نظر م ثقب. كان

لديدان..." في خالل اه، من أكثر األشياء التي أكرهها، من الديدان!! أه أكثيرًا تعليقًا أو صرخة، "أنا أخاف واحد منا عمل 
هل بإمكانك أن تلقي نظرة؟" نظرت وقلت، "يا  .يحكني فجأة عضو التناسليال جوزيف!يا لحظة، صرخ الراعي عاليًا، "

، "لست راعي! هناك عدد هائل من الديدان تزحف على مؤخرتك!" أجاب الراعي خائفًا، "ماذا! ماذا ينبغي أن أفعل؟" قلت
     عنك؟" أجاب الراعي، "لكني ال أستطيع رؤية أي شيء!" نزعهمبيدك و  مسكهمأعلم. لماذا ال تحاول 
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ب للحظة، قال، "يا قديسي ا الرَّ شاهدنب. بعد أن فيما كنا نتبع الرَّ أيضًا كان أعضاء الكنيسة األخرين يتقاتلون مع الديدان 
حينما تصرخون نار مقدسة،  ˊنار مقدسة.ˋ بصوت عالٍ متقدة. لذا أصرخوا ب! في أجسادكم النار المقدسة الكنيسة الرَّ 

صرخنا، تذكرنا حالما صرخنا صارت كل كل الديدان رمادًا. فيما  ˊنار مقدسة.ˋستحترق الديدان كلها." كلنا صرخنا 
ي. خرج نار الروح القدس فيما كنا نمش ˊنار مقدسةˋكلنا بإستمرار . لكننا كنا نصرخ موسيقيةكنيسة الحفلة الفي صراخنا 

لم توقف.  التهاجمنا ب إستمرتمن أجسادنا وأحرق كل الديدان من حولنا. على أي حال، لم تستسلم الديدان بسهولة، بل 
كنا مرضى ومتعبين من هجماتهم فكرة من أين تأتي كل هذه الديدان. لم أفهم لماذا تأتي دائمًا نحونا. أي تكن لدي 

   الديدان. نطقةاعة، بالكاد نجونا من مسمرور المتواصلة. بعد 
  

  بيرقات وديدانمكان في الجحيم * 
  

مشينا. جو أوين  مسافة. ليس بإمكاني القول إلى أي توترب إلى مكان أعمق قليًال. بدا علينا جميعًا المرة أخرى، قادنا الرَّ 
جدًا عددهم كبير  كان "ذا مثير لإلشمئزاز!كانت أول من صرخ، "أه أه! هذا المكان مملوء بيرقات وديدان بيضاء! أوه! ه

  خصرنا.  لحدتكدست . أدركت أن اليرقات والديدان قد فوق الخيالي
ا وبدأت تلتصق بنا. صرخنا كلنا اليرقات والديدان وجودنا، إفترضت أننا وجبة طعامها. إجتمعت بسرعة حولن حالما أدركتْ 
تستسلم. تكن على الحشرات. ومع أننا كنا ندعسها إال أنها لم  اً عس. صرت أقفز إلى األعلى واألسفل، داوٕانطلقنا بقوة

بعد من الحشرات. تقاتلنا مع الحشرات لفترة طويلة، ولكن في النهاية، إستسلمنا  ال تعد وال تحصىهناك أعداد  تكان
  لى رؤوسنا. ا إلحد وصوله. وفيما كنا ننظر الواحد إلى األخر، بدأت أسراب من اليرقات تلتصق بنا التعب الكثير

نا. كان إحساسنا باليرقات والديدان وهي تلتوي على أجسادنا رهيبًا. عالوة على ذلك، كانت تعضنا فيما كانت تزحف علي
كانت حادة وصغيرة. وفيما كانت تهجم، كانت تعض أجسادنا. كنا نخدش أجسادنا فيما  ،كان شكل أسنانها كعجلة مسننة
  .   أنفسنا أكثرة الناتجة من عضاتها ال تطاق. كانت تجعلنا نخدش كانت تلسعنا بوجع. كانت الحماو 

هيستيرية، "أه أه!! الحشرات هي أكثر  صورةإلى والدتي، كانت تصرخ ب نظرتُ  شعرت والدتي باإلشمئزاز بسبب الحشرات.
يرًا من خاف كثيوالدتي كل واحد مثل وكأن  بداشيء أكره! أكره الديدان، ولكني أكره اليرقات أكثر! ماذا ينبغي أفعل؟" 

  . قضينا عدة ساعات ننزع اليرقات والديدان من أجسادنا.الحشرات
 

  ربعينأفاعي وأم أربع وأمع * مكان في الجحيم 
  

ي فنا نتساءل في ذهننا فيما كنا نصرخ ونقاتل الديدان، مشى يسوع نحو مكان أخر. صرنا نمشي خلفه فيما كان يقودنا. ك
كنا . ساحقهبوط ند حافة الطريق سوى علم يكن ي سيأخذنا إليه. على أي حال، كنا مرتعبين. لمعرفة المكان الذفضول 

أننا شعرنا بأننا سُنبتلع جدًا حتى  كبيرةمشينا على طول الجرف. كانت هناك لهب عنيفة تتوهج من القاع. كانت اللهب قد 
بأن شيئًا يلتف بسرعة حول  نالفترة قصيرة إلى أن شعر  ما حولنا، إستمرنا في السير إلى األمام. مشيناناظرين وبحذر  بها.

  أجسادنا. ثم ثقب عنقي بوحشية.
األفاعي وأم األربع واألربعين  صنافبأفاعي وأم أربع وأربعين. كانت أكوام مكدسة من مختلف ألوءًا هذا المكان كان مم

إلتفت عي وأم األربع واألربعين إقتربت نحونا. ، ولكن األفالدرجة بدأنا نمشي نحو الخلففي كل مكان. كنا مرتعبين جدًا 
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ول أذرعنا وأرجلنا وأعناقنا. فيما إلتفت أفعى بإحكام حول عنق إحدى أعضاء الكنيسة، حاألفاعي وأم األربع واألربعين 
أننا فقدنا مع و كين تمامًا من القتال. ا. كنا منهنبدأت تختنق. تقاتلنا مع األفاعي وأم األربع واألربعين. كانت تعضنا وتمزق

   مرة تلو األخرى. ˊنار مقدسةˋ، إال أننا إستمرنا نصرخ تماماً  طاقتنا ومنهكين
 

  يخطف الراعيإلبليس ثاني أعلى مرتبة * 
  

ب ينظر إلينا والحظ أننا متعبين جدًا، صار يشجعنا، "تحكموا في أنفسكم يا قطيعي الغالي!" ثم قادنا إلى فيما كان الرَّ 
وخطف الراعي في إلبليس ثاني أعلى مرتبة ن يسوع يقودنا عبر أماكن أخرى في الجحيم، ظهر مكان أخر. فيما كا

خطف الراعي. أسِرع، أنقذه! ال شيء ملك الشياطين ! قد حدث شيء رهيبالحال. تفاجئنا جميعًا، "يا يسوع! يا يسوع! 
 لفترة قصيرة. دعونا نرى ما الذي سيفعله إبليس.."ب، قال، "ال تقلقوا. دعونا نراقب يعسر عليك، يا رب!" بعد مناشدتنا للرَّ 

. اليوم هو فيها إلى الجحيم! هل تعلم كم من الوقت إنتظرتك؟ سأنتقم لأليام التي هزمتنا فيما صرخ إبليس، "أخيرًا، أتيتَ 
  . ع إبليس كل مالبس الراعييوم إنتقامي. يا راعي كيم، أنت مشكلة!" ثم خل

ذوي العيون الروحية المفتوحة ما من عة وبدأ يسلخ جلد الراعي. وفيما شاهد أعضاء الكنيسة جلب إبليس سكينًا حادة مروِّ 
  كان يحدث، صرخوا من الرعب، "أه أه! يا يسوع! أسِرع أنقذ الراعي، أرجوك!"

