Botezati cu foc mistuitor
volumul #2
de Pastor Yong-Doo Kim
www.DivineRevelations.info/ROMANIAN
Domnul a spus clar: “In prezent activitatea spirituala a bisericilor este in conflict cu
ceea ce doresc Eu pentru ele. Pastorii si membrii bisericilor lucreaza in mod formal si
ma cunosc pur si simplu intr-o teorie scrisa. Sa vina sa ma cunoasca cu o dorinta
arzatoare.”
Domnul nostru doreste sa ne arate realitatea, sa ne angajeze in razboiul spiritual
impotriva spiritelor rele si sa ne deschidem ochii spirituali asa incat sa putem vedea
direct Raiul, Iadul, ingerii si demonii.

==== ZIUA 16 ====
Lee, Yoo-Kyung: * Motive pentru care casa ta din cer se poate prabusi.
Fiind in Rai, am întrebat: "Isus, mi s-a spus ca avem o casă a noastră în Rai. Aş dori să văd casa mea”. El m-a condus la
casa mea. Am călătorit un timp, apoi am văzut o casă din aur, puternic stralucitoare. Iisus a spus: "Aceasta este casa ta." În
acel moment, am fost impresionata de frumuseţea ei. Îngerii erau ocupati de zor, mergand de colo-colo, construind casa
mea.
Când am întrebat care a fost istoria casei mele, El mi-a răspuns că etajul al cincelea era aproape complet şi mai multe
coloane de sprijin au fost inaltate pentru a construi mai multe etaje mai sus. Am văzut, de asemenea, casa fratelui HaakSung şi etajul al şaptelea al casei tocmai era terminat.
Când am cerut să văd casa lui Iosif şi casa lui Joo-Eun, Isus m-a privit îngrijorat, zicând: "Ce să fac? Ce pot face eu?” Lam intrebat pe Isus ce anume nu a mers bine. El mi-a explicat că ambele case au avut etajele al treilea şi al patrulea
aproape finalizate, dar atunci casele lor s-au prăbuşit. Isus m-a învăţat că dacă cineva este egoist, certaret sau blasfemitor,
casa lui din Rai se prabuseste. Acest lucru este valabil pentru copii şi pentru adulţi. Isus mi-a spus să le spun atât lui Iosif
cat şi lui Joo-Eun ca niciodată să nu se lupte şi să încerce să facă un compromis atunci când apar dezacorduri.
Isus avea o expresie foarte trista privind casele prabusite. El nu si-a putut ascunde tristetea. "Oh, ce trebuie să facem? De
ce Iosif şi-Eun Joo se cearta atât de mult? Yoo-Kyung, te rog să le spui lui Joseph şi lei Joo-Eun sa inceteze lupta.
Amândoi încep să caute distracţie unul la celalalt, sfarsind in luptă şi în timp ce joaca mingea împreună, totul se incheie
prin cearta. Aceste case au fost construite cu multe greutăţi de către îngeri cu instrucţiunile Mele; cum le vom construi din
nou "?
De multe ori eu ma lupt cu fratele meu mai mare, insa acum realizez ca ar trebui sa am cu adevarat grija cu certurile
noastre.
Isus m-a îmbrăcat într-o rochie aurie cu aripi, spunand: " Draga meu Yoo-Kyung, tu esti
martora la atât de multe lucruri şi te iubesc atât de mult pentru asta.". Imediat i-am raspuns:
„Doamne, voi fi martora ta si maine de asemenea." Isus mi-a răspuns:" Serios? Fii plina de
râvnă şi tine-te de cuvant. Voi zidi casa ta rapid. "
Lee, Haak-Sung: * Cu cat mai profund ne intalnim cu lumea spirituala, cu atat mai
misterioasa devine.
Dupa aproximativ 10 minute în rugăciune, trei diavoli au apărut. Primul era un bărbat
decapitat. Un demon femeie purtând o rochie, aparand intr-un vartej de vânt puternic, a
încercat să ma zgârie cu unghiile ei ascuţite. La sfrasit a aparut un sarpe cu cate un cap enorm
la ambele extremitati, nestiind cu care cap sa ma atace mai intai. Am strigat, "Isus, salveazămă. Te rog, ajută-mă." El a venit repede şi i-a gonit.
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Isus ne-a înconjurat în timp ce ne rugam si a atins pe fiecare dintre noi, unul câte unul. Isus a atins capul pastorul lui Kim
şi spatele sau unde avea dureri, piciorul lui Iosif şi apoi spatele lui Joo-Eun. Isus a spus, "Joseph, impartaseste una dintre
dorinţele tale cu mine." El a răspuns, "Isus, te rog să-L ajuti pe fratele Oh, Jong-Suk să-si păstreze slujba şi să participe la
biserică cu sârguinţă." Isus a fost de acord şi mi-a spus: "Haak-Sung, este foarte frig , dar tot ai ieşit ca sa marturisesti şi sa
împărtăşesti Evanghelia astăzi. Tu m-ai facut foarte fericit. "
După ce Isus ne-a lăsat, o femeie-demon purtand o rochie s-a apropiat de mine, ea arăta ca o fată de şcoală. Nu i-am
acordat nicio atenţie şi am continuat să ma rog în limbi. Ea si-a apropiat faţa de faţa mea şi mi-a gadilat nările cu o pană,
în timp ce ma rugam. I-am poruncit să plece.
Au aparut demoni diferiti şi multe lucruri ciudate s-au întâmplat de când am început să ne rugam cu sârguinţă. Cu cat mai
adanc intram, cu atat mai mult întâlnim lucruri care sunt nevăzute în lumea naturală.
Pastorul Kim, Yong-Doo: * Pedeapsa pentru dezvaluirea secretului.
Ieri, pastorul bisericii vecine şi soţia lui au venit să stam de vorba la o ceaşcă de ceai. Ei au întrebat dacă ar putea adera la
întâlnirea de rugăciune. Am încercat să evit conversaţia, dar pentru că ea mi-a solicitat acest lucru în repetate rânduri şi nu
am vrut să par lipsit de respect, în final, am cedat şi am spus da. Ştiam în inima mea că nu ar fi trebuit sa fac asta. O
durere grava a umplut inima mea, pentru că mi-am amintit ca Isus ne-a spus sa nu împărtăşim întâlnirea noastră de
rugăciune cu cineva din afara bisericii noastre până după publicarea cartii. Ei au nici o idee despre ceea ce se întâmplă în
timpul serviciului nostru de rugăciune, ca suntem angajaţi în lupte pe viaţă şi pe moarte cu spiritele demonice.
Isus mi-a cerut să fiu ferm si sa resping dorinţa soţiei pastorului de a adera la rugăciune. Nu am reuşit, şi în adancul inimii
mele, mi-a fost frică de ceea ce va urma din cauza neascultării mele si am inceput sa transpir. Duminica seara serviciul de
rugăciune s-a incheiat intr-un mod ciudat, din cauza participării nedorite a soţiei pastorului. La primele ore ale dimineţii în
jurul orei 2 am, am terminat prima parte a inalnirii de rugăciune şi am vrut să o trimit acasă, dar ea s-a aşezat ca şi cum ar
avea ceva de spus. Eram sigur că nimeni din echipa de rugăciune nu a divulgat nimic, dar eu şi soţia mea cumva am reusit
sa dezvăluim detalii cu privire la secret.
Am dezvaluit faptul că am vizitat Raiul şi Iadul la cerere, şi mulţi au primit daruri de vedere spirituala, profetii, deosebirea
între spirite demonice şi ceresti, vorbirea în limbi, credinţă, înţelepciune şi cunoaştere. Am dezvăluit faptul că eram în
procesul de elaborare a acestor evenimente într-o carte care va fi publicata, aşa că am încurajat-o să se întoarca la biserică
si să se roage cu sârguinţă.
Dumnezeu planificase sa imi deschida vederea spirituala in această duminică seara la intalnirea de rugăciune şi El a
verificat acest lucru cu membrii a căror viziune spirituală era deschisa. Dar Dumnezeu a fost furios pe incapacitatea mea
de a păstra secretele Lui. Mintea mea simplă a crezut ca era bine să fac publice anumite secrete, dar am făcut o greşeală
imensă. Din acest motiv, planul de a-mi deschide ochii spirituali a fost retras.
Isus a fost cuprins de tristeţe. În timpul rugăciunii, sora Baek, Bong-NYO a strigat, "Cum s-a putut dezvalui astfel un
lucru atat de mare?" Ea suspina neconsolata. Pentru că nu am putut păstra secretul, am devenit o fiinţă umană mizerabilă
şi nu am putut sta cu vina aceasta. Cum s-a simtit Samson? Atunci când Samson si-a dezvăluit secretul, el a trădat relaţia
lui cu Dumnezeu.
Sora Baek, Bong-Nyo: * Dojana personala a lui Isus pentru pastorul Kim
“Draga mea Bong-Nyo, de ce plangi in hohote? Pastorul bisericii tale, Kim, a facut o mare greseala, dar de ce plangi?” El
a spus cu voce scazuta: “Pastorul trebuie sa se pocaiasca. Evenimentul care s-a produs in biserica trebuie scris intr-o carte
si divulgat lumii. Pana atunci trebuie tinut secret. Dar de ce el a dezvaluit secretul pacatuind astfel impotriva Mea?”
Domnul a fost dezamagit.
“Acest secret descopera adevarata identitate a diavolului; prin urmare vor fi multe incercari de-a lungul acestui drum. Nu
ai miciun motiv ca sa plangi. Sa stie pastorul Kim ceea ce iti spun. Pastorul Kim a divulgat secretul sotiei pastorului vecin
si nu stiu de ce el a facut acest lucru pacatos. Regresul pastorului Kim este urias, insa tu nu trebuie sa plangi.”
Isus mi-a dat o explicatie: “Modul în care se roagă congregaţia în unitate şi toate evenimentele pe care le-aţi experimentat
va trimite un soc mare peste tot în lume. Diavolul nu vrea ca identitatea sa sa fie dezvăluita lumii, iar el încearca cu
disperare să o păstreze ascunsa. El se teme ca experienţele reale pe care adunrea le-a avut il vor expune pe el şi pe îngerii
lui. Dacă aceste adevăruri despre existenţa lor şi identităţile lor sunt expuse înainte ca aceasta carte sa fie completa,
atacurile diavolului se vor intensifica şi voi veti trebui să îndurati mai mult. Până cand toate detaliile intalnirilor de
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rugăciune sunt înregistrate complet, acesta este un secret sigilat. Eu vă voi da o altă şansă. Pastorul Kim va trebui să se
concentreze pe rugăciune şi pe scrierea cărţii. De asemenea, fiecare persoana care are darul de profeţiei trebuie să amâne
rugaciunile pentru alţii."
Isus i-a mustrat pe pastori si pe sotiile lor pentru lipsa lor de atentie. Isus in mod ferm a spus ca toate bisericile trebuie sa
fie capabile de a gasi solutii oricaror probleme, nu conteaza cat de mari, in ei insisi. “Atunci când există o problemă într-o
biserică, pastorul şi soţia sa trebuie să se roage în acord şi cu siguranţă va fi un răspuns de la Dumnezeu. Multora le
lipseste capacitatea de a persevera, mergand de colo-colo, în căutare de oameni cu darul profeţiei să se roage pentru ei.
Există atât de multi intre voi care fac acest lucru şi mă întristează. Cand soţiile pastorilor ajuta si se roaga cu pastorii, în
genunchi la altarul bisericii lor, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor lor. De asemenea, dacă v-ati rugat şi v-ai pus toate
grijile în faţa lui Dumnezeu, apoi aşteptaţi, pentru că asta e credinţa adevărată. "
În cursul serviciului de după-amiaza, indiferent de cât de sincer a condus lauda pastorul Kim şi indiferent cat de puternica
a fost predica sa, Isus a stat liniştit lângă amvon cu o expresie furioasă. Pastorul Kim a predicat cu sudoare rece pe faţă,
dar aceasta nu a insemnat ca furia lui Isus a disparut. Pastorul s-a uitat patetic la mine. Am făcut o cerere in rugăciune
sinceră lui Iisus, dar El a răspuns ferm: "Ssingura cale pentru pastorul Kim este să se roage pentru iertare, cu o inimă
smerită şi Tatăl nostru Ceresc va urmări şi va decide."
Isus a poruncit: "Dacă vreodată dezvălui aceste secrete publicului, toate darurile spirituale vor fi luate." Pastorul Kim ar
trebui să evite contactul cu familia extinsă şi prietenii apropiaţi şi se izoleze, departe de lumea exterioară. Isus a cerut ca
pastorul se concentrează pe rugăciune şi sa înregistreze tot ceea ce Domnul i-a arătat, astfel încât el sa poata publica rapid
cartea.
L-am întrebat, "Isus, ce se întâmplă dacă soţia pastorului de la biserica vecină care a venit se va întoarce la casa pastorului
lui Kim pentru serviciul de duminica dupa-amiaza pentru a se ruga? Pastorul nostru este moale la suflet şi nu poate spune
nu." Domnul a raspuns vehement: "Sunt un vraci? De ce mereu ma intrebi, sunt un ghicitor?" Pentru pastori si pentru
sotiile lor, El a spus:" Trebuie să se concentreze pe rugăciune, căutandu-ma şi a strigand catre mine. Apoi, Eu le voi
răspunde. Nu stiu de ce te duci de colo colo în căutarea unor răspunsuri." El a fost foarte nemulţumit de acest lucru.

==== ZIUA 17 ====
Diaconita Shin, Sung-Kyung:
De duminică, m-am rugat în limbi timp de trei zile. Corpul meu dintr-o dată a simţit o caldura si un foc si am început să
ma rog chiar mai puternic în limbi. O lumină puternică a strălucit deasupra mea şi am izbucnit în lacrimi, cu o rugăciune
de mărturisire. Lacrimi şi sudoare mi-au acoperit faţa, în timp ce o listă lungă de păcate pe care le-am comis mi-au venit
în minte.
N-am păstrat duminica sfântă ca sa ma închin lui Dumnezeu, în ciuda titlului meu ca diaconiţă in biserica mea, şi i-am
facut de multe ori pastorului meu probleme teribile. El m-a încurajat, dar m-a şi mustrat de nenumarate ori. Dar mi-au iesit
pe o ureche şi am facut altele. Aspectul meu exterior era al unei adevărate "diaconiţe", dar inima mea nu a avut nici o
legătură cu Dumnezeu. Acesta a fost principalul motiv pentru care am vrut să particip la veghea de rugăciune şi am fost
determinată să fiu transformată.
Kim, Yong-Doo:
* Pocainta Pastorului Kim
Ziua in care trebuia sa primesc darul spiritual a fost amânată, pentru că nu am ascultat de porunca Domnului de a păstra
secretul Lui. I-am împărtăşit acest secret prietenului meu apropiat şi din cauza aceasta Isus a fost extrem de supărat.
Omeneşte vorbind, nu a fost mare lucru. Este o greşeală care oricine o poate face, dar gândurile lui Dumnezeu sunt
complet diferite de ale noastre. Cu cat vom explora mai adânc în lumea spirituală, Domnul vrea ca noi să devenim mult
mai sensibili din punct de vedere spiritual. Până la finalizarea cartii, El ne-a cerut sa ne despartim de lumea exterioară.
Timp de trei zile, m-am pocăit zi şi noapte, dar mânia lui Dumnezeu nu parea a dispare. Isus mi-a poruncit să mă opresc
din scrierea cartii. Darurile spirituale ale fiicei mele, Joo-Eun lui, darurile de deosebirea duhurilor, proorocie şi toate
celelalte şase daruri spirituale i-au fost luate, la fel si darurile altor membri iar acest lucru ni-a umplut inima de tristeţe. A
fost ca un blestem.
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Nu ştiam ce să fac. M-am gândit, "Cum sa mai fiu pastor in aceasta biserica? M-am lepădat de Dumnezeu "Aceste gânduri
ruşinoase mi-au umplut inima. Dar, nu puteam sa stau şi să renunţ. Am strigat, m-am pocăit, am strigat, şi m-am rugat în
toate felurile in care m-am putut gândi, si am continuat să plâng tare. Când am predicat seara, nu mai puteam vedea în faţa
mea, pentru că ochii imi erau atât de umflati. Cele patru sau cinci ora de predica de obicei atât de uşoare, au fost acum atat
de dificile şi nu am putut predica in acea noapte. Luminile au fost stinse cu cântece şi cu toţii ne-am rugat pentru pocăinţă
pentru păcatele noastre.
"Doamne, te rog da-mi inca o şansă!" M-am rugat. Am folosit fiecare verset din Biblie care se putea aplica in situatia mea
pentru a pleda bine cazul meu. Fiecare membru al echipei de rugăciune a strigat şi s-a rugat cu zel impreuna cu mine. Oh,
am fost cu lacrimi în ochi şi recunoscător pentru congregaţia mea! Domnul a avut milă de aceşti tineri saraci, membrii ai
congregaţiei.
Atunci când Domnul a auzit rugăciunile noastre, El a decis să-mi dea o altă şansă. Domnul a declarat în mod clar ca
incepand din acest moment totul trebuie să fie ţinut secret, până ce cartea este finalizată. Nimeni din afara grupului nu
trebuie sa cunoasca aceste lucruri. Chiar si adunarii, Domnul nu a vrut ca fiecare detaliu să ii fie aratat, numai o mica parte
urmand să fie împărtăşita. Fiecare lucru privitor la subiectul nostru trebuie să fie aprobat de către pastor şi să se limiteze
la informaţiile minimale comune.
* Transformarea mainior mele
In timp ce ma rugam in limbi de aproximativ 30 de minute, ambele mele maini au inceput sa se miste intr-un anumit fel.
Mai intai palma dreapta s-a intors in afara. Dupa ce am continuat sa ma rog in limbi palma stanga s-a intors in afara de
asemenea. Miscarea era foarte inceata. M-am gândit ca dacă aceasta era ritmul de trezire spirituala, atunci nu va dura o
oră. Altor membri, chiar şi după o scurtă rugăciune, Isus Însuşi le-a descoperit şi au fost capabili să vadă spiritele
demonice. Au trecut cam 20-30 de minute insa nu am vazut vreun un semn de schimbare şi la acest stadiu, mi-a fost teama
sa nu imi pierd dorinta.
M-am rugat pentru două-trei ore şi, ca de obicei, mâinile repetau miscarea atunci când deodată, am simţit un şoc electric
puternic trecand prin capul meu. M-am gândit: "Asta este, aceasta este introducerea mea în lumea spirituală," şi am fost
plin de curiozitate. M-am rugat mai puternic, în timp ce curentul electric vibra în tot corpul meu, continuu.
* Atacul unui roi de spirite demonice
Ca de obicei, ma rugam cu mâinile ridicate, de aproximativ patru ore. Dintr-o dată, un organism fără formă a venit
şi mi-a răsucit încheietura mainii. Acesta m-a înjunghiat in gât cu un instrument ascutit si pe partea dreapta mi-am simtit
spatele ca si cum ar fi fost tăiat cu un cuţit ascuţit. Am plâns în primejdie mare şi m-am prăbuşit, in timp ce corpul meu a
devenit paralizat. M-am luptat, dar fara nici un rezultat.
Demonii si-au bătut joc de mine spunând: "Tu îndrăznesti să ai ochii spirituali deschisi? Dacă primesti această
trezire, cum crezi că noi vom supravieţui? Chiar si acum, suntem pedepsiţi sever, deoarece voi toti va rugati atât de mult!
Noi nu avem nicio şansă atata timp cat sunteti în mod constant in laude, predici şi rugăciune, dar astăzi veti plati pentru
asta. Ati fost tare proşti cand ati dorit si ati fost ajutati să primiti daruri spirituale. Veţi plăti pentru ce ati făcut! "Apoi,
masa de spirite demonice a intrat corpul meu.
Mi s-a taiat respiratia. Demonii intrati in corpul meu mi-au provocat dureri atroce. Am încercat să nu mai fac
nicio mişcare, dar durerea a continuat. Corpul meu întreg a fost amortit. Fiecare muschi, nerv şi os erau intr-o durere
agonizanta. Nici macar nu am putut plange, chiar dacă am fost în durere atâta de mare. Daca as fi strigat, rănile mai mult
ar fi pulsat cu durere.
"Doamne! Îmi pare aşa de rău. Salvează-mă. Te rog, salveaza-mă! Eu nu pot suporta această durere, "am strigat.
Congregaţia a fost şocată şi imediat a alergat până la amvon. Ei au fost toţi foarte speriaţi. Ei nu ştiau ce să facă, aşa că
neputinciosi s-au uitat catre mine sa le fac macar un semn. Am strigat, "Demoni murdari, în numele lui Isus din Nazaret,
fugiti de la mine!" Demonii nu au plecat. In multe alte ocazii când am rostit numele lui Isus demoni au fugit imediat, dar
de această dată, indiferent cât de tare am strigat ei nu s-au clintit.
Ei au inceput sa ma sufoce, sa se deplaseze în josul gâtului meu şi înapoi ca şi si cum as fi fost sfasiat continuu cu
un topor, în timp ce tineau strans ambele meu de maini. În cele din urmă, mi-a fost imposibil să vorbesc. Chiar si o
singura respiratie imi cauza o mare suferinţă şi durere in tot corpul meu. Mi-am adunat toate puterile şi am îndemnat
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întreaga congregaţie să mă înconjoare şi să se roage ca şi cum viaţa lor depindea de asta. "Doamne! Doamne! Salveazămă!" Aceste cuvinte involuntar au ieşit din mine.
* Rugaciunea puternica a congregatiei
Membrii congregatiei au strigat la Domnul. Am rugat memebrii care aveau vedere spirituala sa identifice repede
ce tip de demoni au intrat in mine, dar in unanimitate ei au spus ca nu pot vedea nimic. In tot acest timp mana mea dreapta
era intoarsa si paralizata. Am grabit congregatia ca sa-l cheme pe Isus pentru a ne ajuta sa identificam demonii. Ne-am
rugat pentru un timp indelungat si cei cu daruri spirituale au inceput sa impartaseasca ceea ce au vazut. (Efeseni 1:18-19).
Un roi de demoni din interiorul meu au venit la Biserica Domnului cu ordine precise de la demonul şef al Iadului.
Invizibilitatea lor şi abilitatea de a se transforma în diverse forme a făcut dificilă depistarea lor fără rugăciune intensă. Isus
a spus, "Mieii mei preţiosi, din cauza rugăciunile voastre serioase şi strigătelor pentru pastorul vostru, eu vă voi permite sa
vedeti demonii."
Erau aproximativ 30 de demoni asteptand un timp îndelungat pentru oportunitatea de a ataca. Atunci când
pastorul vecin şi soţia sa ne-au vizitat, demonii au avut o oportunitate şi s-au furişat în spatele lor. Demonul rege al Iadului
a dat un ordin direct, strigând: "Atunci când intrati in Biserica Domnului, trebuie sa fiti mult mai atenti decât la alte
biserici. Acolo sunt mulţi membri care au daruri de vedere spirituala şi mulţi din adepţii mei au fost alungaţi, pentru că
identitatea lor adevărata a fost expusa. Acum va trebui să aşteptaţi, momentul potrivit de a-l ataca pe pastorul Kim. Prostul
asta este sursa acestor probleme. Dacă putem să-l doboram, restul lucrurilor vor fi rezolvate cu uşurinţă. Mergeti şi faceti
acest lucru. "
Soţia pastorului bisericii noastre vecine nu are un fel de credinţă, care sa atraga demonii, ea nici nu urmează
demonii. Din ceea ce ştiu, ea este un războinic care se roagă cu sârguinţă. Demonii au încercat foarte greu să-si ascundă
identitatea şi au cautat o modalitate de a intra . Când au cunoscut ca soţia pastorului a vrut să ne viziteze, ei au urmat-o
folosind ca momeala nevoia omeneasca de compasiune.
"Isus, arată-ne identitatea demonului. Isus, te rugăm să ne-o dezvălui", noi toţi ne-am rugat. Apoi, cineva a strigat,
"Wow! Eu ii văd. Eu ii pot vedea ." Erau aproximativ 15 demoni care semănau cu niste clatite rulate! Ei aveau ochi mulţi
şi imi inconjurau corpul. Restul erau demoni de diferite forme şi mărimi. Era si
un miriapod enorm, o omidă, un demon întunecat, o femeie-demon, şi un leu.
Am rugat cu frenezie congregaţia să mă înconjoare şi să se roage cu sinceritate în
limbi, atingând zonele dureroase ale corpului meu. Ei au început să atingă corpul
meu şi au început să se roage. Cineva a strigat: „Pastore, demonii se schimba! Ei
se imprastie, si se unesc!” Am raspuns: „Adevarat? Rugati-va cu autoritate si cu
putere si alungati-i afara!”. Congregatia a strigat intr-o singura voce: „In numele
lui Isus, iesiti din corpul pastorului! Inapoi in Iad!” Joo-Eun a strigat: “Acesti
demoni stau inauntrul pastorului legati unul de altul! Oh, nu! Ce sa ne facem?”
Am strigat tare: “Continuati sa va rugati! Daca va opriti vom fi intr-un mare
necaz.” Toti s-au rugat cu disperare. (Efeseni 6:10-11) “In final, fratilor, stati tari
in Domnul si in puterea Lui. Puneti-va toata armura lui Dumnezeu cu care veti
putea lupta impotriva fortelor diavolului.”
Sora Baek a tipat: “Pastore, demonii se transforma din nou!” Am
intrebat: “Ce este?” Ea mi-a raspuns: “Este groaznic. De data asta se transforma
intr-un miriapod negru. Acesta te apuca de gât cu cei doi colti ascuţiti şi cu un
spin el înjunghie corpul dumneavoastră. Ce facem? Miriapodul este blocat pe spate!" Imediat am simtit o durere de
nesuportat şi am sărit în sus, acest lucru cauzandu-mi mai multa agonie. Apoi, m-am prăbuşit la podea.
Am plans din nou: “Doamne, te rog ajuta-ma!” Indiferent cat de tare am strigat, El nu a venit. Am rugat congregatia:
“Repede, strigati la Isus!” Ei au strigat toti impreuna. “Doamne, unde esti? Te rugam, ajuta-l de urgenta pe pastorul
nostru!” Dupa ce ei au strigat, Isus a aparut in fata noastra.
Am fost furios deoarece am simtit ca lui Isus i-a luat prea mult timp. “De ce ti-a luat Doamne asa de mult timp?”. Isus mia raspuns: “Te voi ajuta. Nu-ti face griji.” Cu ajutorul vederii spirituale, congregatia l-a vazut pe Isus intrand in corpul
meu si mi-au spus ca El a scos demonii afara. Demonii s-au reunit si s-au transformat in ceva ca niste benzi de cauciuc.
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Isus i-a scos. I-a luat mult timp ca sa scoata toti demonii afara. Presupun ca Isus intentionat a lungit acest timp, in scopul
de a creste credinta noastra. (Iacov 4:7) “Supuneti-va lui Dumnezeu. Impotriviti-va diavolului, si el va fugi de la voi.” In
biblie, cand Isus a vorbit, demonii au tremurat de frica si L-au inconjurat. Isus trebuie sa fi avut un motiv pentru care i-a
luat atata timp. Isus a vrut să testeze rezistenţa congregaţiei noastre şi a dorit ca noi sa experimentam un efort unit pentru a
alunga demonii.Rugaciunea a început la miezul nopţii, şi a continuat până la ora 7 dimineaţa următoare. Corpul meu era
încă în dureri de nedescris, iar adunarea a continuat rugăciunile.
In timp ce adunarea m-a inconjurat în rugăciune, stomacul meu a inceput sa mormăie, umplut cu gaz. Corpul meu ma
durea şi stomacul meu a fost în durere atât de mult nu mai puteam suporta. Iesea un miros foarte neplacut de la mine care
a deranjat adunarea. Imi era foarte ruşine, se pare ca ceva putrezit ieşea din mine.
Cineva a spus, "Te rog sa te controlezi." Cu aceasta, toată lumea a izbucnit în râs. Le-am spus, "Nu e momentul de râs.
Continuati, rugându-va lui Dumnezeu "Ei au revenit respectuosi la rugăciune. "Joo-Eun, Domnul ia încă demonii jos de pe
mine?", am întrebat. "Grăbeşte-te şi vezi." Imediat, trei membri au raportat faptul că Isus lega demonii unul câte unul şi ii
scotea afara. Doi demoni rămasi nu au cedat cu uşurinţă. Isus în cele din urmă i-a capturat şi a obligat toţi demonii care mau chinuit sa plece. El ne-a permis să-i aruncăm în groapa de foc.
Mai târziu Isus a spus: "Wow! "Mieii mici" ai Bisericii Domnului, strigătele voastre şi rugăciunile pentru pastorul Kim, si
faptul ca atunci cand erati ingrijorati, v-ati rugat, şi ati rămas alaturi de el în timp ce el s-a luptat cu demonii, toate acestea
m-au emoţionat. Faceti in continuare la fel. Ii voi da vederea spirituala pastorului Kim şi el va fi capabil să vadă în detaliu
atât Raiul şi Iadul. El va înregistra apoi toate acestea într-o carte iar voi toti aratati-le lumii. Multe suflete pierdute vor citi
această carte, vor fi salvati, şi se vor întoarce la mine. "
Când m-am întors acasă şi m-am asezat sa ma odihnesc, rănile de la muscaturi si zgarieturi au fost insuportabile. A fost
atât de dureros ca atunci când incercam sa respir incepeam sa strig în agonie. Soţia mea, Iosif, şi-Eun Joo au început să se
roage cu sinceritate.
În timp ce Joo-Eun s-a rugat, L-a auzit pe Isus spunând, "Când demonii au plecat, ei nu au plecat în linişte. În schimb, au
lasat urme dureroase de muscaturi şi zgârieturi pe care le va avea de suferit pentru multe zile. Din moment ce soţia
pastorului a primit darul de vindecare, trebuie sa isi puna mainile pe răni şi să se roage." Soţia mea si-a pus imediat
mâinile pe rănile mele, dar ele nu s-au vindecat destul de repede. M-am tavalit pe jos in durere si m-am adresat Domnului:
"Doamne, soţia mea are darul de vindecare, dar de ce eu sufăr în continuare dureri de nedescris?" Domnul mi-a explicat că
puterile ei de vindecare erau slabe, dar m-a asigurat ca imi va fi treptat mai bine. Deoarece eram nerăbdător şi nu mai
puteam aştepta, m-am repezit la un medic din apropiere pentru terapie, dar durerea a devenit atât de intensă incat m-am
oprit tratamentul. Soţia mea a spus: "In cei 20 de ani de căsătorie nu te-am văzut niciodata în asa agonie şi durere."
Sora Baek, Bong-Nyo * Casele noastre din Rai
În timp ce ma rugam pentru pastorul meu, Domnul mi-a aratat casa pastorului din Rai. (Ioan 14:2-3). Casa pastorului Kim
a crescut cu 360 - 370 de etaje şi casa soţiei sale era de 270 - 280 etaje. Casa lui Iosif era de patru etaje şi etajul al cincilea
era aproape complet. Casa lui Joo-Eun avea 12 etaje şi al 13-lea etaj era în curs de construire. L-am întrebat, "Doamne,
caselor lui Iosif şi Joo-Eun li se adauga un etaj la un moment dat, în timp ce pastorului si soţiei lui le sunt construite zece
etaje la un moment dat. De ce este asa?" Isus a raspuns: „Nu numai ca pastorul pregăteste predica si binecuvânteaza
adunarea cu ea, dar el se roagă cu sârguinţă pentru tine. Rugăciunea pastorului este mult mai puternica în comparaţie cu a
ta. Slujirea unui pastor pentru adunarea sa este ceea ce permite casei lui ca sa fie construita mai repede. De asemenea,
soţia pastorului, Kang Hyun-Ja, pregăteşte mâncare pentru adunare zi şi noapte. Mai mult decat atat, în timpul săptămânii
ea hrăneşte şi imbraca familia ta in fiecare zi. Recompensa ei în ceruri va fi mare. Joo-Eun are tendinţa să ţipe şi să se
certe, cele mai mici lucruri o fac iritabila. Ea poate deveni aroganta, asa ca trebuie sa se smereasca. Iosif este rezervat, dar
de multe ori el se infurie. Chiar şi atunci când îl privesc, expresia lui nu este prietenoasa şi vreau ca el să schimbe acest
lucru. Când pastorul menţionează în predica ce ar trebui Joseph sa schimbe la propria persoana, el este nemultumit de
sugestie. Vreau ca Joseph sa accepte aceste critici constructive cu credinţă şi să fie ascultător. Apoi, casa lui va fi inaltata."
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Casa lui Haak-Sung avea zece etaje ridicate şi coloanele de sprijin pentru etajul 11 erau deja inaltate şi casa lui Yoo
Kyung avea sapte etaje. Isus mi-a spus ca, deoarece secretul bisericii noastre a fost dezvaluit de catre pastor si sotia sa, 50
de etaje din casa pastorului şi 30 de etaje din casa soţiei sale s-au prăbuşit.
Când m-am dus la serviciul de noapte, pastorul Kim arăta fragil, ca si cum el s-ar fi rugat şi ar fi plâns pentru o vreme.
Ochii lui erau umflati şi el nu putea sa vada în mod corespunzător. M-am rugat Domnului: "Doamne, pastorul nostru a
suferit atatea dureri de la demoni astăzi. Dă-i putere.” Isus a venit si m-a mangaiat cu tandreţe: " Toată lumea are multi
membrii ai familiei, dar draga mea Baek Bong-NYO, tu nu ai nici unul şi nimic. Eu te voi mangaia." El a continuat:". Tu
mă iubeşti mai presus de toate si acest lucru valoreaza atât de mult!"
Câteva momente mai târziu, doi îngeri frumosi au coborât din cer. Ei erau înalti şi foarte frumosi. Unul dintre ei ştiam ca
era Arhanghelul Mihail şi celalalt s-a prezentat si mi-a zis: "Sora Baek, Bong-NYO, Eu sunt Gabriel şi stau în faţa lui
Dumnezeu. Domnul mi-a poruncit să te însoţesc, aşa că am venit." I-am răspuns, "Oh, da, mulţumesc." Au inceput sa mă
ridice în atmosferă. Deodată, un grup mare de duhuri demonice au apărut pentru a ne bloca.
Infatisarea demonilor era diversa. Am văzut un cap de dragon, şerpi de mare, şi diverse duhuri de animale, toate gata să ne
atace. Ei s-au adunat împreună cu alte forţe demonice şi, în curând puterea lor a crescut enorm, dar Gabriel şi Mihail nu sau simtit amenintati, de acestia. În schimb, ei au privit cu calm. Cand si-au ridicat mâinile, demonii au dispărut imediat.
(Apocalipsa 12:7-9)
După ce demonii au dispărut, am ajuns în Rai şi, stând la o anumita distanţă, Isus m-a salutat. El a strigat: "Te iubesc,
draga mea Baek Bong-NYO, te iubesc." Isus si cu mine am mers pe norii care călătoresc peste tot cerul. Sunt multi munţi
în Rai, toti de aur. Când am văzut cerul în Rai, gândul de a ma întoarce acasă a dispărut din mintea mea.
Lee, Haak-Sung:
* Isus plange impreuna cu pastorul Kim
Ne-am dus ca sa evanghelizam de la 4 pm până la ora 7 pm. După aceea, ne-am dus la biserică ca să ne rugam. L-am
văzut pe pastor rugându-se şi plângând pe genunchi, cu braţele ridicate. L-am văzut pe Isus stând lângă pastor. Isus purta
coroana de spini şi plângea privind în jos la pastorul nostru. Capul lui Isus era plin de sînge şi sângele Său ii picura pe
haine. El era scăldat în sânge. Isus L-a îmbrăţişat pe pastorul Kim şi El a continuat să plângă. Toate luminile s-au stins în
sanctuar, dar aproape de amvon, o lumina stralucea langa Isus. În fundal, un cântec despre suferinţa lui Hristos, numit
"Cele trei cuie" se auzea continuu.
Mai târziu în acea noapte, Isus mi-a spus: "Nu conteaza cat de rece este vremea, cel mai bine este să va rugati în haine de
zi, pe genunchi si cu bratele ridicate. Când este frig, vă voi trimite foc, deci nu vă faceţi griji în prealabil. Daca va
imbracati in haine voluminoase, veti adormi in timp ce va rugati. Ati înţeles? "
Kim, Joo-Eun:
* Pocainta
În timpul rugaciunii în limbi, un dragon hidos cu trei capete a sarit la mine. Acesta se misca înainte şi înapoi ca să mă
sperie, dar l-am alungat spunând, "În numele lui Isus Hristos, demon murdar, fugi de la mine! Pleacă de lângă mine!" Miam reluat rugăciunea în limbi. Isus a apărut în faţa mea şi era deosebit de liniştit. Fără să spună un cuvânt, el a stat in fata
mea pentru o lungă perioadă de timp, plângând în hohote. I-am pus multe întrebări, dar El a vărsat lacrimi doar. Astăzi, la
slujba de seară, pastorul a mărturisit cu lacrimi în ochi, "Sunt profund tulburat, pentru că I-am provocat Domnului o
durere atât de mult. Doamne, am păcătuit foarte mult faţă de Tine." Noi toţi ne-concentrat să ne pocăim si sa cantam în
unitate. Isus, pastorul, şi noi toţi, am plâns împreună. (1 Ioan 5:4).

==== ZIUA 18 ==== (1Petru 5:6-10)
Lee, Haak-Sung:
* Atacul demonilor
La predica de seara, pastorul ne-a spus: “Cand demonii apar, nu va fie frica, luptati fata in fata! Acesti demoni murdari nu
sunt nimic, deci nu va fie teama. Cand intrati adanc in domeniul spiritual si va rugati cu curaj, veti avea impotriviri (sub
forma de demoni). Atunci sa ii prindeti si sa ii zdrobiti in bucati; distrugeti-i!”. M-am gandit: “Cum putem sa facem noi
asa ceva acestor terifianti demoni? Cred ca exagereaza.” Dar pastorul a repetat cu convingere, “Putem face asta. Am fost
atacati si manipulati in mod abuziv. Acum este radul nostru sa ii atacam si sa ne razbunam.” Apoi el ne-a aratat cum sa ii
atacam fizic.
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“Chiar putem sa capturam demoni?”, m-am gandit. Pana acum, am fost capabili sa folosim numele lui Isus ca pe o arma,
dar acum ni s-a spus sa ne angajam in lupta cu mainile noastre fizice.
Mai tarziu, in timp ce ma rugam in limbi, doi demoni care au mai fost inainte s-au intors. Unul dintre ei era un demon
musculos, iar celalalt avea mai multe capete. Tineau in mană o pana de păun şi, ca şi mai înainte, foloseau partea moale a
penei ca sa imi gadile nările. Mi-am amintit predica pastorului de la slujba de seară. (Iacov 4:7) Mi-am folosit mâna mea
fizică pentru a simula smulgerea penei de pe demon. M-am gândit, "Oh, cum poate fi aceasta? Această pana este acum în
mâna mea." A fost miraculos. Am inceput sa intep demonul cu partea ascutita a penei. Demonul a tipat, „Au! Repede am
inceput sa-l intep peste tot, injunghiindu-l fara mila. El a inceput sa sara strigand : „Au! Salveaza-ma!”. Un lichid verde
iesea din ranile lui. Probabil ca era sange. Cand ceilalti demoni au vazut asta, au fost socati si au fugit repede cu mare
teama.