إبليس كان يسوع ينظر الحدث بهدوء. لم يكن إبليس مدركًا لوجودنا. فيما كان يطعن ويسلخ اللحم من جسد الراعي، تكلم 
ب يحميني ولست أشعر بأي وجع. تعذيبك عبث بذيئة. صرخ الراعي، "ها أنت يا إبليس! الرَّ  نفسه، وهو يدمدم لغةفي 

جوزيف، شعرت يا متحيرًا وسألت الراعي، "يا والدي! يا راعي! أال تشعر بوجع؟" أجاب الراعي، " وعديم الجدوى!" كنتُ 
    سي إلى أخمص قدمي."بوخز خفيف. في الواقع أشعر بالراحة من رأ

الثالوث اهللا إستمر الراعي في صراخه، "ها أنت! إبليس! إنك تريح األماكن التي كانت تحكُّني. هل هذا أفضل ما عندك؟ 
يا إبليس! هههههههه! أنا لست أتألم أبدًا. في ال يؤثر فيَّ أبدًا.  ذلك، الوجعزيادة تحاول ال يهم مهما  األقدس في داخلي.

  أنه يستمتع فعًال بهذا اإلختبار.عر باإلنتعاش." ظهر الراعي وكالواقع، أش
 

  األخت بايك بونغ نيو:
  

سلخ فروة رأس الراعي. كان بإمكاني رؤية جمجمته وعظامه. ه يسلخ الراعي حيًا. حتى أنإلبليس ثاني أعلى مرتبة كان 
 الحًا وبدأت أضحك بد كان أيضًا مرِ حينما رأيت مظهر الراعي، فكرت في نفسي، يا له من مشهد بشع. ولكن المشه

  .   يهعلنكت خت فروة رأسه، إال أنه كان ال يزال يضحك ويخ حيًا وُسلِ توقف. مع أن الراعي كان قد ُسلِ 
، "وماذا عنك؟ كيف تشعر يا راعي؟" ؟"، سألتُ وسيماً ، "يا يسوع، كيف أبدو؟ يا أخت بايك بونغ نيو! هل أبدو سأل الراعي

أبدًا. في الواقع، أنا أشعر بوخز خفيف." بدأ  متوجعاً الراعي، "جسدي كله يشعر باإلنتعاش! أنا لست كهيكل عظمي أجاب 
  . الراعي يضحك بصوت عالٍ 

" بعد إجتماع الصالة، قلت للراعي، "يا راعي! نك قادر حتى على التسلية في الجحيم.أ"يا راعي كيم،  ضحك يسوع وقال،
!" حينئذ ضحكت السيدة كانغ هذا الكالم ولي! ال تقة." أجاب الراعي، "ها أنتِ أنا لم أنظر تحت إلى أعضائك الخاص

  .صخبهيون جا واألخرين ب
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  نفوسحيوان الذي يقتات على الال* كيم، جوزيف: 
  

على الجرف نظر. بدت وكأنها حافة الجرف. كان أثناء منتصف عذاب الراعي، أشار يسوع إلى الجهة األخرى وأمرنا أن ن
عراة واقفين ومحشورين معًا. كان هناك عدد كبير من الناس وكلهم محشورين معًا حتى أنه لم تكن هناك رجال ونساء 

ف يسقطون الواحد بعد واقفين على طول الجر الالناس بدأ فسحة فيما بينهم. لم يكن بإمكانهم حتى أن يخطو خطوة. 
ال يسقطوا. لم  كيباذلين جهدهم الواحد باألخر، انوا يمسكون في خوف، كاألخر. كانوا يصرخون فيما كانوا يسقطون. و 

   أن أنصرف. كان عليَّ أستطع مشاهدة المشهد أكثر من ذلك، 
كان . إرتكبوا الزنا مرات عديدة. في قاع الجرف بصورة صحيحةشرح يسوع أن هؤالء الناس لم يخدموا اهللا بأمانة أو 

فيما كانت الناس بإستمرار كان يفتح ويغلق فمه جبل. أكبر من بحري ذو صدفتين (كالمحار) ضخم حيوان ينتظرهم 
كان يبتلعهم. حينما كان يفتح فمه كان بإمكاني رؤية أسنان عديدة حادة.  حيوان،فيما كانت الناس تسقط في فم الو تسقط. 

بها فيما كان ة في ترتيناسقاألسنان العليا والسفلى متكانت جميع مكبَّسة على بعضها في فمه. و كانت صغيرة في طبيعتها 
 بدابإحكام. فيما كانت الناس تسقط في الفم واألسنان تطبق عليهم، كانت األسنان الحادة تسحق أجسادهم.  غلقالفم يُ 

بألة ترقيق اللحم. كانت أصوات األلم الخارجة من فم الحيوان رهيبة أكثر من صرخات الناس الساقطة. وكأنهم ُيسحقون 
فينوس فاليتراب (نبات يقتات على يدعى عن نبات  زيونعلى شاشة التلفًا وثائقي اً لمفي وقت مضى شاهدت فيإني أتذكر 

كان مشابهًا لما كنت  زيون. ما رأيته على شاشة التلفويبتلعهم ن. كان النبات يصطاد الذباˊنديوساˋ بعنوانالحشرات) 
      أشاهده األن.

ب، كيف تشعرون وأنتم "يا قطيعي المحبوب من كنيسة الرَّ إمتلكني الخوف فيما كنت أشاهد المشهد الصادم. قال يسوع، 
حون على زيارة الجحيم. أنا بنفسي قدتكم وأريتكم الجحيم. من األن فصاعدًا، سأخذكم تشاهدون الجحيم؟ كنتم تصرون وتلِ 

تحكموا بأنفسكم لذا لزيارة الجحيم. سنغادر األن، من الناس في كثير من األحيان. على مدار العالم، نادرًا ما أخذ مجموعة 
ب وبدأنا نغادر الجحيم. قال وٕاتبعوني بحذر. حالما أنهى يسوع كالمه، عاد الراعي راجعًا إلينا بجسده العادي. تبعنا الرَّ 

، ستكونون في خطر. ال تالرَّ  ! تحكموا بأنفسكم ب، "إن تاه ذهنكم وتوقفتم عن النظر إليَّ وٕاتبعوني." غفلوا عن النظر إليَّ
   الجحيم. غادرناترين بحذر فيما كنا نخرج من الجحيم. مشينا متو 

  
  2005 نيسان 17ليلة األحد، 

  
يَرُة: ِزنًى ِفْسٌق َقْتٌل ِسْرَقٌة َطَمٌع ُخْبثٌ أية الِعظة:   َمْكٌر َعَهاَرٌة َعْيٌن "َألنَُّه ِمَن الدَّاِخِل ِمْن ُقُلوِب النَّاِس َتْخُرُج اَألْفَكاُر الشِّرِّ

يَرٌة َتجْ  ُس اِإلْنَساَن." (ِشرِّ   )23- 21: 7مرقس ِديٌف ِكْبِرَياُء َجْهٌل. َجِميُع َهِذِه الشُُّروِر َتْخُرُج ِمَن الدَّاِخِل َوتَُنجِّ
  

  * زيارة السماء كمجموعة مع الرَّبيونغ دو:  ،الراعي كيم
  

اعي كيم، يعوزك أن تصلي في هذه ، "يا ر خالل الرؤىمن أحالم و ب يتكلم إليَّ بإستمرار في أثناء تلك األيام، كان الرَّ 
. بغض قلل من الصالةأن نأبدًا نا ب يسمح لاأليام! ينبغي أن تصلي أكثر قليًال وبإستمرار وبأكثر حماس!" لم يكن الرَّ 
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يء لي. كنت أخطط ألنهي ِعظتي ب هذا الشأكد الرَّ  .كأساس لنا الصالةدائمًا أن تكون ينبغي النظر عما يجب القيام به، 
  ب قادني إلى إتجاه مختلف تمامًا. ، ولكن الرَّ اليوم بكربوقت أ

ب أتى إلينا بخطة خاصة جدًا. كنا دائمًا شاكرين ومبتهجين جدًا مع أن جسدي أصبح متعبًا بشكل ال ُيحتمل، فإن الرَّ 
لنا في حالة من الذهول. جعيستمر يب يقودنا أو يجلب الظروف التي ال يمكن التنبوء بها و ه. الرَّ هداياب بيفاجئنا الرَّ  ماحين

جلب ت النارية ب كرات نارية. عبادتناالرَّ جلعنا في بداية الخدمة وأثناء العبادة القوية، يبـ "عقيدة الرسل" بصالتنا وٕاعترافنا 
رب فيما كنا نرنم ترانيم العبادة. رقص ما يقا ب يرقص مبتهجاً . كان الرَّ أكثر إبتهاجب ينظرنا بوالرَّ  اال يمكن وصفه بهجة

إلى اليوم إلى المقدمة وٕاصطفوا. دعونا نذهب كلكم ، "سأمنحكم هبات خاصة. تعالوا ب بصوت عالٍ ساعة. ثم قال الرَّ 
     دعونا نفرح!" نعم! السماء كمجموعة!" كلنا هتفنا وٕابتهجنا، "

ب، "نعم . أجاب الرَّ فقط إلى السماء في كل مرة بإمكانك أخذ شخص واحد ب، "يا رب، أنا أتذكر حين قلت أنسألت الرَّ 
أنا قلت ذلك. لكنكم اليوم جعلتموني سعيدًا جدًا. أريد أن أخذكم جميعًا إلى السماء كمجموعة! لماذا تتذمر؟" أجبت، "ال، 

كيف  ،بعض ليست عيونهم الروحية مفتوحةليس على اإلطالق! أنا لست أتذمر! بل إني أشكرك. على أي حال، هناك ال
ذلك ألن القديسين الذين عيونهم الروحية مفتوحة بإمكانهم أن يقفوا  عنب، "ال تقلق وا؟" أجاب الرَّ سيكون بإمكانهم أن ينظر 

الذين ليست في ترتيب مع القديسين الروحية مفتوحة. عليهم أن يقفوا في الخط مع القديسين األخرين الذين ليست عيونهم 
روحية أن يشرحوا ما يرونه عن ذوي العيون الكان القديسين . بهذه الطريقة، يكون بإمبالتتابع عيونهم الروحية مفتوحة

ة كثيرة أخرى، مشيرًا إلى األشياء التي كنت فضوليًا بشأنها. أجاب ل، إستمرت أصلي وأسأل أسئمع هذا السؤالالسماء." 
لماذا ال تخرج من تلك  لقد أصبحت متدينًا جدًا واألن صرت معتادًا على ذلك.ب، "يا راعي كيم، لماذا أنت متدين جدًا؟ الرَّ 

         ب في سكوت.عبادة وخدمة حقيقية!" لم يكن بإمكاني قول أي شيء. تبعت الرَّ لي الحالة الدينية والروتين وتقدم 
ح ومبتهج جدًا ومنذهل لعبادتكم. دعونا نتوقف عن ب قائًال، "أنا أحب العبادة التي تقدمها كنيستكم لي. إني فرِ طلب الرَّ 

ظ بأسلوب فكاهي وٕاجلب فرحًا ظ في الكنيسة في السماء. عِ . سيعِ اً خاص اً سيختبر حدث وني. اليوم، الراعي كيمالكالم وٕاتبع
    لَالب ولي. 

األن  إنهمب سيأتون لزيارة السماء. األن، األرواح السماوية مبتهجة جدًا. إنهم يعلمون أن مجموعة قديسين من كنيسة الرَّ 
ظ بصورة مثيرة لإلعجاب. حتى رؤيتكم. إنهم يعدون إحتفال عظيم! الراعي كيم سيعِ ل توقونعلى وشك اإلحتفال. إنهم ي

األن، كنت أنا الوحيد الذي يشاهدكم ويزوركم. اليوم، أعداد ال حصر لها من المالئكة العظيمة ومن األرواح السماوية 
ًا وتتجمد، بل متوتر ال تكن  لى األرض.ستستمع إلى ِعظتك شخصيًا. سيتمتعون بها. يا راعي كيم، أرجوك ِعظ كما تِعظ ع

ب، "يا رب، عيوني الروحية . سألت الرَّ ثانيةرني بذلك بحرية، كما أنت. إجعل اَالب والروح القدس وأنا سعداء!" ذكَّ ِعظ 
  ما يرام.كل شيء سيكون على ب وقال . أي نوع من الِعظة تريدني أن أِعظ؟" إبتسم الرَّ بصورة كاملةليست مفتوحة 

    
  م، جوزيف:كي
  

الفضاء ثم جئنا إلى المجرة. هتفت  وخاللإستمرنا نواصل تقدمنا نحو السماء مع يسوع في المقدمة. عبرنا الغالف الجوي 
جو أوين في نهاية الصف، "واو! يا راعي! نحن عند المجرة!"عندئذ صرخت األخت بايك بونغ نيو، "إنها المجرة!" بغض 

  منظر رائع دائمًا. إنها رائعة ومثيرة لإلعجاب.هي المجرة فرأيتها،  كنت قدالنظر عن عدد المرات التي 
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." كلما كنت أعبر من خالل ذاك النفق مظلمبإحكام! من هنا، سنذهب إلى نفق إمسكوا أياديكم قال يسوع، "جميعكم، 
هذا النوع من أنا ال أحب  .أهتزبالقشعريرة في كل جسدي و كما أشعر . حذر حادكنت أشعر ببرودة شديدة و  مظلمال

   الشعور أبدًا.
. حتى في حالتكم الصعبة جدًا، ومساكين ب، أنتم حقًا مثيرين للشفقةب، "يا قطيع الخراف الغالي من كنيسة الرَّ صرخ الرَّ 
إلى بوابة  مكرسين للصالة. لذلك، سأريكم السماء وأريكم بقدر ما تريدون هناك. نحن على وشك الوصول!" وصلناجميعكم 
، "هللويا! واو! مرحبًا بكم في الذين رحبوا بنا قديسين سماويينو من المالئكة العظيمة ان هناك عدد كبير جدًا السماء. ك
نت أسمع بالتأكيد كانت رحلة متعبة للمجيء طوال الطريق إلى السماء هنا. أوه، هذه القديسة هي المنمشة، كالسماء! 