Pastorul Kim a continuat sa se roage, desi avea rani dureroase lasate de demoni pe corpul său. Isus S-a apropiat de el şi ia atins continuu rănile cu mâinile Sale. Isus a venit la mine şi a spus: "Haak-Sung, nu-ti lasa bratele jos, chiar dacă e greu.
Rugăciune cu mâinile ridicate au mult mai multa putere."
Kim, Joo-Eun:
Astăzi, au fost foarte mulţi demoni ciudati care continuu mi-au apărut în fata. Am strigat cu voce tare: "Voi demoni, în
numele lui Isus, fugiti de la mine." Au dispărut. Am reluat rugaciunea. Deodată, un demon puternic de sex masculin a
venit spre mine mormăind, "Hei, nu te mai ruga. Te rogi prea mult pentru un copil. "Am exclamat: " Hei, tu diavol
murdar! În numele lui Iisus, fugi de la mine!" Diavolul a disparut.
In timp ce am continuat să mă rog, a aparut un demon sub forma de doamnă. Acest diavol era atât de graţios şi de frumos
incat nu mi-am putut imagina că era un demon rău. (2 Corinteni 11:14-15) Chiar şi modul în care ea se purta era rafinat.
Ea a spus, "Te rog, nu te ruga. De ce te rogi? "Am ignorat-o, iar ea s-a enervat. "Hei, de ce te rogi? Când te rogi, vezi ceva
special?", a spus ea şi apoi a strigat: " Nu te mai ruga! "Am strigat," În numele lui Iisus, fugi de la mine "şi imediat a
început să se rupa în jumătate incepand cu partea de sus a capului pana la picioare. Am ridicat din umeri cu dezgust. Pe
masura ce corpul ei se împărţea în jumătate mi-am zis "Hei, ce urât!" In timp ce corpul ei se diviza in doua, s-a descoperit
interiorul ei scarbos. Incă nu imi vine sa cred că aspectul său exterior perfect era atât de diferit de interiorul acesteia.
Mai târziu, am văzut un demon care părea a fi un baietel inocent cu o bandană roşie. El avea capacitatea de a-si roti ochii
in toate directiile. Am încercat să-l alung, în numele lui Isus, dar acest demon a rezistat şi nu s-a clintit cu uşurinţă. M-am
rugat insistent, strangand din dinti. Apoi, demonul a dispărut.
* Botezati cu foc mistuitor
Mi-am dat seama cât de multe tipuri de demoni există. I-am urmarit deranjand alţi membri ai adunarii noastre. Ei veneau
şi plecau în mod constant şi se miscau in locul acela într-o confuzie totală. În timp ce ma rugam, ma intrebam ce face
pastorul Kim. M-am uitat la el, dar în locul lui am văzut o minge de foc aprins. Surprinsa, am deschis ochii pentru a
confirma ceea ce am văzut insa l-am văzut pe pastor stând în locul său, ca de obicei, rugandu-se. Când am închis ochii din
nou, am văzut o minge mare de foc aprins. Demonii stateau în picioare alături de pastorul nostru, fără a putea să-l atace,
aşa ca s-au deplasat pentru a ataca adunarea.
Deodată, un demon de sex feminin cu par lung a apărut putin in stanga mea, semanand cu Dracula. Am încercat să o
alung, dar nu am putut. Nu puteam gândi limpede, pentru că durerea era agonizanta. Şi apoi, un alt demon m-a atacat. Am
strigat, "Doamne, Doamne, ajută-mă. Te rog ajută-mă!" M-am mutat aproape de soţia pastorului şi am continuat să ma rog
cu mâinile ridicate. Aproximativ 100 de demoni au venit ca să mă distraga de la rugăciune. Am contraatacat, strigând:
"Voi demoni murdari, de ce faceti asta? De ce mă deranjati?" Unul cu colti ascuţiti s-a grabit spre mine strigând: " Noi
vrem să te tragem în iad." Am răspuns: "Ce? Iadul? Esti hilar! Hei, voi demoni murdari, fugiti de la mine. În numele lui
Iisus, fugiti de la mine!" În acea clipă toti au fugit. Mi-am dat seama ca dacă vreau să vizitez Raiul, trebuie să lupt din
greu împotriva forţelor demonice.
* Pastorii care nu si-au mai indeplinit sarcinile pastorale
Continuam sa ma rog in limbi, cand Isus a aparut chemandu-ma dupa porecla: „Pistrui, draga mea, tu esti foarte buna in
lupta impotriva spiritelor rele!” I-am raspuns: „Isus, tocmai mi-am amintit ceva ce tatal meu a dorit sa te intreb. Exista
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pastori care au renuntat sa mai fie pastori si s-au intors la lucrurile lumii. Ce se intampla cu ei?” Isus mi-a raspuns fara
tragere de inima: „Esti prea tanara ca sa-ti explic lucrurile acestea, dar asculta cu atentie si spune-le exact ceea ce Eu iti
spun.” Apoi a continuat: „Pastorii care au renuntat sa mai fie pastori datorita greutatilor vor fi judecati aspru de catre Tatal
cel Sfant. Tatal ii va mustra: „De ce nu ati mai dorit sa fiti pastori? V-am dat abilitati potrivite cu indatoririle voastre,
atunci de ce ati decis sa renuntati fara permisiunea mea? Ati facut o mare greseala. Trebuie sa va pocaiti.” Apoi, in tot
restul vieţii lor pământeşti, ei trebuie să umble cu mine in ascultare. Există, de asemenea, oameni care nu reuşesc să
păstreze Ziua Domnului sfânta şi fac ce vor. Ei, care nu sunt născuţi din nou, sunt insa deschisi afacerilor lor. Nu trebuie
să existe tranzacţii de afaceri in ziua de duminică de nici un fel. Mulţi isi proclamă mântuirea cu gura lor, dar ei sunt atât
de greşiti. Dacă sunt cu adevărat mântuiţi, viaţa lor ar trebui să arate acest lucru! Tatăl nostru din Cer are un ochi atent
peste toti dintre voi. Pentru Tatăl fiecare suflet este foarte preţios şi când sufletele merg in Iad prin alegerea lor, îl doare
foarte profund. El varsa multe lacrimi!"
* Aceia care ii izgonesc pe pastori (Iacov 3:16)
Apoi am întrebat, "Isus, uneori la TV, văd biserici angajate într-o luptă cu pastorul si mi-e ruşine. De ce adunarile si
pastorii se lupta? În acest caz, de partea cui esti? "Iisus a spus:," Eşti atât de tânăra, dar mereu pui astfel de întrebări." Am
răspuns:" Doamne, eu sunt fiica unui pastor. Mă intristeaza cand vad un pastor dat afara din biserica! "Isus a răspuns,"
pastorul face adesea greşeli şi aceasta este o problemă. Mai important, atunci când adunarea il alungă pe pastor, ei comit
un păcat foarte mare. Chiar dacă o persoană a păcătuit în trecut, dacă se pocăieste cu sinceritate şi il urmeaza pe
Dumnezeu, poate intra în continuare in Rai. Ei nu trebuie să repete un astfel de păcat "(Filipeni 2:3)
Am continuat sa pun intrebari. „ Isus, noi toti ne rugam impreuna, dar de ce numai pe sora Baek si pe familia ei ii iei ca sa
viziteze Raiul si Iadul? Noi suntem familia pastorului, nu-i asa? Se pare ca familia mea are mai multa credinta insa tu
Doamne, ii iubesti pe Haak-Sung, Yoo-Kyung si pe sora Baek, Bong-Nyo?” Isus a inceput sa rada de intrebarea mea si
mi-a raspuns: „Draga mea Joo-Eun, asta nu e adevarat. Ele au o viata atat de grea. Haak-Sung si Yoo-Kyung sunt ambele
transformate spiritual, adevarat? De asemenea sora Baek, Bong-Nyo este mobilizata la pat suferind de dureri de spate. Ele
nu au ce manca si locuiesc intr-o camera mica la subsol, insa se roaga fara incetare. Ele nu stiu cand vor fi aruncati in
strada, totusi se roaga cu ascultare de Dumnezeu. Eu le iubesc in mod special deoarece in ciuda limitarilor lor, ele totusi se
roaga cu sarguinta. Ele au nevoie de protectia mea. Tu ai un numar mare de membri de familie, dar ele nici macar nu au
un tata ori un sot. De aceea ele au nevoie de atentia mea speciala!” (Exod 33:19)
„Isus, pastorul inregistreaza experientele noastre spirituale intr-o carte. Cand cartea va fi finalizata, ne vei lua inapoi
darurile noastre spirituale?” Domnul a spus: „Joo-Eun, darul profetiei este un dar important, el nu este dat ori luat cu
usurinta. Darul profetiei este luat numai cand Tatal cel Sfant ordona acest lucru, altfel el este lasat asa cum este.”
Lee, Yoo-Kyung: * Demonii se tem de credinta noastra
Astazi am fost atacat de un demon terifiant, care mi s-a aratat in diferite forme. Dupa aceasta i-am spus lui Isus: “Isus,
demonii sunt atat de speriati!” El mi-a raspuns: “Yoo-Kyung, voi puteti infrange demonii. Demonilor le este frica de
credinta voastra, deci nu iti fa griji. Ingerii sunt intotdeauna aici ca sa va protejeze.”
Sora Baek, Bong-Nyo: * Identitatea demonilor fara forma care l-au atacat pe Pastor Kim
Ma rugam puternic în limbi, dar nu am putut vedea nimic. Totul era întuneric beznă. Am încercat din greu să merg mai
adânc în tărâmul spiritual, asa ca m-am rugat mai tare. Am observat multe obiecte rotunde, rotindu-se în jurul in jurul
nostru. M-am gândit că ar putea fi acelaşi tip de demoni care l-au atacat violent pe pastorul nostru. Am vrut să ma razbun
pe ei, aşa că m-am concentrat intens. Ei se invarteau în jurul meu ca sa ma distraga. M-am rugat cu ardoare la Isus, şi El a
spus: "Uită-te la ei cu atentie." Ei aratau ca niste clatite rulate. Erau aproximativ 20 de demoni, inconjurand toată biserica,
cautand o oportunitate de a ataca. Iisus a spus: "Ei sunt demonii patetici care i-au răsucit ieri bratul pastorului Kim. I-am
luat pe toti şi i-am aruncat în groapa de foc din iad, dar s-au întors deja pentru a-i ataca pe robii Mei. Bong-Nyo, trebuie să
fii deosebit de atenta!"
Am fost informata că regele demon a dat un ordin secret: "Este acolo un membru în Biserica lui Dumnezeu cu darul
vederii spirituale pe nume Baek, Bong-Nyo şi ea poate distinge cine suntem.” Concentrati-va pentru ataca aceasta
femeie." Dacă nu mi-ar fi dezvaluit Domnul acesti demoni, ar fi fost dificil să ii vad chiar si cu darul vederii spirituale!
Domnul mi-a spus că atunci când mă voi ruga mai profund, voi putea vedea acele duhuri rele care sunt fără formă. Cu cat
mă rog mai puternic, identitatea demonilor va fi dezvăluita şi vor dispărea.
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* Arhanghelii Mihail si Gabriel
Doi îngeri splendizi au venit ca să mă insoteasca în Rai. Ei erau Mihail şi Gavril. Ei nu pot fi comparati cu alţi îngeri.
"Iubitul nostru Isus a poruncit ca sora Baek, Bong-Nyo sa fie escortata, de aceea am venit personal." Am fost uimita de cat
de special a tratat Domnul pe cineva atât de nesemnificativ ca mine. Nu ştiam cum să reacţionez. Mi-am ascuns cu greu
entuziasmul şi cu nerăbdare i-am urmat.
În Rai, Isus mi-a arătat Grădina Edenului, care era uluitoare. In conversatia noasta, Isus mi-a spus: "Bong-Nyo, a fost
dificil să alungi demonii din corpul Pastorul Kim ieri. Trebuie să fi epuizata. Demonii care au fost în pastor sunt ca o
capusa care se agata de tine si nu iti dau drumul. Acestia isi ascund identitatea şi isi transforma trupurile lor astfel ca se
întind şi se aduna ca si benzile de cauciuc. După întâlnire, pastorul Kim abia isi putea misca corpul plin de dureri pentru a
o conduce pe sora Shin Sung-Kyung acasă. Acesti miei tineri si-au pus toata inima lor pentru a-l proteja pe pastorul lor. În
momentul în care am văzut acest lucru am fost profund mişcat şi m-am decis să ma alătur lor." El a continuat: " Ultimul
demon care era blocat în corpul pastorului Kim era determinat să-l chinuie cat mai mult timp posibil. A fost nevoie sa
folosesc forţa pentru a-l scoate. Din păcate, în biserica ta, printre mieii tineri, tu esti singura care poate vedea Iadul. Ştiu
că este dificil pentru tine, dar aş aprecia dacă ai fi mai răbdătoare. Chiar acum, pastorul Kim Yong-Doo trebuie să scrie şi
sa înregistreze totul pentru carte. Partea din Iad pe care ai văzut-o nu este totul, ci doar o mică parte din el. Este dorinţa
Tatălui nostru Ceresc ca multe suflete să fie salvate prin această lucrare. Mi se rupe inima continuand sa te iau în Iad şi
ştiu că inima ta este sfaramata de asemenea. De acum inainte, iti voi arăta doar putin, deci observa cu atenţie şi raporteaza
pastorului Kim exact ceea ce vei vedea." I-am spus: " Isus, dacă insişti. Dar te rog sa nu mi-o mai arati pe mama mea şi
nici pe fratele meu mai mic. Eu nu pot suporta durerile atunci când îi văd." Isus a răspuns: "Asta nu e posibil. Trebuie să
vezi lucruri pe care nu iti place să le vezi, astfel încât să poţi depune mărturia adevărului." De îndată ce a terminat de
vorbit, Domnul mi-a luat mâna şi ne-am indreptat spre Iad.
* Intoarcerea in Iad
In Iad este groaznic. Mintile noastre nu isi pot imagina cat de rau poate fi un loc atat de murdar. Este un loc blestemat, un
loc al suferintei, al gemetelor si al tipetelor. Domnul si cu mine am mers pe un drum ingust. Pe fiecare parte erau suflete
in dureri coplesitoare. Am mers apoi pe un drum care avea in ambele parti cate un abis adanc. Isus m-a atentionat: “Ai
grija! Daca iti iei ochii de la drum fie si pentru o secunda, vei cadea in abis.” Am vazut cranii ingramadite unele in altele
pe ambele parti ale drumului in abisul la fel de intins ca si cerul. Craniile nu erau moarte, ele se miscau incet si tipau.
Aceste tipete parca imi spargeau timpanele. Craniile stateau în mizerie, iar unele au alunecat şi au căzut mai jos. Acestea
se împingeau unul pe altul ca sa urce înapoi până la margine. Ele plângeau şi strigau unul la altul spunând, "Oh, eu ma
sufoc! Ticălosule, misca! Nu ai de gând să te muti? "
Am spus: „Doamne, te rog, este dezgustator. Mirosul de
putreziciune este peste tot. Vreau sa ies de aici. Cum
pot sa fie aici asa de multe cranii? Ce fel de oameni au
fost acestia?” Isus mi-a spus ca aici erau mai multe
tipuri de oameni: „Aici sunt hoti care au fost prinsi intrun incendiu în timp ce furau şi au murit în foc, cei ucişi
în foc în timp ce dormeau in hotel, cei care au sedus
bărbaţi şi au murit într-un incendiu, cei care au fost
capabili să lucreze cu trupurile lor insa au recurs la
cerşit, cei care s-au înecat în timpul unei plimbari, cei
care si-au ucis părinţii, cei care au fost in drumeţii şi au
murit într-un accident şi multi altii din toate categoriile
sociale.”
Acolo erau atat de multe cranii incat nu se puteau
numara. Intr-un loc am auzit pe cineva spunand: „Blestematule, este prea aglomerat aici. Acest loc inabusitor ma ucide!”
Craniul de mai jos spunea: „Belestematule de jos, tu ma strivesti! Nu ma mai strivi!” Aceste cranii aveau multe gauri in
ele.
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Cum am mers mai departe, mirosul de putreziciune a devenit mai puternic. “Doamne ce este aceasta duhoare? Miroase a
carne descompusa.” Domnul mi-a raspuns: “Da, ai dreptate. Priveste cu atentie!” Am observat un lichid care iesea din
corpurile in descompunere, si acela era peste tot in acel ocean. “Doamne aici nu sunt cranii sau oase. Nu vad niciun corp
aici, dar de ce miroase atat de oribil?” Domnul mi-a zis: “Carnea si oasele au putrezit.”
* Cactusul
Continuandu-ne drumul, am ajuns la un teren plat mare arid. Acolo era un cactus enorm, dar el nu avea spini vizibili. In
fata lui erau roiuri de insecte mici şi ceva se mişca pe plantă. Isus mi-a spus să ma uit mai de aproape si in timp ce ma
apropiam, l-am văzut pe fratele meu mai mic, împreună cu nenumărate corpuri goale. Ei erau toti încurcati şi blocati pe
cactus. Ei erau toti acoperiti cu insecte mici, care mănâncau din carnea lor, în timp ce oamenii ţipau de durere.
Chiar şi cu toate ţipetele de durere, am putut auzi vocea fratelui meu clar: "Sora! Draga mea Bong-Nyo, de ce esti aici din
nou? Ouch! Acest lucru este greu de suportat. Acest lucru este atât de dureros!" Toata lumea tipa de durere in timp ce
toate tipurile de insecte sapau si penetrau carnea lor. Nu am putut vedea nici măcar un centimetru de piele, din cauza ca
atat de multe insecte i-au acoperit.
* Familia mea in groapa cu viermi
M-am uitat in partea stanga si am vazut o groapa enorma plina cu nenumăraţi oameni. Ei erau toţi goi şi acoperiti de
viermi. A fost greu să fac distincţia între carne şi viermi. (Marcu 09:48) Am crezut că o să leşin din nou. Am văzut-o pe
mama mea şi m-am uitat în ochii ei. Ea aştepta să fie aruncata în această groapă. Mama mea a strigat: "Fiica mea, BongNyo, am auzit ca nu te-ai simtit bine, dar de ce esti aici din nou?" Apoi, ea a izbucnit în lacrimi. "Mamă, eu nu vreau să
vin in Iad, dar Domnul continuă să mă aduca înapoi. Ce pot să fac? "Mama mea a început sa se roage:" Doamne, de ce ii
permiti fiicei mele să mă vadă suferind în iad, când ştii că asta o raneste atat de mult?" Am plâns împreună.
"Mamă, chiar dacă te văd în asa de mare suferinţă, eu nu pot face nimic pentru a te ajuta. Îmi pare rău.", am spus. Mama
mea m-a rugat: "Te rog, Bong Nyo, niciodata sa nu vii in Iad. Eu am murit şi am fost adusa aici pentru a suferi, dar tu
trebuie să continui sa-L urmezi pe Domnul până la sfârşit. Sa nu sfarsesti aici ca mine, dar asigura-te că te duci în Rai. "
L-am rugat Isus pentru ajutor, dar El nu a putut face nimic. Când am strigat tare, demonii malefici au aruncat-o fără milă
pe mama mea în groapă. Viermii mişunau rapid, se tarau in sus pe picioarele ei şi săpau în carnea şi in oasele ei. Ea striga
în agonie şi sărea cu frenezie, la fel ca celelalte persoane care erau acolo. Ţipetele ei au fost repede înăbuşite de ţipetele
tuturor oamenilor.
Am început să-l aud fratele meu mai mic tipand undeva in în dreapta mea. El a strigat: "Sora, insectele imi mananca
corpul meu de viu. Oh, eu sunt în durere atât de mult! Sora ma mare, te rog roaga-l pe Isus să mă ajute chiar acum!"
Insectele l-au intepat pe fratele meu şi au răspândit otravă prin tot corpul, transformandu-l intr-un corp negru. Fratele meu
s-a sinucis, dar eu nu am avut nici o idee ca pedeapsa pentru un astfel de act este atat de teribilă. L-am rugat pe Isus, dar
din nou El a spus că este prea târziu. Chiar am strigat la Tatăl meu Ceresc, dar El a spus, de asemenea, nu. Curând, corpul
fratelui meu a devenit doar un schelet negru, dar el era încă tipa. "Sora, grăbeste-te şi să părăseste acest loc. Niciodată nu
trebuie să vii înapoi in acest loc. Ai înţeles? "
Domnul mi-a spus despre unii dintre oamenii de aici. "Aici sunt oameni care au trăit cu două şi trei femei, oameni care şiau inselat partenerii, cei care s-au sinucis, cei care au mers la biserică dar au comis adulter, cei care au murit pe un munte,
cei care au fost ucişi de un câine, şi mulţi alţii care au murit. "
Continuând cu Isus, am văzut ceva ce semăna cu o coasă foarte mare, mare şi terifianta. Un demon enorm tinea coasa şi se
pregătea să taie oameni. Iisus a spus: "Asta este demonul al zecelea cel mai mare din iad." El avea multe capete
imprastiate peste tot corpul său. A început sa felieze oamenii din fata sa şi ţipetele lor îngrozitoare au trecut prin toata
atmosfera iadului.
Demonii se bucurau torturandu-i si pe ceilalti. Ei au început sa felieze corpul tatălui pastorului nostru. El a ţipat: "Ouch!
Vă rog, salvaţi-mă. Îmi pare rău. Vă rugăm încetaţi! Iartă-mă!" A fost groaznic. Pe Pamant oamenii ar leşina sau ar muri,
dar în Iad nu exista nici moarte sau leşin, doar ţipetele înspăimântătoare. Toate simturile tale sunt vii acolo.
Tatăl pastorului a strigat: "Vai de mine. Am murit de boală şi m-am gândit când ca atunci cand esti mort esti fără griji. Am
crezut că am să ma odihnesc liniştit, fără sa fie nevoie să lucrez. Dar acest lucru nu este ceea ce m-am asteptat!" El a
scuturat din cap cu amărăciune. După ce i-a feliat piciorul, demonul a strigat: "Acum, voi începe cu corpul tau!" El a
11

inceput sa-l toace in bucati mai mici. A fost o scenă înspăimântătoare. Fiecare detaliu a fost clar, acesta nu a fost un vis.
Demonul ştia că Isus şi eu ne uitam, dar nu ne-a luat în considerare şi a continuat să-si facă treaba vicioasa.
Demonul i-a crapat capul în jumătate cu mâinile sale şi l-a aruncat într-o oală mare de fier, cu ulei. Oameni s-au topit şi tot
ce a ramas erau oasele. Astfel ca ei ţipau intr-o agonie inexorabila. Demonii mergeau de colo colo emoţionati, chicotind,
era ca un fel de petrecere. "Încă o dată ne putem distra. Avem atât de mult de mancare. Astazi a fost o zi bună, pentru că
atât de mulţi oameni noi au venit în Iad. De aceea, noi avem o petrecere şi i-am prăjit!", au spus ei.
Persoanele din interiorul tigaii tipau, "Hei, nemernicilor răi! Scoateti-ma de aici. Voi ma ardeti de viu! Scoateti-ma acum!
Eu nu pot sa vad nimic. E fierbinte! Sunt pe moarte aici!" Ei de asemenea au mai spus multe belesteme pe care nu vreau
să le repet.
După aceea, Isus m-a dus intr-un loc în care cele două fiice ale lui Lot (Geneza 19:31-38) erau într-o groapă de foc,
strigand cu disperare. Isus era foarte mâhnit şi chinuit de dureri atât de mari. El a decis sa plecam repede. Domnul a spus,
"Bong-Nyo, mă doare inima din cauza acestor două fiice şi ştiu durerea ta atunci când iti vezi familia în Iad. Dar, vreau să
te gândeşti cu calm la ceea ce ai văzut." Isus, de fiecare dată cand ma aducea în Iad, inima Lui il durea foarte mult. Dar El
s-a ascuns de mine. Iisus a spus: "Să plecam din Iad acum." El m-a adus înapoi la biserică.

==== ZIUA 19 ==== (Evrei 10:35-39)
Shin Sung-Kyung:
* Diaconita Shin Sung-Kyung danseaza dansul spiritual
Ma rugam în limbi şi mi-am simtit corpul ca o minge de foc aprins. Erau -10 ° afara si ne-am întors toţi inauntru pentru a
ne incalzi. Inauntrul bisericii era frig. Dar Duhul Sfânt era peste noi, asa ca frigul nu ne deranja, deoarece Domnul a
transformat corpurile noastre în foc aprins. Ne-am scoas hainele noastre groase de iarnă şi am purtat doar haine subtiri cu
mâneci scurte.
Am primit focul rugăciunii, asa cum soarele arunca lumina peste pamant. Am transpirat, ca şi cum as fi fost sub soarele
fierbinte. Am simţit ca rugăciunile mele merg mai adanc şi mai adânc. După aproximativ o oră, mâinile mele au început să
se mişte involuntar. Mişcările variau şi erau foarte line.
Până atunci, le-am putut vedea numai pe soţia pastorului şi pe sora Baek Bong-Nyo dansand dansul spiritual şi am dorit
profund să primesc acelaşi dar. M-am rugat, "Doamne, ajută-mă sa dansez si eu dansul spiritual! Doresc acest dar
spiritual. Doamne, eu sincer doresc asta. Ajută-mă să experimentez cum este acest dans spiritual. "
De-a lungul vieţii mele creştine, nu am mai experimentat si nu am mai fost umpluta spiritual. Am fost foarte păcătoasa şi
întotdeauna mi-a fost ruşine înaintea Domnului. In ultimul timp, am fost confruntată cu puterea Duhului Sfânt mai mult in
timpul rugăciunilor din timpul săptămânii decât în timpul serviciului de duminică. Serviciul de duminică consta in doar
două oră dedicate lui Dumnezeu cu laude, rugăciune, predică, precum şi anunţuri. Mă lasă sa doresc spiritual mai mult.
Lee, Yoo-Kyung:
* Inaintea tronului lui Dumnezeu (Apocalipsa 4:2-4)
De îndată ce mi-am început rugăciunea, un demon cu trei coarne a apărut. Am strigat, "Demon, în numele lui Isus,
dispari!" Şi a plecat. Am strigat: "Tată, imi e dor de tine!" Isus a venit spunandu-mi, "Dragul meu Yoo-Kyung, L-ai
chemat pe tatăl tău?" Am răspuns cu îndrăzneală, "Da." Domnul a întrebat "Vrei să-I adresezi un apel tatălui tau? "I-am
răspuns," Da, vreau să foarte mult. "apoi mi-a spus," Cheama-L!"am strigat fără încetare, "Tată! Tată!"
Isus m-a dus în Rai. Îmi place de zbor pe norii Raiului, cântând laude lui Isus şi sa merg pe plaja. Isus m-a întrebat, "YooKyung, iti amintesti promisiunea pe care ti-am făcut-o ieri?" I-am răspuns," Da, Isus. Ai promis ca mi-L arati pe
Dumnezeu Tatăl." Isus si-a ţinut promisiunea cu fidelitate şi m-a dus ca sa-L intalnesc pe Tatăl. Tatăl nostru este mai mare
decât ne putem imagina, ajungand pana la partea de sus a cerului Raiului şi străluceşte intr-o lumina mai strălucitoare
decât soarele. El era aşezat pe un tron enorm de mare.
Am fost plin de bucurie, cântând laude înaintea lui Dumnezeu. Am cântat "Binecuvânteaza pe Domnul, suflete al meu", şi
Dumnezeu Tatăl mă asculta cântand. El dansa cu bucurie si ori de câte ori se misca, raze de lumină puternic colorate se
revărsau din El. In fata lui Dumnezeu Tatăl era o carte, mai mare decât un munte, şi El se uita la ea.
Mînă uriaşă a lui Dumnezeu s-a întins şi a mângâiat uşor capul meu. Maretia si marimea mâinilor Lui nu poate fi descrisa
în cuvinte. Partea superioara a corpului lui Dumnezeu era acoperit cu ceaţă, ca un nor. Isus mi-a cerut sa continui sa cant
laude, aşa că asta am făcut. Dumnezeu s-a bucurat de laudele mele batand din palme, tinandu-ma de maini şi leganandu-se
inainte si înapoi. Am fost atât de fericit incat am dorit sa-L imbratisez. Isus m-a avertizat: "În prezenţa Tatălui nostru
12

Dumnezeu nu ne leganam incontrolabil!" El M-a învăţat să ridic braţele, cu capul plecat, cu respect. Mai târziu, Isus m-a
dus înapoi la Biserica.
Lee, Haak-Sung:
* Doborati demoni cu propriile voastre maini!
Pastorul nostru suferea încă dureri de nedescris de la atacul demonic precedent. El ne-a spus ca vom fi capabili de a prinde
demonii cu mâinile noastre in această seară şi ne-a cerut să ne pregătim ca să ne răzbunam împotriva lor. Am strigat la
unison, "Amin!" Era timpul pentru serviciul de rugăciune, aşa că ne-am rugat în limbi cu sârguinţă.
Isus s-a apropiat în linişte. El a stat în faţa soţiei pastorului şi a ascultat rugăciunile ei pentru o lungă perioadă de timp.
Apoi, El s-a mutat în apropiere de pastor şi a vorbit cu el, "Pastor Kim, te simti rău?" Pastorul I-a aratat locurile in care
demonii l-au muscat si zgariat. Isus s-a concentrat pe gâtul pastorului şi pe spate, mangaind continuu zonele.
După ce Isus a plecat, am continuat rugăciunea în limbi. Cinci spirite demonice ne-au atacat dintr-o dată. Mi-am amintit
mesajul pastorului cu privire la lupta corp la corp. După ce m-am intins, mi-am deschis mâinile şi am prins ceva. Când mam uitat cu ochii meu spirituali, am văzut că era un demon feminin, purtand o rochie alba. Piciorul ei incerca ferm sa il
apuce pe al meu dar ea era neputincioasa. (Marcu 3:15) Am inconjurat-o ca o elice de elicopter. A fost miraculos. Am
prins-o şi am aruncat-o într-un colţ. Cu o lovitura de pumn i-am rupt gatul şi ea a strigat, "Ouch! Mă omori!" Mi-am
amintit mesajul pastorului.. "Cand vedeti demonii, zdrobiţi-i fără milă! Scoateti ochii lor afară şi aruncati-i!" Am lovit-o
cu pumnii şi picioarele. Ea a strigat, "Oh, omule! Ahh! Salvaţi-ma!" Ea a fugit. A fost uimitor. Nu imi mai e frică. Chiar
dacă demonii ataca într-un număr mare, eu sunt gata să lupt impotriva lor.
Am prins un alt demon şi l-am aruncat departe. Un demon despre care Joo-Eun m-a atentionat, s-a apropiat de mine,
rotindu-si ochii albi. Am asteptat sa se apropie acest demon. De îndată ce a încercat să interfereze cu rugăciunea mea, iam scos fără milă ochii afară şi l-am batut jos, pe podea. Fara ochi, el se târa căutandu-i pe podea, "Oh, nu! Ochii mei!
Unde sunt ochii mei? Ajută-mă să ii găsesc!" În cele din urmă i-a găsit, dar atunci când a încercat să ii pună înapoi în locul
lor, era multa mizerie pe ei. El i-a pus gresit si a fugit.
Un demon de sex masculin, purtând un maieu rupt, s-a apropiat încet, ca şi cum ar fi asteptat un semn de la mine. M-am
gândit sa-l arunc ca pe o minge de bowling. Când a ajuns destul de aproape, mi-am întins mâna şi i-am pus două degete în
ochi şi unul în nara. L-am aruncat ca pe o minge de bowling şi, cu un bang, el a alunecat si a disparut.
Încă o dată, un demon cu păr lung şi purtând o rochie a apărut. Ea mi-a dat frisoane, pentru că ii sângerau ochii si buzele.
Am alergat după ea, am apucat-o, i-am pălmuit faţa, şi m-am năpustit asupra ei. M-am simţit atât de triumfător! Am spus,
"Nu mai veniti aici! Sunteti enervanti, voi demoni!" După o bătaie continuă, toti au fugit tipand. Acest lucru a fost
uimitor, era atat de distractiv batand acesti demoni prosti!
Am reluat rugăciunea în limbi atunci când un demon puternic, robust, de sex masculin purtând o mască de metal s-a
apropiat de mine. Doar un singur ochi era vizibil prin masca şi acel ochi era plin de viermi. Nu am vrut să-l ating, aşa că
am strigat, "În numele lui Iisus, fugi de la mine!" Dar a rezistat şi apoi a început să danseze într-o mişcare de răsucire.
Cumva în mod repetat, apărea şi disparea, în timp ce dansa. Am aşteptat până când demonul a reapărut şi l-am apucat.
Apoi, am aruncat demonul spre partea din spate a bisericii şi, cu un strigăt, acesta a disparut. In acel moment, Isus a venit
şi m-a aplaudat, spunând: "Dragul meu Haa-Sung, în cele din urmă ai ridicat un standard inalt al chinului acestor demoni.
Sunt mândru de tine, foarte mândru. "
Uneori, in timpul predicii, am vazut îngerii turnand un fel de ulei pe capul pastorului nostru şi atunci predicile deveneau
mai puternice. Cand erau predici despre identitatea anumitor demoni, acei demoni se ascundeau în secret într-un colţ şi
tremurau, avand expresii de teama pe fetele lor.
Kim, Joo-Eun:
Cantam “Glorie, glorie, aleluia..” iar corpul meu era in foc. Era frig in incapere, dar eu transpiram ca o nebuna. Acelasi
demon cu care Haak-Sung s-a luptat, care apoi si-a pus ochii in mod corect la locul lor, se plangea: “Oh, ce am suferit din
cauza blestematului de Haak-Sung. El mi-a facut asta.” I-am raspuns: “Asta e bine. Ma bucur pentru ce aud.” El a inceput
sa planga si a zis: “Opriti! Va rog opriti asta!” L-am alungat: “Demon murdar, in numele lui Isus, fugi de la mine!” El a
fugit.
Cineva a inceput sa traga de haina mea, dar nu am putut vedea nimic. De asemenea, am simtit ca cineva ma trage de par si
ma impunge intr-o parte a corpului. Am observat un obiect straniu care imi dadea tarcoale. I-am vorbit acestui demon,
suparata cum eram pe el, iar el mi-a raspuns: “Chiar? Bine, fii suparata pe mine. Eu incerc sa te duc in Iad. De ce te rogi
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atat de mult, parazit mic? Nu te mai ruga. Capeti ceva de mancare atunci cand te rogi? De ce te rogi?” Repede i-am
raspuns: “Hei, cand ma rog se intampla miracole, iar eu acumulez recompense. Demonule, fugi de la mine!” Acesta a
plecat imediat.
Mai tarziu, am fost uimita sa vad un sarpe enorm, cu doua capete. Am fost ingrozita, cuprinsa de frica, pentru ca era mai
mare decat un anaconda si a inceput sa alunece inspre mine. Am tipat, “Isus, ajuta-ma! Te rog fa ca acest sarpe oribil sa
dispara!” Isus a venit imediat si a alungat sarpele. I-am multumit lui Isus, iar el mi-a spus: “ Draga mea Pistrui, oridecate
ori chemi numele Meu, intotdeauna voi fi aici ca sa te ajut, deci nu iti fie teama. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa te rogi
cu sarguinta.”
* Rugaciunea care te poate aduce in Rai
Astazi am vazut doi ingeri frumosi coborand incet. Ei erau mult mai inalti decat un om, si au spus cu respect: “Salutari,
sora Joo-Eun”. In maini tineau o haina frumos stralucitoare, cu aripi la spate. “Sora Joo-Eun, aceasta haina este frumoasa,
nu-i asa?” Am raspuns: “As vrea s-o incerc chiar acum.” M-au imbracat cu grija in ea. Apoi ingerii au stat de o parte si de
alta a mea si m-au luat de maini. Am fost umpluta de putere si m-am inaltat catre Rai. Curand am vazut atmosfera
pamantului tot mai indepartata. Am zburat catre un loc in care stelele Caii Lactee
se imprastiau peste tot. A fost magnific. Mainile mele stateau relaxate pe langa
corp si am observat ca aripile de pe haina fluturau. Dintr-un anumit motiv nu am
putut merge mai departe. M-am gandit: “Am vrut sa merg in Rai, dar ce se
intampla?” Ingerii mi-au explicat: “Explicatia este ca nu te-ai rugat cu destula
putere, asa ca nu putem inainta.” Am fost dezamagita, si ne-am intors pe pamant.
Pamantul arata atat de frumos din spatiu, si nu credeam ca este o planeta atat de
mica. Astazi am fost dezamagita ca am pierdut ocazia, insa am invatat o lectie
importanta despre rugaciune. Daca vreau sa pot parcurge tot drumul pana in Rai,
trebuie sa imi pun toata puterea pentru acest lucru.
Sora Baek, Bong-Nyo: * O plimbare cu Isus
In timp ce ma rugam, Isus m-a luat in iad. In curand un pilon imens a apărut şi am
putut vedea vag obiecte in miscare pe el. Când m-am uitat mai aproape, am văzut
mii de oameni care erau lipiti de el. Ei erau goi şi legati atât de strâns incat nici nu
se puteau clinti măcar. Larve de culoare alba manancau din carnea lor, iar oamenii
au strigat în agonie. După ce toata carnea s-a terminat, şi doar un schelet a mai ramas, carnea a crescut din nou şi oribilul
calvar s-a repetat din nou.
L-am întrebat pe Domnul ce păcate au comis aceste persoane şi el a răspuns: "Acestia sunt oameni care cu neglijenta au
participat la slujba de dimineaţă pentru un timp scurt şi rapid s-au scuzat pentru a merge sa se distreze în lume, si au
sfarsit in accidente auto. De asemenea, sunt oameni care au participat la biserică, dar în spatele uşilor închise au băut şi,
uneori, au vizitat baruri, precum şi cei care au participat la biserică ca formalitate, fără a se intalni vreodată cu Domnul."