ن ضمن المجموعة المرحبة بنا، إستطعت رؤية البعض ممن كنت قد م ها األنسة المنمشة أراك ثانية."تعنك دائمًا، أي
رحبوا بنا وعانقونا. كانوا مشغولين في الترحيب  بهم ألول مرة. خرين ممن لم أراهم سابقًا وألتقيإلتقيت بهم في السماء وأ

  بنا.
ن المملوئين بالخطايا موجودين هنا. ية، دخلنا إلى عرش اَالب وٕانحنينا بوقار. قال الراعي، "أيها اهللا اَالب، نحفي البدا

  تعبتم من ِرحلتكم. هههههه!" وبصوته العميق ضحك بإبتهاج.  طبعأرجوك إغفر خطايانا." قال اَالب، "بال
  

ليتكلموا معنا. في  دث مع القديسين السماويين، تجمع حولنا حشد من القديسينسمح لنا اهللا اَالب ويسوع أن نتححالما 
هنا. ولكن جدًا أننا معروفين ظهر كان علينا أن نقود األحداث.  .تم إدراج أربعة أحداث مختلفة، السماء، إلسعاد اهللا

    جذب اإلنتباه، أكثر من أي واحد في مجموعتنا. مركزُ الراعي بدا أنه 
ى األرض، أخرى من القديسين السماويين متجمعين حول الراعي. كانوا تواقين للمس يد الراعي. علة غفير كان هناك أعداد 
نجوم السينما ويحاولون الحصول على تواقيعهم. إنهم يفرحون ويبتهجون لتوقيع واحد. شعرت ن طاردو العديد من الناس ي

كنت مندهشًا جدًا. فيما كنت أنظر اَالب يتكلم إلى يسوع، في السماء.  حالة ممتعةأننا نوعًا ما في وضع مماثل. كان ب
 بدأت دموعي تسيل.

  

ال لست معروفًا سوى لكنيسة صغيرة. أنا كراعي المحبوب، على األرض، أنا لست شيئًا.  ي، "يا يسوععيالرا والديال ق
ب، هذه اللحظة،" أجاب الرَّ في ال أفهم بنا. لقائنا والتعجب . ال أفهم لماذا يريد القديسين السماويين أقود خدمة كبيرة حقاً 

مكتوبة في  موكل القصص عنكجوهكم ها في السماء. عالوة على ذلك، و "المالئكة قد سجلوا خدماتك بالفيديو السماوي ورأو 
   معروفين."  أصبحتمالسماوية. أنا أشارك الجريدة السماوية مع كل القديسين السماويين. لذلك فأنتم جميعًا  ريدةالج

يعرف كل عمل فرديٍّ  من الواقع. قالت لنا األرواح السماوية أن يسوع فيما شاهدت المشهد، شعرت وكأني في حلم بدالً 
نهوي اإليمان في الكتاب المقدس ُيعدون أنفسهم  رجالثم يشرح لألرواح السماوية عنا. كان هناك حشد كبير من ومن . ادوِّ
  . كما إستطعنا مصافحة ومعانقة كل واحد منهم.مقابلتنال

ي كنيستنا. قال، "واو جوزيف، قد جئَت كما إلتقيت بالراعي كيم يونغ كن الذي جاء إلى كنيستنا قبل يوم البارحة ليعظ ف
ب معروفة جدًا في السماء." كلنا ضحكنا معًا وعانقنا بعضنا هنا. قبل مجيئي إلى السماء، لم أكن أعرف أن كنيسة الرَّ 

سعداء. ترجمت محادثتي مع الراعي كيم يونغ كن لوالدي. أردت أن أتحقق كيف حال بقية أعضاء كنيستنا. البعض. كنا 
    من القديسين السماويين.  د غفيرةم أيضًا مشغولين بالتحدث مع أعداكانوا ه
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أن ألتقي به  من قبلأنا باألخص أردت أن أتكلم مع موسى أكثر من أي نبي أخر أو أي قديس سماوي. كنت قد صممت 
رحبًا بك يا نبي موسى!" حالما صرخت، ظهر النبي موسى ورحب بي قائًال، "ميا إن حدث وزرت السماء. لذا صرخت، "

، شارة للترحيب بي. إستمر موسى وطلب قائالً قديس جوزيف! أرحب بك حقًا في السماء." أومئ موسى برأسه قليًال كإ
  قديس موسى."النبي موسى. أرجوك ناديني ال نينادي"أرجوك ال تمجدني وال ت

أليس كذلك؟" أجاب س اهللا، قدِ عند مَ  كما رحب الراعي وموسى الواحد باألخر. قال الراعي، "يا موسى، نحن إلتقينا مرة
معنا ب أيضًا كان ها، هذا صحيح." قال الراعي، "نحن إلتقينا في الغرفة السرية حيث يتواجد تابوت العهد. الرَّ موسى، "أ

ي صحيحًا؟" حالما تكلم الراعي في هذا الموضوع، لوَّح موسى بيده كالمهناك أشياء أخرى، أليس  ت. أتذكر أنه كانهناك
اهللا ال يسمح بذلك! أرجوك  .ن. ذلك المكان ممنوع التكلم عنهأن ال تتكلم عن ذلك المكا جبدهشة وقال، "أرجوك، ي في

  توقف عن الكالم عنه!" على الفور توقف الراعي.
  

  الراعي كيم يونغ دو:
  

الراعي  ناشدنية أيام. كن الذي توفي قبل عد من خالل إبني جوزيف، كان بإمكاني أن أرحب وأتكلم مع الراعي كيم يونغ
ب. كانت رغبتي هي أن أموت على المذبح أثناء ِعظتي. فكرت إن كيم يونغ كن قائًال، "أنا أجهدت جسدي كثيرًا ألجل الرَّ 

عامًا، توفيت  61ب فإن أجهادي المفرط هو عمل عظيم. على أي حال، كنت مخطئًا. حينما بلغت كان عملي للرَّ 
ب. لم أدير لإلستمرار في العمل للرَّ جيدًا بما فيه الكفاية نها أن عمري كان ال يزال ووصلت إلى السماء. أدركت حي

لى السماء. يا راعي كيم يونغ دو ال تسيء إلى وصولي إ عامًا. أدركت ذلك بعد 61صحتي بإهتمام وٕانتهت حياتي عند 
أنقذ نفوس كثيرة وقدهم إلى . عملهكرَّست نفسي أل. إستمر في العمل الذي جيداً  صحتك كما فعلت أنا. إهتم بصحتك

  ؟" أتوسل إليك، ال تكن مثلي، أرجوكالسماء. 
تتحرك  بلمستهم وكانت يديَّ  حس. كلما كانوا يلمسوني، كنت أيديَّ وجسدي من القديسين السماويينلمس عدد كبير 

   تلقائيًا.
ينا وقتًا طويًال في الترحيب الواحد باألخر، من الناس في السماء وتحدثنا معهم. صافحنا األيادي وقضبعدد كبير إلتقينا 

كانت عيونهم التي الناس  فقطب بنفسه إلى أماكن مختلفة في السماء وأرانا إياها. . قادنا الرَّ تماماً  مثلما نفعل على األرض
باألماكن  جزئياً أن يشعروا أما بقية أعضاء الكنيسة فإستطاعوا فقط مشاهدة ما كان يجري. إستطاعوا الروحية مفتوحة 

ا أو يسحبوا مالبسنا أو يعانقونا، دينابحواسهم الجسدية فيما كنا نتجول، فمثًال، حينما كان القديسين السماويين يمسكون أي
  .بهذه األحاسيسكان بإمكاننا أن نشعر 

 
  * محادثة مع موسى وأيوب وصموئيل وشمشون

  

العديد من األحداث التاريخية المكتوبة في الكتاب  شه عنأثناء الزيارة، مما أعطاني فرصة ألناقكان موسى إلى جانبي 
أنا سريع الغضب وبسهولة بيني وبين موسى. سألت موسى، "يا قديس موسى،  الوصل حلقةكان المقدس. إبني جوزيف 

نجد الحدث  6-1: 17خروج من الناس إلى كنعان؟ حينما ننظر إلى عدد كبير أن تقود هكذا  . كيف إستطعتَ أغضب
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 ، "كانت لدي مشاكل أكثر من مشاكل. كيف كان شعورك عن ذلك؟ أجاب موسىمنها الماءبت الصخرة وتدفق أنك ضر 
   أي شيء حدث معي على األرض." ناقش عن . كنت إنسانًا سريع الغضب أيضًا. في الواقع، ال أريد أن أالرعاة حالياً 

 . في الواقع، القديسين السماويين األخرين أيضاً البتةة متواضع دائمًا، ال يمدح أعماله الجيد إنهحقًا.  رائعموسى قديس 
يفسر لي بعض أيات الكتاب المقدس التي لم وٕاستمرت في التحدث مع موسى بأن أسأله لبنفس الطريقة. حاولت  كانوا

أنه  كنت أتساءل وأحسب كيف سيجيب على أسئلتي. على أي حال، في كل مرة أسأله سؤاًال، كان يقول لي. تماماً أفهمها 
 ال يرغب المناقشة عن األشياء التي حدثت على األرض. 

قلت، "يا قديس أيوب! مع موسى، إلتقيت بأيوب. إنه رجل اإليمان. كانت لنا محادثة جيدة.  الحديثبعدما إنتهيت من 
َصِغيَرًة َفآِخَرُتَك َتْكُثُر  َوإِْن َتُكْن ُأوَالكَ ˋن على األرض كثيرًا، سو يعتز بها القدي 7 يةواأل 8الكلمات في أيوب، في إصحاح 

، "كيف تغلبت على الكثير من دائمًا. أجاب أيوب، "أوه حقًا؟" قلتُ  ه األيةبقية أعضاء الكنيسة وأنا نستخدم هذ ˊِجّدًا.
   نعمة اهللا اَالب."من خالل أجاب، "أنا لم أفعل شيئًا. كل شيء ُأنجز  "عظيمًا. كنتَ  التجارب والمعاناة؟ لقد

 نتَ ). ك6- 5: 7أيوب ديدان والجرب (الأله، "يا قديس أيوب، حياتك كانت دراماتيكية. جسدك كان مغطى بإستمرت أس
: 2أيوب حتى أنك أخذت شقفة من أنية فخارية مكسورة لتحكَّ بها (من باطن قدميك إلى أعلى رأسك.  موجعٍ  مصابًا بقرحٍ 

لى األرض الذين يعانون من التجارب بكلماتك القديسين ع عزي. أحب أن أسمع كيف كان شعورك. أحب أن أ)7-8
 ب.المشجعة." ولكن أيوب قال بإصرار أن كل شيء ُأنجز من خالل نعمة الرَّ 

سألت أيوب مرة أخرى عن الحدث الذي حصل في نهاية اإلصحاح، "أوالدك جميعهم ماتوا بيد إبليس لكنك بوركت بأوالد 
أجاب أيوب وكأنه إنزعج زوجة التي لعنتك أم كانوا من زوجة أخرى؟" من ال يةتالفي المرة ال طفالأكثر. هل كان األ

إذا جرَّبني أخرج ، "خيرفسألني لماذا هذه األمور مهمة جدًا لك لطرح هكذا أسئلة. لذلك، أنهيت محادثتي معه بالتصريح األ
 ب يعتزون بهذه األية.كالذهب." شرحت له أن الكثير من خدام الرَّ 

  
َوَأمَّا َأَنا َفَحاَشا ِلي َأْن ُأْخِطَئ ِإَلى الرَّبِّ ˋصموئيل، "يا قديس صموئيل، أنا أحب األية التي تقول، بعد أيوب، تحدثت مع 

اِلَح اْلُمْسَتِقيَم. َالِة ِمْن َأْجِلُكْم، َبْل ُأَعلُِّمُكُم الطَِّريَق الصَّ  ). أحاول أن أعيش هذه األية."23:12صموئيل  1( ˊَفَأُكفَّ َعِن الصَّ
  "الجواب دائمًا. توقف. حينما تصلي، سيأتي الب صموئيل بفرح عظيم، "أه! هل هذا صحيح؟ شكرًا. صلي بأجا
  

مذكورة في الكتاب المقدس. لكن لألسف، لم أستطع الشعور بواقعية السماء طالما لم تقابلت وتحدثت مع نفوس كثيرة من ال
 جوزيف. كان هناك إحتفال كبير في السماء لوجود أعضاءتكن عيوني الروحية مفتوحة وكان عليَّ أن أتحدث من خالل 

نذهب ونزور أماكن مختلفة في السماء.  هيانهوا محادثاتكم مع القديسين السماويين. إعوا، سرِ علينا جوزيف، "أ كنيستنا. ألحَّ 
ي. كانت هناك أيات هناك العديد من األماكن ألريكم." نتيجة لذلك، لم أستطع أن أسأل عن كل األيات التي كانت في ذهن

إلختالفات في الرأي. لم أستطع على تفسير لالحصول صعبة وكان لها أكثر من تفسير واحد على األرض. كنت أرغب 
     أننا سنلتقي بهم ثانية.  وعدناهم . فيما ودعانهم لهم وداعاً سوى مصافحة أيدي رجال اإليمان وتوجب عليَّ أن أقول 

ئلة لبولس وأخنوخ وصموئيل وموسى وشمشون. مع شمشون تطفلت بسؤال عن عالقته مع أثناء وداعنا، إستمرت أسأل أس
هذا الموضوع نظرًا ألنه  مناقشةشمشون أنه ال يرغب  قاللها سرك. أنك أفشيت  حتىدليلة. سألته كم جميلة كانت دليلة 

ما أدركت ذلك، توجب عليَّ أن حساسة ولم أخذ مشاعره بعين اإلعتبار. حين على مسألةجدًا. أدركت إني ضربت  خجلم
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أتأسف ألسلوبي هذا. قال جوزيف، "يا راعي، أرجوك توقف األن! شمشون خجالن ومربك." كان عليَّ أن أنهي المحادثة 
   في لحظة حرجة.