Nu am putut suporta aceste scene oribile, aşa că L-am rugat pe Isus să mă ducă de acolo. "Bine, haide să mergem în Rai
acum", a spus El. El m-a luat de mâna şi am zburat prin Rai, apoi am ajuns în Grădina Edenului. Isus şi cu mine ne-am
tinut de maini in gradina si am avut cea mai fermecatoare vizita. Văzând cât de fericita eram, Isus mi-a soptit uşor: "Draga
mea Bong-Nyo, sănătatea ta nu este foarte buna? E foarte greu acum, dar trebuie să înduri "cuvintele Lui m-au linistit
întotdeauna şi m-au lasat cu ochii in lacrimi. (2 Corinteni 1:5)
Pastorul Kim, Yong-Doo:
* Ca un soc electric
Eram inca in mare agonie dupa atacul demonic din zilele trecute, insa Domnul m-a imputernicit pentru a predica si a inalta
laude cu toate aceste dureri. Cu toata puterea m-am rugat cu mainile ridicate. Am inceput sa simt socuri electrice intrandumi prin maini. Curentul era puternic si a continuat sa curga prin intregul meu corp. Domnul m-a uns cu ulei sfant, insa
durerea mea fizica nu a scazut. Rugaciunea cu mainile ridicate a fost cumplit de grea. A fost un timp in care am simtit o
durere ascutita ca si cum as fi fost injunghiat. Apoi am vrut sa-mi las mainile jos. Atunci când durerea s-a diminuat, miam ridicat braţele din nou ca sa ma rog şi am repetat acest lucru continuu.
Am fost determinat să ma rog cu mâinile ridicate. Dintr-o data palma mea stângă s-a mutat uşor spre exterior. Apoi,
aceasta s-a lasat ceva mai mult şi într-o oră, mâna stângă s-a intors complet de la interior spre exterior. A fost nevoie de
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aproximativ trei ore pentru ca palma mea dreapta sa se mute incet de la interior la exterior. Am fost blocat în această
poziţie pentru un timp. Ambele mele braţe au fost paralizate şi m-am rugat în această stare pentru mai mult de patru ore. A
fost chinuitor.
* Pocainta pentru fiecare pacat
Nu ştiam dacă acest lucru a fost cu adevărat de la Domnul, asa ca am strigat: "Satan, fugi de la mine! Pleaca de la mine!"
Isus nu a rostit nici un cuvânt. În schimb, El a continuat să se reverse bucuria, pacea, şi focul Duhului Sfânt în trupul meu
care tremura. Am inceput sa-mi amintiesc de păcatele din trecut din viaţa mea, aşa că am început să ma pocăiesc. M-am
pocăit de viaţa mea nedemna ca pastor si de dependenta mea nebunesca de practicarea unui sport. Acest păcat m-a
determinat ca sa Il servesc cu neglijenţă pe Domnul. Am încercat să ma pocăiesc pentru fiecare pacat. Cu ambele braţe şi
cu mâinile răsucite, am continuat să mă rog pana cand m-am prăbuşit de durere.
"Dar, cu împietrirea inimilor voastre care nu vor sa se pocaiasca, voi adunati mânie împotriva voastra insiva pentru ziua
mâniei lui Dumnezeu, atunci când judecata lui dreaptă va fi dezvăluita." (Romani 2:5)
Eu iubesc sportul cu adevarat şi când am jucat am fost profund angajat, uitând complet de Domnul. Aceasta L-a durut.
Dependenta mea a acoperit o gamă largă de sporturi, inclusiv bowling, fotbal, şi în special badminton. Am vrut sincer să
ma menţin în formă, dar am pierdut prea mult timp cu sportul. Mergeam adesea la terenul de badminton, în apropierea
staţiunii cu izvoare de apă minerală. Acolo m-am eliberat de tot stresul. A face sport nu este greşit, dar multe lucruri pe
care le facem pot preocupa minţile noastre. Cu cat mai adanc am experimentat tărâmul spiritual, cu atât mai mult am
realizat că dragostea mea de sport m-a prins într-o dependenta. Aceste obstacole au continuat să se acumuleze şi au rănit
creşterea mea spirituală. M-am pocăit şi am plâns pentru tot.
La un moment dat în viaţa mea, toţi membrii congregaţiei mele m-au parasit pentru a participa la alte biserici şi am avut
un domn in varsta rămas în congregaţie. Biserica nu a fost în creştere deloc. Din fericire, un pastor de la Seul, pe care îl
cunosc bine mi-a oferit-o poziţie ca pastor intr-o biserică cu câteva sute de membri. M-am gândit: "Da, acest lucru este
mare!" M-am pregătit să accept această ofertă. Cu o zi înainte de plecarea mea, în timp ce mă rugam, Isus a apărut tinand
un toiag enorm care se întindea din partea de sus a Raiului pana pe pamant. Isus mi-a poruncit să îngenunchez şi ma
închin, aşa că am ascultat. Isus a luat toiagul cel lung şi m-a lovit cu mare forta. Nu m-a rănit şi am simţit dragostea lui
Dumnezeu pentru mine. Dar faţa lui era plină de tristeţe şi lacrimi picurau în jos de pe faţa Lui. Isus m-a întrebat,
"Servitorul meu iubit, ce ai vrea să faci atunci când congregaţia ta va creste la numar? Pastor Kim Yong-doo! Pastor Kim,
ce fel de jertfa ai oferi tu atunci?" Nu I-am putut da un răspuns Domnului. Ştiam că răspunsurile mele ar dezvălui adevărul
ruşinos din inima mea.
Când pastorii se aduna împreună, fiecare dintre noi vorbim despre "creşterea rapidă a unei biserici", "cat de mult a crescut
la număr", "câţi ani a durat constructia bisericii", şi "care dintre colegii pastori sunt in frunte." Am ştiut aceste răspunsuri
ca si cum le-aş recita. Pe genunchi, cu capul plecat inaintea Domnului, nu puteam sta drept şi mi-a fost atât de ruşine. Nu
am putut face nimic, aşa că am plâns. Isus m-a frecat uşor pe spate şi m-a consolat cu caldura Lui. "Servitorul meu iubit,
am vrut Eu vreodată sa-mi oferi toate acestea? Am dorit Eu ca biserica ta să aiba o mare trezire? Nu păstra aceste lucruri
în inima ta, dar Eu vreau să urmezi ceea ce Eu doresc. Vreau să cauti şi să găsesti oile mele pierdute, şi indiferent de
numărul lor, chiar daca este una sau sunt o sută de oi, vreau să ai grijă mare de ele. Fii credincios în cele mai mici lucruri.
Nu fi distras de lucrurile mari din jurul tau, in schimb roaga-te sârguincios şi aşteapta timpul meu. La final, sa nu te
descurajezi."
Sotia pastorului Kang, Hyun-Ja:
* Rugaciunea de pocainta a duhului
Astăzi, mâinile mele au fost, de asemenea, rasucite, la fel ca ale pastorului. Isus a ne-a explicat aceasta, prin darul de
profeţie a lui Joo-Eun. Pentru un pastor şi soţia sa, este mult mai dificil ca ochii lor spirituali să fie deschisi, este un proces
foarte dureros. Există multe tipuri de rugăciuni, dar cea mai puternică rugăciune, care va accelera procesul este acela de
pocăinţă in lacrimi.
Comparativ cu alţii, eu nu vărs lacrimi foarte des. Acesta poate fi din cauza personalitatii mele puternice. Nu contează cât
de greu mă rog şi strig la Domnul, nu pot plânge, chiar dacă am încercat. I-am cerut ajutor şi pastorului, iar el a spus ca
imi lipseste un spirit smerit. El m-a încurajat să cer Domnului o inimă smerită.
"Domnul este aproape de cei cu o inimă frântă, şi mântuieşte un duh mâhnit." (Psalmul 34:18)
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Toata după-amiaza m-am rugat cu o inimă smerită si pocăita iar Domnul a turnat pe mine binecuvântarea de lacrimi de
pocăinţă. Duhul Sfânt m-a acoperit cu lacrimi şi sudoare. Am fost sufocata de lacrimi si am plans necontrolat. Vorbind
prin Joo-Eun, Dumnezeu mi-a spus ca pocainta mea a fost acceptată de El.
In toate lucrurile pe care le faceam, inamicul era mereu în căutarea unei oportunitati de a ataca. Noi nu puteam sa lasam
garda jos. Având în vedere că identităţile demonice au fost revelate membrilor tineri care aveau darul spiritual de vedere,
ei au trebuit să se înarmeze cu multă rugăciune. Noi nu ştim de ce Isus ne-a ales ca sa luptam în aceasta lupta pe viaţă şi
pe moarte, din moment ce suntem atât de slabi. Isus ne-a spus, "Voi miei mici ai Bisericii Domnului puteti susţine
credinţa voastra numai prin lupta împotriva duhurilor rele. Aveti incredere în mine. Luati-Mă de mână şi mergeti. Voi fi
mereu cu voi, asa ca nu va faceti griji. "

==== ZIUA 20 ==== (Fapte 1:8)
* Kim, Joo-Eun atacata de demoni!
Pastorul ne-a spus sa nu ne fie frica de demoni, insa ei ne-au atacat direct. El a strigat; “Puneti mana pe ei şi provocati-le
durere! Scoateti-i ochii şi aruncati-i. Prindeti-i şi infrangeti-i!" A fost foarte distractiv şi mi-a dat o explozie de energie. In
momentul in care imi este teama chiar si putin, pastorul mi-a spus ca niciodată să nu imi arat teama caci atunci demonii
ma vor ataca mai tare. Am fost determinata să inving.
Primul demon pe care l-am vazut era unul terifiant. Era o femeie imbracata intr-o rochie alba. Ea mi-a dat fiori in timp ce
se apropia plangand. Am devenit nervoasa, dar adunandu-mi toate puterile am apucat-o de par si i l-am smuls. (Marcu
9:23) Ea a plans: “Ouch! Lasa-ma sa plec! Ma doare! Lasa-ma sa plec chiar acum! Ma doare!” Eu am inceput sa smulg
fara mila parul ei. Ea a plans: “Parul meu! Parul meu!” Apoi a disparut.
Un demon barbat cu un cap mare a incercat sa ma sperie. S-a apropiat de mine cu gura deschisa. I-am rupt gura, i-am scos
ochii si i-am aruncat. El plangea: „Ouch! Ochii mei! Gura mea! Unde sunt? Gaseste-le! Ma doare!” I-a cautat cu frenezie
pe podea, dar negasindu-i a disparut.
Dupa asta a aparut un demon cu un ochi. I-am rupt corpul in doua si am tipat le el. El si-a adunat piesele rupte ale corpului
si a plecat, spunand: „Am sa ma intorc la tine, vei vedea!”
* Intalnirea cu demonii si rugaciunea pentru a primi arme ceresti
Mai tarziu, in timp ce ma rugam am vazut un grup de demoni vorbind intr-un colt al camerei. Am vazut aproximativ 30 de
demoni stand in cerc, avand o reuniune. Demonul de rang mai inalt a spus: „"Vom lăsa Biserica Domnului asa? Grăbiti-va
şi distrageti-le atenţia de la rugăciune. Faceti ceva, idioţilor! "Un alt demon a spus," Tu ştii ce urata este fata aceea, JooEun? Această fată este numită Pistrui! Nu este jenant să fi învins de către cineva ca ea? "Un altul a strigat," Ce sa fac?
Gura mea a fost rupta! Am sângerat atât de mult!" Un altul a spus," Hei, ce ai avut tu este nimic! Eu mi-am pierdut tot
parul meu şi acum eu sunt complet chel! Ce facem acum? "
Mai târziu, un demon craniu m-a atacat, aşa că am rugat repede, "Doamne! Dă-mi un topor! "Dintr-o data, a aparut un
topor lângă mine. Cum demonul s-a apropiat, am luat toporul şi i-am spart craniul în bucăţi.
Lee, Yoo-Kyung:
* Yoo-Kyung ataca demonii!
Astazi, indata ce am inceput sa ma rog, a aparut un demon feminin in haine albe. Ea arata ca si Dracula si ii curgea sange
din gura. Deoarece nu a plecat la mustrarea mea, m-am decis sa o apuc de par si sa o invartesc. „Ouch, da drumul parului
meu. Lasa-ma sa plec chiar acum! Te rog!”, a plans ea. M-am simtit euforica si am spus: „Demon murdar, mi-a fost atat
de frica de tine pana acum! Este randul tau ca sa primesti ceea ce meriti!” Am invartit-o incontinuu, smulgandu-i parul de
pe cap, iar ea s-a jelit. „Cand vei muri, sunt sigura ca te voi tara in Iad!”, apoi a plecat.
Un demon chel de sex masculin s-a apropiat de mine. L-am apucat şi am împins în jos capul său. "Ouch! Sunt pe moarte
aici. Nu mai împinge în jos capul meu ", a strigat. A fost atât de distractiv. L-am apăsat atât de tare incat s-a spart. Apoi, lam lovit pe demon cu toată forţa şi el a căzut într-un colţ.
În timp ce am continuat să mă rog, Isus a apărut în faţa mea spunând: "Scumpa mea Yoo-Kyung, credinţa ta a crescut
foarte mult. Tu poti răni într-adevăr demonii cu pumnii tai acum ." El a zâmbit. I-am spus, "Isus, vreau să merg în Rai!" El
a insistat ca vom vizita Iadul.
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Când am ajuns în iad, am ajuns într-un loc unde era o oală mare de metal, inrosita de foc. Iisus a spus: "Yoo-Kyung,
priveste cu atentie in interiorul oalei şi vezi cine e acolo." M-am uitat cu atenţie şi am văzut-o în interior pe bunica mea,
împreună cu un alt bărbat. Ei săreau în sus şi în jos strigând, "Ouch! Vă rugăm, este atat de cald aici! "
Atunci când bunica mea m-a vazut, a spus: "Yoo-Kyung, eu nu mai pot suporta această căldură dureroasa! Te rog, ajut-o
pe bunica ta. Cere-i Domnului să mă ajute să ies de aici." Ea nu ştia ce să mai facă; ea mergea de jur imprejur nebuneşte.
Hainele ei albe erau in foc. Bunica mea a strigat "Yoo-Kyung, mă bucur că eşti aici. Te rog, te rog scoate-mă de aici! Eu
nu pot mai pot suporta această căldură"; am încercat să o scot afara intinzandu-i mâna mea, dar Domnul mi-a amintit cu
fermitate ca nu pot face asta..
"Isus, mi se rupe inima, văzând-o în durere atât de mult. Ce pot face? ", am strigat. Isus m-a îmbrăţişat cu fermitate şi mi-a
şters lacrimile. Ne pregateam să plecam, dar un demon înfricoşător a apărut în faţa noastră. Isus a strigat: "Dacă o
necajesti pe Joo-Eun-Kyung Yoo, te voi arunca imediat în groapa de foc din Iad!" Demonul a fugit. Isus m-a luat de mana
si m-a ghidat înapoi la biserică şi s-a întors înapoi în Rai.
Lee, Haak-Sung:
* Demonul cu masca de fier
In timp ce ma rugam, un demon musculos cu o masca alba de fier, a
inceput sa roteasca o sabie mare catre mine. Nu mi-a fost frica.
Imediat, i-am luat sabia din mana si am lovit cu ea demonul in cap.
Am putut auzi metalul lovind metalul. I-am scos masca si am vazut
viermi dezgustatori pe toata fata lui.
Un alt demon a aparut, iar din acesta iesea fum. Curand acest fum a
luat forma omeneasca. Am putut vedea oameni prinsi in interiorul
acestui fum, cerand ajutor. Am stiut ca acest demon inghitea
oameni. Am inceput sa ma rog in limbi, chemandu-L pe Isus. „Isus,
ajuta-ma. Demonul acesta incearca sa ma inghita. Ajuta-ma
repede!” De indata ce L-am chemat, Domnul a aparut si a distrus
demonul.
Putin mai tarziu, un demon cu coarne pe tot corpul a sosit carand o tabla mare, neagra. Spunea: „Opriti rugaciunea! Opriti
rugaciunea!” L-am ignorat, continuand sa ma rog in limbi. Acesta a inceput sa zgarie tabla. Nu mai puteam suporta
zgomotul. Mi-am astupat urechile si am strigat, „Satan, in numele lui Isus, dispari!” Insa el continua sa zgarie tabla,
spunand: „Hei, asta e distractiv!” Am plans: „Isus, te rog ajuta-ma. Acest demon rau ma tortureaza!” Isus a aparut in
lumina iar demonul a fugit fara sa se uite inapoi.

==== ZIUA 21 ====
Kim, Joo-Eun:
Eram in foc, rugandu-ma in limbi. Trei dragoni oribili au aparut. Primul dragon avea diferite modele si cercuri pe tot
corpul. Al doilea avea dungi verticale rosii si albastre amestecate, iar asta m-a facut sa ma simt ametita cand m-am uitat.
Al treilea dragon avea dungi albastre si galbene orizontale, amestecate. Ei au venit si in timp ce vroiau sa ma inghita
intreaga, am strigat de trei ori: “In numele lui Isus, pleaca de la mine!”, iar ei au plecat.
Privind in jur, am vazut demoni stand intr-un cerc, avand o reuniune. Liderul grupului i-a spus unui demon chel: „Acum
este randul tau sa incerci!” Acesta s-a apropiat repede de mine, dar ca si mai inainte, l-am apucat de cap si l-am aruncat
departe. I-am scos ochii si el a fugit de la mine. Apoi, un demon cu degete in forma de foarfeca a aparut. Acesta purta o
tabla mare, neagra. Nu am putut suporta zgomotul si i-am rupt degetele cu care l-am zgariat apoi pe fata. „Hei, da-mi
inapoi degetele! De ce mi-ai luat degetele? Parazit mic, nu-ti merge cu mine. Cum de a devenit credinta ta asa de
puternica?” Cu aceasta, demonul a disparut.
Am continuat sa ma rog cu putere. S-a apropiat de mine un sarpe mare cu o expresie de furie. Solzii lui s-au schimbat in
diferite culori, iar el isi misca coada inspre mine si inapoi. Am apucat sarpele si l-am aruncat de perete. (Marcu 16:17,18)
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Apoi a aparut un demon infasurat tot in bandaje. Acesta imi amintea de desenele animate chinezesti „Kang-She”. Mi-am
spus: „Asta este chiar distractiv.” A inceput sa-si desfasoare bandajele.
Desfasurandu-si bandajele am vazut nenumarate insecte, miriapozi si viermi
tarandu-se peste intreg corpul sau. Fiind ingrozita, L-am chemat repede pe
Isus, iar El a aparut, alungand demonul. „Isus, iti multumesc foarte mult!” El a
zambit si m-a mangaiat pe cap: „Draga Pistrui, credinta ta a crescut foarte
mult! Roaga-te cu sarguinta.” Astazi Isus purta o haina speciala aurie cu o
inima rosie pe piept, radiind in multe culori.
Dupa ce Isus a plecat, a aparut un demon deghizat in bunicuta. Ea era
imbracata in negru si tinea in maini un topor. „Nu te ruga! O vei face data
viitoare. Nu trebuie sa te rogi astazi, nu-i asa? De ce insisti sa te rogi astazi?
Fa-o maine. Te vei intalni cu Isus maine cand te vei ruga. Fa asa mai degraba.”
Ea tot repeta aceste cuvinte tot mai tare, asa ca am strigat: „Hei, zgripturoaica
batrana, in numele lui Isus, pleaca de la mine.” Ea a disparut.
Lee, Yoo-Kyung:
In timp ce ma rugam, un demon s-a apropiat de mine spunand: „Hei, tu! Nu cumva imi datorezi scuze?” Nu puteam sa
cred ceea ce auzeam, asa ca l-am apucat si l-am palmuit peste fata. Dar apoi el m-a palmuit, spunand: „Indraznesti sa-mi
dai palme? Pana aici! Te voi omora!” Atunci m-am enervat si i-am scos ochii si i-am aruncat pe jos. Obrazul a inceput sa
mi se umfle si nu am putut trece peste faptul ca o usoara distragere a atentiei m-a facut sa fiu palmuita de catre un demon.
Putin mai tarziu, a aparut un demon femeie imbracata in haine albe. Ea plangea; „Nu este drept! Bastardul acesta de HaakSung m-a batut, iar parazitul de Joo-Eun m-a palmuit.” Am asteptat-o sa se apropie si i-am scos ochii cu degetele. Ea a
inceput sa sara in sus si in jos de durere, apoi a fugit. Un alt demon feminin a spus, „Hei tu crezi ca vei scapa tratandu-ne
astfel?” Am apucat-o de par, am rasucit-o si am trimis-o departe de mine. M-am rugat: „Isus, da-mi un topor.” Cu toporul
i-am taiat capul. Cu capul taiat, ea a venit la mine strigand: „Unde este capul meu? Unde este fata mea?”
Mai tarziu, asteptam sa-L vad pe Isus. Am strigat cu toata puterea: „Tata! Tata!” Isus m-a intampinat cu un zambet
luminos, „Draga mea Yoo Kyung, esti mare! Ai reusit sa-i infrangi pe demoni pe cont propriu.” El de asemenea a spus,
„Yoo-Kyung, cand pastorul te cheama, in timpul predicii, sa-i raspunzi cu voce tare. Confirmand cu voce tare, aceasta este
de asemenea credinta. Ai inteles?” I-am raspuns: „Da Doamne, Amin!”
Curand au sosit cativa ingeri, spunand: „Sora Yoo-Kyung, tu ai invins demonii. Esti minunata.Tine-o tot asa! Iar cand
demonii te vor ataca din nou, invinge-i cu curaj, asa cum ai facut pana acum!” Ei toti m-au aplaudat. Isus m-a luat ca sa
vizitez Raiul. Cand am ajuns acolo, Yae-Ji si cu mine am dansat in fata Domnului. Eu L-am rugat: „Doamne, te rog da-i
lacrimi de pocainta diaconitei Shin Sung-Kyung si lui Joseph. Ei amandoi doresc sa se roage cu lacrimi de pocainta, dar
nu pot plange.” Insa Domnul mi-a raspuns: „Eu pot da lacrimi de pocainta numai oamenilor care se pocaiesc cu sinceritate
in inimile lor .”
Am fost escortati inapoi la biserica. Isus mi-a atins obrazul care a fost palmuit si a spus. „Draga Yoo-Kyung, fii puternica.
Ai inteles?” Apoi a disparut.
Lee, Haak-Sung:
* Un demon cu o drujba
În timp ce eram in rugăciunea în limbi, trei demoni m-au atacat toti o dată. Unul avea o faţă umană şi corpul unui dragon.
Un altul era un demon craniu, iar ultimul avea o mască de metal. Surprinzator a fost ca el transporta o drujba şi a încercat
să-mi taie mâinile. Eu a trebuit să fiu în concentraţie totală. Dacă as fi lăsat garda jos pentru o secundă, aş fi fost tăiat. Eu
nu am avut de gând să pierd, aşa că am evitat şi am scăpat de atac. În timpul luptei am luat drujba şi i-am tăiat mâinile
demonului. Acesta a inceput sa ţipe iar ceilalţi doi demoni au fugit de mine cu disperare.
Mai târziu, un alt demon s-a apropiat de mine. L-am atras mai aproape spunandu-i: "Hei, vino aici şi eu te voi învăţa ceva
distractiv. Pe aici! Grăbeşte-te." Demonul a fost suspicios şi a refuzat să vină. "Hei! Am într-adevăr ceva distractiv aici
pentru tine. Vino aici şi vezi! ", am spus, dar acesta încă nu a avut încredere în mine. El m-a întrebat, "Promiti să nu mă
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pedepsesti?" Am răspuns, "De ce te-as pedepsi? Am vrut doar să iti arat ceva distractiv, aşadar vino aici." El a venit lângă
mine foarte încântat si când a fost aproape l-am apucat de braţ , am început să-l rotesc în aer şi l-am aruncat de perete..
Putin mai târziu, am auzit marşul unei armate în jurul meu. Parea ca sute de picioare marşaluiau la unison. Am văzut un
grup mare de demoni venind inspre mine, purtand toti uniforme militare. Ştiam ca demonii care veneau să ma atace erau
mult mai duri decât cei dinainte. Dar, prin menţionarea numelui lui Iisus, au fugit toţi.
Pastorul Kim, Yong-Doo: * Ambele maini rasucite ca niste covrigi
Strigam către Domnul cu mâinile ridicate de aproximativ 30 de minute. Mâinile mele au început sa se incovoaie din nou.
Mâna mea stângă a început să se mute de la interior spre exterior, urmată de mana dreapta in acelasi mod. Dintr-o data,
ambele mâini au început să se răsucească spre exterior ca niste covrigi şi s-au blocat în această poziţie. A fost o poziţie
chinuitoare, incomoda, greu de suportat. Apoi, mâinile s-au răsucit în sens invers, de la exterior la interior, la interval de o
secundă din nou. Mai intai mana stanga, apoi dreapta mea a fost răsucita şi am fost blocat în această poziţie pentru încă 30
de minute. Deoarece progresia acestui lucru s-a facut atât de lent, am devenit nerăbdător şi furios.
Am reclamat, "Doamne, de ce ma faci sa sufar atât de mult? Dacă ai de gând să mă intorci pe dos fa-o repede. Se pare că
te joci cu mine. Ce imi faci? Sunt nerabdator. Nu ar fi convenabil pentru amandoi, dacă mi-ai da tot ceea ce am nevoie
dintr-o dată? "Am început să-L atac pe Domnul cu plângerile mele, "Doamne, dacă mi-ai da focul Tău cel Sfânt şi să se
deschidă ochii mei spirituali, nu ar fi benefic pentru amandoi? Cine poate primi daruri spirituale dacă faci acest lucru atat
de dificil de obţinut? "
M-am rugat şi am cerut darurile spirituale. Am strigat, tipand cu toată puterea mea, dar Domnul a continuat să repete
lucrarea Duhului Sfânt, prin răsucirea braţelor mele. El a făcut aceasta de zeci de ori. M-am gândit, "Ce fel de dar spiritual
încearcă El să-mi dea? Ce fel de cadou spiritual este acesta?" Am fost foarte iritat şi am dorit ca transformarea să se
întâmple repede. Dar Domnul nu mi-a împlinit cererile mele urgente. În schimb, am fost frustrat de pacea Lui.
Aproximativ patru ore mai târziu atunci când răsucirea mâinilor mele a încetat acestea au început să se mute din fata spre
spate. Am încercat să imi relaxez braţele, dar agitare ritmica a continuat, indiferent de ceea ce am făcut. A fost de fapt plin
de umor. Mi s-a spus profetic ca eram în procesul de a primi darul vindecarii si puterea de a face minuni.
Sora Baek Bong-Nyo: * Un nou tur al Iadului
M-am bucurat de dansul spiritual şi m-am rugat în limbi. Zece îngeri au coborât din Rai ca să mă ducă la Isus. După ce
am fost dusa la Isus, El a spus: "Draga mea Bong-NYO, după cum ştii, pastorul Kim scrie o carte despre Rai şi Iad. Aş
dori să il iau pe pastorul Kim cu mine în Iad si sa-i arat ce are nevoie pentru a înregistra aceste lucruri, dar ochii lui
spirituali nu sunt deschisi încă. Nu am de ales decat sa te iau pe tine, pentru a documenta în mod corespunzător scenele
din Iad. Tu eşti singura pe care o pot lua pentru a vizita, aşa că te-aş ruga să suporti un timp mai lung. Să mergem
împreună sa vizitam Iadul. "
În curând, am inceput sa mergem pe un drum in Iad. Mirosul de carne putrezita imi facea rau la stomac şi acolo era
întuneric fără sfârşit. Am ţinut mâna Domnului ferm. În Iad nu există decât suferinţă pentru eternitate. Am ajuns intr-un
loc unde oamenii într-o groapă de foc ţipau dupa ajutor. Focul era foarte intens. Erau nenumăraţi oameni acolo, toţi goi,
sărind şi ţipând în interiorul unui cilindru enorm de mare. L-am văzut pe tatăl meu din nou. El a început sa planga, "BongNyo, ce faci aici? Eu nu pot suporta această durere de fiecare data cand te vad. Îmi pare rău pentru ce ti-am făcut. Cred că
de aceea eu sunt aici, ca plată pentru ceea ce am făcut." Nu puteam să spun un cuvânt, dar am plans continuu. Durerea
suferita în iad este inimaginabil mai mare decât abuzul suferit de la tatal meu de pe pământ. Ceea ce am experimentat pe
pamant a fost nimic.
Un demon gigantic se bucura sa felieze oamenii cu o coasă. El chiar fredona cu bucurie un cântec. L-a smuls pe tatăl meu
şi a început să-l felieze, in modul în care noi facem tăiţei de casă. "Ahhhh! Vă rog salvaţi-mă! Va implor! Vă rog,
omorati-ma!" Strigatele dureroase ale tatălui meu şi ţipetele in agonie m-au facut sa ma simt slaba. Fără Domnul alături
de mine, aş fi leşinat de mai multe ori. Nu există nici un sfarsit al suferinţelor în iad; oamenii sunt blestemati cu regrete
veşnice. Nu există nici o speranţă. Singura modalitate de a evita sa mergi in iad este de a-L accepta pe Isus ca Mântuitorul
tău şi de a trăi cu fidelitate.
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Ne-am continuat drumul, lăsând strigătele tatălui meu pline de durere în urmă. După ce am mers pe jos pentru o vreme,
am văzut un copac în faţa mea. Cand m-am apropiat mi-am văzut mama, fratele mai mic, cumnatul şi nepotul toti goi,
atârnând cu capul în jos, legati de glezne intr-un copac. Alaturi de ei era un demon în picioare, mai înalt decât un munte.
M-am uitat la mama mea şi ea m-a văzut, in tmp ce atârna in copac. Ceilalţi membri ai familiei, de asemenea, m-au văzut
şi au strigat catre mine. "Bong-Nyo, de ce eşti aici, dacă nu ne poti ajuta? De ce ai venit din nou? Îţi place să atât de mult
sa ne vezi in agonie? "
Isus mi-a spus ca acest demon specific era doilea cel mai mare în Iad. Acesta batea cu placere corpurile oamenilor şi
desprindea carnea lor. Apoi arunca fără milă oamenii în foc. Am vrut să-l rup în bucăţi.
Acesta a ordonat unuia dintre subordonaţii săi sa puna un castron plin de insecte negre chiar sub copacul sub care familia
mea era agăţata. Aceste insecte aveau forma unor viermi, cu dinţi ascuţiţi şi ochi care straluceau puternic. Ei s-au urcat pe
familia mea şi fără milă s-au desfătat cu carnea lor. Ei au sapat pe tot corpul lor, chiar ochii lor şi nările. I-am auzit tipand
pe toţi, "Ahhhh! Va rugăm, salvaţi-ne! Bong-Nyo! Sora mai mare! Ouch! Cumnata! Te rog ajută-mă! Matusa! Te rog
ajută-mă!" În curând toata carnea lor a fost mancata şi insectele săpau chiar si în oasele lor. Aceasta mi-a zdrobit inima si
ştiu ca acest lucru va continua pentru veşnicie. L-am rugat pe Isus sa ii ajute, dar El a putut spune doar: "Eu nu pot face
asta. Este prea târziu! "
Isus m-a dus la un munte enorm. Am văzut oameni în în jur intr-o mare disperare, fără speranţă. Ei aratau epuizati şi
umflati deoarece au fost bătuti cu cruzime. Lângă oameni era un demon infricosator, care a început să-si bata joc de mine,
zicând: "Eu te văd de multe ori. De ce eşti aici din nou?" Am fost atât de supărata, incat am început să-l blestem. "Hei, eşti
un ticălos! Aş vrea să te pot rupe în bucăţi pentru ce ai facut cu familia mea şi sa te arunc în groapa de foc. Te voi prinde!"
Demonul m-a batjocorit mai tare: "Plângi pentru că ţi-e frică de mine. Asta mă face fericit! Ce ai de gând să faci?" Am
spus," Isus, vreau sa-l omor pe demon. Urăsc demonul acesta! Doamne, de ce doar stai acolo si nu faci nimic? Arată-le
ceva!" Isus si-a ridica mana dreapta şi apoi a indoit-o. Imediat, corpul demonului a paralizat şi nu se putea misca, ca un
stâlp de piatră. În curând, toţi oamenii au fost acoperiti cu diferite insecte, care mancau din carnea lor. Ecoul tipetelor
oamenilor a trecut prin atmosfera Iadului.
* Intalnirea cu fostul presedinte al Coreei
Am continuat sa mergem, iar Isus a spus: „Sufletul pe care il vom intalni in continuare este un om pe care il sti foarte
bine, deci fii atenta.” L-am vazut pe fostul presedinte al Coreei. El avea un sarpe enorm incolacit in jurul corpului si cativa
serpi colorati la baza acestuia. El a spus: „Ahh! Nu ma mai sufocati! Va rog, opriti-va! Salveaza-ma, te rog!” Dar chiar in
mijlocul agoniei, el a inceput sa vorneasca cu mine: „Cine esti? De ce esti aici? Eu am fost presedintele Coreei, si cu tot
prestigiul meu, acum sufar in iad. Multi pastori au incercat sa ma determine sa urmez biserica, dar i-am ignorat pe toti.
Am ignorat ceea ce mi s-a spus despre iad si niciodata nu mi-am inchipuit ca acest loc exista cu adevarat. Copiii mei inca
nu-L cunosc pe Isus si sunt foarte ingrijorat din cauza asta. Copiii mei trebuie sa-L accepte pe Isus cat timp sunt inca in
viata si sa fie salvati, asa incat sa ajunga in Rai. As vrea sa te duci chiar acum si sa le spui copiilor mei acest adevar. Eu nu
pot, deci ce pot sa fac acum? Ahhh! Inima mea ma doare atat de mult.” M-am uitat la Isus, insa El doar asculta fara sa
spuna un cuvant.

==== ZIUA 22 ==== (1 Petru 1:6-9)

* Un demon cantand la pian

Lee Yoo Kyung:
In timp ce ma rugam, un demon negru cu patru ochi a venit şi sa aşezat pe scaunul de langa pian. A început sa se
prosteasca, încercând să cânte la pian. Fiind foarte iritata, am strigat, "Hei, demon murdar! De ce te joci la pianul surorii
mele Joo Eun? Acest pian este cel care foloseşte serviciului de închinare." El m-a injurat şi mi-a spus sa-mi tin gura, aşa
că am devenit foarte furioasa. "Ce? Nu ma respecti? Eşti mort!" Am alergat după el şi l-am apucat. I-am sucit gâtul şi l-am
dat cu capul de podea.
Inca trei demoni au apărut. Unul a apărut sub forma unui schelet cu un ochi pe frunte. Acesta zbura prin jur cu aripile sale
ca un liliac. A aterizat pe scaunul de langa pian şi a început să cânte si sa se joace la pian. Sunetul pe care il scotea era
înfiorător, iar muzica era afara de ritm.
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"Hei, pianul este al lui Eun Joo. De ce il atingi? Nu mă pot concentra la rugăciunile mele!", am strigat. I-am putut auzi
vorbind unul cu altul, spunând: "Ea nu se pot concentra. Să ne jucăm atat de mult cat dorim." Au apasat pe tastele de pian.
Am fost îngrijorata ca pianul s-ar putea rupe. Le-am spus, "Evident, nu mă veti asculta." Am fugit spre ei şi i-am apucat
pe toti dintr-o dată, lovindu-i şi în invartindu-i in aer. Cu nasul sângerand şi cu capetele rănite, au strigat şi au fugit.
Am început să mă rog din nou. Un demon îmbrăcat în alb a apărut, sângerand din gura. Părea deformat, fără nici un ochi,
aşa că l-am ridiculizat. Demonul a spus, "Haak Sung mi-a scos ochii mei afară. De aceea sunt asa. De ce razi?" El incerca
sa se lupte cu mine. Strigînd, am spus, "Bunica mea este în chinuri din cauza ta! De ce a fost ea târâta în iad?" Demonul
m-a tachinat şi m-a iritat. "Ea aparţine iadului; ea merită. Ea va fi mai chinuita." Furioasa, am zgariat faţa demonului cu
toate puterile mele. Sângerand abundent, el a fugit.
Fiind din nou în rugăciune, am fost enervata de un alt demon. Eram iritata şi nu doream sa-l infrunt. Am decis sa-mi
folosesc autoritatea, zicând: "Sangele Lui Isus!" A răspuns, "Sange? Al cui sânge? Sangele Lui Isus? Oh, sânge.." Bine,
dacă vrei o lupta, haide! Sa ne luptam!", am strigat. Demonii au atacat în grupuri, dar din anumite motive, cum mi-am
invartit pumnul în jur, toti au căzut in grup. Lovind demonii în burtă, ochii le-au iesit in afara. Când i-am lovit in nas,
nasul lor a început să sângereze. Când le-am apucat picioarele şi le-am pendulat, acestea s-au întins ca benzile de cauciuc
elastic.
In ciuda pierderii lor, demonii au continuat să apară şi sa ma hărţuiasca. Ei au încercat să ma împiedice sa ma rog. M-am
gândit, "Să luptam si sa vedem cine va câştiga." Le-am bagat degetelele in nari si le-am smuls cate o bucată de păr
oricarui demon care a venit lângă mine. Mi-am folosit mâinile şi picioarele ca arme. Era ciudat că, continuand să ii înving,
numărul lor a crescut. Aproape de sfârşit, erau numerosi demoni, prea multi ca sa mai conteze. Veneau toti dintr-o dată.
De urgenţă, am strigat, "Ajută-mă! Rapid, Duhule Sfânt! Ajută-mă !” În scurt timp, Domnul a apărut. Domnul a mustrat
toţi demonii şi m-a mângâiat, spunând: "Miss Pistrui! Stiu ca ai trecut prin multe. "
Când am participat anterior la alte biserici, cele mai multe persoane au spus adesea că nu eram foarte inteligenta. În loc să
mă înveţe să ma rog şi sa evanghelizez, ei doar mi-au oferit alimente. Ei au încercat să mă ajute cu lucrurile materiale
numai. Prin urmare, m-am gândit ca tot ce am de făcut este să-mi iau Biblia la serviciu. Cu toate acestea, sub îndrumarea
pastorului din Biserica Domnului, am început să ma rog în limbi. Continuand să ma rog în limbi, am fost în măsură să
obţin un nivel mai profund de rugăciune. Acum, eu sunt capabila sa vad demonii şi sunt capabila sa ma lupt cu ei. Ori de
câte ori simt ca pierd sau sunt obosita de luptă, tot ce trebuie să fac este sa chem numele Domnului, Isus. El întotdeauna
mă protejează. La început, atacul nenumăratilor demoni m-a speriat. Dar acum, nu mă tem deloc, pentru că Isus este cu
mine. De fapt, victoria împotriva demonilor a devenit distractiva şi palpitanta.
Kim Joo Eun: * Aparitia demonilor plesuvi
Astazi, un alt demon deghizat intr-o fata tanara a aparut, avand gura larg deschisa. Mi-am varsat furia asupra ei, palmuindo peste fata destul de rau, pana i s-a umflat obrazul. Am strigat: “Tu esti cea care ai palmuit-o pe sora Yoo Kyung, nu-i
asa? Vei fi pedepsita mult mai mult!” Ea a plans, “Imi pare rau. Nu o voi mai rani pe Yoo Kyung niciodata. Pe cuvant!” Iam raspuns: “Da, cum sa nu. Esti o mincinoasa prin natura.” I-am smuls parul de pe cap si am aruncat-o langa pian. Pe
urma am vazut un demon-craniu cu par lung, alb si cu ochi portocalii. I-am scos ochii, iar acesta a inceput sa sara prin jur
isteric, in durere agonizanta, apoi a plecat.