 
  * مدخل الباب إلى النار

  
في ب كما أمر. كنت بعنا الرَّ قال يسوع، "إتبعوني. دعونا نذهب إلى مدخل نفق النار. النفق مملوء بنار مقدسة مشتعلة." ت

ب، "يا راعي كيم، نظرًا ب معروفًا لهذه الرحلة إلى النفق. طلبي هذا قد تم منحه األن. قال الرَّ قد طلبت من الرَّ السابق 
النفق. اليوم، من خالل أوالدك وأعضاء الكنيسة إلى  رشدتُ ، فإنه عليك أن تصلي أكثر قليًال لكي ما صالةللك تفتقر ألن

عن النفق الناري. نحن سنقف فقط في مقدمة مدخل أسئلة وي العيون الروحية المفتوحة، سيكون بإمكانك أن تسأل من ذ
 النفق ومن ثم نرجع.

  

ب. كلنا شعرنا بالحماوة المشتعلة التي ب في مقدمة النفق المملوء بالنار المقدسة المشتعلة. أنا وقفت خلف الرَّ وقف الرَّ 
ب، بهكذا قوة لدرجة توجب علينا أن ننصرف عنها. سألت الرَّ على أجسادنا  تهاطلقت الحماوة أشعكانت تنبعث من النفق. أ

عند مقدمة المدخل، فإن الحماوة هائلة. كيف سأتمكن من تحمل هذه الحماوة؟ ال أرى كيف سأكون قادرًا وقفنا "حتى لو 
كرة نارية، جل أن تصير هذه الحماوة. أل حتملتلك لعن ذلك. سأجعله ممكنًا  نفسك ب، "ال تقلقعلى تحملها." أجاب الرَّ 

النار بعلى إحراز خدمة نارية. هناك العديد من األماكن مملوءة قادرًا  النفق الناري. حينئذ فقط، ستكون في أن تدخل عليك
دوا أنفسكم عِ تُ  نأكدين ألمت. لذلك، كونوا ل مرحلة بالدور، واحدة بعد األخرىتجتاز كالمقدسة المشتعلة. ينبغي عليك أن 

  "تي.إرشاداة. ال تنسوا يبصحة جيدة وقو  أنفسكمبكثير من الصالة. إحفظوا 
  

  حيال* منازل القديسين في السماء تقع في نفس كيم، جو أوين: 
  

فيما أرانا يسوع منازلنا في السماء، شرح لنا التفاصيل عنها. منزل الراعي كان عاليًا جدًا لدرجة لم أستطع رؤية القمة. 
  الروعة. ذاتمنزل السيدة كانغ هيون جا كان أقصر قليًال من منزل الراعي. لكن منزلها كان أيضًا عاليًا وعريضًا ب

كما رأيت منازل األخ هاك سونغ واألخت يو كيونغ واألخ جوزيف والشماسة شين واألخ جونغ مين واألخت مينا والقديسة 
ع أساسه الذي كان كان قد وضِ ب، فإن منزلها كيونغ أوين وعادت للرَّ  لي كيونغ أوين ومنزلي. منذ أن تابت القديسة لي

كان الرَّب قد نقل منازل رعية كنيسة أن يرينا العديد من األماكن في السماء.  مصمممصنوعًا من الذهب. بدا أن يسوع 
الشركة ادرين على مواظبة أن نعيش معًا ونكون قبإمكاننا سيكون األن ب إلى واحدة من أفضل األماكن في السماء. الرَّ 

مجد الصباح." رني بزهرة تدعى مورنينك كلوري "لما كان بنائها يعلو. هذا الشكل ذكَّ يزداد كالمنازل عرض بدا وكأن  معًا.
    .لبعض المنازل أشكال مختلفة على أي حال، كان

ثم لعبنا  لست على العشب وٕاسترحت.وقت إستجمام للقديسين السماويين. جح نِ كما مُ  ب بعض الوقت للتنقل.أعطانا الرَّ 
منتصف الليل،  ما يقاربوتجولنا بقدر ما شئنا. ثم بدأنا نفترق ونزور أماكن مختلفة في السماء. كان الوقت على األرض 

  لم يكن هناك تفكير عن الوقت. أن الوقت قد توقف.وك أما في السماء فتشعر
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 2(اْلَواِحُد َأيَُّها اَألِحبَّاُء، َأنَّ َيْومًا َواِحدًا ِعْنَد الرَّبِّ َكَأْلِف َسَنٍة، َوَأْلَف َسَنٍة َكَيْوٍم َواِحٍد."  "َوَلِكْن َال َيْخَف َعَلْيُكْم َهَذا الشَّْيءُ 
  )8:3بطرس 

 
  * تكرز في الكنيسة في السماءاألخت بايك بونغ نيو: 

  
، قال بعض الوقتماء. بعد أن كنا قد مشينا ل. وضعنا في صف واحد وقادنا نحو الكنيسة في السكلنايسوع دعانا وجمعنا 

. المالئكة العظيمة قد أتت. أدخلوا بسرعة!" نفوس كثيرةكنيسة في السماء! الكنيسة مملوءة األن بهنا الب، "حسنًا، الرَّ 
 فدخلنا بسرعة في الكنيسة.

  
جوزيف وجو أوين معجبين جدًا.  كانت الكنيسة السماوية فخمة وعظيمة تفوق الخيال. كانت رائعة وال يمكن وصفها. كان

الروحية مفتوحة فلم ينظرون بذهول إلى حجم الكنيسة. أما الراعي وزوجته اللذان لم تكن عيونهم وهم  جداً ين تأثر كانوا م
فرصة تمامًا وأعطيتهم العيون الروحية للراعي وزوجته  ب، "يا رب إن فتحتالرَّ  ا ما كان يجري. سألتُ و أن ينظر ستطيعوا ي
   ًا فعًال. من المؤسف حقًا أن ال يكون بإمكانهم النظر."رائعوا، فإن ذلك سيكون ِعظلي

. بالرغم من أنهما ال عمقًا وعظمةً  أكثركون لهما الحقًا يقظة روحية يراعي كيم والسيدة كانغ هيون جا سالب، "قال الرَّ 
  ."عادتهمام كيستطيعان في الوقت الحالي أن ينظرا بعيونهم، فإنهما سيكرزان بحماس وٕاله

ت شاركلم تكن الكنيسة مملوءة بالقديسين السماويين فحسب بل  .كلها األرضشعرت وكأن الكنيسة في السماء أكبر من 
عرش اَالب وطلب منا  موقع. وبوجود كال الطرفين، تشكل حشد عظيم. صعد يسوع إلى المذبح حيث المالئكة أيضاً 

   رنا نعبده. ثم جثونا على األرضية. جميعًا أن نحني لَالب. إنحنينا بإحترام وص
الصليب الموضوع على المذبح، قدَّم كل واحد منا إلى القديسين السماويين. وقف يسوع في مركز واقفًا أمام يسوع كان فيما 

من قبل موسى. كان المالك جبرائيل وميخائيل واقفان على كان مأخوذًا المذبح. الصف األول، إلى جهة اليسار، 
  واحد إلى اليسار واألخر إلى اليمين.  الجهتين، 

للحشد. فيما كانت الترانيم مستمرة، بدأت العبادة. مثل  تحيتهكانت عيونهم مركزة علينا. صعد الراعي إلى المذبح وأعطى 
 رقصِت نحو األمام. فيما كان صوت ترانيم العبادة مستمر، تحركت الروح القدس و رقصت الناس في ، تماماً  كنيستنا
إستمرت الترانيم التي  وترانيم أخرى. ˊقم وحارب ضد إبليسˋو  ˊإستلم الروح القدسˋ، رنموهاالتي انيم التر كانت  الناس.