* Biruinta Bisericilor
In timp ce am continuat să mă rog, am simţit un miros plăcut de flori în aer. Domnul a apărut, asa ca L-am întrebat, "Este
acest miros dulce de la tine Doamne?" Domnul a răspuns: "Da, este, Pistrui. Iti place parfumul?" In extaz am răspuns,"Da,
Doamne. Miroase foarte bine." Isus mi-a spus," Roagă-te cu zel astăzi. O să-ţi arăt ceva special. Uita-te cu atenţie la starea
bisericii tale şi a bisericilor din Coreea." De îndată ce Domnul si-a ridicat mâna, mi s-a dat o viziune.
Mi s-a arătat pământul de la distanţă, cu doi demoni lângă el, unul de fiecare parte a pamantului. Împreună, ei au legat o
frânghie în jurul întregului pământ, ca intr-un joc de sarit coarda. Dupa o inspecţie mai atentă, am văzut ca funia era de
fapt un sarpe lung. Deoarece demonii se miscau, am putut vedea multe biserici coreene sarind coarda care a venit la ele.
Bisericile sareau si sareau, încercând să nu cada. Cele mai multe dintre biserici nu au căzut la început, dar continuand sa
sara, ele s-au împiedicat şi au căzut. Am văzut chiar sarind bisericia noastra. Noi nu ne-am împiedicat de corpul sarpelui.
Isus mi-a explicat că fiecare saritura era de fapt o incercare, un test ce va veni. Daca o biserica nu a cazut, aceasta a
însemnat ca biserica a trecut de incercare in victorie. Biserica Domnului avea cel mai mic număr de membrii în adunare.
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Alte biserici aveau mult mai multi membrii, dar acestea de multe ori s-au impiedicat si au cazut. Iisus a spus: "Biserica
Domnului foarte mult biruieste. Continuaţi să îndurati şi să biruiti fiecare incercare ce vine peste voi. Astazi, v-ati rugat
ore intregi fara a motai. Prin urmare, v-am arătat asta. Rugaţi-vă cu sinceritate.”
Lee Haak Sung:
* Demoni asemanatori figurilor din industria de divertisment
In timp ce ma rugam un demon s-a apropiat de mine. Eram atat de furios dupa ce mi-am vazut bunica in iad, incat mi-am
varsat toata furia pe acest demon. I-am scos ochii si i-am aruncat. In timpul luptei, am inceput sa ma gandesc la o sabie, si
atunci o sabie mi-a aparut in mana. I-am taiat bratele. Oridecate ori ma gandesc sa folosesc diferite tipuri de arme, acestea
imediat apar fie in mana mea, fie langa mine. Domnul mi-a acordat aceste arme, la cerere. M-am luptat de multe ori si am
acumulat o mare experienta chiar fara sa-mi dau seama. Am castigat de asemenea incredere si indrazneala.
Un demon deghizat ca o fata tanara in rochie alba, s-a apropiat de mine. Ea semana foarte mult cu o figura dintr-o drama
horror de televiziune. Am fost uimit de cat de reali aratau demonii acestia, ca aceia creati in industria de divertisment.
Acesta era ca si unul dintr-un faimos serial de televiziune horror, care tara suflete in iad dupa moarte. Intr-o viziune, am
vazut un om in varsta culcat la pamanat, sangerand langa altar. Atacand omul in varsta, un demon semananad cu Dracula,
l-a muscat si i-a supt sangele. Dupa ce sangele a fost supt, el a inceput sa-l devoreze.

* Intepatura unui demon
Un alt demon a apărut sub forma unui corp plin de ace, ca un arici sau porc spinos. L-am lovit cu pumnul. Când am atins
demonul, am simţit o mare durere, deoarece pumnul meu a fost înţepat de acele sale. Chiar şi după intalnirea de
rugăciune, mâna mea era încă în dureri, rosie si umflata, cu urme de ac. Am fost uimit că acestea pot lăsa urme pe corpul
meu fizic şi pot produce durere fizică.
Pastorul Kim Yong Doo:
* Miscarea si vibratia mainii
In timp ce ma rugam cu fervoare în limbi, mâinile mele au început să se mute în mişcări mici, în sus şi în jos. Curând
ambele palmele mele stateau fata in fata şi se scuturau intens, devenind mai violente pe măsură ce timpul trecea. Îmi
amintesc un anumit pastor care avea slujba de vindecare. Mâinile lui tremurau, de asemenea. În timp ce mâinile lui se
zguduiau, multe minuni s-au întâmplat. Am ajuns la concluzia că trebuie să fiu în procesul de dezvoltare a darului de
vindecare. Bratele si mainile mele s-ar putea misca liber direcţionate de catre Duhul Sfânt. Am deschis ochii ca sa vad şi
am încercat să rezist mişcărilor, dar Duhul Sfânt m-a condus, în ciuda voinţei şi a gândurilor mele. Vointa mea şi
gândurile au fost doar incidentale.
Sora, Baek Bong-Nyo: * Domnul imi testeaza credinta
În timp ce ma rugam, Isus a venit şi a spus, "Bong-Nyo, astăzi, vreau să te testez pentru a vedea cât de mult a crescut
credinţa ta. Eşti gata?" I-am răspuns cu încredere," Da, Doamne. Sunt gata." El a dispărut şi îngerii au venit, imbracandumă într-o haină cu aripi. Atunci când am fost gata, de asemenea, îngerii au dispărut repede.
De obicei, Isus şi îngerii Săi m-ar fi ghidat catre Rai sau Iad, dar nu şi de data aceasta. Am început să strig la Dumnezeu
cu inima fierbinte. Sufletul meu a început sa zboare spre cer, purtând această haină cu aripi. Dar indiferent cu câta
fervoare m-am rugat, am zburat foarte lent. A fost frustrant, dar nu am renuntat şi am continuat să ma rog cu sârguinţă.
Curând am fost complet epuizată. Nu am putut vedea nimic, doar gropi intunecate.
Mi-am amintit ca Domnul mi-a spus ca El vrea să-mi testeze credinţa, aşa că am continuat să ma rog. Din păcate, orice
obstacol care s-ar putea imagina mi-a aparut in cale şi m-am trezit înapoi în locul iniţial de plecare.
Până acum, ori de câte ori m-am rugat în biserică, Domnul a venit la mine şi mi-a arătat totul. Am devenit aroganta fără să
o ştiu. Mi-am amintit întrebarea pe care am pus-o îngerilor care erau cu mine in legatura cu haina inaripata, data trecuta.
I-am întrebat unde era Isus şi au răspuns, ca din păcate, în acel moment, eram in întârziere deoarece ma miscam foarte
incet. "Chiar acum, El aşteaptă să ne întâlnim în Calea Lactee.". Credinţa mea singura, nu mi-a permis sa zbor atat de sus.
M-am rugat sincer pentru o lungă perioadă de timp, dar încă nu puteam vedea nimic. Multe gânduri mi-au trecut prin
minte şi am început să ma pocăiesc. Fără ajutorul lui Isus nu am putut face nimic. M-am simtit ca si cum continuu m-as fi
scufundat într-o mlaştină. Această stare de spirit a continuat până când am simţit că eram blocata în ceva. Unele obiecte
erau în mişcare în faţa ochilor mei şi am realizat că eram în iad, închisa într-o celulă întunecată.
22

În acest intuneric, nimic nu era vizibil. Demonii roiau în jurul meu. Demoni nenumărati au apucat strâns picioarele mele şi
au refuzat să mă lase să plec. M-au sufocat şi m-au tras de mâini, picioare si corp, astfel incat nu m-am putut misca deloc.
Am început să ma rog în limbi, dar brusc cuvinte involuntare, au ieşit din gura mea.
"Hei, voi demoni murdari! De ce mă deranjati? Plecati dracului departe de mine!" Nu mi-am putut opri blestemul. Toate
cuvintele murdare pe care le-am folosit în trecut, înainte de a-L întâlni pe Isus, le-am aruncat din gura mea. Indiferent cât
de mult am injurat demonii, ei nu au incetat atacurile lor neobosite impotriva mea. Am strigat: "Isus, te rog ajută-mă!"
Am continuat să strig la Domnul si m-am rugat cu sârguinţă în limbi. După un timp imperceptibil, am scăpat într-un fel
din iad şi am zburat spre cer. Ma rugam in timp ce zburam. In atmosfera, demoni puternici au inceput sa ma urmareasca.
Am putut vedea clar parada nesfarsita de demoni în spatele meu. M-am gândit că sunt in siguranta acum ca am scăpat din
Iad. În schimb, a trebuit sa fac faţă celei mai puternice capetenii de demoni. Am simtit ca am mari probleme.
Încă nu-L puteam vedea pe Isus sau orice înger. M-am gândit: "Am să ma confrunt cu aceasta armata de demoni singura!"
Niciodata nu mi-as fi putut imagina ca as putea fi confruntata cu o lupta de felul acesta. N-am stiut niciodata ca sunt
armate de demoni în atmosferă, al căror scop este să distragă atenţia creştinilor, într-un efort de a împiedica viaţa lor de
rugăciune. Ca un copil bucurandu-se de plimbari de mana cu un parinte, Isus m-a tinut întotdeauna de mână şi m-a condus
în Rai şi Iad. Am fost foarte naiva si credeam ca totul este usor. M-am rugat fără grijă.
Demonii mi-au pus tot mai multe obstacole cu fiecare pas pe care l-am facut, încercând să mă împiedice să merg înainte.
Am strigat cu rugăciune sinceră. Lacrimi şi sudoare s-au revărsat din corpul meu. Un demon a strigat, "Hei, uite acolo! O
altă rugăciune urca de pe pământ!"Apoi, un altul a răspuns," Hei, aceasta rugăciune nu are nicio putere şi nicio autoritate!"
Ca şi cum ar fi cules mere şi le-ar fi mancat, demonii "au mâncat" rugăciunile care curgeau de pe pământ!
Am stiut atunci ca o rugaciune fara putere este zadarnica. Rugăciunea făcută în timp ce moţăi, rugaciunea nefocalizata,
rugăciunea plina de dorinţe firesti, rugăciunile egoiste, rugăciunea din dorinţe fizice şi rugăciunile nesincere sunt
ineficiente. Surprinzător, am fost în stare să disting diferitele tipuri de rugăciuni care se ridica de pe pământ. Rugăciunile
ineficiente erau "fructele" favorite ale demonilor şi au fost imediat devorate.
Am realizat acum ca numai rugăciunea pe viaţă şi pe moarte, disperarea şi rugăciunile cu strigăte sincere vor strapunge
cerul şi vor ajunge până la cer. Am învăţat motivul pentru care pastorul striga aşa de tare şi striga în disperare atunci când
el se ruga. Am fost deseori deranjata de pastor, gândindu-ma, "Nu sunt mulţi oameni aici. De ce ţipa el aşa de tare?"
Sincer, au fost timpuri in care m-am forţat să mă rog, chiar dacă eram iritata de strigătele puternice ale pastorului. M-am
pocait de iritarea mea. Acum stiu cu certitudine motivul pentru care avem nevoie să ne rugăm aşa.
Am continuat să ma rog, neavand cunoştinţă de trecerea timpului. Dar, când am crezut că sunt epuizata şi nu mai am nicio
putere în mine, am văzut la distanta multe stele din Calea Lactee stralucind. Imediat, mi-am adunat fiecare gram de putere
din interiorul meu si am început să ma rog în limbi. Am ajuns la Calea Lactee complet epuizata, dar acolo iubitul meu
Isus, m-a întâmpinat cu bucurie.
De îndată ce Isus m-a văzut, El a zâmbit şi a spus: "Bong-Nyo, esti mare. Sunt mândru de tine!" Am fost puţin supărata in
acel moment, aşa că am L-am întrebat pe Isus: "Doamne, cum mi-ai putut face acest lucru? Mi-ai fi putut explica. Cum ai
putut sa ma lasi fara nici un avertisment?" Când am terminat, Iisus doar a râs. După doar aceste câteva cuvinte cu
Domnul, El a dispărut din nou. Dintr-o data, totul era întunecat şi eu stateam în picioare la marginea unei stanci in Iad.
Domnul m-a mai lăsat o dată pentru a testa credinta mea. În curând un demon care parea asemanator cu un delfin a
încercat să mă atacat si sa ma muste, cu gura larg deschisă, afişându-si dinţii ascuţiti. Am facut un gest de parcă aş fi avut
de gând să-l zgariu şi am strigat: "Vino şi ia-mă dacă poţi." Demonul a dispărut pur şi simplu.
Era un drum îngust în faţa mea. Am început să merg pe acest drum şi am mers pentru ceva timp, inainte de a observa ceva
apropiindu-se de mine. In timp ce se apropia, am putut vedea că era un demon dezgustător cu cap, dar fara ochi sau nas.
De la urechea stanga pana la urechea dreapta el avea o tăietură mare pe faţă şi dinţii lui erau ascutiti ca dintii unui rechin.
Când am ajuns faţă în faţă cu acest demon, i-am spus: "Hei, m-am luptat şi am învins demonii mult mai mari decât tine.
Esti nimic pentru mine. În mine este un foc pus de Dumnezeu. Vei fi ars şi transformat în cenuşă în momentul în care
ating corpul meu. Indrăzneste să vii şi să te lupti cu mine!" Demonul s-a speriat. Rapid a fugit. Am mers pe drumul fără
sfârşit singura şi se părea că am mers in jos mai adânc în iad. Eram îngrozita şi tremuram în interior, dar nu am vrut să imi
arat teama, asa ca am rămas calma.
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Am continuat să merg de-a lungul drumului. Am observat în fata mea o frunza mare care parea vie. Frunza s-a deschis şi
s-a închis în mod repetat şi a încercat să mă înghită. Dar am strigat: "Bine! Am venit aici special pentru a te omora! Să
vedem care supravieţuieşte!" L-am atacat apoi cu forţa pe deomon şi în curând acesta a dispărut.
Am pornit. Mi-am dat seama ca acolo erau roiuri de demoni, ca insectele, pe ambele părţi ale drumului, încearcand să mă
apuce. Am auzit strigate terifiante de demoni, care mi-au dat frisoane. Am auzit strigate diferite, dar le-am ignorat şi am
mers rugandu-ma cu voce tare în limbi. Am strigat, "Dumnezeule Treime! Dă-mi putere! Dă-mi tărie şi putere din punct
de vedere fizic şi spiritual!" M-am rugat cu stăruinţă şi, în curând Focul Sfânt s-a aprins in mine.
Intrebandu-ma cât de departe am calatorit, am crezut că am văzut sfârşitul drumului, la o anumita distanţă. Dintr-o dată, o
lumina strălucitoare a apărut în faţa mea şi acolo era Iisus. Am cazut in admiraţie. "Da! In sfarsit sunt salvata, Doamne!"
Am alergat la El şi L-am îmbrăţişat. Domnul m-a ţinut în braţe şi a zis: „Bine, draga mea Bong-Nyo, ai trecut prin multe
pentru a ajunge aici! Stai alături de mine şi Eu iti voi da odihnă." Am stat in bratele Domnului şi am închis ochii ca să ma
odihnesc.
Ce se se întâmpla din nou? Când am deschis ochii, Domnul era de negasit. M-am gândit, "Cum e posibil sa fiu din nou în
această celulă întunecată in Iad?" Nu contează cât de tare am strigat la Domnul, numai ecoul s-a auzit. Am strigat la
Domnul, dar El nu era acolo. Nu am gasit niciun ajutor, insa am simtit că Isus m-a înşelat. Isus mi-a spus în mod clar:
"Bong-Nyo, ai făcut bine. Aproape s-a terminat, deci fii rabdatoare si odihneste-te aici." După ce mi-a spus aceste lucruri
şi când mă simţeam în siguranţă, El m-a testat din nou..
Mânia mea era fara sfarsit. Mi-am dat seama ca eram închisă într-o cuşcă de metal ca un animal la zoo. Acolo erau
nenumărati demoni, in apariţii diverse incadrand cusca mea si uitandu-se la mine în timp ce încercau să mă chestioneze.
Ei se uitau la mine, distrandu-se şi râzand. Erau acolo mii de demoni militari purtand coifuri craniu.
Demoni se concentrau observandu-ma în timp ce eram închisa în cuşca de metal. Am strigat: "Hei, voi bastarzi, cine
sunteti voi? De ce ati venit aici?" Ei au răspuns, "Am venit ca sa privim prin jur. Dar tu, de ce eşti aici?" Le-am explicat
că Isus m-a adus in iad, dar M-a lăsat şi ca acesta este motivul pentru care eram singura aici. După ce au auzit aceasta, ei
si-au bătut joc de mine spunând: "Hei, Domnul tau nu se va intoarce dupa tine. Acesta este sfârşitul pentru tine! "
Am început să ma rog cu voce tare în limbi. Ochii demonilor care purtau casca-craniu au început sa devina roşii. Ei au
privit în jos la mine furiosi. Puterea rugaciunii în limbi i-a doborat pe demoni şi i-am observat transformându-se, asa mam rugat chiar mai tare. "Dumnezeu Treime, transforma-ma în foc aprins!" Toţi demonii au atacat cuşca de metal dorind
să o demoleze. Dar, Focul Sfânt aprins in mine a ars şi a transformat totul în cenuşă. Barele de fier ale cuştii nu au fost
avariate, au rămas intacte.
Încă o dată, strigătele diferitelor animale şi vocile demonilor au rezonat în întreg iadul şi am simţit ca şi cum as fi fost
acolo de luni de zile. Nu a contat cât de sârguincios am strigat şi am ţipat, nu exista nici o cale de ieşire din cusca iadului.
Treptat, sufletul meu a început sa sufere de epuizare. Aşteptarea Domnului, s-a transformat intr-o dorinţa serioasa de a
avea o inima arzatoare, dar, nu puteam opri rugaciunea.
M-am rugat, "Doamne, am nevoie de putere. Dă-mi putere! De asemenea, dă-mi darul de vindecare si umple-ma cu foc,
aşa incat sa pot topi cuşca de metal pentru a scăpa de aici." Am deschis ochii şi eram încă închisa în cuşcă. Nu există nici
o speranţă de a scapa din cuşcă iadului. Indiferent cât de mult am strigat la Domnul, eram încă inchisa în cuşcă. Oare acest
lucru inseamna ca voi suferi veşnic în iad? Nu am avut destulă putere în mine nici macar pentru a ridica un deget şi m-am
prăbuşit într-un colţ. Am simtit ca am fost inchisa în cuşcă de aproximativ patru luni.
Dupa un timp, am început să urlu din nou, "Doamne, ajută-mă! Unde eşti? "Nu am văzut nici măcar umbra Domnului
meu. Demonii au continuat să tragă şi sa chinuie corpul meu şi m-am luptat cu ei timp de 15 zile. În cuşcă, am putut simţi
clar curgerea zilelor.
"Doamne, ajută-mă! Te rog, scoate-ma!. Ajută-mă să scap din acest loc!" Ma rugam inauntrul meu. Am auzit pe cineva
râzând. Am strigat, "Wow! Este glasul Domnului!" Domnul a apărut în mijlocul unei lumini strălucitoare luminand cuşca
întunecata şi in jurul meu.
Isus a inceput sa râda şi mai tare zicând: "Draga Bong-Nyo, cum a fost experienţa ta în iad?" L-am intrebat pe Domnul:
"Doamne, cum mi-ai putut face acest lucru? Ai hotarat ca trebuie sa ma faci sa sufar? De ce ai facut acest lucru?" Am fost
întristata foarte mult si am vărsat multe lacrimi şi Domnul mi-a răspuns," Îmi pare rău. Am vrut să testez personal cat de
mult s-a maturizat credinţa ta." Nu am putut spune nimic altceva auzind lucrul acesta.
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Când L-am întrebat pe Domnul unde a fost, El a răspuns că a fost pe pământ ca sa viziteze diferite biserici ca să vada
activitatea iubitilor Lui. I-am mărturisit Domnului meu cele mai profunde si mai intime sentimente şi I-am cerut iertare.
"Doamne, am fost plina de amaraciune şi am avut resentimente foarte multe în timp ce eram inchisa în aceasta cuşcă a
iadului. Iartă-mă!" Tonul meu s-a schimbat din cauza lacrimilor şi parerilor de rău, asa ca emotiile mele au izbucnit:
"Doamne, am fost inchisa in cusca patru luni!" Am început să plâng.
Domnul a continuat sa rada tare, asa ca am strigat: “De ce Esti atat de bucuros vazandu-ma suparata si mizerabila? Am
suferit atat de mult in Iad, dar Tu razi de parca asta ar fi amuzant? Este amuzant pentru tine sa ma vezi in suferinta?” El
mi-a raspuns tandru: “Bong-Nyo, sunt numai doua luni de cand ai inceput sa frecventezi biserica, dar credinta ta s-a
maturizat atat de mult. Sunt mandru de tine!” Apoi, m-a batut usor pe spate.
Isus mi-a luat haina de lupta pe care am purtat-o în Iad şi a poruncit îngerilor să ma îmbrace într-o haină curată,
strălucitoare cu aripi. El a spus, "Ai indurat mult, asa ca hai sa vizitam Raiul!" El m-a luat de mâna şi am început să
zburam spre cer. Astăzi a fost mai dura zi pe care am experimentat-o vreodata in viata mea.
A fost nevoie trei ani pentru ca sufletul meu sa ajunga de la Pământ la Calea Lactee şi am petrecut 4 1 / 2 luni in Iad.
Părea ca 3 1 / 2 ani au trecut de repede. Demonii din atmosferă şi demonii malefici din Iad au fost toti duri si puternici. Nu
as fi putut nici macar un minut sau chiar o secundă într-o luptă cu demonii să fiu victorioasa, fără protecţia Domnului.
Când am ajuns în Rai, multi ingeri mi-au zâmbit şi m-au mângâiat. "Sora, te-ai făcut bine!" Cuvintele îngerilor au înălţat
spiritul meu. Ori de câte ori eu sunt în cer, toate greutăţile pe care le-am trait în Iad sunt uitate.
Nu ştiu foarte multe, deoarece particip la biserică doar de două luni. Din ceea ce am vazut intr-un film şi o dintr-o predică,
am învăţat un pic despre o persoană pe nume Moise, care a despărţit marea. L-am rugat pe Isus ca sa ma lase sa-l intalnesc
macar o singură dată pe Moise. Isus m-a condus pana la un ţărm de aur cu plaja din nisip. Îngerii m-au lasat uşor pe mal.
De îndată ce Isus l-a chemat pe Moise pe nume, el s-a apropiat de mine şi m-a salutat cu respect, "Bine ai venit in Rai!"
Moise era foarte înalt şi chipeş.
* Martori ai miracolelor infaptuite de Moise in Rai
Isus m-a prezentat lui Moise. I-am spus, "Moise, domnule, eu nu te cunosc foarte bine, dar ştiu un pic pentru că am auzit o
predică despre tine de la pastorul meu." El a răspuns, "Oh, într-adevăr? Sora, mă bucur că eşti aici ", am continuat," Când
ai fost pe pământ, n-ai despartit marea şi nu ai făcut multe minuni!? "Moise a răspuns cu umilinţă," Eu nu am făcut nimic,
dar Dumnezeu mi-a dat putere şi tot ce am făcut a fost să ascult." Am spus, "particip la biserică doar de două luni, dar în
momentul în care am auzit despre tine, am vrut să te cunosc. Insa, Domnul, de obicei, mă ia pentru a vizita Iadul, astfel
încât întâlnirea nu a fost posibila. Aş dori să fiu martora unora dintre minunile tale, poţi sa-mi arăti cateva?"
Isus I-a permis lui Moise să construiască un munte imens din nisip auriu. Cat ai clipi din ochi, acolo erau două vârfuri de
munte. L-am provocat pentru a construi o casa cu 600 de etaje. El a ridicat mâna pur şi simplu în aer şi a indoit-o o dată şi
o clădire cu 680 de etaje a apărut înaintea mea. Maxilarului meu a căzut. El mi-a facut o scară de aur care duce de la
pamant la cer. Moise a făcut multe alte minuni care nu pot fi explicate în cuvinte. I-am spus, "Moise, domnule, îmi cer
scuze pentru credinta mea imatura. Îmi pare rău şi sunt ruşinata pentru ca te-am testat atat de mult şi pentru ca ti-am pus
atat de multe întrebări." El a răspuns," Nu te îngrijora de nimic şi, dacă încă ai întrebări, nu ezita să întrebi."
Am cerut ca sa vad despărţirea marii, aşa cum scrie în Biblie, si văzând aceasta a fost o experienta socanta, care a fost cu
adevărat spectaculoasa. Isus a observat totul liniştit lângă mine. "Isus, Moise, sunt noua in credinta şi nu ştiu multe lucruri,
deci ma gandesc ca am ajuns prea departe cu cererile mele. Va rog, iertati-mă. Îmi pare rău. Când mă întorc la biserică voi
înregistra şi voi împărtăşi cu pastorul meu ceea ce am văzut, astfel încât lumea sa poate afla." Atât Isus cat şi Moise si-au
exprimat bucuria şi emoţiile profunde. Isus a spus, "Moise, sora Baek Bong-Nyo trebuie să revină pe pământ, astfel incat
ia-ti ramas bun de la ea." Moise a plecat cu respect capul şi a spus, "La revedere, sora."
Isus mi-a explicat, "Chiar şi în cer, Moise este mereu ocupat. El călătoreşte prin tot Raiul şi are multe lucruri de care sa
aiba grijă." Nu voi uita niciodată întâlnirea cu Moise în Rai. Isus m-a condus înapoi la biserică şi eu mi-am terminat apoi
rugăciunile.
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==== ZIUA 23 ==== (1 Ioan 3:7-10)
Pastorul Kim Yong Doo:
*D-na Kang, Hyun Ja a lasat garda jos si a fost atacata de un demon
La aproximativ ora 11:00, soţia mea, Joseph, Eun Joo, şi cu mine am stat în faţa unui restaurant vizavi de clădirea
Asociatia Cooperativei Agricole. Deoarece soţia mea statea în faţă, ea a fost lovita şi a căzut la pământ. Ea s-a prabusit
violent pe drumul asfaltat, la cinci metri distanţă, ca şi cum ar fi alunecat pe gheaţă. S-a intamplat atat de repede, incat nam avut nicio o şansă sa o apucam. Ea a ţipat în agonie şi noi toţi am alergat să o ajutam ca să se ridice. Palmele ei erau
ranite, unghiile de la degete erau sparte, şi mâinile erau acoperite cu sânge.
Am căutat în jurul drumului ceva care ar fi putut cauza o astfel de scădere intensa. Cu toate acestea, drumul era foarte
curat, plan, şi în formă bună. Nu a fost nici o dovada fizica a ceea ce ar fi putut cauza acest lucru.
Mai târziu, Joo Eun L-întrebat pe Isus despre acest lucru. Domnul ne-a explicat că, datorita faptului ca rutina noastra de zi
cu zi constă în a merge la biserică, in a ne ruga, şi a merge apoi acasă, nu avem nici o petrecere a timpului liber. Cu nici
un moment liber, spiritele rele au puţine şanse de a găsi un moment de slabiciune. Cu toate acestea, astăzi, pentru prima
dată dupa multa vreme, familia mea a iesit din rutina noastra spirituala pentru a petrece ceva timp liber. Fiind in afara
rutinei noastre normale, un duh rău a lovit-o şi a ea a căzut.
Isus a atins palmele soţiei mele răniţe. De asemenea, am inceput sa o consolez pe soţia mea. "Draga mea soţie, permite-mi
sa-I mulţumesc lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne pocăim pentru ca am lasat garda jos şi să-I mulţumim Domnului. El ne va
oferi un har mai mare. Să îndurăm, pentru a triumfa la sfârşit." Dupa ce am ridicat-o de jos, ea a căzut în genunchi şi I-a
mulţumit Domnului cu mâinile ei rănite ridicate.
Deoarece spiritele rele ne ataca şi stau impotriva noastra atât de mult, am fost determinat să fiu mereu vigilent şi prudent.
În momentul în care coboram garda, spiritele rele ne atacau. Dacă am rata o zi de rugăciune, mintea noastră ar fi slăbită şi
supusă la atac. Duhurile rele, aşteptau cu nerăbdare momente de slabiciune. Prin urmare, noi trebuie să fim întotdeauna pe
deplin înarmati.
Intalnirile noastre de rugăciune mai trebuiau sa dureze doar o saptamana şi atacurile au devenit mai insistente. Noi toţi am
obtinut ochii spirituali deschisi, unul câte unul. Duşmanul s-a temut foarte mult de acest lucru, dar atacurile sale au fost
slabe. Deoarece rugăciunile noastre au devenit mai puternice, credinţa noastră a crescut. Spirite mai puternice au fost
expediate catre noi şi bătăliile noastre au devenit necruţătoare.
Mai târziu, am verificat piciorul lui Iosif, care avea un neg dureros. Ne-am rugat intens pentru vindecare. Am fost şocat de
ceea ce am văzut. Negul, care era localizat în interiorul pielii, si-a descoperit acum rădăcinile sale negre la exteriorul
piciorului lui. Cu ochii mei spiritual, am reuşit să vad cum Isus aplica sângele Său pe talpa piciorului lui Iosif. Am spus:
"Wow! Acest lucru este mare. Joseph, trebuie să mergi la un medic dermatolog şi să depui mărturie. "
Mai târziu, soţia mea a început sa tuseasca cu flegma. Iosif, Eun Joo, şi eu ne-am pus mâinile pe gâtul ei şi ne-am rugat cu
sinceritate. Un spirit malefic, sub forma unei fete tinere cu părul purtand o rochie albă, s-a manifestat la noi. Acesta era
responsabila pentru căderea soţiei mele, iar acum a atacat gâtul soţiei mele, cauzand durere, tuse si flegma.
I-am pus mâna pe gât şi am fluturat celaltă mana, in timp ce ma rugam. Curând, duhul cel rău a strigat, "Pastor Kim, ia-ti
mâna in acest moment! Nu te mai ruga! Oh, e prea cald. Cred că am să inebunesc!" A tipat şi a dispărut.
Isus a venit şi a spus: "Copiii mei, duhul cel rău a fugit. Dar, deoarece duhul cel rău a lasat efecte reziduale ale durerii, ea
va trebui să îndure pentru un timp. Dacă va rugati continuu, veti fi vindecati mai repede. Nu vă faceţi griji."
Kim Joo Eun:
”Isus, cat de mari sunt casele noastre, si comorile noastre din Rai?”, am intrebat. Isus a raspuns: „De ce nu te rogi ca sa le
vezi tu insati in Rai? Nu ti le pot arata acum. Cu credinţa şi cu hărnicie, daca doresti sa cunoşti acest lucru, ochii tai
spirituali se vor deschide. Odata ce se întâmplă asta, vino până in Rai şi vei afla răspunsul.”
„Isus cat de mult a progresat tatal meu in rugaciune?” Domnul mi-a raspuns: „Cand pastorul Kim se roaga, Duhul Sfant se
manifesta. Mainile pastorului descriu variate miscari. Asta inseamna ca darul de vindecare a venit asupra lui. Totusi,
pentru ca aceasta este prima experienta a pastorului Kim, lui continua sa i sa deschida ochii spirituali in timpul rugaciunii.
Totusi, rugaciunile sale nu ajung pana la tronul lui Dumnezeu, insa raman in galaxie. El trebuie sa continue sa se roage si
sa nu-si faca griji in privinta miscarilor mainilor lui, asa ca in curand el va fi deschis spiritual si va fi capabil sa viziteze
Raiul.”
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Apoi Domnul a mentionat ca pocainta fratelui Joseph a fost foarte slaba. Domnul i-a spus sa se pocaiasca sincer si in mod
serios. In orice caz, Domnul a fost satisfacut de pocainta in lacrimi a mamei mele si de rugaciunile ei.
Am spus: „Doamne, bunica mea din partea tatalui este diaconita, dar se pare ca ea bea mult.” Domnul mi-a raspuns: „Este
un duh de alcoolism in bunica ta. Oridecate ori pastorul Kim se roaga, ar trebui sa se roage pentru ea. Ea ar trebui de
asemenea sa marturiseasca pentru a-si asigura mantuirea si credinta.
Pastorul Kim: (Iacov 4:4-5) * Pastorii si membrii Bisericii comit adulter
Mă doare inima de fiecare dată când lucratorii ajung la ştiri şi secretele lor murdare sunt expuse la televizor. As vrea fie sa
inchid televizorul fie sa rup ziarele din teama ca familia mea ar putea afla aceste stiri. Ca lucrartor, eu sunt foarte ruşiat şi
jenat. Sunt uluit, nu ştiu ce trebuie să fac. Mă simt ca şi cum as fi eu expus deoarece eu sunt, de asemenea, un lucrator.
Nu am nici o dorinta de a discuta sau expune secretele murdare ascunse de alţi lucratori căzuti. Cu toate acestea, Domnul
m-a presat să înregistreze detaliile în această carte.
Isus ne-a poruncit că niciodată sa nu comitem pacatul adulterului. Printre nenumăratii oameni care merg in iad, multi
dintre ei sunt preacurvari. Domnul ne-a amintit, "Nu au fost membrii bisericii tale martori ai acelora care au comis adulter
ca sunt chinuiti în iad? Adulterul este un păcat pentru care este foarte dificil să te pocăiesti." Domnul urăşte pe poporul
Său care comite adulter spiritual. Dar El dispreţuieşte, de asemenea, oamenii care comit adulter fizic, chiar mai mult.
Mulţi lucratori şi membrii ai bisericii sunt induşi în eroare gândind ca în cazul în care isi mărturisesc păcatele, folosind
doar numele lui Isus, ele sunt absolut iertate. Ca urmare, ei continuă să comită acelaşi păcat, să se pocăiască din nou şi
cred că sunt acoperiti prin har. Ei calca în picioare harul şi nu ezita să comită acelaşi păcat al adulterului iar si iar. Dar
Domnul cunoaste înşelarea lor. (Apocalipsa 2:21-23) Înainte ca o persoană sa vina la Isus, ea comite răul din ignoranţă.
Isus este foarte supărat că oamenii care L-au acceptat ca Domn al lor, continuă să păcătuiască în mod repetat, fără ezitare.
Domnul a strigat furios: "Va fi foarte greu să iert lucratorii care comit adulter în secret. Daca ei nu se pocăiesc cu
sinceritate, vor ajunge în iad! "
M-am rugat cu compasiune, "Doamne, ei sunt fiinţe umane, ei sunt carne. Ei ar putea cădea în continuare şi ar putea face
greseli, nu? Dacă o persoană moare, el / ea nu mai are ocazia să se pocăiască. Dar, în timp ce ei sunt inca în viaţă, nu vor
fi iertati dacă el / ea se pocăieşte? Există multe versete în Biblie in care se spune ca dacă cineva se pocăieşte, va fi iertat."
Domnul a răspuns," Lucratorii (crestinii) cunosc Scripturile foarte bine şi în cazul în care comit adulter, ei vor fi judecaţi
cu asprime. Va fi dificil pentru ei să fie iertaţi."
Am pledat constant la Domnul pentru mila dar El a refuzat să dea înapoi. Am pledat asa cum Avraam a făcut. "Doamne,
cu toate că ai dreptate, dacă ii trimiti în iad pentru păcatele lor trecute, fără iertare, ar părea nedrept. Printre ei, există,
probabil, unele suflete care au condus multi oameni la Tine. Există, probabil, unii lucratori care conduc biserica lor în mod
corespunzător. Nu sunt unii dintre acestia în grupul celora care comit adulter?" Domnul m-a mustrat: "Ca pastor, tu nu ştii
Scriptura?" Isus m-a ajutat să imi amintesc (Filipeni 2:12), "Sa va duceti pana la capăt mântuirea voastră cu frică şi
cutremur. "
Deşi Domnul m-a certat, am continuat să dezbat şi să ii argumentez . "Domnul meu iubit, acei lucratori si-au sacrificat
toată viaţa pentru tine. Ei si-au petrecut timpul pe pământ pentru a Te servi. Nu crezi că ar trebui să le oferi posibilităţi să
se pocăiască? Dacă eu declar ca pastorii merg in iad, cine m-ar crede? "
A fost un moment de tăcere. Domnul a vorbit apoi în linişte şi cu demnitate: "Dumnezeu Tatăl este de acord cu mine. În
cazul în care lucratorii care au comis adulter se pocaiesc cu sinceritate si cu teama, ei vor fi iertati. Dar, daca ei se întorc la
căile lor rele şi se angajaza in acelaşi păcat după pocăinţă, ei Il vor batjocori pe Dumnezeu! Nu va conta dacă acestia au
condus adunari mici sau mega sau au condus adunari mari sau slabe, ei vor fi comis păcatul pe care Dumnezeu Il urăşte
cel mai mult. Vor trebui să suporte consecintele. "
Într-o viziune, Domnul mi-a arătat un anume pastor care s-a îndragostit de o tânără soră din biserica lui. Ei s-au întâlnit de
multe ori ca să aibă relaţii sexuale. În cele din urmă, relatia lor a fost expusa soţiei pastorului. Ea a fost în asemenea stare
de şoc, încât nivelul de stres a fost foarte ridicat şi chiar periculos. Soţia a încercat să-l convingă pe pastor să se pocăiască,
dar el nu a ascultat. Soţia nu a mai putut suporta durerea şi şocul, astfel încât ea a devenit foarte deprimata. Ea s-a sinucis,
o alegere pe care necredincioşii o fac. Acum, ea este în Iad şi în chinuri mari.
Domnul a spus, "Ori de câte ori văd aceasta fiica, inima mea este sfâşiată. Cum sa nu pot trimite acest pastor în Iad? Acest
pastor este încă în adunare. Pocăinţa lui nu a fost autentica. Chiar şi astăzi, el trăieste o viaţă de amăgire şi se înşeală
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singur. Modul său de gândire este corupt. Nimeni nu Ma poate înşela vreodată pe Mine. Nimeni nu poate acoperi vreodată
adevărul cu minciuni."
*Numele scrise in cartea vietii
A fost odată o diaconiţă in biserica noastra. Când timp a avut o viaţă de credinţă, ea a primit multe daruri de la Duhul
Sfânt. Cu toate acestea, darurile au fost toate luate înapoi. Curând după aceea, ea a început să bea şi sa fumeze frecvent.
Mai mult decât atât, ea vorbea cu un barbat la telefon zi de zi şi se intalnea cu el în secret. Am încercat constant să o
conving sa renunte la intalnirile cu acel barbat. Chiar am strigat la ea, dar ea a continuat se se vada cu acel barbat.
Dumnezeu este răbdător cu oamenii. Cu toate acestea, dacă oamenii nu se pocăiesc, ei vor fi supusi mâniei Lui.
Dumnezeu mi-a arătat într-o viziune că El a şters numele acelei femei din cartea vieţii. Când am aflat acest lucru, am fost
toti zguduiti de frică.
Când Dumnezeu ne dă o şansă, trebuie să o luam, nu conteaza cum. Iisus a spus: "Acesta diaconita L-a batjocorit pe
Dumnezeu şi a tulburat Duhul Sfânt. Prin urmare, dacă ea nu plânge şi nu se pocăieste cu sinceritate, ea nu va fi intra Rai.
Daca judecata membrilor adunarii este grea, atunci cu cât mai mult voi judeca pastorii care comit adulter? Lucratorii
trebuie să se pocăiască, până in momentul mortii. Lucratorii de astăzi Il batjocoresc pe Dumnezeu. Ei spun, "acestea sunt
zile de har şi Evanghelia ne face liberi. Doar sa ne pocăim si vom fi iertati necondiţionat." Acestea sunt zilele in care
trebuie să traim cu teamă mai mult decat in zilele Vechiului Testament." Domnul ne-a avertizat ca vine ziua in care vom
da socoteala pentru faptele noastre.
Aşa cum am scrie acest capitol, m-am confruntat cu multe ore de disperare şi de disensiuni. Iisus a spus: "Vom anula
atunci legea prin această credinţă? Nicidecum! Mai degrabă noi respectam legea "(Romani 3:31) De fapt, noi traim viaţa
noastră de zi cu zi prin harul minunat al Domnului. Cu toate acestea, trăind în harul Său nu înseamnă că păcatele noastre
pur si simplu dispar. Noi abuzăm de harul lui Dumnezeu dacă nu ne pocăim. O viaţă de pocainta zilnica este traseul cel
mai rapid şi mai scurt la mila lui Dumnezeu şi la compasiunea Sa.
*Oamenii care se opun pastorilor (Autoritatii spirituale)
Poate părea ca şi cum aş fi putut scrie această carte din perspectiva unui pastor, deoarece eu însumi sunt un pastor. Dar eu
nu am nicio dorinţa în inima mea să apar acţiunile altor pastori. Eu înregistrez şi scriu, pentru că asa mi s-a poruncit. Nu
vreau să scriu cu niciun fel de părtinire.
Domnul a spus: "Eu ii disciplinez pe slujitorii mei." Mai mult decât atât, Domnul a spus ca El nu va folosi adunarea unei
biserici pentru a-l disciplina pe pastorul lor. Isus Ii va judeca foarte mult şi Ii va disciplina pe aceia care au păcate secrete.
Domnul a dat (1 Samuel 4:11-22). Domnul, de asemenea, a spus că nu va accepta sau tolera actiunile membrilor bisericii,
care conspira, se opun şi expulzeaza un pastor. El Ii va pedepsi foarte mult pe acesti oamenii asa cum a facut cu Core,
Datan şi în Abiram (Numeri 16:26-35).
Am pledat din nou inaintea Domnului, "Isus, membrii bisericii formaeaza uneori, un grup din ignoranţă şi poate ca
intenţia lor iniţială a fost de îmbunătăţire a bisericii. În cazul acesta, de ce-ar fi judecati? "Isus a răspuns:" Când vine
vorba de biserică, lucrurile nu se pot rezolva în mod omenesc. Acest lucru nu poate fi niciodata acceptat."
Domnul a adăugat că, în cazul in care un sfânt compromite autoritatea spirituală opunandu-se unui pastor, in trecut sau in
prezent, el / ea trebuie să se pocăiască în frică. În caz contrar, el / ea ar fi în pericol de a merge în Iad. După aceea, el / ea
trebuie să trăiască cu fidelitate, in adevăr, şi cu precauţie.
Pastorii care au permis ca adunarea sa-i compromita autoritatea spirituală trebuie să se pocăiască, de asemenea, mai mult
decât adunarea. Domnul a subliniat că membrii şi pastorii trebuie să se pocăiască cu totii în frica. Dacă doar s-ar fi rugat la
Isus, El ar fi intervenit pentru a rezolva problemele lor.
(Apocalipsa 2:1)
* Domnul viziteaza bisericile din toata lumea
Am continuat întrebandu-L pe Domnul, "Doamne, cineva a spus că poti apărea la toate bisericile din întreaga lume, în
acelaşi timp. Este acest lucru adevarat?" Domnul a răspuns. "Din moment ce eu sunt duh, eu nu sunt împiedicat de lumea
fizica. Pot să apar în toate locurile, în orice moment, în orice biserică sau bisericilor la un loc. Eu nu sunt numai intr-o
anumită biserică la un moment dat. Eu supraveghez toate bisericile din întreaga lume. Duhul este unul şi acelaşi. Duhul nu
oboseşte niciodată. In orice biserică, atunci când se roagă cineva, Am auzit rugăciunea sa instantaneu. Sunt capabil să Ii
aud pe toţi şi să fiu alături de fiecare dintre copiii mei, în acelaşi timp. Dacă cineva se roagă cu zel, poate avea ochii
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spirituali deschisi şi in unele ocazii, Eu ii pot arata persoanei respective Raiul şi Iadul. Pastor Kim, tu şi soţia ta să
continati să va rugati constant pentru a evea ochi duhovniceşti. Tu şi soţia ta, de asemenea, ma faceti fericit. Întrucât, de
multe ori, voi strigati cu lacrimi şi cu dorinţă fierbinte, mă gândesc să vă acord privilegiul de a vedea Rai şi Iad. Fervent
sa va rugati. Iniţial, Dumnezeu Tatăl nu a permis ca tu si sotia ta sa fiti treziti spiritual. Dar din moment ce voi doriti
aceasta foarte mult şi aveti serviciile de inchinare zi cu zi de la începutul serii, pana a doua zi dimineata, Dumnezeu Tatăl
a fost foarte impresionat. Voi v-ati rugat si ati strigat extraordinar. Tatăl Dumnezeu a zis, "nu am vazut alti sfinţi la fel ca
ei." El a declarat că va deschide ochii spirituali."
Există două tipuri de treziri spirituale. Primul este cu ochii spirituali deschisi, iar celălalt este fără. Cele mai multe dintre
biserici au fost trezite spiritual, fără abilitatea de a vedea tărâmul spiritual. Aproape toate bisericile au acest tip de trezire
spirituală. Acest tip de trezire spirituală este atunci cand Duhul Sfânt lasa amprente, convingeri, şi cuvintele sfinte după
cum este necesar.
Atunci când ochii spirituali ai cuiva sunt deschisi, acesta este în măsură să aibă o conversaţie cu Isus. În Coreea, pe lângă
Biserica Domnului, există un număr mic de sfinţi care au această capacitate. Aceşti sfinţi sunt în măsură să vorbească cu
Isus si ei Il caută şi apeleaza la El. Isus a spus poporului din Biserica Domnului care au ochii lor spirituali deschisi ca au
posibilitatea de a conversa cu Dumnezeu de nenumarate ori.
Kim Joo Eun: (1 Ioan 5:1-5) * Luptand cu diferiti demoni
In timp ce Il laudam pe Dumnezeu la serviciul nostru de închinare, un demon deghizat intr-o fată tânără s-a mutat în faţa
mea. Cu ochii mei fizici deschisi, m- am repezit înainte ca sa o apuc de păr şi fără milă, am inceput sa o invart. Ea a
inceput sa ţipe şi am aruncat-o intr-un colţ al camerei. Apoi, un demon ca o umbră s-a apropiat de mine. La început, n-am
observat, dar cu ajutorul Domnului, am fost capabila să-l apuc, sa-l invart, şi sa sar pe el cu picioarele.
În momentul în care demonul următor a venit în dreptul meu, am fugit şi l-am apucat de picior, i-am răsucit gâtul, l-am
batut, şi l-am călcat in picioare. Acesta a sângerat peste tot pe podea. Inainte sa ma pot odihni, un alt demon a apărut aşa
că l-am lovit în stomac. El s-a aşezat pe podea, spunând, "Ouch! Stomacul meu!"I-am smuls o suvita de păr şi i-am dat-o
sorei Yoo Kyung. I-am spus, "Sora, prinde asta!" Sora a răspuns, "Bine, eu pot să o văd!" Ea a aruncat-o departe.
Se părea ca suntem atacati in plina forta azi. De obicei, ei apar atunci când începem să ne rugăm împreună in colectiv, dar
acum se pare că strategia lor s-a schimbat şi încearcă să ne împiedice chiar de la începutul serviciului nostru. Pentru un
anume motiv, ne confruntăm azi cu mulţi demoni în formă de fete tinere. Atunci când unul dintre ei s-a apropiat de mine
din nou, l-am apucat şi l-am pălmuit pe obraji şi i-am zgâriat faţa. El a strigat, "Ouch! Mă doare! "Surprinzător , el m-a
zgariat pe spate. Am putut vedea clar urmele unghiilor pe spatele meu. Chiar am arătat acest lucru membrilor adunarii şi
pastorului bisericii pentru a-l confirma cu ochii lor fizici.
Lee Yoo Kyung:
In timp ce-L lăudam pe Domnul în timpul serviciului de închinare, un demon cu faţa in doua culori s-a apropiat de mine.
O parte a feţei era albă şi cealaltă era neagra. Un alt demon cu chipul albastru i s-a alaturat. I-am luat imediat pe cei doi
demoni şi am început să-i invart fără milă. Am aruncat demonul cu faţa bicolora departe.Demonul albastru nu a putut
suporta acest lucru şi, înfuriat, m-a zgariat pe partea din spate a mâinii. După ce a facut acest lucru, el m-a ciupit si m-a
batut. Am ţipat de durere. Am devenit foarte furioasa şi l-am aruncat cat de departe am putut. Uitandu-ma la locul
zgâriesturii, am observat urme albe si pielea jupuită. Degetul meu începuse să se umfle din cauza muscaturilor. Membrii
congregaţiei au fost martorii acestor urme fizice şi au fost foarte surprinsi.Urmele şi rănile lasate de demon au fost foarte
dureroase. Am încercat să îndur durerea.
Lee Haak Sung:
*Joseph muscat de un sarpe
Yoo Kyung, Eun Joo şi eu avem ochii spirituali deschisi şi suntem capabili sa vedem activităţile demonilor şi / sau
spiritelor rele. Cu toate acestea, Joseph pare un pic stresat, deoarece el nu are această capacitate asa cum facem noi.
Joseph a declarat că ori de câte ori el se roagă corpul său devine fierbinte ca focul din cauza lucrarii Duhului Sfânt. El
întotdeauna sta lângă mine în timpul serviciului. Ca urmare, ori de câte ori mă rog, eu fac cereri speciale, în numele său.
In timp ce ne închinam şi Il lăudam pe Domnul cu Iosif, un demon sub forma unui şarpe a alunecat in fata noastra. Acesta
a ajuns la Iosif şi s-a încolăcit în jurul ambelor sale picioare. Am strigat, "Iosif, un şarpe incolaceste corpul tău!" El a
răspuns, "Ce? Nu văd nimic "Am luat şarpele de gât şi l-am predat lui Iosif. Am strigat în excitare: „Iosif ia-l si rapune-l
la pământ!" A devenit confuz, deoarece el nu avea posibilitatea sa vada ceea ce am văzut. El nu a putut înţelege aceasta
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realitate. El a declarat: "Frate Haak Sung, eu nu pot vedea nimic!" Am repetat, "Iosif, rapune-l la pământ!" El a apucat
şarpele şi a început să-l rapuna.
Oricine ar fi putut urmări acest scenă si-ar fi inchipuit ca Iosif pretinde a tine ceva in mana sa. Cu toate acestea, cineva cu
ochii spirituali deschisi, ar fi fost martor ca Iosif tinea un şarpe de gât şi-l sugruma. Acest eveniment nu se poate explica
în tărâmul fizic, fără ochii duhovniceşti.
Deoarece Iosif nu putea vedea sarpele, el si-a intins braţele în aer liber. Ca urmare, şarpele a reuşit să se impulsioneze şi a
început să se incolaceasca în jurul braţului său. Şarpele l-a muscat de mana. El acum si-a dat seama că a fost real. I-a
apărut un semn clar de la muscatura sarpelui pe dosul palmei. Erau două urme mici ale dinţilor care au început să
sângereze. Pastorul, realizând ce se intampla, ne-a rugat să venim până la altar cu şarpele.
Intinzandu-si mâna, pastorul strigă: "În numele lui Isus!" Cu aceste cuvinte, şarpele s-a impartit in jumatate şi capul său a
explodat. Privind aceasta scena, mi-a cazut fata.
Astăzi, am petrecut multe ore in lupta cu spiritele rele. Ne-am angajat, fie în apărare fie in atac. Am consumat o mare
energie pentru a alunga demonii si pentru a-i învinge. Atunci când suntem capabili sa le prindem şi să le aducem
pastorului, spiritele rele sunt invinse de el. Pastorul este dotat cu Focul Duhului Sfânt şi la porunca sa, Focul Sfânt iese
din corpul său si arde spiritele rele, care devin praf şi dispar.
* Vanatoarea de demoni
Cand am vazut demonii, noi i-am capturat si i-am adus langa altar, acolo unde statea pastorul. El i-a distrus apoi cu Focul
Duhului Sfant. A fost foarte obositor si se parea ca am fost atacati in plina forta. Au fost atat de multi demoni incat nici
macar nu i-am putut numara. Nu a contat cat de multi am infrant, mai multe grupuri de demoni au aparut. Langa altar, Isus
privea batalia aprobator. El statea in fata crucii. Pana la jumatatea serviciului am urmarit si am prins demoni. Am facut un
dezastru si nu am fost in stare sa terminam serviciul. Cu totii am actionat impreuna pentru a vana demoni.
În timpul luptei, Iosif a fost rănit în trei zone diferite, două din muscaturile sarpelui, iar celălalt de la un demon sub forma
de fată tânără care l-a zgâriat. Toate rănile sale sângerau. Am putut vedea clar zgârieturi şi urme de muşcături, ele erau pe
partea din spate a ambelor maini. Am încercat să-l alinam pe Iosif, ca sa nu se mai simta atât de rau. Noi toti i-am spus
cuvinte de încurajare şi i-am spus ca acestea erau ranile dintr-o luptă de onoare.
Kang Hyun Ja:
La mijlocul serviciului de raugaciune, Haak Sung, YooKyung, Eun Joo, şi Iosif au strigat, "Pastore! Doamna Kang Hyung
Ja! Sunt o mulţime de demoni care ataca în grupuri. Ce ar trebui să facem? " Pastorul ne-a spus," Nu vă faceţi griji!
Dumnezeu este de partea noastră. Toţi ar trebui să fim în măsură să ii învingem în luptă." Copiii au strigat plini de emoţie:
"Wow! Bine! Demoni murdari! Sunteţi toţi morţi astăzi "Au fugit toţi prin întreaga cameră, luptându-se cu demonii!.
Cu ochii nostrii fizici, puteam vedea doar copiii mergand prin jur cu braţele ridicate în aer. Dar, cu ochii spirituali, am fost
capabili să vedem ce se întâmplă cu adevărat. Într-un moment de slăbiciune, m-am gândit: "Dacă oamenii din alte biserici
ar asista la ceea ce se întâmpla? Dar daca ar fi aici oaspeţi sau noi membri?" Totusi, nu era important pentru mine sa fiu
preocupata de acest lucru chiar acum. În timp ce copiii erau ocupati sa alunge demonii, m-am rugat cu fervoare în limbi şi
am dansat în Duhul. Mi-am simţit mâna dreaptă plina de putere şi am simţit că am pus mâna pe ceva. Mâna mea a inceput
sa se roteasca, ca o moară de vânt. Miscarea aceasta circulară a început să crească în viteză şi putere. M-am gândit, "Ce se
întâmplă?"
Nu am avut timp să ma gândesc la ceea ce se întâmpla. Braţul meu se invartea in cerc mai repede şi mai repede cu mai
multă energie. Nu ma puteam opri. Nu puteam doar sa stau acolo si urmaresc ce se intampla. M-am trezit in picioare şi am
început să merg prin jur. Dar mâna mea continua inca cu aceste miscari circulare. M-am uitat la sora Baek Bong Nyu şi ea
facea, de asemenea, acelaşi lucru. In mod neasteptat, mâna mea a lovit un colţ de scaun. Din punct de vedere fizic, nu am
putut înţelege ceea ce făceam.
I-am întrebat pe copiii care aveau ochii spirituali deschisi: "Joo Eun, uita-te la braţul mamei. De ce braţul meu şi mâna fac
miscari circulare? De ce nu se opresc? " Cu o expresie de şoc, ea mi-a răspuns:" Mamă, ai prins un demon în mână!
Continua sa-l invarti pe acest demon, astfel încât să-l poţi rapune." Deşi nu eram în stare să controlez situaţia cu mintea
mea., am încercat să balansez mana mai intens. Pastorul mi-a spus: "Doamna Kang Hyun Ja, vino la altar si intre timp
continua să-l invarti "Am mers spre altar şi pastorul a strigat," Focul Sfânt! "Mâna Mea s-a oprit de la sine şi demonul a
fost alungat. Acesta a fost ars de Focul Sfânt, a devenit praf.
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A fost cu adevarat un incident minunat şi uimitor. După cum am văzut, toţi demonii au fost complet învinşi. Ne-am dat
încă o dată seama cât de puternica şi de mare este capacitatea noastră spirituală.
Kim Joo Eun: *Cand demonii ating corpul pastorului,ei se transforma in cenusa
După slujba de seară, in timp ce ma rugam în limbi, un demon s-a apropiat de mine. L-am
învins cu autoritatea numelui lui Isus. Cu toate acestea, mai multe grupuri de demoni au
apărut, toti în formă de fete tinere în rochii albe. Am fost uimita ca erau atât de multi, un
număr foarte mare. Ei mărşăluiau în grupuri de patru sau cinci şi s-au aliniat în rânduri. Deşi
au apărut ca fete tinere, fetele lor nu semanau, fiecare dintre ei era unic. Fiind înconjurata,
am decis sa apuc orice ajunge in fata mea, sa-l bat şi sa-l zgâriu. Deşi au încercat să fugă, eu
i-am prins şi i-am invartit. I-am dus la pastor, care i-a ars in foc. Acesti demoni il urau pe
pastor, insa, pe de alta parte erau foarte speriati. Cum i-am dus la pastor, ei au ars doar prin
atingerea corpului său. Ei strigau şi se transformau în cenuşă. Pastorul nici măcar nu a ştiut
ca acest lucru se întâmplă. El doar a continuat să se roage.
In mijlocul luptei, am devenit foarte iritata si m-am gandit: „Astăzi, am fost dornica şi determinată să ma rog şi să cer
Domnului sa vizitez Raiul. Dar, demonii m-au împiedicat şi nu am fost în stare să ma concentrez şi să fac cunoscute
cererile mele. Nu am fost în măsură să vizitez Raiul astăzi. Asta este bine. Dacă nu pot vizita Raiul astăzi, imi voi varsa
furia pe demoni!" I-am invins pe toţi cei care au venit în faţa mea. Spiritual am avut o zi grea, intalnind mai mult de o suta
de demoni. Dupa un timp Isus a aparut si a mers inspre altar, acolo unde pastorul se ruga. Pastorul nu se recuperase inca
dupa ranile dureroase provocate de demoni cu cateva zile in urma. El insa a continuat sa conduca serviciul bisericii, in
ciuda durerilor. Chiar si in rugaciune, el avea dureri si era foarte slabit. Isus a stat langa el si i-a mangaiat afectuos capul,
spatele si trupul cu mana, in special locurile unde erau amplasate ranile. Oridecate ori Domnul il vede pe pastor, El devine
foarte jucaus. Lui Isus ii place sa fie cu pastorul. Isus a cantat chiar si un cantec: „In ciuda ranilor, te rogi cu fervoare. Te
descurci grozav!” Domnul a fost foarte multumit.
Pe cand ma uitam la acest lucru, am fost pentru un moment cu garda jos şi un demon invizibil a început sa-mi răsuceasca
braţul drept si mâna. Energia rece a demonului mi s-a răspândit lent din vârfurile degetelor până in braţ. Mi-am intors
instantaneu braţul drept pentru a opri răspândirea acestei energii reci. Am strigat, "Eu îţi poruncesc în numele lui Isus sa
pleci, demon murdar! Pleaca!" Energie rece demonică a început încet să se disipeze. Dupa ce m-am rugat, mi-am pus
mana pe mana dreapta şi braţul s-a simtit din nou normal.
*Incercarea lui Yoo Kyung de a vana demoni
Un demon cu o faţă neagră şi cinci corpuri unite s-a apropiat de mine. L-am legat şi l-am alungat, invocând numele lui
Isus. Un alt demon sub forma unui om cu haine albe a apărut. Acest demon era atât de înalt, incat părea ca şi cum el a fost
capabil să ajungă la cer.L-am alungat si pe acesta şi am început să ma rog în limbi. In timp ce ma rugam, un demon cu un
corn ascuţit pe cap a început să mă ridiculizeze în timp ce stătea la pian. Acest demon avea o coadă lungă şi arata
respingător. Am fost capabila să alung si acest demon, de asemenea, şi am fost foarte surprinsa. Acesta a încercat să fugă
dand din aripile care semănau cu niste aripi de liliac. Dar am fost capabila să-l arunc la pământ şi sa-l calc in picioare. Lam atacat fara mila. Dupa ce am batut si acest demon, Domnul a aparut langa mine. „Oh, Yoo Kyung, ai facut o treaba
buna. I-ai invins pe demoni. Planuiam sa te duc sa vizitezi Raiul, insa esti ocupata sa te lupti cu demonii. Ce parere ai?”
„Isus, pot vizita Raiul mai tarziu. Acum trebuie sa inving demonii.” Domnul mi-a raspuns: „Bine, invinge demonii si sa fii
victorioasa!” Domnul a stat langa mine si a privit. Demonilor li s-a facut frica si au incercat sa fuga vazandu-L pe Isus.
Isus s-a indreptat catre altar, acolo unde pastorul se ruga. El i-a mangaiat capul si corpul pastorului, in special in zonele
ranite. Apoi Isus a mers catre Joseph si i-a atins piciorul si restul corpului. Isus l-a atins in zonele ranite. Am fost foarte
fericita cand Isus a fost langa mine. Am strigat tare: „Abba!Abba!”
Indata ce Isus a plecat, un demon a aparut la altar, venind spre mine. Am fost iritata de remarcile sale sarcastice. Am
incercat sa-l ingnor, insa acesta continua sa imi vorbeasca cuvinte abuzive. Imi incerca stapanirea de sine. Am devenit
foarte furioasa. L-am prins si l-am aruncat. Demonul a plans: „Am ametit! Sunt atat de ametit! Da-mi drumul!” Am
observat ca acest demon avea patru ochi. Cu ambii ochi interiori se uita la mine. A fost infiorator. Cu voce aspra am spus:
„Cum indraznesti sa ma privesti?” I-am scos demonului ochii cu degetele. Deoarece demonul avea mai multi ochi, i-am
scos de cateva ori. „Ah! Ochii mei! Ochii mei!” Demonul urla terorizat, ins nu l-am lasat sa plece. Am continua sa-l rotesc
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iar si iar. EL striga: „Lasa-ma! Lasa-ma! Daca nu-mi dai drumul te voi musca!” Deoarece m-a amenintat, l-am rotit si mai
tare. Demonul m-a muscat de mana cu toata puterea. O data ce m-a muscat, m-am pierdut si l-am tinut la distanta. Isus a
venit aproape de mine si m-a felicitat, incurajandu-ma: „Oh, Yoo Kyung, esti mare, ai invins demonii! Esti foarte buna!”
M-a luat usor de mana si a continuat sa ma incurajeze. „Yoo Kyung, vad un alt demon apropiindu-se de tine. Invinge-l!”
Domnul a stat si m-a privind luptand cu demonul.
Un demon in forma de schelet s-a apropiat de mine si a strigat: „Vino cu mine in Iad!” Am dat din cap intr-o parte si in
alta si i-am spus: „Nu, nu!” L-am apucat si l-am aruncat pe podea cu mare forta. Demonul a tipat si a disparut. Isus, stand
langa mine, aplaudand a zis: „Wow, Yoo Kyung a mea face treaba buna! Credinta ta a crescut cu adevarat foarte mult!” El
a ramas cu mine pentru catva timp, incurajandu-ma. Poi Isus S-a intors in cer. M-am rugat in limbi ceva mai mult. Cred ca
m-am luptat si am invins aproximativ 50 de demoni azi.
*Transformarea lui Haak Sung datorita ungerii Duhului Sfant
Numarul demonilor a continuat sa creasca. Ei ne-au atacat în grupuri. Eu le-am scos ochii, i-am batut si i-am alungat. Dar
deoarece aveam doar doua maini, nu am putut să mă apăr de atacurile lor. Au fost prea numerosi. Puterea mea a început să
slăbească şi m-am gandit, "dacă as fi avut Sabia Sfanta, aş fi fost capabil sa-i înving toate cu certitudine pe toti." În
mijlocul luptei, m-am gandit de mai multe ori la acest lucru. M-aş fi rugat mai mult pentru a primi puterea lui Dumnezeu.
Ar fi trebuit de asemenea să citesc şi să studiez cu sârguinţă Cuvântul Său. Dacă as fi făcut toate acestea, aş fi fost capabil
de a primi sabia Duhului Sfânt.
Luptand cu demonii astăzi, am realizat multe lucruri. Cu cat mai multi am înfrânt, cu atat mai mult ei au aparut si m-au
atacat în număr mai mare. Nu am nici o idee unde se ascund. Nu numai că au aparut demoni noi pentru a ne ataca, dar cei
care au fost o dată învinsi de către Joseph, Eun Joo si Kyung Yoo s-au întors şi au atacat. Ei ne-au împiedicat în timpul
orelor de serviciu şi în timpul rugăciunii. Am fost uimit de fapt, de numărul mare de demoni care ne-au atacat în timpul
rugăciunii.
Ca vulturii, ei se roteau in cerc in jurul prazii. Când a venit vremea să se ospăteze, vulturii în număr mare s-au năpustit
asupra prazii. Demonii ne-au atacat într-o manieră similară, toti o dată şi cei care nu erau vizibili au apărut de nicăieri. Cei
care se ascundeau aşteaptau întotdeauna momentul potrivit. De asemenea, am avut posibilitatea de a-l vedea pe Satana în
Iad. El striga, poruncind subordonaţilor săi, sa porneasca la atac. Nu am mai experimentat vreodata o asemenea lupta cu
demoni. Astăzi, roiuri de demoni s-au ataşat de tavanul si de peretii bisericii. Erau atât de mulţi incat nimic nu era vizibil,
cu excepţia demonilor.
Am strigat la Dumnezeu să-mi dea Focului Sfant. "Treime Dumnezeu, vă rugăm să-mi dati Focul Sfânt! Foc care arde
demoni! "Dumnezeu mi-a acordat o minge de foc, care a intrat rapid în pieptul meu. De îndată ce Focul Sfânt a fost plasat
în corpul meu, demonii au inceput sa ma evite. Înainte de a intra focul in corpul meu, am fost foarte obosit. La scurt timp
după ce a intrat focul mistuitor, puterea mea a revenit. Am fost capabil sa vanez si sa inving demonii. Dupa ce am învins
toţi demonii, am spus o rugăciune de recunoştinţă faţă de Domnul. Am fost foarte recunoscător pentru tot. Apoi, mi-am
amintit zilele în care i-am rupt inima pastorului şi cu acele ganduri, lacrimile au început să umple ochii mei.
În mijlocul serviciului, pastorul m-a chemat, "Sam", şi i-am răspuns instantaneu cu „amin”. Pastorul conduce un serviciu
extrem de puternic. Am observat ca sufletul meu şi duhul sunt în creştere rapidă şi în schimbare. Sunt o persoană cu totul
diferita decât am fost acum două luni. Mai mult decât atât, eu sunt spiritual trezit şi sunt în măsură să profeţesc, sa discern
spiritual, sa ma rog în limbi, să obţin cunoştinţe, să obţin înţelepciune, şi eu sunt mai puternic în credinţă. Când conversez
cu Isus, văd de multe ori tronul Tatălui.
Deşi Duhul Sfânt este un spirit, eu sunt capabil să-L văd cu ochii mei spirituali. Îmi place sa vin la biserica, e distractiv si
incitant. Sunt încântat să fiu la serviciu toata noaptea. Este greu pentru mine să-mi exprim bucuria pe care am
experimentat-o atunci când am evanghelizat si m-am rugat. Serviciul este organizat în timpul nopţii până dimineaţa
devreme, de obicei în jurul orelor de 6 sau 7 AM. După întâlnirea de rugăciune, noi depunem mărturie unul in fata altuia
până la 5 AM. De asemenea mancam împreună orez bile. Odata ce am luat masa dimineata devreme, am continuat să ne
rugam un pic mai mult, până cand soarele a început să strălucească pe cer. Odată terminata rugăciunea, pastorul ne-a
condus înapoi la casele noastre. Isus ne-a însoţit pana acasa. Aleluia!
Sora Baek Bong Nyu:
*Rastgniti, in chinuri in iad
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In timp ce ma rugam cu fervoare în limbi, Isus a apărut. Imediat am simţit ca El era pe cale să mă ducă în Iad. Părea ca şi
cum Domnul ar fi ezitat putin sa divulge locul călătoriei mele. Înainte ca Domnul să-mi pună o întrebare, I-am spus: "Isus,
de ce eziti? Ştiu că eşti pe cale să mă iei pentru a vizita din nou iadul, nu? "Domnul m-a privit cu o expresie ciudată. Cu
toate acestea, nu am putut sa nu-L ascult pe Domnul." Isus, dacă nu-mi arati familia mea în chinuri, te voi urma până la
marginile Iadului. Eu doar nu vreau să-i văd pe părinţii mei în chinuri." Domnul M-a luat de mana si nu mi-a spus niciun
cuvânt.
Ca de obicei, de îndată ce Domnul m-a luat de mâna, am fost deja in iad. Am început să mergem pe o cale îngustă. Într-un
timp scurt, mirosul de cadavre putrede a început să umple aerul. Am ajuns la un câmp larg. Acolo erau aliniate la nesfârşit
cruci. Toate crucile erau adânc bagate în pământ. Erau deja mulţi oameni atârnând pe cruce şi mai multi aşteptand la cozi
lungi pentru a fi răstigniti. Mama mea era in acea mulţime aşteptand să fie răstignita pe o cruce. Ea stătea sub una dintre
crucile neocupate.
O creatura mare si infricosatoare pazea crucile. Când a fost randul mamei mele, creatura a legat-o pe mama mea pe cruce
şi s-a pregătit sa bata cuiele. Creatura s-a uitat la mine si in timp ce s-a întors spre ea a spus: "Spune-i fiica-ti să nu meargă
la biserică şi să nu creadă în Isus. În caz contrar, vei muri într-adevăr astăzi." Mama mea părea foarte speriata. Creatura sa uitat spre mine şi a strigat: "Dacă spui că nu vei mai crede în Isus, ii voi da drumul mamei ta şi nu o voi mai chinui.
Spune-o! Spune ca nu vei mai crede!" A încercat să negocieze cu mine. "Spune acum! Promite! Grăbeşte-te ", mi-a cerut
creatura. Situaţia a fost foarte tensionată. Creatura avea corp uman, cu cap de cal. A fost atroce. Nu ma puteam uita la ea
drept în ochi.
Creatura cap-de-cal a tras o sabie mare şi le-a comandat subordonaţilor săi. Subordonaţilor au ascultat-o repede. Creatura
a presat-o apoi pe mama mea: "Rapid, spune-i fiicei tale! Acum! Iadul este în haos din cauza fiicei tale. Biserica fiicei tale
participa la rugăciuni toată noaptea. Suntem împiedicati în toate felurile. Oamenii care ar trebui să vină în iad merg acum
la biserică şi suntem frustraţi. Repede! Adreseaza-te fiicei tale acum! Pastorul ei scrie o carte in care va dezvălui
identitatea noastră şi va dezvălui Iadul. Trebuie să-l oprim de la a scrie această carte. Acum, repede cere-i fiicei tale!"
Lacrimi au inceput sa curga pe obrajii mamei mele in timp ce ma privea. Atata timp cat Isusa a stat langa mine, ea nu a
fost in stare sa spuna niciun cuvant. Doar si-a coborat capul si a continuat sa planga. Creatura si-a pierdut rabdarea si a
explodat cu furie mare. Mama mea a fost dezbracata si spanzurata de cruce. Au legat-o bine cu o funie. Intr-un scurt timp,
nepotul meu si fratele meu mai mic au fost de asmenea dezbracati. Apoi au fost si ei legati. Creatura diabolica, i-a batut in
cuie fara nicio mila. Apoi a inceput sa le felieze carnea. Carnea lor a fost feliata din cap pana in picioare. Corpurile lor au
fost tăiate felii, până la oase. Carnea familiei mele a fost aruncata într-o oală in care fierbea ulei. Vasul a fost încălzit cu
foc mistuitor imens. Mama mea, fratele meu mai mic, şi nepotul meu mai aveau numai ochii şi urechile rămase pe figura
lor scheletica. Orice altceva a fost taiat. În forma lor demnă de milă, ei au fost încă în măsură să strige: "Bong Nyu, du-te
repede! Ti-am spus să nu mai vii aici. De ce ai venit? Nu eşti în durere, atunci când ne vezi în chinuri? Te rugăm să nu te
mai întorci! "
Am strigat, "Mama, săraca mama mea! Domnul Isus mi-a spus ca vom veni de trei ori. Dupa a treia oara El nu mă va mai
aduce aici. Inima mea este în agonie cand te văd în chinuri!" Creatura m-a întrerupt şi a strigat din nou, cu un glas de
tunet: "Iti spun pentru ultima dată! Aceasta este ultima ta şansă! Spune-i fiicei tale să nu creadă în Isus. Repede! Forţeaz-o
sa inceteze cu rugaciunile şi să nu mai meargă la biserică! Repede!" In timp ce creatura o chinuia pe mama, am vorbit în
numele mamei mele. "Tu, creatura rea! Dacă ai ceva de spus, vorbeşte cu mine. De ce o infricosezi pe mama mea? Dacă
vreodata te voi avea in mana mea, esti mort." Certand creatura, ea a fugit rapid in faţa mamei mel, ca un glonţ. Creatura a
scalpat-o pe mama, i-a tăiat urechile, şi i-a smuls ochii. Mama striga de durere: "Ajuta-ma! Te rog " Nu am putut suporta
să o mai văd pe mama în durere! Nu există cuvinte pentru a exprima această scenă demnă de milă! Fratele meu mai mic şi
nepotul au experimentat chinul la fel ca mama mea. Creatura a aruncat părţile rămase din corp in oala cu ulei. Din oala,
am putut auzi ţipetele de durere ale familiei mele.
Mânia creaturii nu s-a potolit. De data aceasta, ea a umplut un castron cu insecte şi l-a pus in dreptul familiei mele.
Insectele s-au ataşat rapid de organele familiei mele. Insecte au ros, au mestecat, si au penetrat oasele lor. Familia mea a
strigat. Parea ca mama se confruntă cu dureri mai mari.
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Mama a strigat: "Diavole! Sunt deja moarta! De ce chinuiesti o persoana moarta? Diavole, ia aceste insecte! Opreste
aceasta durere! Te rog! "Deşi am ştiut că este imposibil, eu totusi am întrebat: "Isus, când va fi sfârşitul chinului lor?"
Eram in jale. Iisus a spus: "După ce ai intrat in Iad, nu poţi scăpa sau avea o altă şansă. Vei fi în chinuri pentru eternitate."
M-am agatat de Domnul, strigând: "Isus, mama mea va fi în durere veşnic în iad. Cum as putea trai fericita în Rai? Eu nu
mai pot fi martora la chinul mamei mele. Te rog lasa-ma sa iau locul mamei, astfel încât ea sa poate fi salvata!" Isus a
chemat repede niste îngeri.
Aproape am leşinat din cauza şocului si a situaţiei. Cu porunca Domnului, Arhanghelul Mihail şi câtiva alti îngeri au venit
şi am revenit la biserica Domnului. Isus l-a chemat chiar pe şi Moise şi i-a cerut să ma aline. Isus şi Moise erau, de
asemenea, cu inima franta. Ei m-au atras mai aproape de sân şi mi-au şters lacrimile şi m-au mângâiat. Văzandu-mi
lacrimile curgand, ei s-au întristat impreuna cu mine.
==== ZIUA 24 ====
Kim Joseph: (2 Timotei 3:1-5)
Rugandu-ma în limbi, am strigat brusc cu lacrimi de pocainta. Am aşteptat mult timp pentru a simti cu adevărat pocainta
cu lacrimi în ochi.
Corpul meu a devenit o minge de foc, astfel încât atunci când un duh rău în formă de şarpe a apărut, l-am apucat şi l-am
aruncat în aer.
Lee Yoo Kyung:
Rugandu-ma cu fervoare, un spirit rău detestabil a apărut şi a zburat deasupra mea. Avea aripi de liliac, si plutea in aer în
faţa mea. Avea ochi de broasca, un nas roşu şi limba lungă. Am fost iritata cand aceasta a fluierat la mine, aşa că l-am
apucat, i-am rupt aripile şi l-am aruncat în aer. Picaturi roşii de sânge picurau din zonele sale vătămate.
În acelaşi timp, un şarpe urât si negru s-a apropiat de mine. Mie imi este cel mai frica de serpi. Acestea sunt creaturi
dezgustătoare. In timp ce acesta se apropia de mine, nu am fost capabila sa fac nimic, doar am tipat: "Doamne! Sunt atât
de speriata! Este un şarpe aici! "Isus a apărut instantaneu, a apucat şarpele şi l-a aruncat în depărtare.
Domnul a întrebat, "Yoo Kyung, eşti bine? Nu iti fie teamă! Să mergem sa vizitam Raiul." L-am ţinut pe Domnul de mâna
şi am plecat in Rai. Isus mi-a cerut să cânt cântece de lauda in timpul zborului nostru prin galaxie. Am cântat "Laudă Oh!
Sufletul meu "de mai multe ori! Dupa ce am vizitat Raiul, ne-am întors la biserica Domnului şi am continuat să ma rog.
Isus asculta cu atenţie cum se ruga pastorul Kim. Isus a ascultat pentru o lungă perioadă de timp şi a atins zonele corpului
în care pastorul simţea durere. Durerea era de-a lungul spatelui său în locurile în care spiritele rele l-au muşcat. Isus s-a
apropiat de Iosif şi a strigat: "Pocăieste-te! Mai mult, mai mult, mai mult!
Plângi! ! Numai atunci când vei striga cu lacrimi porţile Raiului vor fi
deschise!" Iosif a plans mult astazi, el a avut lacrimi de pocăinţă.
Isus a venit înapoi la mine şi nişte îngeri au apărut.Domnul a declarat: "Yoo
Kyung, să nu fi bolnava; fi mereu sănătoasa. Fruntea sus! "Îngeri chiar au
strigat," Sfânta Yoo Kyung! Nu fi bolnava! "Domnul a zis, "Curaj!"Apoi ne-am
luat ramas bun.