  عن دم يسوع. من ثمكانت عن الروح القدس و 
بهدوء. الماء يتدفق ما رقصت مثل بلغ مرحلة النضج الكامل.بدا وكأن رقص السيدة كانغ هيون جا في الروح القدس قد 

عليها. فيما أصبحت حامية  تغيرت حركاتها من هدوء إلى قوة فيما كان الروح القدس يسكب نارٌ  حيثقص بقوة بدأت تر 
عيونها على السيدة كانغ هيون جا تركز النفوس السماوية كانت . اللون األحمر، تحول وجهها تدريجيًا إلى ةبالنار المقدس

منجذبة ، "القديسة كانغ هيون جا لجدًا، قا راضياً ًا بفرح، كان فيما كان يسوع يضحك عاليوهي ترقص في الروح القدس. 
خدمتنا. بعد الخدمة، كان إلى ب قد جلب النبي إيليا عدة مرات حينما كانت لنا خدمة على األرض، كان الرَّ ." تماماً  نحوي

؟ أحب رؤية وح القدسفي الر  هكذا رقص جميل أن ترقصي ، "كيف تستطيعيالسيدة كانغ هيون جا ويقولإيليا يقترب من 
        إيليا يديها. يديك." ثم لمس 
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رقصت السيدة كانغ هيون جا في الروح القدس لفترة طويلة. أثناء منتصف رقصها، هتفت النفوس السماوية مع المالئكة 
فيما كان يسوع  ظالجميع معًا. كما رقصوا وعبدوا اهللا معًا. ثم صعد الراعي إلى المذبح وبدأ يعِ ٕاختلط بحماس في إبتهاج و 

تعابير وجه وهي تركز على بجدية تصغي وعظ الراعي، كانت النفوس السماوية تضحك أو  . حينماينظرواقفًا إلى جهة 
  ه، كانت النفوس تنفجر من الضحك.جسد حركةيعمل إشارة بكان . في كل مرة ظ على األرضظ مثلما يعِ ن يعِ الراعي. كا

  
  2005 نيسان 20يوم األربعاء،  
  
ْؤَيا َبْعُد ِإَلى اْلِميَعاِد َوِفي النَِّهاَيِة َتَتَكلَُّم َوَال َتْكِذُب. ِإْن َتَواَنتْ  الِعظة: أية ُر.  "َألنَّ الرُّ َفاْنَتِظْرَها َألنََّها َسَتْأِتي ِإْتَيانًا َوَال َتَتَأخَّ

  )4-3: 2حبقوق اِنِه َيْحَيا." (ُهَوَذا ُمْنَتِفَخٌة َغْيُر ُمْسَتِقيَمٍة َنْفُسُه ِفيِه. َواْلَبارُّ ِبِإيمَ 
  

  الراعي كيم، يونغ دو:
  

أن منا كان منزلنا قد بيع في المزاد العلني. منذ بيع المنزل، إستلمنا عشرات اإلتصاالت التلفونية بشكل يومي. أرادوا 
. األن، صرنا في خطر عربونلدينا ة. كنا نستأجر البيت و تأديبي نغادر المنزل. تكلموا إلينا بدون إحترام وهددونا بلغة

. كانت مجرد مسألة وقت. اليوم علينا أن نغادر ،فقط . كان لدينا خيار واحدلمنزل وفقدان العربون الذي دفعناهمن االطرد 
ان لنا هذه العبارة، "أخرجوا هذا األسبوع،" ثم أغلقوا سماعة التلفون. ك ا إنذارًا نهائيًا بالتلفون. قيلكان أسوأ أيامنا، إستلمن

حديقة العامة إلستنشاق بعض الهواء النقي. على أي حال، وحزن. إرتديت مالبس الرياضة وذهبت إلى ال وجعلبي في ق
       كان قلبي ال يزال مثقًال جدًا.

  ب.وعلى المائدة وقت العشاء، ناشدنا الرَّ 
سوف أضطر أن أؤدبك.  ضع، إن أصبح إيمانك ضعيفًا،ا الو ب من خالل جو أوين، "يا راعي كيم! في هذتكلم الرَّ 

البركات التي ستستلمها في المستقبل. لذلك، كن صبورًا وتحمل." مع التجارب الصعبة التي تختبرها هي ال شيء مقارنة 
  ب تعطيني دائمًا بهجة ورجاء وراحة ال توصف.ب، تقويت وٕارتحت كثيرًا. كلمة الرَّ بعد أن سمعت كلمات الرَّ 

  

ُلوَبُكْم َوُيثَبُِّتُكْم ِفي اْلَمِسيُح، َواُهللا َأُبوَنا الَِّذي َأَحبََّنا َوَأْعَطاَنا َعَزاًء َأَبِدّيًا َوَرَجاًء َصاِلحًا ِبالنِّْعَمِة، ُيَعزِّي قُ "َوَربَُّنا َنْفُسُه َيُسوُع 
  )17- 16: 2تسالونيكي  2ُكلِّ َكَالٍم َوَعَمٍل َصاِلٍح." (

  

  شخصًا كامالً  * إبليس يلتهم ويمضغكيم، جوزيف: 
  

أياديكم  واأن تمسكينبغي دينا معًا وتبعنا يسوع إلى الجحيم. قال يسوع، "جوزيف وهاك سونغ، مسكنا أنا واألخ هاك سونغ أي
فيما كنا نمشي في و ه من كل جهة. ي! اليوم، سأريكم مكان أخر في الجحيم." فيما كان يسوع في الوسط، مسكنا يدبإحكام

    في اإلزدياد بعلو جبال. اليرقات  تضيق. بدأنا جهتي الطريق النظر الطريق الضيق، 
ب بإحكام، ي يسوع، إال أن اليرقات بدأت تهاجمنا وتلتصق بنا. فيما كنا نمسك بيد الرَّ بالرغم من أننا كنا نمسك بيدَ 

صق بنا اليرقات تلت تبدأب بإحكام، ي الرَّ صرخنا، "نار مقدسة" ثم بدأت اليرقات تتساقط. ولكن حينما كنا ال نمسك بيدَ 
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هت نظري إلى اإلتجاه ب، "أنظروا في ذاك اإلتجاه!" حينما وجَّ قال الرَّ  لك المكان ومشينا بعض الوقت حينثانية. عبرنا ذ
  .نظرالذي أشار إليه يسوع، كنت على وشك اإلغماء من الم