Lee Haak Sung:
*Protectia ingerilor
In timp ce ne rugam, multi îngeri au venit în jos, prin usa. Îngerii m-au
înconjurat, devenind ca un strat protector. I-am întrebat pe îngeri ce făceau. Ei
mi-au spus că m-au incadrat cu straturi de protecţie. Cum ingerii m-au acoperit
cu straturi protectoare, sfântul foc mistuitor ma încălzea. Am văzut un duh rău
în picioare în afara stratului protector. Duhul rău avea un cutit si mi-a amintit de
Chucky (film de groază). El a venit mai aproape de unul dintre îngeri şi a
incercat sa-l înjunghie, dar cutitul s-a topit instantaneu şi el a fost cuprins de
flacari. Am văzut un alt spirit rău apropiindu-se. Arăta ca un copac foarte batran. In timp ce se apropia de mine, el si-a
scos mâna in afara şi a atins stratul protector. Odată ce a atins stratul protector, el a luat foc şi flăcările au cuprins întregul
arbore. Copacul a ţipat şi a fugit.
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Îngerii au pus, de asemenea, straturi protectoare în jurul diaconiţei Shin, care se ruga. Îngerii au fost in total aproximativ
200. Ei au lucrat toti pentru a pune straturi protectoare în jurul membrilor bisericii. Am observat un duh rău seamănand cu
un om cu piele de bivol, chiar în afara stratului meu protector. El venea spre mine. Spiritul rău a încercat să intre în stratul
protector, dar stratul a devenit foarte fierbinte, ca flacara focului. A renunţat sa intre. Duhul cel rău a mers apoi spre
diaconiţa Shin. Din fericire, ea era acoperită cu straturi de protecţie şi de foc. Aceasta nu a fost capabil să pătrundă nici în
straturile ei. Spiritul cel rău a zburat pe urma spre mama mea. Apropiindu-se de mama mea, a luat foc şi a dispărut.
Deodată, o mare lumină strălucitoare s-a teleportat în jos din cer. Am văzut un înger enorm înalt venind spre biserica,
calare pe un cal alb. Vedenia a fost uluitoare. Inima imi bătea foarte repede. Îngerul a venit spre mine şi s-a prezentat:
"Buna ziua, Eu sunt Arhanghelul Mihail." Un alt înger luminos si stralucitor a aparut chiar in spatele lui ingerului Mihail,
numit Arhanghelul Gabriel. Gabriel ţinea un steag mare in varful unui stalp. Ei mi-a explicat că, atunci când Arhanghelul
Mihail infrange spiritele rele, Arhanghelul Gabriel semnalizeaza victoria, în spatele lui Mihail.
Arhangheli Mihail şi Gavril aveau aproximativ aceeaşi înălţime. Ei au stat în tăcere uitandu-se cum se ruga pastorul.
Asistand la aceasta privelişte uimitoare, am fost uluit. A fost greu pentru mine să disting dacă am visat sau dacă am fost
martor la ceva real.
Kim Joo Eun: * Multe spirite rele navalesc in grup, insa credinta noastra devine mai puternica
Ultima dată când m-am rugat, un duh rău, în formă de semilună a apărut, venind spre mine. Astăzi, un duh rău, în formă
de lună plină, cu ochi stralucitori avansa inspre mine. Când duhul cel rău a venit aproape de mine, i-am bagat degetele în
ochi şi i-am scos ochiul. Mi-am sucit degetul înauntrul ochiului sau. Spiritul malefic a explodat, improscand cu sânge in
toate directiile in urma atacului meu. Curând după aceea, un duh rău deghizat intr-o tânără a apărut, avand pe cap o jucărie
stralucitoare. I-am smuls o suvita de păr, am scuturat-o, am impins-o de mai multe ori, şi am aruncat-o departe. Isus s-a
apropiat de mine şi m-a felicitat pentru acţiunile mele, zicând: "Pistrui, bună treabă!"
Isus a continuat, "Pistrui, arati special astăzi! Cine ti-a împletit părul? "I-am răspuns," Diaconita Shin a facut-o!" Domnul
m-a complimentat," Serios? Ea a făcut o treabă excelentă "Deoarece Diaconita Shin nu era încă trezita spiritual, ea nu a
ştiut ca Isus venise lângă ea!. Mulţi îngeri L-au însoţit pe Isus. Văd mereu îngeri însoţindu-l pe Isus, dar de această dată au
fost mult mai multi îngeri. Unii dintre acei îngeri, s-au asezat alături de membrii bisericii care se rugau. Îngerii aveau in
mâini cate de un vas de aur care avea o deschidere largă în partea de sus şi au umplut cu zel aceste vase cu rugaciunile
sfintilor.
Încă o dată, un grup de spirite rele a apărut intr-un colţ al camerei şi au venit spre noi. Cum au ajuns aproape, sora Yoo
Kyung a apucat spiritele rele, le-a impins, şi le-a aruncat departe. Eu de asemenea am prins unele dintre spirite rele,
invartindu-le in cerc şi aruncându-le departe. Fratele Haak Sung şi fratele Iosif s-au luptat, de asemenea cu spiritele rele, ei
le-au prins, legănându-le, şi aruncându-le departe. Noi am repetat aceasta tactică de nenumarate ori.
Am fost capabili să auzim sunetele pe care le-au facut spiritele rele in timp ce cădeau, lovindu-se de pereţi şi de podea. A
fost foarte zgomotos. Aproape de sfârşitul rugăciunii, am observat că suntem mai mult atacati. Cu toate acestea, fiecare
atac, a facut ca si credinţa noastră sa creasca, sa devina mai puternică şi mai puternică.
Sora Baek Bong Nyu:
* Pastorul Kim il face pe Isus sa rada
Am asistat şi am experimentat multe lucruri spirituale. Cu tot acest privilegiu, a trebuit de asemenea să îndur multă durere.
Isus m-a surprins luandu-ma ca sa vad grădina de flori din Rai. El mi-a daruit un timp pentru a ma inviora, bucurand-ma
de grădină. Am petrecut cât mai mult timp în grădină, atata cat am dorit. În grădină, m-am rotit, am sărit şi m-am jucat ca
un copil cu îngerii. Grădina de flori din ceruri este inimaginabil de mare şi de frumoasa. Mirosul dulce al florilor era atât
de preţios incat nu l-aş fi schimbat pentru întreaga lume. In momentul in care corpul meu a devenit epuizat, m-am asezat
si m-am odihnit, după care am revenit la biserica Domnului. În timpul slujbei de dimineaţă, pastorul a predicat mergand
dintr-o parte în alta, fiind urmat îndeaproape de Isus.
Pastorul nostru este atât de amuzant incat atunci când mă gândesc doar la el, zâmbesc şi rad instantaneu. Din curiozitate, lam întrebat pe pastor: "Pastore, ai fost amuzant, si înainte de aceasta a începe noi sa participam la această biserică?"
Pastorul a răspuns, "Biserica noastra este relativ noua. Nu imi amintesc nici un eveniment care ar fi putut fi amuzant. Nu
mă pot gândi la nimic, care sa fi fost plin de umor în timpul adunarilor noastre de rugaciune. Am fost mereu cu inima
zdrobită. M-am simtit rau şi am fost jalnic." L-am întrebat," Cum te-ai schimbat atât de mult.? "Pastorul a raspuns," Nu
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ştiu cu adevărat. M-am schimbat în cursul acestor adunari de rugăciune! Nu ştiu ce se întâmplă cu adevărat. Dacă mă
întrebi cum am devenit asa şi cine sau ce m-a afectat, as spune că Domnul, care a creat un mediu vesel."
Pastorul nostru are un talent deosebit de a imita tot felul de oameni. De fapt, nu este vorba doar de oameni, el poate imita
tot felul de lucruri, inclusiv animale şi obiecte neînsufleţite. Isus il imita pe pastor, râzând cu voce tare. În timpul predicii,
doi îngeri au înregistrat fiecare cuvânt pe care l-a predicat pastorul. Îngerii au stat lângă crucea de pe altar si au scris într-o
carte uriaşă. Îngerii înregistrau cuvintele pastorului. Cu toate acestea, ei aruncau cate o privire la gesturile pastorului.
Îngerii au râs atât de mult incat aproape ca au leşinat din cauza unora dintre cuvintele pastorului. Când îngerii au ratat
înregistrarea, Isus i-a mustrat: "Nu va uitati la pastor; doar inregistrati cu fervoare!"
Ori de câte ori Isus zâmbeşte sau râde, toţi îngerii se alătura starii lui de spirit. Dar, atunci când Isus se întristează, îngerii
devin tăcuti. În mijlocul predicii, pastorul mi-a pus o întrebare. "Sora, unde este Isus acum?" I-am răspuns, "El este în
picioare chiar în spatele tău." Pastorul a zambit şi a zis, "Oh, ce ar trebui să fac? Am gaze şi miroase groaznic. Este dificil
pentru oricine să suporte. Imi pare foarte rău pentru Domnul, caci este posibil ca El să fie în spatele meu, si sa miroasa
gazele mele. Ce trebuie să fac? "Domnul a spus printre rasete." Este irelevant, deoarece eu sunt spirit. Este în regulă." El la bătut pe pastor pe spate.
Pastorul Kim Yong Doo:
Cei mai multi dintre membrii bisericii au fost epuizati din punct de vedere fizic in timpul rugaciunii. Insa in loc sa
renunte, ei si-au inclestat dintii continuand sa se roage cu ardoare. Cand Domnul a vazut un astfel de devotament, El a fost
impresionat. Am avut dureri insuportabile. Durerile au fost cauzate de atacul mai multor demoni. A devenit dificil pentru
mine să mă rog cu braţele ridicate pentru un timp îndelungat. Cu toate acestea, în mijlocul durerii, Duhul Sfânt mi-a
mişcat mâinile şi braţele în diferite moduri. Mişcările bratelor si mainilor mele au fost avut o coregrafie frumoasa.
Ambele mâini s-au miscat în mod constant. S-au miscat pe rând. Dintr-o dată, mâinile mele au început să vibreze violent.
A fost insuportabil de cald, de asemenea. L-am văzut pe Isus într-o haina alba, mergand dintr-o parte în alta în faţa mea.
Pe fata am simţit o adiere caldă de vară. Am simţit prezenţa Lui puternica. Din păcate, ochii mei spirituali nu sunt încă
deschisi. Apare ca şi cum Domnul nostru observă situaţii şi reacţii. El ne-a evaluat.
==== ZIUA 25 ==== (Matei 16:13-19)
Kim Joo Eun: *Pistrui manaca prajituri in Rai
Rugandu-ma in limbi, m-am luptat si am invins demoni. In timp ce ma rugam, am simtit ca am in gura ceva. Am inceput
sa mestec. M-am auzit rontaind si am continuat sa mestec. Nu aveam idee ce puteam sa rod si sa mestec. Dupa ce am
„devorat” toata mancarea, mi-am spus in sinea mea: „Wow! Ce este asta? Este delicios. Cum ar putea fi ceva atat de
delicios?” Domnul meu drag, Isus, a aparut.
El mi-a spus pe nume si mi-a zis: „Pistrui, vrei sa incerci asta?” L-am intrebat: „Isus, ce este aceasta?” Domnul mi-a
raspuns: „Acestea sunt prajituti delicioase pe care Le-am adus pentru tine din Rai; deschide gura.” Am deschis gura si
Domnul mi-a pus o prajitura in gura. De indata ce prajitura mi-a intrat in gura, s-a topit incet. Exista prajituri foarte bune
in lume, insa ceea ce Domnul mi-a dat m-a lasat fara cuvinte. Prajiturile erau albe si rotunde.
Am exclamat : "Wow, Isus, această prajitura este delicioasa! Vreau să mănânc ceva mai mult. Poti, te rog sa imi dai mai
multe?" Domnul a spus:" Nu, tu nu ar trebui sa mananci mai multe acum " Am întrebat cu surprindere: "Ce a fost asta?"
Domnul mi-a raspuns: "Aceasta este un aliment pe care il mananca sfintii in Ceruri. Ştiu că ti-ai dori mai multe şi, atunci
când vei vizita Raiul din nou, te voi trata cu mult mai multe. Deci roaga-te din tot sufletul." În lacrimi, l-am rugat pe
Domnul:" Isus, te rog să ma iei la cer." Insa Isus era plecat deja, înainte ca eu sa-mi termin fraza. Am putut doar vedea şi
simţi plecarea Lui. Am simţit o briză caldă si blânda ca o lumină strălucitoare radianta.
Prajiturile Ceresti pe care Isus mi le-a dat vor fi în memoria mea pentru totdeauna. Nu voi uita niciodată gustul minunat.
In seara asta este o noapte foarte binecuvântata, o noapte pe care nu o pot exprima în cuvinte. De la distanţă, L-am auzit
pe Isus vorbindu-mi cu amabilitate, "Pistrui, în curând, am să te duc să vizitezi Raiul asa ca nu te teme. La
revedere."Apoi, El a plecat.
Dupa ce mi-am recăpătat puterea, am început să mă rog. În timp ce mă rugam, am văzut spiritele rele venind spre mine.
Mulţimi de cranii si oase din toate direcţiile au început să conveargă spre mine. Am început să râd de aspectul
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lor.Duhurile rele au explodat de furie din cauza reacţiei mele. Am strigat, "Voi, toate oasele, arătaţi foarte amuzant. În
numele lui Isus, va poruncesc să plecati acum!” Ei au disparut.
După ce M-am rugat cu sinceritate timp de mai multe ore, un grup de ingeri au venit din Rai şi au umplut vasele de aur cu
rugăciunile noastre. Indata ce un înger urca cu vas plin, un alt înger a cobora cu un vas gol pentru a-l umple din nou cu
rugăciuni. Îngerii au continuat acest proces. Ei erau în mişcare rapidă. Vasele nu au fost doar umplute cu rugăciunile
noastre, dar ele contineau, de asemenea, lacrimile noastre, precum şi tonul vocii noastre. Ele au fost duse toate în Rai.
Lee Yoo Kyung:
*Ruperea imbracamintii duhului celui rau
In timp ce ne rugam, am văzut un duh rău, deghizat intr-o fată tânără îmbrăcată în alb. Am apucat-o repede de par, am
impins-o, dupa care i-am smuls părul. Dar după ce i-am rupt hainele, ea s-a transformat într-un bărbat gol. I-am putut
vedea toate caracteristicile si el a inceput sa isi faca nevoile si sa urineze pe mine.
Am fost atât de supărata, incat am apucat de gît spiritul cel rău! „De ce ai urinat pe mine?" L-am pălmuit şi el a zis,"? Imi
pare rau! Te rog iartă-mă. Promit că nu voi mai veni din nou aici ", am continuat să-l pălmuiesc şi l-am bătut. L-am
aruncat in faţa fratelui Haak Sung, iar corpul sau a fost înghiţit în flăcări. Spiritul malefic s-a dezintegrat în cenuşă când sa lovit de fratele Haak Sung.
Continunuand să mă rog, un al doilea spirit rau cu doi ochi mari a apărut. Jumătate din faţa sa era de femeie, iar cealaltă
jumătate era de barbat. El avea parul foarte scurt. Spiritul malefic mi-a amintit de un film de groază. Atunci când a vorbit,
vocea sa avea două tonuri diferite. Ton de barbat si de femeie iesea din gura lui. L-am luat de par. I-am smuls părul şi iam rupt hainele. Spiritul malefic a ramas gol.
Spiritul rău a reacţionat şi a spus: "De ce m-ai dezbracat? Cine m-a dezbrăcat?" Cu încredere i-am răspuns: "Eu am fost,
eu am făcut-o! De ce întrebi? Te simti violat?" Duhul cel rău a strigat si s-a rugat: "Te rog imbraca-ma. Te rog să te
grăbesti! Imi este foarte frig. Te rog să-mi dai nişte haine!"
Cat spiritul malefic stătea şi privea, i-am distrus hainele rupandu-le în bucăţi. Spiritul rău a continuat să se plângă: "Cine a
spus ca poti sa ma dezbraci? De ce mi-ai distrus hainele?” Spiritul malefic m-a enervat. I-am spus: "Vorbesti prostii. Eşti
mort!" L-am aruncat la podea şi am început să-l bat. El a strigat: "Oh, ajuta-ma! Acest lucru este dureros! Ştiu că te pot
învinge, si nu înţeleg de ce esti în stare să mă dobori. Sunt speriat!" Nu am vrut să mai ascult plângerile duhului celui rău!
I-am rupt picioarele şi l-am aruncat departe de mine. A aterizat intr-un colţ al camerei şi s-a spart în bucăţi. Odată ce
bătălia a fost câştigată şi incheiata, Domnul a apărut.
*Yoo Kyung mananca fructele Raiului
Isus purta o haina strălucitoare. Ajungand mai aproape, L-am observat ţinand un obiect rotund alb. Iisus a spus: "Yoo
Kyung, încearca asta. Este un fruct din Rai. Ti l-am adus ca o recompensă, deoarece te rogi cu zel. Abilităţile tale de a
învinge duhurile rele au crescut dramatic. Fructul este delicios. Rapid, încearca-l!" Domnul mi-a vorbit intr-un mod
afectuos la care am răspuns fericita! Am răspuns: "Doamne, iti mulţumesc foarte mult!" Când am luat prima muscatura,
am exclamat de plăcere. Am devorat instantaneu fructul.
Domnul a spus, "Yoo Kyung, să vizităm Raiul." Dintr-o data, purtam o haina care avea aripi ataşate la ea. Am plecat prin
cruce si o uşă s-a deschis catre cer. Zburand prin cer, în curând am ajuns în Rai.
Când am ajuns în Rai, m-am întâlnit cu Yeh Jee. Yeh Jee şi cu mine am dansat înaintea Domnului o lungă perioadă de
timp. Am observat un pian din aur situat în apropiere de noi. Pianul era foarte mare. Am privit la pian ceva timp, el era
foarte interesant.
În timp ce dansam, L-am văzut pe Dumnezeu Tatăl legănându-se pe tronul Său. Din scaunul Sau de domnie, Dumnezeu
Tatăl a emanat o lumină stralucitoare. Dumnezeu este lumină. Eu nu am fost capabila să-L privesc. Acolo erau mai multi
îngeri şi toţi scriau de zor ceva in cărţile care erau asezate în faţa tronului. Tatăl Dumnezeu este enorm de mare. Nu se
poate imagina dimensiunea Lui. Chiar dacă încerci să Il privesti pe Dumnezeu Tatal, este imposibil din cauza luminii
strălucitoare. Lumina este prea puternica pentru a putea sa il priveasca cineva. Haina Tatălui este foarte lunga şi Ii ajunge
pînă la glezne Lui. Am avut doar posibilitatea de a vedea picioarele Sale.
Dumnezeu Tatăl mi-a vorbit, cu vocea Lui ca un ecou: "Yoo Kyung, este bine sa fii aici? Dacă vei continua să te rogi cu
sinceritate, am să te aduc aici mai des. Prin urmare, roaga-te cu sinceritate, fără încetare!" M-am închinat şi I-am răspuns,
"Da domnule, Amin." Dupa ce am vorbit, mâna Lui uriaşa a apărut din lumina şi m-a mîngîiat pe cap. Isus a zis: "Yoo
Kyung, uita-te la mine!" Când m-am întors pentru a-L privi pe Isus, am devenit foarte trista si mi s-a rupt inima. Am
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aproape strigat. Pe ambele Lui încheieturi, am văzut cicatrici imense în locul în care El a fost străpuns de cuie. Am văzut,
de asemenea, cicatrice pe picioarele Lui. Domnul a continuat: "Deoarece sângele meu s-a vărsat, am murit pentru tine.
Întotdeauna crede in mine! "
L-am rugat insistent pe Domnul să-mi arate casa mea în Rai. "Aş dori să văd casa mea în Rai!" Domnul mi-a îngăduit,
zicând: ,Bine, sa-ti arat casa ta.” Domnul m-a luat la casa mea, care este facuta complet din aur. Casa avea douăsprezece
etaje. Îngerii se ocupau de casa mea. Am sărit ca un iepure de jur împrejur in timp ce jubilam de fericire. Am început să
cânt cu bucurie "Oh, Lauda suflete al meu pe Domnul." In timp ce cântam, lăudandu-L pe Domnul, El mi-a vorbit: "Draga
Yoo Kyung, aş vrea să am o ceremonie de nunta cu tine."
Yeh Jee m-a urmat oriunde m-am dus. "Sora, Isus este foarte iubitor. El ma hraneste si ma iubeste atât de mult. Sunt atât
de fericita să fiu aici! Sora, hai să stam in grădina cu flori, te rog.” Yeh Jee si cu mine am mers in grădina cu flori şi ne-am
bucurat. Am stat printre flori şi ne-am simtit bine. Am petrecut un timp minunat în grădină. Domnul a spus, "Yoo Kyung,
este timpul să pleci. Ia-ti adio de la Yeh Jee." Sora Yeh Jee mi-a spus, "Sora, sa fii sanatoasa şi sa ma vizitezi din nou."
Ne-am imbratisat si am plecat.
Lee Haak Sung: *Dupa ce am fost acoperit cu sangele lui Isus, spiritele rele nu au indraznit sa se apropie
În timp ce eram în rugăciune, Duhul Sfânt a continuat să pună foc în trupul meu. Corpul meu a devenit o minge de foc,
insuportabil de cald. Multe spirite rele au inceput sa ma atace, dar atunci când mi-au atins corpul, au luat foc şi au devenit
cenuşă. Toti s-au topit.
Atunci când un şarpe a început să se târasca spre mine, l-am apucat şi i-am rupt capul. L-am înfăşurat pe un baston de
lemn şi l-am incendiat. Un spirit malefic cu par scurt, îmbrăcat în alb a încercat să mă atace, dar l-am apucat şi l-am ars cu
foc. Alte spirite au început să inainteze spre mine, dar au fugit deoarece Focul Sfânt radia din corpul meu. Am inteles in
sfarsit de ce duhurile rele nu au ajuns aproape de Pastor. Ori de câte ori el se ruga, corpul său devenea o minge de foc,
astfel încât au încercat să-l evite. A fost distractiv de fapt, privindu-le cum il evitau pe pastor.
Pianul electric a început să joace un cântec numit "Botezati cu Duhul Sfânt." Aşa că am început să dansam în Duhul in ton
şi in ritmul acesta. Am luptat de asemenea si am înfrâns spiritele rele în dansul meu. A fost antrenant. Isus a fost mulţumit
şi m-a felicitat. "Buna treaba, Sam dragă!" Cuvintele de incurajare ale Domnului m-au facut sa ma simt fantastic.
Pianul electric a jucat "Trei cuie" şi instantaneu am plans în pocăinţă. Isus mi-a şters lacrimile şi m-a mângâiat cu cuvinte
calde. El a început să meargă printre membrii bisericii care se rugau si sa la atinga capetele. Când El a ajuns la pastor, i-a
atins capul de mai multe ori.
Isus a poruncit cu glas tare îngerilor: "Ingeri, aplicati sângele meu la intrarea bisericii Domnului. Nu lăsaţi spiritele rele sa
intre in această clădire. Aplicati sângele meu in aer!" Îngerii imediat au apărut şi au implinit porunca Sa cu o mare viteza..
În primul rând, ei au pus un strat protector peste intrarea în biserică şi pe plafon. La intrare, uşa şi doi piloni au primit un
strat protector. Odată ce sângele a fost pus acolo pentru a ne proteja, am văzut spiritele rele confuze şi luptandu-se unul cu
altul pentru a intra în biserică. Fiind protejati de sânge, nu a contat cât de multe spiritele rele au fost acolo, nimeni nu mai
putea intra in biserica. Aşa că am fost în stare să termin rugăciunile mele în pace.
Sora Baek Bong Nyu: * Avand protectia Domnului, nu am simtit durere in timpul torturilor din Iad
In timp ce ma rugam, a aparut Domnul impreuna cu doi ingeri. Ei m-au escortat in galaxie. Odata ce am ajuns la destinatie
Domnul le-a poruncit ingerilor sa se intoarca acasa, in Rai. Isus a spus: „Bong Nyu, sa vizitam Iadul.” Indata ce Domnul
m-a luat de mana, am fost deja in Iad.
Am inceput sa mergem pe un drum ingust. Drumul era atat de ingust incat aveam senzatia ca mergem pe un dig de orez
nedecorticat. Nu am putut vedea sfrasitul drumului nici intr-o parte nici in cealalta. Faleza parea nesfârşita. Dacă mi-as fi
pierdut echilibrul, as fi căzut de pe drum. Mai jos auzeam ecouri de ţipete şi de tânguieli. Oamenii care ţipau pareau să fie
în mare durere. O duhoarea a umplut atmosfera şi era insuportabilă. Am simtit miros de cadavru in putrefactie şi de carne
arsa. Fumul negru mergea în sus incontinuu. A fost greu pentru mine să-mi păstrez echilibrul. Nu am putut spune ce era
mai inainte.
Am avut odată o experienţă de a fi separata de Domnul, atunci când am fost în Iad. M-am gandit că s-ar putea întâmpla
din nou. Am decis să tin mâna lui foarte strâns. Am continuat să mergem; în continuare calea îngustă a devenit chiar mai
ingusta. Incercand să mă echilibrez pe drumul îngust, am dat drumul mainii Domnului. Domnul a continuat să meargă
înainte şi eu L-am urmat chiar în spatele lui în timp ce ma tineam de poala hainei Lui. De ambele părţi ale căii, am
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continuat să aud ţipete: "Ajută-mă! Salvaţi-mă! Este fierbinte! Te rog, ajută-mă!" Suna ca şi cum milioane de voci rasunau
de jos. Ţipetele erau atât de puternice şi numeroase, incat simteam ca ca si cum erau langa urechea mea.
Am început să simt ca şi cum cineva ne-ar fi urmărit in spate. De asemenea, am simtit pe cineva tinandu-se de poala
hainei mele. Apoi, am simţit prezenţa oamenilor in jurul meu. Am devenit instantaneu nervoasa şi speriata. M-am pregatit
şi am încercat să imi fac curaj, gândind: "Uită-te la Domnul. Gândeşte-te la Domnul. Doar continua să meargi înainte."
Gandindu-ma la asta, lucrul de care m-am temut cel mai mult s-a intamplat, Domnul a dispărut. Tot Iadul este in întuneric
şi este aproape imposibil să vezi ceva. Cu toate acestea, am putut să văd o licărire de lumină uşoară, dar a fost numai
pentru o secunda.
Când am văzut lumina pentru o secundă, am realizat ca era Domnul înainte de a dispare. Nu am mai putut sa il văd
nicăieri în jurul meu. M-am gândit, "Oh, ce ar trebui să fac acum? Cum Il pot pierde pe Isus în iad? Domnul este atât de
nemilos. Cum este posibil sa fie asa? De ce m-a lasat El singura?" M-am simţit disperata? "Isus, unde eşti? Te rog,
intoarce-te! Ajută-mă! Sunt speriata!" L-am chemat, dar Domnul nu era nicăieri în jurul meu. Deşi am vrut să-mi continui
mersul înainte, nu am putut, din cauza întunericului.
Am rămas îngheţata şi nu am fost în măsură să mai fac niciun pas. Nu aveam nici un plan şi m-am simţit pierduta. Dintr-o
dată, am simţit ceva incolacindu-se în jurul picioarelor mele. Cand mi-am dat seama ce era, aproape că am leşinat de şoc.
Erau patru şerpi negrii, strangandu-mi picioarele şi miscandu-se în sus. Când eram cu Isus, niciodată acest eveniment nu
s-a întâmplat, dar de îndată ce L-am pierdut pe Domnul, serpii au aparut în jurul meu.
M-am adunat rapid şi am strigat: "Cum îndrăzniti să va incolaciti în jurul meu?" În timp ce strigam la şerpi, i-am apucat şi
i-am aruncat în depărtare. Am început sa ma deplasez înainte prin întuneric. M-am miscat încet scotocind cu mâinile şi
picioarele. Deoarece ma mişcam extrem de lent, serpii au reusit sa ma prinda. Odată ce au ajuns la mine, ei au început să
ma incolaceasca. I-am apucat şi i-am aruncat din nou. Am continuat să avansez şi, din nou şerpii m-au prins. I-am aruncat
din nou. Părea ca şi cum eram într-un coşmar, evenimentul se repeta. Lucrul ciudat a fost faptul că şerpii nu m-au muşcat.
Ei nu erau foarte mari sau lungi. Erau serpi mijlocii, de diferite culori.
Luptand cu şerpi pentru un timp, am putut să avansez. Am ajuns în sfârşit intr-un loc plin de oase şi cranii. Oasele şi
craniile erau îngrămădite pe un fel de munte mare şi erau vii şi în mişcare. Am simţit ca cineva a apucat tivul hainei mele.
M-am întors pentru a vedea cine sau ce era. Am văzut un craniu muşcandu-mi haina si acesta a rezistat cand am încercat
să-l bat. Acest schelet nu avea maini, dar si-a folosit dintii pentru a se prinde de poala mea. A început să-mi vorbească,
"Te rog, ia-ma! Te rog!" În acel moment, mi-am amintit de părinţii mei, de fratele meu mai mic, de nepotul meu, şi de
cumnatul meu care erau în chinuri. Gândindu-ma la familia mea, am devenit foarte supărata şi am izbucnit intr-un limbaj
vulgar fără să vreau.
"Eu nu pot sa am grijă de mine acum. Cum îndrăzneşti sa-mi apuci haina? Sunt foarte ocupata, caut o cale de ieşire şi ma
grăbesc! La naiba! Dă-te din calea mea! Lasa-mi haina in pace!" Strigand, am batut craniul şi l-am spart în mai multe
bucăţi! De data aceasta, oasele unei mâini au apucat şi au tras de haina mea. Am încercat să o scutur, dar a rezistat. Erau
prea multe oase şi cranii pentru a face faţă, nu am fost în măsură să ii înving pe toţi. Am strigat cu voce tare: "Oase
murdare! Corpul meu este aprins cu Focul Sfânt şi Sfânta Treime Dumnezeu, trăieşte în mine. În momentul în care mă
atingeti, veti deveni praf şi cenuşă! Dacă îndrăzniti să mă atingeti, atunci atingeţi-ma!" Craniile si oasele nu s-au mai
apropiat de mine. Cele care se ţineau de mine au devenit cenuşă. Odată ce oasele nu m-au mai hartuit, am putut să
avansez, fără nici un obstacol.
Când Isus m-a însoţit înainte, a fost foarte uşor să merg în Iad. Domnul este lumina, astfel El a oferit lumina. Mersul fără
El a fost foarte dificil şi confuz. A fost epuizanta incercarea de a dibui drumul singura. Mi-am folosit toate puterile psihice
pentru a-mi continua drumul prin întuneric. Epuizata şi fără a mai gândi m-am aşezat. Aripile care era ataşate la haina mea
s-au deteriorat. A devenit mai rău şi acum nu m-am mai putut acoperi.
Mi-am adunat mintile şi mi-am recăpătat puterea. Am avansat mai departe, dar de data aceasta m-am târât. Aproape am
adormit, deoarece am devenit somnolenta. Am aţipit pentru câteva secunde şi atunci când mi-am deschis ochii eram in
interiorul unei celule. Celula era foarte înghesuita şi nu era destul loc pentru o singură persoană. Era încă foarte întuneric
şi nu am putut vedea nimic. Când ma gândeam că nu poate fi mai rău, o creatură a început sa ma traga de corp şi de păr.
Scotea sunete de jale hidoase. În mânia mea, am explodat şi un limbaj vulgar a început să-mi iasa din gura din nou. Am
încercat să găsesc o cale de ieşire, dar mi s-a părut fără speranţă. Eforturile mele au fost în zadar. In timp ce rezistam
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situatiei, am simţit mai multe mâini iesind din toate direcţiile, tragand şi se scuturandu-mi corpul. Nu am putut să le
înving, aşa că am devenit mai abuziva cu limba mea: "Va voi rupe toate încheieturile! Nu aveti de gând să va ţineţi
mâinile intr-un loc? Dacă aţi fi trăit o viaţă de sfinţenie, nu ati fi ajuns aici. Sunteţi toţi absurzi!", le-am spus. "Sunt aici
pentru a-l învinge pe regele iadului, Satana, care este conducătorul acestui loc. Il voi învinge pe regele diavolilor
indiferent cum! În corpul meu, este acum aprins focul Sfânt al lui Dumnezeu Treime. Dacă va atingeti de corpul meu,
sunteti morti! Sunt acoperita cu sângele lui Isus, astfel cine ma va atinge sau ma va apuca va arde si va deveni cenuşă şi
praf!" După ce i-am avertizat, toti s-au dat înapoi şocati de frică. În termen de câteva secunde, diavolul al treilea cel mai
înalt in rang a apărut. Am crezut că l-am întâlnit mai înainte. El avea vreo cincizeci de capete şi de picioare. Diavolul m-a
apucat de picior şi mi-a rupt hainele. Am fost goala.
Am strigat cu o voce de tunet: "Ti s-a poruncit de catre regele diavolilor sa imi rupi hainele. Ia-le pe toate dacă
îndrăzneşti! Nu conteaza de cate ori imi vei rupe hainele, eu nu voi clipi. Nu mă tem de tine, diavol! In mine trăieste
Treimea Dumnezeu şi Sfântul Foc. Nu mă tem de tine! Nu contează cât de tare vei încerca să mă sperii, eu nu ma voi
misca. Am un singur lucru împotriva ta. Mă doare inima de faptul că părinţii mei sunt chinuiti în Iad. Regele diavolilor
este responsabil pentru durerea pe care părinţii mei trebuie să o îndure. Il voi gasi, nu conteaza cum şi apoi ii voi răzbuna
pe părinţii mei. Esti prea slab pentru a ma provoca, îndepărteaza-te de mine, nebunule! Adu-mi-l pe regele diavolilor!
Grăbeşte-te! Pleaca!"
Diavolul a strigat furios înapoi: "Eu sunt cel pe care trebuie sa îl întâmpini astăzi. Fratele meu, Satan, mi-a spus să iti rup
hainele şi sa iti scot ochii. Mi s-a poruncit să iti feliez carnea de pe oasele tale. De asemenea, el mi-a spus sa permit
insectelor ca sa pătrunda şi sa mănânce din trupul tau. Vei gusta moartea astăzi! Hahahaha, "rîse el.
După ce m-a ameninţat, i-am răspuns înapoi: "Ce? Diavol neinsemnat, fa cum doresti! Având în vedere că Domnul
trăieşte în mine, nu voi simti nici o durere, chiar dacă ai să-mi feliezi trupul şi ai sa-mi smulge ochii! Mai bine ai fi atent,
deoarece am Focul Sfânt în mine! Te recunosc. Ai venit la biserica noastră de mai multe ori şi ne-ai împiedicat rugaciunile
de atatea ori. L-ai împiedicat pe pastor din scrierea cărţii, adevarat? Ei bine, fa cum doresti! "Diavolul mi-a arătat cuţitul.
Acesta era albastru închis şi arata foarte ascuţit. El a început sa-mi felieze carnea ca sushi. Nu am avut nicio senzaţie de
durere, nici nu am clipit. "Oh, acest lucru este destul de revigorant. Se simte foarte bine. Feliaza toata carnea mea, dacă
doresti. Eu nu sunt îngrijorata pentru că Dumnezeu Treime mă protejează. Feliaza ceva mai mult din carnea mea!", i-am
spus diavolului cu incredere! Aş putea spune că Atotputernicul Dumnezeu m-a protejat şi puterea Lui era cu mine.
Atunci când ochii mi-au fost smulsi, nu am simtit nici o durere. S-a simtit ca a fost ca şi cum cineva imi producea
mâncărimi. M-am simtit odihnita. Nu am mai avut nici carne, am fost un schelet. Diavolul cu cincizeci de capete a adus o
găleată plină cu larve si le-a turnat pe corpul meu. Larvele au început să pătrundă in oasele mele şi au inceput sa manance
din măduva oaselor mele. Ele, de asemenea mi-au mâncat carnea mea feliata.
In timp ce larvele umblau pe oasele mele, n-am simţit nici o durere sub protecţia specială a lui Dumnezeu. Am început să
ma rog cu fervoare în limbi. In timp ce m-am rugat, m-am uitat peste aspectul meu înspăimântător. Roiuri de viermi erau
peste tot scheletul meu. Ei nu au avut niciun efect, dar ceea ce m-a afectat a fost gândul la mama mea în chinuri. Eram
sfasiata. Sunt o păcătoasa lipsita de valoare, care este acum un doar un schelet uscat. I-am mulţumit Domnului care ma
proteja, chiar dacă diavolul a încercat să imi provoace durere şi chin. Momentul meu paşnic a fost de scurtă durată. Inca o
dată, am devenit foarte furioasa la gândul familiei mele în chinuri. Am fost plina de ură impotriva diavolilor.
* Confruntarea cu Satan,regele din Iad
Ori de câte ori mă gândesc la părinţii mei, simt ca şi cum sângele se varsă din corpul meu. Am vrut doar sa-l găsesc pe
Satana şi să ma răzbun, în numele familiei mele pentru chinul lor. Satana le-a comandat demonilor să chinuie familia mea.
Dar din moment ce nu am putut să-l localizez, am devenit atat de stresata pana in punctul de a ma sufoca. Am strigat în
toate direcţiile, folosind un limbaj urat, pentru a-i atrage atentia.
După ce l-am văzut pe Satana, regele iadului, am explodat în furie. În general, reacţia naturala a oamenilor este să tremure
şi să fie copleşiţi de frică atunci când vad spirite rele sau demoni, sau cand aud vocea lui Satan. Dar din moment ce m-am
luptat cu spiritele rele în timpul rugăciunii, am fost imuna la frică. Când l-am văzut, nu m-am clintit deloc, nu am avut nici
macar o contractie a pleoapei. Am strigat brusc, "Hei, tu esti, rahat de câine, Satana? Regele diavolilor?”
Eu nu m-am oprit, dar am continuat să vorbesc în mod abuziv. "Tu eşti cel care i-ai crucificat pe părinţii mei pe cruce în
Iad, chinuindu-i şi aruncându-i în foc. Tu i-ai prăjit pe părinţii mei, aruncându-i într-o oală de petrol in fierbere, adevarat?
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Tu comanzi demonilor din Iad pentru a trage mulţi oameni în Iad, adevarat? Am venit in acest mod pentru a te întâlni aici.
Eu nu te voi lăsa în pace! Nu voi pleca de aici pana când nu întorc tot iadul cu susul in jos! Nu ai nimic mai bun de făcut
decât sa chinui oamenii? Tu eşti responsabil pentru accidente şi nenorociri, astfel încât oamenii sa moara şi să vină in Iad.
Esti responsabil pentru atragerea atâtor de multe persoane în Iad! Nu eşti mai bun decât un câine!"
* Aparitia lui Satan
Aceasta a fost prima dată când am fost de fapt martora la apariţia lui Satana, regele Iadului. Aspectul lui Satana a fost
dincolo de imaginaţia mea. El il imita pe Dumnezeu Tatăl. Dimensiunea lui Satan era foarte mare. Ridicandu-mi capul, nu
l-am putut vedea in întreaga sa formă. Înălţimea lui Satan atingea limitele Iadului. Lăţimea trupului său ajungea pana la
marginile din stânga şi din dreapta Iadului. Tronul lui Satana era foarte mare şi era, de asemenea, dincolo de imaginaţia
mea.
Aripile lui Satana aratau ca aripile unui liliac şi acestea falfaiau încet. M-am uitat la Satan o lungă perioadă de timp, cu
capul lasat pe spate. Dar gâtul a inceput sa ma doara aşa că am decis să ma întind în faţa lui. Când m-am culcat, am putut
vedea întreaga figura a lui Satana. In timp ce stateam în faţa lui, Satana nu a spus niciun cuvânt, ci doar s-a uitat la mine.
Am intenţionat să-l irit, asa ca am inceput sa vorbesc cu el în mod abuziv.
"Diavole, ce este cu aspectul tau urât? Nu pot să înţeleg cum poate exista ca rege cineva care arata atât de urât. Uită-te la
ochii tăi! Ei sunt înclinati până la capăt în partea laterală a capului. Uită-te la mine! Stau atât de confortabil aici culcata pe
spate."; am continuat să vorbesc cu el în mod abuziv. Dar nu conta. El nu s-a miscat nici macar un centimetru, nici măcar
nu a clipit.
Satana s-ar fi putut transforma în orice formă, dar el a continuat să stea în faţa mea ca o entitate mare si lata. Arata foarte
dezgustător. Faţa lui arăta ca o broască. Corpul lui era similar cu cea a unui om. Părul era rar, acoperindu-i întreg corpul.
El era foarte gras. Părea ca şi cum el nu a vrut să se miste. Regele diavolilor nu tremura deloc, aşa că am decis să strig la
el din nou.
"Hei, eu sunt mult mai puternica decat tine! Slujesc lui Dumnezeu Treime. El ma protejeaza. Te provoc!" În cele din
urmă, Satan a vorbit: "Tu lucru de nimic, cum indraznesti sa vii aici şi să te prostesti?"Am contracarat prin a-i spune: "Tu
nu m-ai văzut înainte! Cum îndrăzneşti să vorbesti nerespectuos cu mine?" Acest lucru l-a iritat atat de mult incat ochii i sau deschis larg şi o bilă roşie de lumină colorată a ieşit din ei.
Satana a râs de mine şi a spus: "Hei, nu te doare gâtul?" Am strigat, "De ce m-ar durea? Am venit să te înfrâng pe tine.
Gâtul meu este bine! Eşti atât de gras incat nici macar nu te poti apleca! Crezi ca esti cineva? Corpul tau este urât şi arată
ca o broasca. Corpul tau nici macar nu este proporţional. Nu fa pe desteptul! Coboară!"
Am strigat, dar in interior, ma rugam în limbi cerandu-I Lui Dumnezeu să-mi dea putere. Am cerut Focul Sfânt al Duhului
Sfânt. Vorbind în mod abuziv lui Satan, el a continuat să ma ridiculizeze şi sa strâmbe din nas la mine. Nu am renuntat.
Am continuat să-l enervez. "Satana, ma poti mânca şi înghiţi! Dacă mă mănânci, voi merge în jos in stomacul tau şi te voi
chinui de mii de ori mai mult decat cum le faci tu părinţilor mei. Pot să feliez interiorul tău! Iti voi scoate afara limba şi tio voi arunca în focul iadului. Grăbeşte-te! Coboară!" Satan a răspuns: "De ce să cobor? Tu ai venit până aici!" Am fost aşa
de supărata şi temperamentul meu a explodat. Chiar dacă nu L-am putut vedea pe Isus, am început să mă rog la El.
* Sora Baek, Bong Nyu il ataca pe Satan
"Isus, eu nu te pot vedea, dar cred că eşti întotdeauna cu mine. Isus, vreau să ii dau o bătaie lui Satana. Cu toate acestea, el
este prea mare pentru mine. Eu nu sunt în măsură să-l bat! Te rog să imi dai o scară aşa incat sa pot urca in partea de sus a
capului sau şi sa-l atac!" Cu porunca Domnului, Arhanghelul Mihail a adus imediat o scara mare, înalta din Rai. Scara era
atat de mare incat a ajuns la marginile iadului, de la sol.
Cu ajutorul Arhanghelului Mihail, am pus scara pe spatele lui Satan şi am început să urc. Era foarte inalta şi periculoasă.
Nu as fi putut ajunge la capat, fără ajutorul Arhanghelului Mihail. Era ciudat că Satana nu si-a mişcat un muşchi cat timp
am urcat pe scara. Când am ajuns la partea de sus a scării, am sărit de pe scara pe umărul lui. I-am rupt pielea cu unghiile,
dar nu a avut nici un efect. Satana nu si-a mişcat niciun muşchi. El m-a ignorat, ca şi cum eram nimic pentru el. Pielea de
pe spatele lui Satana era tare ca o stâncă. Nu a contat cât de mult am încercat să ii rup pielea folosindu-mi unghiile, a fost
inutil. Am strigat din toate puterile mele in timp ce continuam să-l scarpin. "Tu diavol murdar, ia asta!" M-am rugat în
limbi in mine, zicând: "Treime Dumnezeu, te rog să-mi dai putere! Da-mi putere !" Apoi, continuand sa-l scarpin, am
reusit în sfârşit să-i fac un semn.
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I-am rupt intens pielea lui Satana, dar aceasta era foarte groasa si am reusit doar sa rup din ea un pic la un moment dat. Mam gândit: "De ce este acest lucru atât de dificil?"
În acel moment, mi-a venit înţelepciunea şi am strigat la Duhul Sfânt: "Duhul Sfânt, te rog să-mi acorzi Sabia Sfanta! Te
rog acorda-mi-o acum!" Aşa cum am strigat, o sabie mare de aur a coborât. Atunci cand sabia a venit aproape de mine, am
apucat-o şi i-am străpuns partea din spate lui Satan. Am lovit în spatele lui în mod repetat. Mi-am folosit toată puterea
pentru a-l înjunghia pe toată spinarea lui. Tăindu-i spatele, bucăţi de piele au căzut la pământ.
Apoi, m-am urcat pe capul lui Satana şi l-am înjunghiat fără milă într-unul din ochi. Satana avea mai multi ochi între ochii
lui. M-am întors la spatele lui încă o dată şi i-am tăiat una dintre aripi. El a sărit de pe scaunul lui de domnie şi a strigat cu
voce tare. Am strigat: "Diavole, deschide gura! Voi merge în stomac şi te voi termina! Iti voi felia intestinele şi le voi
inscripţiona! "
Dar când am fost pe cale să-l atac din nou pe Satan, o lumina stralucitoare a coborat de sus şi Domnul a apărut. El a spus:
"Bong Nyu, ai facut o treaba mare! Acum vino jos. Este suficient pentru astăzi. Să mergem acum." Opunandu-ma
Domnului, am răspuns repede," Doamne, nu vreau să merg! Mânia mea este încă în flăcări în mine. Am nevoie de mai
mult timp. Ce sa spun despre părinţii mei? Acestia sunt chinuiti de diavol. Eu nu pot merge chiar acum! Dacă mă duc
acum, familia mea va fi extrem de chinuita din nou. Cum pot pleca ştiind acest lucru? Nu pot să merg acum!"
Domnul a spus: "Bong Nyu, ceea ce ai făcut astăzi este mai mult decât suficient, e bine! Dacă ar fi fost altcineva, ar fi
îngheţat în frică. El ar fi fost speriat de Satana şi el nu ar fi putut face nimic. Dar din moment ce te-ai rugat cu credinta, am
fost in tine pentru a te ajuta să-l ataci pe regele diavolilor. Sunt sigur că ai facut suficient. Să mergem. Bong Nyu, am adus
nenumărate persoane in iad, dar nu a existat nici o alta persoana care sa îndrăzneasca să-l atace, sa-i taie pielea şi sa-i
scoata ochiul! Eşti un sfânt neobişnuit! Este de ajuns acum. Să mergem! Regele diavolilor a fost rănit!" Domnul si cu
mine am călătorit la cer cu escorta Arhanghelului Mihail.
* Sora Baek, Bong Nyu se spala in apele Raiului
Odată ajunsi în Rai, inima mea era încă grea la gândul că Satana se va răzbuna asupra familiei mele. M-am gândit, "Eu
trebuia să fi luptat până la capăt şi sa fi aruncat diavolul în focul iadului. M-as fi simţit apoi satisfăcuta." Raiul este atat de
frumos, dincolo de orice imaginatie. Domnul m-a dus la un turn inalt din aur. În interiorul turnului era un flux de apa
cristalina. El m-a luat in interiorul turnului şi m-a mîngîiat. El m-a îmbrăţişat în mod continuu şi m-a calmat, deoarece
eram nefericita. El mi-a spus: "Bong Nyu, ştiu că eşti în durere, chinuita şi speriata atunci când te duci în Iad. Cu toate
acestea, nu te simţi minunat atunci când esti în Rai?" I-am răspuns:" Da, Doamne!"
Domnul a continuat: "Bong Nyu, trebuie să fii tare astăzi dupa lupta cu regele diavolilor. Du-te si spala-ti corpul cu
ajutorul Arhanghelilor Mihail şi Gavril. Pe măsură ce ai rupt din corpul lui Satana, lichidul din corpul lui a ajuns pe corpul
tau. Dacă cobori pe pământ în această stare, te vei umfla si vei muri de otrava. Îngerii iti vor spăla otrava din corp şi te vor
face curata." Cât timp m-am scăldat, alţi îngeri m-au aşteptat afara si au pregatit o robă albă foarte moale cu aripi ataşate
la ea.
Cu ajutorul îngerilor, mi-am spălat trupul in apele cristaline ale izvorului limpede. Apa ajungea până la nivelul taliei
arhanghelilor. Cu toate acestea, apa a ajuns până la gâtul meu. De asemenea, am înotat în apele cristaline ale izvorului
limpede. M-am dus în vestiarul situat lângă apele izvorului şi mi-am îmbrăcat haina. Ingerii m-au ajutat sa ajung pe un
nor. Am fost foarte obosita. Arhanghelii m-au dus intr-un loc unde erau multi alti îngeri. În cerul Raiului este o mica
gaura pe care norii au făcut-o. Este cu adevărat uimitor şi minunat.
* Tunelul Focului Sfant
Isus m-a dus intr-o sala in care era un tunel lung în care era păstrat Focul Sfânt. Deşi ne-am uitat de la distanţă, incă mai
puteam simţi căldura. Tunelul era o zonă în afara limitelor celor mai multe suflete. L-am întrebat pe Domnul, "Poti sa ma
pui în tunel şi sa ma iei repede?"
Domnul mi-a explicat apoi: "Dacă cineva intră in acest tunel, trebuie să meargă tot drumul până la sfârşit. Tunelul de foc
este insuportabil de cald. Este un loc infricosator. Nu poti reveni in locul în care ai intrat! Chiar dacă doresti să intri în
tunel, corpul tau si-a epuizat puterile şi nu vei fi capabila să înduri în acest moment. Tunelul este locul unde poti fi botezat
cu foc aprins. Nimeni nu poate rezista în condiţii normale. Trebuie să aibă forţa fizică şi puterea de a îndura căldură şi
flăcări."
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"Odată ce o persoană trece prin tunel şi este botezat cu Focul Sfânt, el va manifesta puternic activitatea de incendiu si el
va face lucrarea Domnului. Tunelul este foarte puternic. Nu trebuie să ai o inimă slabă. În caz contrar, vei dobandi
insuficienţă cardiacă. Prin urmare, trebuie să te rogi mai mult si sa ai grija de corpul tau pentru a te recupera. Apoi, eu iti
voi permite să intri mai târziu. Cat timp pastorul Kim, Yong Doo scrie cărţile, am să-l pun în primul tunel de foc unde va
fi botezat. Dar el este, de asemenea, lipsit de putere şi am să-l pun în tunel o dată ce corpul său se recupereaza pe deplin.
Următoarea persoană va fi Sfantul Kang, Hyun Ja. Tu vei fi a treia persoana. Pastorul va intra să-l experimenteze primul.
Tu şi Saint Kang, Hyun Ja veti intra aproape în acelaşi timp. Nu fi egoista, ci îndura cu răbdare până la acel moment. Toţi
membrii bisericii sunt epuizati de rugăciune. Îngerii şi cu Mine suntem spirite şi nu obosim. Noi nu suntem supusi zilelor
şi nopţilor pentru a funcţiona. Dar corpul vostru fizic este supus tărâmului fizic şi este supus unor limitări. Spiritul tau este
în prezent afara din corpul tau atunci cand experimentezi toate acestea. Dar, odată ce spiritul tău reuneste cu corpul, veţi
experimenta epuizare insuportabila."
Domnul mi-a spus că, atunci când voi trece prin tunelul Focului Sfant, imi va acorda o nouă putere şi puterea focului. Cu
această informaţie nouă, L-am rugat pe Domnul să ma puna în tunel. Dar Domnul a zis: „Am nevoie de permisiunea
Tatălui.” El a spus că nu era încă timpul meu.
Din curiozitate, L-am întrebat pe Domnul: "Doamne, ai spus tunelul este foarte lung şi ca m-as simţi ca si cum ar fi fără
sfârşit. Cât timp este? "Domnul a explicat că, în termeni pământeşti, ar fi distanta de la oraşul Inchon către oraşul Seul.
Când cineva intră, persoana trebuie să intre şi să treacă prin tunel el singur. Odată ce persoana intră, el nu poate merge
înapoi in locul în care a intrat. El trebuie să meargă înainte. Domnul a poruncit apoi îngerilor să mă escorteze înapoi la
biserică. Am fost foarte epuizata. Domnul a plecat apoi cu alte treburi.
Se parea ca 500 ingeri m-au escortat înapoi. Cand ingerii m-au escortat, m-au mângâiat cu cuvinte încurajatoare. "Sfânta
Bong Nyu, chiar dacă nu l-ai terminat pe Satan, l-ai străpuns, rupt, şi l-ai înjunghiat cu sabia. Ai facut o treaba mare!
Acum, depăşeste tristeţiea şi înveseleste-te!" Noi ne-am spus adio si am zambit unul la altul.
==== ZIUA 26 ==== (Marcu 9:23-24)
Lee Haak Sung:
De îndată ce am început să mă rog, un duh rău cu opt picioare a aparut. Acesta s-a repezit cu nerăbdare să mă atace. Ca un
cameleon, duhul cel rău si-a schimbat culorile. S-a schimbat de la verde, la gri, la roşu.. etc. Când s-a napustit asupra mea,
mi-am intins mâna pentru a-l contracara. Am încercat să-i scormonesc ochii cu degetele, dar duhul cel rău mi-a evitat
contraatacul asa ca i-am bagat degetele in nări.
Spiritul malefic s-a transformat apoi într-un dinozaur. El avea un ochi si mici umflaturi pe tot corpul De fapt, aceste
umflaturi semănau cu niste coarne in miniatura. Dinozaurul avea o coada lunga ameninţătoare. Cred că în cazul în care mar fi lovit cu coada as fi putut muri instantaneu. Dinozaurul părea înspăimântător. Mi-am întins mâinile şi am strigat,
"Focul Sfânt!" Din mâinile mele, o minge de foc a iesit catre dinozaur. Mingea de foc l-a doborat. De la sol, dinozaurul a
mormăit aratandu-si dintii ca de crocodil şi ceea ce păreau ca niste lipitori au iesit din corpul său.
*Lee Haak Sung mananca struguri din Rai
Isus a apărut şi mi-a spus, "Haak Sung, să vizităm Raiul." I-am răspuns, intrebandu-l: "Isus, poate şi diaconiţa Shin sa
mearga cu noi?" Domnul mi-a răspuns că permite numai unei singure persoane sa viziteze Raiul la un moment dat. L-am
întrebat, "Ai putea sa o iei pe diaconiţa Shin prima?" Domnul a refuzat cererea mea. "Rugăciunile Diaconitei Shin nu sunt
suficient de puternice. Nu pot să o iau încă." Prin urmare numai eu şi Domnul am vizitat Raiul.
Când am ajuns în cer, Domnul mi-a spus: "Din moment ce copilul meu, Haak Sung, viziteaza Raiul, aş dori să il tratez cu
ceva delicios." Domnul mi-a adus unele fructe care arata ca strugurii. Am acceptat aceste fructe şi le-am mâncat. Gustul
lor mi-a taiat rasuflarea! Este imposibil pentru mine a compara fructele Cerului cu gustul fructelor de pe pământ.
Domnul m-a dus în faţa tronului Tatălui. Tatal este foarte puternic şi enorm. Părea ca şi cum El era aşezat pe un fel de
scaun. Datorită luminii strălucitoare venind de sus, nu a fost cu putinta sa-L privesc. În acel moment m-am gândit ca Lam văzut pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl era acoperit de nori sau ceea ce părea a fi ceaţă. Cu toate acestea, am putut
să văd faţa Tatălui viu. In faţa lui era o masa pe care erau deschise mai multe cărţi mari. O lumina stralucitoare aurie a
iesit din cărţi. In timp ce stateam în faţa lui Dumnezeu Tatăl, un grup de ingeri a sosit ca să mă ducă la oceanul limpede de
cristal al Raiului. Am inotat pentru o perioadă lungă de timp şi apoi am revenit la biserica Domnului.
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*Intreg corpul Domnului Isus este acoperit cu sange
Odata ce m-am întors la biserică, imediat am început să ma rog. În rugăciunea mea, o scenă a suferinţei Domnului Isus a
apărut în faţa mea. În scena, Isus mergea pe jos cu crucea. Mergand, El era lovit cu biciul. Domnul a continuat sa mearga
pe un deal cu crucea pe spate, dar El era foarte slab. El a cazut de mai multe ori.
Soldatul l-a luat pe Isus, care era deja la locul rastignirii. Mi-am întins mâinile pentru a apuca biciul şi a-l opri, dar a fost
inutil. Nu l-am putut apuca; mainile mele au trecut prin bici. Ei L-au pus pe Isus pe cruce şi au început să bata cuie mari în
mâinile şi picioarele Sale. Coroana de spini I-a pătruns adânc în cap. Sângele a inceput sa-I curga până ce corpul I-a a fost
acoperit cu sânge.
Isus a fost străpuns, învineţit, şi a murit mai ingrozitor decât ne-am putea imagina vreodată. Scena suferinţei lui Isus a fost
insuportabila. Am plâns foarte mult. Domnul m-a tras mai mai aproape de El şi m-a mângâiat. El mi-a şters lacrimile.
"Haak Sung, nu plange." Odata ce Isus m-a părăsit, o mulţime de spirite rele au apărut. Am luptat şi le-am învins şi apoi
mi-am terminat rugăciunile.
Kim Joo Eun: *Duhul cel rau plin de larve si insecte
În timpul rugăciunii, tot felul de duhuri rele si ciudate au apărut. Unul dintre spiritele rele avea aluniţe negre la colţul
fiecarui ochi. El semăna cu un om cu o haina albă. Ochii săi erau ca ai unei broaşte şi mi-a aruncat o privire ascuţită
piezişa. Spiritul rău avea faţa palidă, si fruntea ciuruita de riduri. El mi-a amintit de un vierme crisalidă. Larve şi insecte
mici i-au iesit din corp. Mulţimi de insecte i-au acoperit toata fata.
Am vrut să-l apuc pe acest duh rău, dar aspectul înfiorător şi atroce m-a împiedicat. L-am prins de gât şi l-am scuturat. Cu
toate acestea, atunci când l-am scuturat, aproape că am leşinat. Insectele s-au lipit de mâinile mele! Am ţipat. Am aruncat
duhul cel rău in faţa sorei Baek Bong Nyu. Spiritul malefic s-a dezintegrat în cenuşă odata ce a ajuns in fata ei. Ea era
acoperită cu Focul Sfânt.
Curând după aceea, un sarpe de mare a început să alunece spre mine. Aspectul său dezgustător m-a obligat să-l apuc de
coada si l-am am aruncat de mai multe ori în direcţia sorei Kang Hyun Ja lui. Ea era în atunci in dans spiritual. Cand
sarpele s-a apropiat de sora Kang Hyun Ja, si-a deschis gura, în încercarea de a o musca, dar indată ce sarpele si-a deschis
gura, o flacără a sarit de la sora Kang Hyun Ja spre şarpe. Şarpele s-a indreptat repede spre Sora Baek Bon Nyu. Din
fericire, sora Baek Bong Nyu, de asemenea, avea Focul Sfânt. Şarpele si-a schimbat apoi directia şi l-a atacat pe fratele
Haak Sung. Odată ce a ajuns la fratele Haak Sung, s-a infasurat strâns pe corpul lui.
Apoi, brusc, un eveniment neaşteptat s-a întâmplat. Şarpele a început să vorbească: "Este mai presus de puterea ta. Haak
Sung, pustiule, când ai devenit atât de puternic? Este foarte dificil pentru mine să te infasor acum." Mormaind, se tîrî spre
urmatoarea persoana, sora Yoo Kyung, dar ea l-a prins de cap şi a încercat să-l decapiteze. Şarpele a venit înapoi la mine.
Am strigat, "Tu, duh rău dezgustător! De ce hartuiesti incontinuu adunarea?" Mi-am folosit mâna, precum o sabie ca să-l
tai in jumatate. Sarpe taiat în jumătate a inceput sa urle. Această experienţă a fost minunata.
I-am cojit pielea şi l-am tocat ca pe legume. Am pus bucatile pe un băţ de lemn şi am început să-l frig la un foc de tabara.
Şarpele cel rău striga ca disperat: "Corpul meu, corpul meu!" I- am fript de asemenea, ochii pe vârful unui băţ de lemn.
Lucrul ciudat a fost că atunci când am dorit un cuţit, acesta a apărut alături de mine. La fel ca atunci când am dorit foc,
focul a apărut alături de mine, de asemenea. De fapt, tot ceea ce m-am gândit sau dorit, Domnul mi-a acordat.
Odata ce s-a incheiat acest incident, m-am concentrat din nou pe rugăciune. Cu toate acestea, în timpul rugăciunii, un duh
rău deghizat intr-o tânără fată mi-a apărut din nou. De data aceasta, parul ei era cret ca si cand l-ar fi avut facut permanent.
Ochii ei erau scanteitori mai mult astăzi decât în alte zile. Ea a zburat pe deasupra capetelor noastre. Am fost foarte
surprinsa, asa ca L-am chemat pe Domnul: "Isus, duhul cel rău a venit din nou! Doamne, ajută-mă! "Cand eu am ţipat,
tânăra a tipat la mine, "Oh, taci! Esti prea zgomotoasa! Curva prost crescuta!" Am certat-o, "Ce? Nu ai nici maniere?
Catea!" Am izbucnit intr-un limbaj vulgar.
Spiritul cel rău a răspuns: "Oh! Uită-te la acest copil. Tu ai un limbaj mult mai vulgar decât mine." Si-a pus mîinile pe
partea laterală a taliei şi a întrebat: "Hei, tu esti serioasa? Cum de esti în stare să reacţionezi astfel?" Spiritul malefic a fost
pur şi simplu surprins de comportamentul meu. Am fugit spre ea şi am apucat-o de păr şi am aruncat-o spre pian. Am spus
furioasa: "De ce nu? Pot să ma comport astfel cu tine!" Dupa ce am învins spiritul malefic, Isus a apărut într-o haina alba,
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zicând: "Pistrui, ce mai faci?" I-am răspuns:" Isus, de ce ai venit abia acum? Ştii cât de mult mi-ai lipsit?" Domnul a zis,"
Pistrui bine, îmi pare rău. Am intarziat un pic? Acum, Sunt aici, hai să te tin." Isus mi-a atins diferite părţi ale corpului.
Atunci când El m-a mângâiat şi mi-a mângâiat capul, parul meu s-a miscat incet fir cu fir. Simţul tactil al atingerii Lui a
fost fantastic.
Din moment ce Il iubesc pe Isus foarte mult, mi-am îngropat capul între genunchii Sai. Mi-am frecat capul şi faţa de
genunchii Lui. In timpul acesta, am murmurat: "Isus, genunchii Tai se simt atat de moi si de reconfortanti. Cum se face ca
haina ta se simte extrem de moale si catifelata? Se simte frumos la atingere." Domnul a raspuns: "Este adevarat? Când vei
veni in cer mai târziu, vei purta acest tip de haina atat de mult cat doresti."
*Joo Eun mananca fructe din Rai
Astăzi, Isus nu a venit vizita mâna goală. El mi-a adus unele fructe. Dupa ce mi le-a dat, El mi-a spus: "Pistrui, încearca
asta." L-am întrebat: "Isus, ce este aceasta?" El a răspuns, "Acestea sunt fructe din rai, pe care le mănâncă sfinţii.
Încearca-le; fructele sunt delicioase." Am gustat şi am zis, "Wow! Isus, ce fel de fruct este acesta?este atat de bun! Este cu
adevărat minunat."
Fructul Ceresc era de marimea unui mar de pe pământ. Cu toate acestea, culoarea sa era albă şi gustul era dulce şi acru.
Cand fructul mi-a intrat in gura, el s-a topit încet. A fost atat de delicios incat nu l-am putut compara cu niciun fruct
pământesc. De cand am gustat un fruct din Rai, fructele de pe pământ nu mă mai satisfac.
Domnul zîmbea in timp ce mă privea mâncand fructe. Am mâncat toate fructele odata. Isus a întrebat, "Pistrui, asa-i ca
sunt delicioase? Vrei să-ţi aduc fructe din Rai in fiecare zi?" Am răspuns imediat: "Da, te rog sa imi aduci în fiecare zi!
Poţi, de asemenea, sa aduci cate un fruct fiecaruia dintre membrii bisericii?"
*Joo Eun viziteaza Iadul
Domnul a apărut brusc şi m-a dus sa vizitez iadul fără să-mi spună un cuvânt. Când am ajuns în iad, am stat în mijlocul
întunericului într-un loc unde era asezat un scaun mare.Scaunul era acoperit şi decorat cu cranii şi o creatură cu par lung
şedea pe el. El arata ca un schelet infiorator, si insecte se miscau
pe faţa lui. Uitandu-ma mai atenta, i-au apărut omizi şi viermi
pe faţa, acoperind chiar şi scaunul pe care statea.
Am strigat: "Doamne, Este dezgustător!" Isus mi-a înmânat un
topor ascuţit. Am ţinut toporul în mâna şi am mers spre creatura
sub forma de schelet. De îndată ce am fost destul de aproape,
am lovit scheletul. El şi toate insectele s-au dezintegrat în
flăcări. Domnul m-a ovaţionat şi m-a intarit: "Pistrui, deoarece
credinţa ta a crescut atât de mult, acum eşti capabila să învingi draci. Întotdeauna sa ai credinţă şi să fii încrezătoare."
Dintr-o data, am fost din nou la biserica Domnului.
Mai târziu, în timp ce mă rugam, un duh rău cu două picioare a aparut. In timp ce se apropia, el şuiera la mine cu o limbă
lungă. I-am smuls limba şi am aruncat creatura într-un colţ. Prăbuşindu-se langa perete, acesta a strigat în durere, "Ouch!
Mă doare !" După ce si-a revenit, ea a sarit din nou in picioare şi a mers spre fratele Iosif.
A început să-i lingă faţa lui Iosif cu limba dezgustătoare, spunând: "Oh, cât de delicios! Serios, este foarte gustos!" Eu nu
ştiu dacă fratele lui Iosif, chiar a realizat ce s-a intamplat. Iosif a continuat să se roage cu fervoare. Dintr-o data el a
strigat: "Sângele lui Isus! Sângele lui Isus!" El nu fusese încă spiritual trezit, asa ca a fost greu pentru el să ştie atunci când
spiritele rele il hărţuiau. In timp ce el astepta sangele Domnului, a început să curgă sânge din gura lui.Sângele a topit
instantaneu limba duhului celui rău acesta facandu-se albastru pal şi speriindu-se. Fugind, el a strigat: "Ce fel de sânge
este asta?"
Lee Yoo Kyung:
*Yoo Kyung se razboieste in disperare cu tot felul de spirite rele
În mijlocul rugăciunii mele, un duh rău, sub forma de şopârlă a apărut, fluierand si apoi venind mai aproape de mine. Am
fost îngrozita şi am apucat-o rapid de gât, aruncand-o spre sora Haak Sung. Haak Sung a prins-o şi a aruncat-o departe,
dar ea si- a revenit şi a venit înapoi la mine. Aşa că am apucat din nou şi am aruncat-o chiar mai departe, strigand: "Duh
rău! În numele lui Isus Hristos, pleacă!" Aceasta a dispărut.
Dar, dupa ce soparla a plecat, un duh rău deghizat intr-o fata tânără a apărut. Jumătate din faţa ei era albă, în timp ce
cealaltă jumătate era neagra. Ea încerca să mă enerveze zgariind o tabla cu unghiile. Am strigat, "Nu vreau să aud sunetul
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ăla! Spirit malefic, în numele lui Isus, pleacă! "Cu toate acestea, nu a renuntat, ci mai degrabă a încercat să mă enerveze
mai rau. Am fost atat de iritata incat am fugit spre ea, i-am smuls o suvita de păr şi am aruncat-o la pământ. Odată ce ea a
lovit solul, a dispărut.
Mai târziu, in timp ce eram în rugăciune, am început să plîng gândindu-ma la Isus. Dar, astăzi, El nu a venit atât de repede
şi duhul cel rău deghizat in fetita a reapărut, ridiculizandu-ma: "Hei, de ce plângi? Plângi pentru că Isus nu a venit la tine?
Ai devenit ursuza." Ea a continuat să mă irite, asa ca i-am zis: "Vrei să ne luptam?" Mi-a strigat: "Haide! Fa primul pas!",
iar apoi s-a transformat într-un barbat cu păr scurt.
Cand am strigat tare: „Sangele lui Isus! Sangele lui Isus!”, acesta a ras de mine: „Ce?
Sangele lui Isus? Da-l incolo de sange!” Am devenit atat de furioasa incat am strigat catre
Dumnezeu iar si iar. El a zis: „Care Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Nu mai pronunta acest
nume! Ma inspaimanta!” Cu voce si mai ridicata, am strigat: „Doamne, ajuta-ma!” Duhul
ce rau a strigat: „Ti-am spus ca ma inspaimanta! Nu mai pronunta acest nume! De ce tot
continui sa il strigi pe Dumnezeu?”
Curand fata lui a devenit distorsionata. De nicaieri a aparut o minge de foc, lovindu-i coada.
El a fugit inainte si inapoi tipand, si l-am prins de picior, aruncandu-l departe.
După un scurt timp, a aparut un spirit rău imens care parea că are un singur ochi, cusut. Un
roi de viermi era în zona cicatricii. Când a venit aproape de mine, el a spus în mod repetat:
"Eu trebuie să te duc în iad!" Dar a devenit trist cand a realizat ca nu putea să mă duca
acolo. Am strigat: "Treime Dumnezeu! Ajutaţi-mă !" El a fugit în locul în care pastorul se
ruga.
Apropiindu-se de pastor, el a strigat: "Aceasta se roagă în fiecare zi. De ce te rogi atat de mult?" A mers la soţia pastorului
şi a spus," Acesta de asemenea întotdeauna se roagă! Hei, opriţi rugaciunile! Nu e bine. Nu este distractiv deloc!" El a
venit înapoi la mine şi m-a întrerupt:" Hei, sa te rogi este un lucru rau. Nu te mai ruga!" Am explodat: "Eu ma rog! De ce
sunt intrerupi continuu rugăciunea mea?" Duhul cel rău a râs şi m-a ironizat: "Ce fel de rugăciune este asta? Tu numesti
asta rugaciune? Să ne jucăm!" Am fugit spre el. Atingandu-i faţa, am strigat, "Isus, sânge! Sângele lui Isus!" Duhul rău a
început să invoce şi sa plânga: "E cald! Dă-mi drumul! Vreau sa plec! Te rog lasă-mă să plec!" Eu am impins duhul cel
rău departe de mine.
Un alt spirit malefic a aparut; acesta parea ca are un imens corn pe cap şi ochi si urechi mari. I-am rupt urechile şi i -am
scos ochii afară. I-am tăiat cornul şi l-am apucat de picior aruncandu-l departe. Cu toate acestea, persistent, el a reapărut şi
s-a agăţat de mine. Am fost atat de iritata de persistenţa lui incat am început să vorbesc în mod abuziv. Dintr-o data, am
simţit ca cineva trage cămaşa mea. Am presupus că era Isus şi, cu bucurie, m-am întors. Dar, nu era Isus. Era un spirit
malefic in forma de umbră întunecată. Umbra întunecată m-a apucat de bluza şi tragea de ea. Am strigat, "În numele lui
Isus, pleacă!" Duhul rău m-a batjocorit: "Nu voi pleca! Nu voi pleca!" Am strigat," Treime Dumnezeu! Focul Sfânt!" O
minge de foc a apărut şi i-a înghiţit tot trupul în flăcări. El s-a dezintegrat.
Atunci când întâlnirea de rugăciune a fost aproape să se încheie, Domnul a apărut. El a mers spre pastor şi i-a ascultat
rugăciunea lui. Domnul L-a mîngîiat pe spate şi pe restul corpului, în special în zonele în care pastorul avea dureri. Isus
apoi a mers până la fiecare membru al bisericii care încă se ruga şi I-a mîngîiat de asemenea.
*Sora Baek Bong Nyu il intalneste pe Satan, regale iadului, inca o data
În timp ce mă rugam, am simţit un întuneric puternic venind peste mine. Cu toate acestea, am continuat sa ma rog în
limbi. Am început să văd o lumină in spirală venind în jos. Îngerii au început să iasa din ea. Dupa ce ingerii s-au prezentat,
au spus ca Domnul le-a poruncit ca să o escorteze pe sfânta Baek Bong Nyu de la Biserica lui Dumnezeu. Am trecut prin
spaţiu şi prin Calea Lactee. L-am întâlnit pe Isus acolo. Am fost încântati sa ne intalnim unii cu alţii. Isus m-a apucat de
mâna şi a spus: "Bong Nyu, haide să vizitam Iadul!" Domnul m-a condus pe drumul spre Iad.
De îndată ce am ajuns în Iad, am mers la locul unde era mama mea. Nu ştiam dacă ea a avut cunoştinţă de faptul că
sosesc. După ce si-a dat seama ca am ajuns, chipul ei s-afacut de un albastru pal şi a strigat: "Oh, Bong Nyu! De ce ai
venit din nou? Paraseste acest loc repede!" I-am răspuns: "Mamă, eu sunt aici din nou, pentru că sunt ingrijorata pentru
tine. Sunt îngrijorata de faptul că Satana poate să caute sa se răzbunare pe tine, deoarece eu l-am provocat, si i-am scos un
ochi. I-am rănit, de asemenea, spatele, şi a i-am rupt o aripa. Acesta este motivul pentru care am venit din nou cu Isus."
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Dupa ce am i-am explicat motivul mamei mele, ea mi-a spus: "Te rog nu-l irita pe Satana. Pleaca acum."In timp ce
discutam, am auzit deodată vocea lui Satan ca un ecou răsunător de jur imprejur.
Satan a strigat: "Am aşteptat cu nerăbdare acest moment ca să te văd. Ştiam că vei veni din nou! Astăzi, am să te las să
observi ceva foarte special. Vei asista la chinul membrilor familiei tale." Domnul si cu mine am stat în faţa lui Satan în
timp ce stătea pe un scaun enorm. Membrii familiei mele erau deja în picioare în linie de aşteptare. Deoarece familia mea
stătea acolo, inima mea a îngheţat din cauza şocului. M-am scuturat, nervoasa, neştiind ce se poate întâmpla. Mintea mea
a început să functioneze cu incetinitorul.
Chiar şi în mijlocul incertitudinii şi terorii, mama mea a fost capabila să spuna cuvintele de incurajare: "Bong Nyu,
suntem în iad. Am renunţat la speranţa cu mult timp în urmă. Nu iti mai face griji pentru noi. Dacă ai ceva de spus lui
Satan, spune-o acum si spune-i totul." Am observat îndeaproape locurile in care l-am ranit atunci cand l-am atacat.. Ochiul
rănit al lui Satana era acoperit cu un material negru. Când i-am văzut celalalt ochi, acesta era aprins de furie. Mânia lui a
fost atât de cumplita încât flăcări au iesit dinspre el şi au ajuns în faţa mea. El si-a exprimat satisfactia ca în cele din urmă
m-a intalnit din nou. El a vrut să caute răzbunare. Mi-am revenit in simţurile mele şi m-am pregatit pentru lupta.
Am declarat cu îndrăzneală: "Satan, am Treime Dumnezeu şi Focul Sfânt aprins în mine. Iti voi tăia capul şi il voi arunca
în focul iadului." Odata ce Satana a ascultat cuvintele mele, el a răspuns:" Bine, bine! Am aşteptat întoarcerea ta. Totul e
acum la lucru pentru scopurile mele!"
*Satan deghizat ca si zeii la care sora Baek Bong Nyu s-a inchinat candva, pe vremea cand era vrajitoare
Eu nu am fost speriata de Satana deloc. Am strigat cu un glas de tunet, provocandu-l: "Tu monstru rău, descopera-ti
identitatea! Diavol urât! De ce chinui mulţimi de oameni? Eşti bărbat sau femeie? Tu, mizerabile! Esti urât! De ce nu iti
dezvălui identitatea? După ce mi-am revenit din boala, am avut de gând să îţi dau o lecţie. Dar Domnul mi-a cerut să nu te
atac. Nu am alta opţiune, decat să iti vorbesc abuziv. Dar eu iti promit un lucru: atunci când ma voi recupera complet, iti
voi tăia capul! Voi intoarce tot Iadul cu susul în jos. In ce ai de gând să te transformi? Dezvăluie-ti identitatea!"
În timp ce am strigat, faţa lui s-a facut brusc alba si el a transformat într-o fiinţă supranaturală. El s-a transformat într-un
vrajitor, un spirit al muntelui. Poporul coreean se inchina vrajitorilor muntilor ca unor Dumnezei sfinti.
Am recunoscut faţa vrajitorului. Cu forma unui vrăjitor al muntelui, el m-a chemat pe nume tandru: "Bong Nyu, în ultimii
ani, mi te-ai închinat politicos şi m-ai slujit cu onoare. Dar acum, ma provoci si ma ataci. Chiar imi vorbesti într-un mod
abuziv." El a lovit apoi pământul cu o trestie de zahăr ca şi cum ar fi fost maltratat. El s-a transformat intr-un vrajitor al
muntelui pe care l-am cunoscut cu mult timp în urmă. Când m-am închinat şi am slujit altor dumnezei, am dorit să
primesc putere de la ei. Am căutat puterea de la zeii de cel mai mare rang. M-am urcat pe toţi munţii celebrii în Coreea.
Satana însuşi s-a transformat în vrajitorul puternic al muntelui pe care l-am cunoscut înainte.