من المرات. َاالف  أحجامها أكبر من البشر بعشرةكان هناك عدد قليل من الشياطين من ذوي األجساد الضخمة. بدت 
إلينا وٕاستطعنا سماعها ضجيجهم  منهم وكانوا يحدثون ضجة شديدة في حفلتهم. وصلت أصواتكانوا خمسة أو ستة 

وقف شعر جلدي من القشعريرة. كان هناك أيضًا ِقدرًا أسود اللون مملوء بدم الناس. كان الدم قد ُعصر من بوضوح. 
     .الحرارةمن يغلي بدم مغلي. كان لون الدم أحمر داكن وكان  الِقدر. كان الِقدر مملوءاً إلى البشر 

من الناس، كانوا جميعًا عراة ومقيدين. كانوا مصطفين بجانب العمالقة الذين كانوا يعذبون الناس  غفير كان هناك عدد
س بأيديهم بوحشية. وفيما كانوا ينتظرون دورهم، كانوا يصرخون ويهتزون من الخوف. أمسك الشياطين ببعض النا

أكثر  وحالجر  تاللحم. كان الدم ينزف بشكل أفضل فيما كان تمزيقكانوا يخدشون الجسد كله لبأيديهم الثانية الضخمة و 
دءًا من رؤوسهم فيما ال يزالوا أحياء. كانت ، بِ لناسالِقدر ثم يبدأ الشياطين يأكلون ا إلىفي البداية، كان الدم يترشح . حدة

ضاء الجحيم. كانوا يقولون، "أه! ساعدني! أرجوك أتركني وشأني! يا شياطين. يا عفاريت. صرخات الناس تحوم في ف
أسمع  أه!!" لم تكن الشياطين مهتمة بصرخات أو توسالت الناس. في كل مرة كانت الشياطين تأكل الناس أحياء، كنتُ 

ول، "واو! لذيذ! ال أستطيع أن غضاريف الدجاج. كانت الشياطين تقحينما كنا نمضغ التي كانت تذكرني  واتصاأل
     مرعبة فيما كانوا يلتهمون الناس أحياء.  اً أصواتعاملين كائنات ِجلفة، مثل !" كانوا يأكلون كم هو لذيذأصدق 

"هذه أيام مفرحة حقًا. شربون نخب بعضهم البعض، كانوا يصبون الدم في كؤوس زجاجية. كانوا يمن الِقدر المغلي، ثم 
دم ضحاياهم. وفيما كانوا يشربون نخب بعضهم البعض كانوا يضحكون. كانوا بما نشاء!" كانوا سكارى  دعونا نشرب بقدر
  عون ويضحكون.  ستمتلفترة من الوقت ي

، "يا يسوع! هذه الشياطين مخيفة جدًا. ال يمكننا تحمل الخوف. ليس بإمكاننا للرَّب ومن الخوف، قلنا أنا واألخ هاك سونغ
بعض في ب قائًال، "كل شيء على ما يرام ألني معكم." كانت الشياطين ا لو سحبونا أيضًا؟" أراحنا الرَّ أن نشاهد بعد. ماذ

، ولكن بوجود نتوتر بشدةنا فيما كانوا يتحادثون فيما بينهم. في كل مرة كانوا ينظرون إلينا، كنا نظراتها عليالمرات تلقي 
   ن نتحمل الحالة المرعبة.إٔاستطعنا ب إلى جانبنا، كنا نشعر باألمان و الرَّ 

مع كان مظهر الشياطين مثل تلك التي نجدها بسهولة في كتب الحكايات المزودة بالصور. كان لديهم قرن على رؤوسهم 
حيوانات غريبة الشكل وبعين واحدة. بعد إنتهائهم من األكل وشعورهم بالشبع، بدا  مثل نواعين كبيرة في وسط جباههم. كا

بع. كانوا يمسكون بهراوة في أيديهم ويستلقون على ظهورهم على األرضية. لم يبدو عليهم أنهم والش راحةعليهم ال
ك افي وسط ذلذا فترة قصيرة. وفيما كنا أنا واألخ هاك سونغ مرتعبين جدًا، لم نكن نعرف ماذا نفعل. أي سيستيقظون في 

  الخوف، أدخلنا وجوهنا في يسوع.
  ور أخذنا إلى السماء.ما نظر يسوع إلى الدَّرج، على الفش اهللا اَالب. حالمن عر  في تلك اللحظة، جاء َدرجٌ 

  
  األخت لي كيونغ أوين:

  

إلى الخلف وبدأ يخنقني. ثم أصبح كل لم أتكلم باأللسنة منذ فترة طويلة. لكني األن أصلي باأللسنة، تراجع لساني فجأة 
. وكأن مطر إنسكب عسة مغمو كان و والعرق جسدي مغطى بالبرد  قة التي يموت أه! هذه هي الطريˋفكرت في نفسي، ليَّ
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التنفس. ثم بدأت أتوب. لم أكن أعلم ذلك، ولكن  عتفيما كنت أكافح وأتلوى، بالكاد أستط ˊ.قفيها الناس من اإلختنا
 أصبحالراعي كان يعلم بأني أعاني من صعوبة في التنفس. جاء إليَّ ووضع يديه عليَّ وصلَّى. حالما صلَّى الراعي 

كانت األنسة كانغ هيون جا واألخت بايك بونغ نيو تجلسان خلفي وكانا يتشفعان لساني طبيعيًا وللوقت تجنبت اإلختناق. 
ب منذ فترة طويلة واألن عدت ثانية. كنت سابقًا قد إستلمت كل أنواع نيابة عني. لم أحضر الكنيسة لفترة طويلة. تركت الرَّ 

خداع األرواح فقدان الهبات نتيجة لفترة طويلة، كان  هبات.الت بدون عد. األن، أنذاك االهبات المقدسة التي إستخدمته
مجاالت وٕاني األن أعترف بذلك. اليوم، كنت مصممة العديد من ال الشريرة. كانت إرادتي وأفكاري مرتبطة مع الشياطين في

تتمسك بي بكل قوتها. ولكن هذا الحدث جعل  ارإصر أن أعيش حياتي في إيمان وأمام اهللا. لذلك، كانت األرواح الشريرة ب
 قوة ألكون مستعدة وجاهزة للسير مع اهللا. أكثر إيماني أكثر تصميمًا و 

إيجادها عند كنائس أخرى. هذه اإلختبارات صدمتني. وبإنفتاح العيون  صعبيب كنيسة الرَّ  فيعلنت األحداث التي أُ 
ب بكل معنى الكلمة. فيما كنت أنظر القول أن تركيزهم كان على الرَّ ني بإمكاالروحية ألعضاء الكنيسة واحدًا فواحدًا، 

هو أول شيء بالنسبة لي كان إليهم، كنت خجالنة جدًا بإيماني. كنت أفكر أن إيماني كان قويًا وٕاني أسير بحماس. 
  محبتي األولى. لذا تبت بدموع.إلى الرجوع 

  
لوقا ِفي السََّماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب َأْكَثَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َبارًّا َال َيْحَتاُجوَن ِإَلى َتْوَبٍة." ( "َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َهَكَذا َيُكوُن َفَرحٌ 
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