Satana a continuat să vorbeasca cu voce vicleana. Am simţit tremur în glasul lui, dar am stiut ca a fost înşelăciune şi am
început să-i vorbesc în mod abuziv: "Tu diavol murdar! Când m-am inchinat eu tie?" Satana m-a întrebat apoi: "Cum,
poate nu stii cine sunt eu? Uită-te la aspectul meu. M-ai servit cu onoare, nu-i aşa?" Am continuat să insist ca nu am avut
nimic de-a face cu el. "Bătrâne, eu niciodată nu m-am închinat sau nu te-am servit pe tine. Pleaca de la mine in acest
moment! Dacă nu pleci, te voi transforma în cenuşă, cu puterea Treimii lui Dumnezeu, Focului Sfânt, şi sângelui
Domnului, care este în mine! Deci, îndepărteaza-te de la mine, acum!" A insistat până la sfârşit, spunând: "Dar eu sunt
omul cel batran pe care l-ai servit! "
Am devenit mai temperamentala, spunând, "Dacă voi veni la tine acum, eşti mort. Mai bine îndepărteaza-te chiar acum !"
Vrajitorul batran al muntelui s-a transformat înapoi în Satana. Am vrut ca el să-si dezvăluie identitatea şi am strigat
isteric: "Esti lipsit de valoare laudandu-te cu privire la dimensiunea ta enorma. Chiar dacă înălţimea ta ajunge la marginile
iadului, nu mă tem de tine. Dezvăluie-ti identitatea!" Din moment ce Treimea Dumnezeu trăieşte în mine, tu eşti un nimic
si nu mi-e frică de tine. Grăbeşte-te! Dezvăluie-ti adevărata identitate!" Nu ma asteptam sa se transforme într-o altă fiinţă,
dar el a făcut-o. El s-a transformat într-o femeie înaltă, enorma, cu păr lung, purtand o rochie neagră.
Femeia era, de asemenea, un zeu caruia i-am slujit. În trecut, închinandu-ma, am căutat din toată inima o putere mai mare,
la un munte celebru. În final, am cunoscut-o după ce m-am dedicat ei. Am strigat cu voce tare: "In sfarsit te dezvăluit! De
ce ai apărut atât de târziu, faţa urâtă? Am confirmat că tu esti Poţi pleca acum, înainte de a-ti smulge ochii!” Femeia a
plecat şi Satana a apărut.
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Isus m-a apucat de mana si m-a dus departe. "Bong Nyu, este suficient pentru astăzi. Să mergem." Plecand, m-am uitat la
Satana şi am strigat isteric: "Tu, diavol! Având în vedere că Domnul mă ia înapoi, eu nu iti pot cauza durere. Dar, sa fii
mai bine pregatit pentru mine data viitoare. Iti voi tăia capul şi il voi arunca în focul iadului! Te voi distruge! Aşteapta
doar!"
Isus m-a dus apoi in Rai, pentru a ma alina si pentru a avea grija de mine. Am ajuns la un munte care stralucea intr-o
lumina enorma. De la stanga la dreapta, muntele emana o lumina aurie stralucitoare. Stralucirea era orbitoare. În mijlocul
unui al doilea munte erau găuri rotunde.Găurile produceau nori albi şi ceaţă şi aceasta a urcat. Am văzut un lac de cristal
clar de unde curgea apa. Din iazul curgator, Isus a chemat cinci îngeri şi le-a poruncit: "Deoarece Sfânta Baek Bong este
slaba din punct de vedere fizic, faceti-i o baie aici şi escortati-o apoi în siguranţă la biserica Domnului."
Odată întoarsa la biserică, am început să mă rog. Când mă gândesc prin ce pot trece părinţii mei, eu nu pot suporta gândul
durerii lor şi chinurilor provocate de Satana. De asemenea, am suferit dureri şi corpul meu a fost slab si bolnav. M-am
întins pe jos, pe bancul bisericii şi mi-am terminat rugăciunea culcata.
==== ZIUA 27 ==== (Marcu 11:22-25) *Spiritele rele intra prin urechea Diaconitei Shin Sung Kyung
Rugandu-ma în limbi de cateva ore, am început să simt dureri persistente in urechile. M-am simtit ca si cum cineva ar fi
folosit un obiect ascuţit, cum ar fi un ghimpe pentru a-mi strapunge urechile în mod repetat. Am încercat să ignor durerea
si am continuat sa ma rog, dar durerea a devenit insuportabilă. L-am întrebat pe fratele Haak Sung, care se ruga în spatele
meu: "Haak Sung, simt o durere în urechi. Poti să te rogi să arunci o privire? Sunt în imposibilitatea de a vedea care este
cauza durerii." Haak Sung a strigat:" Diaconita Shin, oh, Ceruri! Un spirit mic rău se află în interiorul urechii tale si te
înjunghie cu un obiect ascuţit! Ce ar trebui să facem?"
M-am rugat pentru ca duhul cel rău să fie eliminat, dar el nu s-a dus. Haak Sung chiar s-a rugat pentru mine, dar durerea a
continuat sa ma intepe. Deoarece eforturile noastre să-l alungam nu au fost eficace, în cele din urmă am alergat până la
altar şi l-am căutat pe pastor. Pastorul era în rugăciune, dar l-am întrerupt şi de urgenţă I-am spus: "Pastore, am dureri atât
de mari. Urechile mele sunt atacate. Te rogi sa scoti duhul cel rău!" Pastorul a strigat: "Satan, îţi poruncesc, în numele lui
Isus Hristos sa pleci!" Duhul rău a plecat instantaneu! Din acel moment, am putut să imi continui cu uşurinţă rugăciunile.
Mai mult decât atât, corpul meu a devenit fierbinte, datorita focului Duhului Sfânt.
Kim Joo Eun: *Rugaciune pentru a castiga la loterie
După ce toate spiritele rele au dispărut, Isus a ajuns cu îngerii Săi. Îngerii au adus un vas de aur care aveau mânere ataşate.
Îngerii au stat politicosi lângă membrii bisericii care erau în rugăciune. Ingerii au pus tot conţinutul rugăciunilor în
castroanele de aur. Într-un timp scurt, Iisus a venit mai aproape de mine şi mi-a vorbit: "Pistrui, uita-te la mine." Domnul
purta o coroana de spini.
Isus a pus ceva in gura mea. "Pistrui, gusta." Am gustat ceva ca o căpşună.Fructul avea un gust dulce şi acru. A fost
delicios. Am devorat tot.
"Isus, iti mulţumesc foarte mult." Mulţumindu-i Domnului, El a părut foarte fericit. Deoarece Domnul era într-o dispoziţie
bună, am decis să profit de această ocazie pentru a-I cere o favoare. "Isus, suntem financiar in luptă în fiecare zi. Suntem
cu toţii săraci. Ajuta-ne să câştigam la loterie!" Domnul a fost tăcut pentru o clipă, apoi a izbucnit în râs. S-a uitat la mine
şi a zâmbit. Am decis să Ii cer o favoare suplimentara. "Isus, eu sunt cel mai mic copil din clasa mea. Poti, te rog să mă
faci mai inalta?" El nu a răspuns la cererea mea cu privire la loterie, dar a fost de acord cu cererea mea de înălţime
suplimentara.
*Joo Eun il ataca pe regele iadului
Isus m-ia spus: "Pistrui, hai să vizitam iadul." Fără să aştepte răspunsul meu, El m-a dus în Iad. De îndată ce am ajuns, am
observat că eram în picioare în faţa regelui spiritelor rele, Satana. Era cu adevarat inspaimantator. Dimensiunea lui Satan
era enorma. El ajungea pana la cele mai indepartate puncte din Iad. Scaunul lui era, de asemenea, enorm. Mi s-a facut
pielea de gaina pe tot corpul meu la vederea acestei aparitii îngrozitoare şi hidoase.Aproape m-am pierdut şi am fost
aproape de a ma scapa in pantaloni. Insa mi-am domolit frica realizaand ca Isus era alături de mine. Isus ma proteja şi am
început să ma simt mai confortabil şi calma. Panica şi frica au plecat.
Îmi amintesc mărturia sorei Baek Bong Nyu despre atacul ei impotriva lui Satana şi despre punctele sale slabe. M-am
simţit încrezătoare ştiind cum l-as putea rani. Când m-am uitat în ochii lui Satan, am vazut că unul dintre ochi fusese
străpuns şi împins in interior. Nu i-am putut vedea mingea (de foc) din ochi. Ochiul răniţ a fost rezultatul asaltului surorii
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Baek Bong Nyu asupra lui. Continuand să-l observ pe Satan, am început să simt durere în gât. Gâtul a inceput sa-mi
amorteasca din cauza ca a trebuit să mă uit incontinuu în sus. Satana s-a ridicat, de asemenea, de pe scaunul său şi apoi s-a
asezat din nou. El a repetat acest lucru iarasi si iarasi din anumite motive. Am observat ca el isi macina dinţii în mod
frecvent şi ca aripile lui erau rupte şi deteriorate.
"Oh, cata umilire! Sunt atât de supărat. Încerc să spun că, deşi am trimis armata mea de spiritele rele la biserica Domnului,
adunarea a învins! Ce inseamna asta? Sunteţi proşti, de ce sunteti învinsi în fiecare zi? Pe cine ar trebui să trimit de data
aceasta?" Cand Satana a strigat mânios, am devenit brusc foarte supărata şi l-am atacat.
"Taci, Diavole! Ce planuri ai pentru biserica lui Dumnezeu?", am strigat. El în cele din urmă m-a privit fix şi cu o voce
hidoasă a spus: "Cine crezi că eşti? Cum îndrăzneşti să mă provoci?" Deoarece ştiam că Isus era lângă mine, l-am mustrat
pe Satana cu încredere: "Taci, Diavole! Esti un nimic! Esti ca un copil prost."In timp ce continuam să strig la el în mod
abuziv, Satan a devenit furios şi s-a cutremurat! Cu toate acestea, el a zâmbit şi apoi s-a uitat la mine ca si cum as fi fost o
gluma. "Tu, cine eşti? Un copil mic. De ce ai venit?"
Nu ştiu de unde am avut încredere sa-l atac, dar am mers spre Satana şi am ajuns in spatele lui. L-am lovit cu picioarele
lui şi l-am lovit cu pumnul, dar el nu a clipit. În schimb, el a încercat să mă agite provocandu-ma şi necajindu-ma, zicând:
"Oh, asta ma stimuleaza." Am strigat: "Doamne, Dă-mi putere!" Am început să ma urc pe piciorul lui şi în cele din urmă
am ajuns la umăr. Pielea lui Satana este la fel de groasa ca o armura.
In timp ce mergeam pe umărul lui Satana, m-am rugat şi am strigat: "Doamne, dă-mi putere! Te rog da-mi sabia Duhului
Sfânt!" Domnul mi-a acordat sabia Duhului Sfânt. De îndată ce sabia a fost în mâna mea, am observat, de asemenea, ca
bratele si mainile mele s-au întărit. Muschii si tendoanele au devenit grosi şi duri. I-am străpuns în mod repetat spatele lui
Satana, fără milă. Satana a devenit supărat şi exasperat de furie. "Ma intepi! Ouch! Este dureros! Opreşte-te!"
Satana a strigat cu o voce rezonantă: "Te omor! Biserica Domnului nu va avea pace!" Isus m-a felicitat şi m-a aplaudat: "
Pistrui, ai facut bine. Tine-o tot asa!" Satana era deja în mod clar întristat de rănile şi cicatricile create de sora Baek Bong
Nyu la asaltul anterior! Nepăsarea lui Satan mi-a oferit ocazia să-l atac in locurile anterior rănite. Satana a strigat în
chinuri.
Am coborat înapoi şi m-am culcat pe podea, în faţa regelui demonilor. Am început să-l irit, la fel ca sora Baek Bong Nyu:
"Wow! Eu pot vedea mult mai bine. Este mai confortabil pentru mine să ma uit la tine în acest fel!" În timp ce Satana a
devenit mai agitat si suparat, el a început să isi verse furia asupra supuşilor săi. El a strigat: "Hei tu! Ce te uiţi? Nu sta doar
acolo; ataca rapid. Acum!" Domnul a vorbit cu un ton ridicat: "Cine eşti tu de planifici un atac? Cum îndrăzneşti să ataci
fără permisiunea mea?" În timp ce Isus ii certa, toate spiritele rele si-au ţinut capetele plecate şi au stat în tăcere. Ei nu au
îndrăzni sa miste un muschi. Ei au fost constrânsi.
Am început cu bucurie sa-l irit pe Satana, chiar mai mult. Din moment ce Isus statea în picioare lângă mine, Satan era întro situaţie neajutorata. Am urcat înapoi pe spatele lui Satana şi am ajuns la capul lui. I-am smuls tot părul şi l-am facut
chel. Cu sabia Duhului Sfânt, am început să ii rup aripile sale deteriorate deja. In fata lui Isus, regele diavolilor era nimic.
Fiind foarte încântata, am decis să-l ironizez pe Satan din nou şi m-am întins în faţa lui, încă o dată. Isus a râs continuu.
Domnul s-a ridicat şi a zis: "Pistrui, pare distractiv. Ar trebui să mă culc, de asemenea, alături de tine?" M-am ridicat şi iam spus Domnului: "În nici un caz, Doamne. Tu eşti cel mai sfânt. Cum poate fi posibil ca Tu să te întinzi în faţa unei
astfel de creaturi urate ca Satana! În nici un caz! Nu are niciun sens." Satana sângera abundent din răni. Sângele lui Satan
avea o culoare ciudată, nu o pot explica. Satana se misca incontinuu şi cadea de pe scaun în mod repetat, cu mânie mare
şi, ca de obicei, el isi măcina dinţii de furie. Acum, eu nu ştiu cum am avut curajul de a-l enerva pe diavol. Sunt
consternata doar cand ma gândesc la asta. In timp ce continuam sa-l irit pe Satana, Isus a spus: "Pistrui! E de ajuns. Să
plecăm acum. Satana a primit, probabil, suficient. Probabil si-a învăţat lecţia. E târziu. Trebuie să mergem." Domnul m-a
apucat de mana si m-a escortat înapoi la biserică. Isus, apoi s-a întors acasă în Rai.
Lee Yoo Kyung:
*Decapitand spiritele rele cu Sabia Sfanta
In timp ce ma rugam, Isus a sosit. Alaltaieri, fratele Haak Sung mi-a spus ca a avut placerea de a manca fructe Ceresti în
Rai. Domnul mi-a adus aceleaşi fructe, care aratau ca strugurii. "Pistrui, încearca aceste fructe şi apoi mi-ar plăcea să te
aud cântând." Fructele Ceresti aveau un gust atat de bun incat nu am vrut să ma opresc mancandu-le. De obicei, mănânc
cantităţi mari de la o masă. Cu toate acestea, Isus mi-a adus doar câteva fructe.
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Dupa ce am terminat de mancat fructe, am început să cânt: "Laudă! Oh, sufletul meu, „Botezati cu Duhul Sfânt" şi "Lupta
împotriva diavolului." In timp ce cântam, Isus a mers spre diaconiţa Shin şi spre Iosif. De îndată ce Isus a plecat de langa
mine, spiritele rele au apărut dintr-un colţ al camerei şi s-au apropiat lent. "Isus! Tată! Tată!"L-am chemat pe Domnul şi
El a apărut instantaneu.
"De ce m-ai chemat?", M-a intrebat. I-am răspuns: "Doamne, spiritele rele, au apărut in acel colţ!" De îndată ce am arătat
cu degetul în direcţia spiritelor rele, au dispărut. L-am întrebat pe Domnul, "Isus, pot să te rog să o iei pe Eun Joo ca sa
viziteze Raiul?" Domnul a răspuns, "Nu, eu ii permit doar unei singure persoane la un moment dat." Isus a continuat să
vorbească: "Yoo Kyung, atunci când spiritele rele vin din nou, nu-ti fie frica pentru ca ai autoritatea de a le arunca în
numele meu. Ei nu au de ales decât să fugă. Fa-o cu credinţa ta!" I-am spus:" Amin! "
De îndată ce Isus a plecat, un alt spirit rău a apărut. Am strigat, "Isus, sânge!" Duhul rău a fugit. Fugind el m-a injurat:
"Acest bastard continuă să mă sperie făcând apel la sângele lui Isus. La naiba!" Apoi, un alt spirit rău a apărut. Acesta a
urcat până pe umărul meu şi a început să mă ma apese pe cap şi pe umăr. Am avut o perioada dificila in rugăciune. Am
strigat cu voce tare: "Treime Dumnezeu, ajută-mă!" Duhul cel rău a strigat, "Eu iti voi face rău şi te voi duce în iad!" În
acel moment, Isus a apărut şi a alungat duhul cel rău.
Îngerii au coborât, şi m-au întrebat dacă ma simt bine. Isus m-a lăudat: "Esti mare, dragă Yoo Kyung. Stii acum cum să
alungi spiritele rele. Este minunat!" Domnul a plecat din nou şi mai multe spirite rele diferite au apărut. De data aceasta,
ele au încercat să-l perturbe prima data pe pastor. "Sunteţi întotdeauna în rugăciune, în fiecare zi! Ce obţineti atunci când
va rugati? Mese? Produse alimentare? Nu va mai rugati! Să ne jucăm împreună!" Pastorul nu a fost împiedicat de
batjocură!. El a ignorat spiritele rele şi a continuat rugăciunea. Spiritul malefic s-a apropiat de mine şi a încercat să imi
perturbe rugăciunea. Am strigat, "Doamne, te rog da-mi sabia Duhului Sfânt!" Am realizat ca sabia era deja în mâna mea.
M-am balansat şi am decapitat duhul cel rău. Acesta a strigat, cu durere, "Ah! Capul meu! Ahh! " Am continuat să ma
balansez, taindu-i braţele şi alte părţi ale corpului. "Corpul meu! Braţele mele! Picioarele mele! " El a tipat şi a dispărut.

Sora Baek Bong Nyu: * Un atac de forta contra spiritelor rele
În mijlocul serviciului de rugaciune, corpul a început să ma doara si am simtit o durere ascutita intepatoare, care se muta
in tot corpul meu. Durerea părea să fie ca o persoana vie. Pastorul s-a oprit din predica şi de urgenţă a coborat de la altar
strigand la Eun Joo şi la alţi membri treji spiritual, întrebând dacă stiau ce se intampla cu mine. Eun Joo a spus ca nu am
fost atenţi pentru un moment şi că spiritele rele au avut posibilitatea de a intra in mine. După ce duhul rău a intrat primul,
a deschis uşa pentru ca alţii să pătrundă în corpul meu. Ieri, când am vizitat iadul, l-am lovit pe Satana in ochi şi i-am rănit
spatele şi aripile. Eun Joo ne-a explicat ca Satana a devenit foarte furios şi a poruncit spiritelor rele sa ma atace cu toata
forta.
"Diavoli! Duhuri rele! Atacati în plina forta! Mergeti toti la biserica Domnului şi atacati-o pe Baek Bong Nyu!" Mai multe
zeci de spirite rele au intrat în corpul meu şi au creat un nod prin unirea lor! De acolo, ele au început să se răspândească în
corpul meu. Unele semănau cu spiriduşi cu coarne, altele semănau cu un şarpe, avand culori diferite, iar unele aveau ochi
stralucitori, dinţi şi unghii ascuţite, si erau îmbrăcaţi în alb. Fiecare parte a corpului meu era în dureri insuportabile si ei
mi-au rasucit toate articulaţiile. Am inteles acum prin ce a trecut pastorul in încercarea pe care a avut-o. Am încercat să
ma rog şi să rezist atacurilor lor până la sfârşit, dar în cele din urmă am căzut la pământ. Echipa de rugăciune s-a rugat
insistent de la slujba de seară până in ziua urmatoare la ora 5 AM. Prin rugăciunile lor continue au scos toate spiritele rele
din mine. După calvarul acesta, toţi am fost epuizati.
La 5 AM, noi eram încă capabili să ne rugam. M-am simţit norocoasa să am câteva ore la dispoziţie pentru a ma ruga.
Spirite rele mi-au chinuit violent corpul şi am fost afectata. L-am întrebat pe Domnul despre corpul meu afectat. Ori de
câte ori duhurile rele sunt scoase din cineva, victima este lasata cu consecinţe fizice. Inteleg acum de ce pastorul încă
reclamă dureri în umăr şi spate. Cred că au fost aproape treizeci de spiritele rele în corpul meu.
Lee, Haak Sung:
*Lee, Haak Sung il ataca pe Satan
În timp ce eram în rugăciunea în limbi, Isus a venit şi m-a chemat pe nickname (porecla): "Sam, să vizităm iadul." De
îndată ce am ţinut mâna Domnului, am zburat spre Iad. Când am ajuns la tronul lui Satana, regele spiritelor rele încă statea
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acolo. El era foarte înalt şi enorm; înălţimea lui ajungea la limita superioară a Iadului. El avea nenumarati subordonaţi sub
controlul său. Am observat munţi de echipamente de tortura. Echipamentul de tortura înconjura tot tronul diavolului.
Printre echipamentele de tortura, am văzut echipamente agricole, precum şi cârlige de fier, seceri pentru cereale. Erau
chiar şi arme şi cuţite, împreună cu alte dispozitive numeroase pentru tortura, făcute din fier. Am fost uimit să o văd pe
bunica mea maternă, unchiul matern, vărul meu, şi în picioare, în faţa tronului lui Satan pe mătuşa.
Alături de rudele mele erau copaci. Spiritele rele subordonate erau foarte ocupate cu pregătirile pentru a le atarna pe
rudele mele în copaci. Rudelor mele li s-a facut atat de frică, încât feţele lor au devenit de culoare albastru deschis; şi s-au
scuturat isteric. De îndată ce si-au dat seama ca eram acolo, au strigat la mine: "Haak Sung, de ce esti aici din nou?
Pleaca! Grăbeşte-te! Du-te! Acest loc nu este un loc pentru a-l vizita. Du-te! Grăbeşte-te, pleaca!" Ei s-au uitat la faţa lui
Satan, pentru a vedea dacă el reacţioneaza. Diavolii au strigat la rudele mele: "Voi toţi, ce tot clănţăniti? Liniste!" De
frica, rudele mele s-au oprit şi au fost zguduiti de teroare.
Dintr-o data, Satana a început să il chinue pe vărul meu. Cred că în mod intenţionat el a incercat sa ma agite pentru a-mi
vedea reacţia. Satana si-a folosit unghiile pentru mult timp pentru a rupe carnea de pe spatele vărului meu. Vărul meu a
ţipat de durere şi s-a tavalit pe jos. Cu toate acestea, acest lucru nu i-a satsifacut mânia lui Satana. El a început să-i rupă
carnea de pe cap şi i-a zdrobit craniul în bucăţi. Capul vărului meu a devenit praf in timp ce el a strigat în agonie,
"Salveaza-ma! Te rog! Ahh! " Mi-am pierdut răbdarea şi am alergat spre Satana, lovindu-l cu piciorul, dar el nu s-a clintit.
Am fost neputincios. Nu i-am putut face nimic, datorita dimensiunilor sale enorme. Satana era puternic şi mare; am fost
ineficient.
Isus a observat cum am facut fata situatiei. Mi-am amintit de povestea lui Joo Eun, cum l-a atacat pe Satana. Ea a urcat pe
trupul său si l-a rănit. Am simţit că trebuie să fac ceva, nu am putut doar sa privesc neputincios. Am început să ma urc pe
corpul lui Satana, smulgandu-i parul de pe corp. Mi-am folosit, de asemenea, unghiile ca sa-i strapung trupul şi ca sa urc.
Datorita dimensiunilor sale, atunci când m-am uitat în jos, m-am simtit ca si cum as fi fost pe o faleza inalta. Am început
să ma agit. Frica s-a strecurat în mine, datorita inaltimii enorme.
Desi am dorit să-i produc pagube lui Satana, nu am putut pentru că nu am avut o armă. M-am rugat în mod deschis:
"Doamne, te rog da-mi sabia Duhului Sfânt!" De îndată ce m-am rugat, o sabie făcută din aur a coborât lent din cer.
Imediat, am apucat-o şi am început să il atac in zonele în care aceasta era deja rănit de către alţi membrii ai bisericii.
Anterior, nu am putut sa-i provoc durere lui Satana. Acum, am fost în stare să-l ranesc, făcându-l să urle: "Ahh! Este
dureros! Cine ma hărţuieste? De ce continui sa vii in acest loc? Cum îndrăzneşti să mă provoci, om mic? Doar aşteapta şi
ma voi răzbuna!"
Am continuat sa-l strapung in zonele ranite anterior, cu toate puterile mele. L-am lovit in ochiul deja rănit şi am început să
ii balansez aripile. Am reuşit să i le tai complet. Acum, el nu va mai putea să-si folosească aceste aripi.
Satana a sărit de pe scaunul său şi a început să se panicheze: "Ahh! Ce imi faci? Când nu eşti tu, este un altul! Ahhh! Sunt
în durere! Voi căuta sa ma răzbun pe tine! Eu nu voi avea odihna până când nu ma răzbun! Nu te voi lasa sa scapi!"
Satana isi macina dinţii, exasperat de furie. L-am împins pe unul dintre diavoli în groapă plina de foc. În momentul în care
diavolul a căzut în foc, el a strigat tare, în agonie şi rapid s-a urcat afară.
Subordonatul rău a devenit foarte furios şi a mers spre varul meu. Creatura cea rea i-a feliat tot trupul cu ajutorul unui
cuţit şi carnea a pus-o intr-un castron mare. Vărul meu a ramas cu doar oasele. Urmarind cum striga vărul meu şi cum
plângea, m-am gândit: "Varul meu suferă pentru că l-am atacat şi chinuit pe Satana?" Iisus a spus: "Sam, e de ajuns. Să
plecam." Am plecat din Iad.
Pastorul Kim Yong Doo:
*Asteptand timpul Domnului
Mâinile mele au continuat să se miste în diferite moduri. Eram uimit şi curios cum de aceste miscari veneau intr-un mod
atat de natural. Ceea ce Duhul Sfânt conduce sau supraveghează, nu se poate intelege cu mintea noastra finita. Este
întotdeauna o surpriză plăcută şi, uneori, eu sunt pur si simplu uluit.
Ori de câte ori încep să mă rog, mă întreb: "Ce fel de miscari vor face astăzi mâinile mele?" Intr-un fel, aş vrea să imi tin
mâinile şi bratele împreună fara a le misca. Aş dori doar să ma concentrez asupra rugăciunilor mele. Când sunt sub
supravegherea a Duhului Sfânt, vocea mea, braţele şi mâinile mele sunt conduse de puterea Lui şi nu pot rezista.
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Dacă as rezista, aş simţi ca şi cum l-aş indeparta si m-as impotrivi Lui . Trebuie deci să ascult de El. Doresc să închei şi sa
termin totul cât mai repede posibil, dar se pare că Dumnezeu lucrează foarte lent, ca şi cum El nu s-ar grăbi. Acesta este ca
atunci cand Duhul lui Iehova se misca foarte lin pe deasupra apelor.
Deoarece Domnul nu se grabeste, eu sunt cel care se simte agitat cu ritmul progresului. Din moment ce eu sunt nerăbdător
şi caut rezultate rapide şi puternice, imi dau seama ca este posibil sa nu urmez regulile lui Dumnezeu. Eu traiesc într-o
lume care este mereu in schimbări rapide. Orice întârziere ma face sa ma gandesc ca eu sunt cauza. Cred că sunt deja
obisnuit cu stilul de viata modern. Lucrurile care se petrec în cadrul bisericii, mai ales experienţele mele personale sub
îndrumarea Duhului Sfânt ma fac să mă simt că progresez foarte lent. Dacă vreau să rămân în voia lui Dumnezeu, trebuie
să renunt la toate obiceiurile mele anterioare şi la experienţele mele personale ca pastor.
Domnul continuă să mă întrebe dacă voi conduce adunarea în conformitate cu voia Lui sau o voi conduce pe baza
înţelegerii mele. Fundaţie înţelegerii mele ar fi educaţia, disciplina si filozofiile pe care le-am învăţat de-a lungul anilor.
Care este adunarea în conformitate cu voia Lui? Au fost toţi aceşti ani petrecuti în zadar? Ce puteam face când am slujit
cu atâta pasiune? Un lucru este foarte clar. Domnul nu recunoaşte munca mea anterioara pe care am făcut-o cu atâta
încredere şi in ipoteza ca tot ce fac, fac în conformitate cu voia Lui. Dupa ce mi-am dat seama ca tot ce am lucrat in
adunare nu a fost recunoscut de către Domnul, tot trupul meu a început să se agite în respect. Domnul a identificat şi a
diagnosticat starea mea. Chiar şi cand eram în procesul de scriere al primei carti, Domnul mi-a poruncit să scriu in cea mai
mare parte despre experienţele congregaţiei. Cel mai important, Domnul m-a solicitat să ma supun Lui în totalitate in
scrierea cartii. Perseverenţa şi ascultarea mea va produce o carte mai autentica.
Rugandu-ma pe tema trezirii spirituale, am simţit că eram aproape de Rai. Cu toate acestea, spiritele rele m-au atacat cu o
forta mai mare. Deoarece rugăciunile mele erau mai profunde şi cum ma apropiam de Rai, spiritele rele pe care le-am
învins mai inainte au început să-i atace pe ceilalţi membrii ai bisericii. Planul lor era să-i atace fizic pe membrii bisericii şi
sa-i împiedice, în scopul de a distrage rugăciunea mea. Distragerea atenţiei m-ar fi împiedicat sa obtin trezirea spirituala.
Cei care erau treziti spiritual l-au văzut pe Satana zicand: "De îndată ce ochii duhovniceşti ai pastorului Kim sunt deschisi,
am terminat. Atacati în forta!" Cu ajutorul Domnului, atacul lui Satana a fost ineficient. Ei s-au regrupat şi au atacat a
doua oară. De data aceasta, planul lor era de a face ca dunarea sa se prabuseasca, pentru a face ca pastorul sa-si piarda
timpul cu alungarea spiritelor rele de la fiecare membru la un moment dat.
Încă o dată, sora Baek Bong Nyu a fost învinsă de duhuri rele şi mai multe grupuri de demoni intraseră in corpul ei. Ea a
fost atacata târziu în noapte şi am ajuns sa luptam până la 5 AM. Ca rezultat al atacului anterior, corpul meu era deja
supus la durere continuă şi în creştere. Varietatea durerilor şi durerile intregului meu corp m-au facut sa stau culcat cea
mai mare parte a zilei.
*Batalia dintre ingerul pazitor si spiritele rele
Am luptat şi am scos duhuri rele în cea mai mare parte a nopţii. Abia am avut timp pentru a începe rugăciunea noastră la 5
AM, care sa încheiat la ora 8:30 AM. Luptele cu duşmanii noştri ne-au luat foarte mult timp din rugăciune. I-am condus si
i-am lasat acasa pe membrii adunarii, după rugăciune. Când am ajuns acasa, era ora 9 AM. Când am intrat în casă, fiica
mea, surprinsa, a strigat: "Tati, îngerii şi spiritele rele sunt in luptă în dormitor!" Uimit, am răspuns: "Ce? Să mergem şi să
ii asistam pe îngeri cu rugăciunile noastre!" Soţia mea si Joseph ni s-au alăturat, asa ca am inceput repede a doua întâlnire
de rugăciune acasa.
Deoarece Iosif şi Joo Eun s-au rugat si ei, au fost martori la scena cu ochii lor spirituali. Ei au declarat că spiritele
întunecate au venit în grupuri. Chiar dacă ochii duhovniceşti ai lui Iosif nu sunt pe deplin deschisi, el a fost capabil sa
lupte şi sa vâneze spiritele rele. „Spiritele rele nu opresc, ele nu ne dau nici o odihnă." Am continuat să mă rog în limbi,
dar am realizat că abilităţile mele de a le vana erau limitate.
Am fost foarte obosit şi contrariat ca atacurile lor au continuat. Am folosit Focul Sfânt şi am învins duhurile rele. Ele au
fost toate dezintegrate şi arse. Odata lupta incheiata, am avut în sfârşit ocazia de a mânca micul dejun. Cu toate acestea,
era deja ora prânzului. Eun Joo a declarat: "Tată, cei patru îngeri ne protejeaza." Am întrebat-o: "Joo Eun, crezi că poţi
vorbi cu îngerii?" Ea a raspuns: "Da, am conversat cu ei de ceva timp." I-am cerut lui Eun Joo sa le spuna îngerilor ca au
făcut o treabă bună astăzi. Eun Joo a început să-i întrebe pe îngeri despre ei înşişi. Apoi, Domnul a apărut şi conversaţiile
noastre au continuat.
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Kim Joo Eun: *Despre aripile ingerilor si ce semnifica ele
„Isus, sunt patru ingeri in casa mea. Cine sunt ei? De ce sunt ei in casa?”
Iisus: "Ei sunt cei patru ingeri pazitori care sunt atribuiti pentru a proteja familia ta. Acestia au fost trimisi de catre
Dumnezeu Tatăl şi ei va protejeaza pe fiecare dintre voi. "
Kim Eun Joo: "Dar Isus, de ce îngerii care o protejează pe mama, pe fratele meu şi pe mine au doar o pereche de aripi şi
nu două? De ce îngerul păzitor al pastorului are două perechi de aripi?"
Iisus: "Pastorii petrec mult timp rugându-se pentru membrii bisericii lor. În plus, pastorii sunt cel mai înalt nivel de
funcţionari pentru Dumnezeu. Pastorii lucreaza mai cu sârguinţă pentru Domnul. Ca urmare, acestia sunt protejati printrun înger clasat mai sus. Îngerii cu două perechi de aripi sunt de rang mai inalt şi sunt mai puternici decât îngerii cu o
pereche. Pastorii care conduc adunarile lor cu mare abilitate sunt protejati prin ingeri pazitori cu trei perechi de aripi.
Îngerii cu trei perechi aripi au un rang chiar mai puternic şi mai mare."
Kim Eun Joo: "Isus, când am intrat casa mea câteva minute în urmă, am asistat la o luptă între spiritele rele şi îngeri.
Cum reacţionează îngerii atunci când mama şi tatăl meu se cearta? Sau atunci când fratele meu şi cu mine ne certam? Ca o
chestiune de fapt, fratele meu şi cu mine ne certam foarte mult. "
Ingerii: (în timp ce ascultau conversaţia, ei încep să intervină). "Sfânta Eun Joo, nu ar trebui sa va certati sau sa va luptati.
Ori de câte ori sfinţii se cearta sau se lupta unul cu celălalt, recompensele lor vor scădea dramatic. Vă rugăm să nu va mai
certati."
Kim Eun Joo: "Doamne, uneori simtim o mare presiune asupra trupurilor noastre atunci când dormim. De ce această
reacţie fizica apare în timpul somnului? "
*Paralizia in somn
Iisus: "Asta se întâmplă de obicei atunci când spiritele rele cântăresc greu peste corpurile oamenilor. Se intampla atunci
cand îngerul păzitor este înfrînt. Cu toate acestea, acest lucru nu poate avea loc atunci când îngerii înfrâng spiritele rele.
Uneori, sunt spirite rele de rang mai mare care încearcă să pătrundă în corpul persoanei şi care pot învinge îngerul păzitor.
Când oamenii mă acceptă ca Domnul şi Mântuitorul lor şi cred cu toată inima lor, un înger păzitor este expediat in acel
moment. Îngerul păzitor trimis va proteja acea persoană pentru tot restul vieţii ei/lui. Credincioşii au ingerii pazitori pentru
a-i proteja. Necredincioşii au spiritele rele ca să le hărţuiască. Necredincioşii pot fi apasati sau pot fi eliberati în timpul
somnului lor. Totul depinde de starea spiritului malefic. Copiii mei sunt cei mai vulnerabili atunci când au păcătuit de
nenumarate ori sau atunci când credinţa lor este slăbita. Ei devin sensibili la atacuri în timpul somnului. Atunci când un
spirit rău de rang superior este mai puternic decât ingerul pazitor al persoanei vizate, ea va simti presiune pe corpul sau. În
general, nu esti în măsură să observi lupta dintre înger şi duhul cel rău. Cu toate acestea, viaţa ta este în siguranţă, în
general, pentru că îngerul tău păzitor este capabil de a învinge spiritele rele. Aminteste-ti întotdeauna acest lucru."
Kim Joo Eun: “Isus ce se intampla cu ingerul pazitor al unei personae care se intoarce inapoi in lume? Sunt multe
persoane de felul acesta.”
Iisus: "Odată ce o persoană care a fost credincioasa da inapoi, îngerul sau păzitor se intoarce la cer şi trebuie să stea
înaintea lui Dumnezeu. El trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu si să fie mustrat. Îngerul păzitor va fi lansat înapoi la
datoria lui originală. În cazul în care persoana rătăcită se pocăieşte, îngerul este trimis din nou şi il va proteja pe credincios
la fel ca înainte. Ingerii pazitori sunt acolo pentru a proteja şi ajuta cat de bine pot, dar totul se bazează în principal pe
alegerile pe care le face persoana respectiva. Poziţia in rang a îngerului se va ridica pe baza vietii persoanei."
Kim Joo Eun: “Cate perechi de aripi poate avea un inger?”
Isus: "Perechile maxime de aripi pe care le poate avea un înger sunt trei. Există unii ingeri fara aripi. Numărul de aripi şi
dimensiunile reflectă poziţia lor şi rangul. Aripile le pot creste din corpurile lor. În unele ocazii speciale, Eu insumi port
aripi de înger. "
Kim Joo Eun: ”Isus, cand vorbim despre ei, par foarte fericiti!”
Isus: "Asta-i drept. Ei asculta conversaţiile spirituale. Şi ei devin instantaneu tristi atunci cand aud conversatii despre
lume."
Kim Eun Joo: "Isus, am observat ca patru dintre îngeri danseaza in timp ce continuam să vorbim despre ei. Wow!
Seamana mult cu dansul mamei mele in Duhul Sfânt. Ingeri, pastorul înregistreaza şi observa aceste apariţii şi conversaţia.
Pastorul va scrie o carte despre toate aceste lucruri."
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Ingerul: "Wow! Este aceasta adevărat? Povestea noastra va fi scrisa într-o carte? "
Kim Eun Joo: "! Da, desigur."
Îngerii au fost extaziati si au continuat sa danseze mai impresionant. Ei doreau să continue conversaţia, dar Domnul a
intervenit.
Iisus: "Pistrui, se presupune ca ai o conversaţie cu mine. De ce vrei să vorbeşti cu îngerii?"
Ingerii: (După ce Domnul a vorbit, si-au plecat cu umilinţă capetele şi politicos s-au dat înapoi).
Kim Eun Joo: "Iisus, ce se întâmplă atunci când o persoană moare? Cât de mulţi îngeri vin şi escorteaza acea persoana?"
Iisus: "In privinta credincioşilor, îngerul lor păzitor şi un alt înger ar putea escorta persoana la cer. Atunci când un
necredincios moare, o creatură din iad ajunge pentru a escorta persoana în Iad."
Kim Eun Joo: "Isus, aş dori să vizitez casa mea din Rai."
Iisus: "Vei vizita casa ta din Rai. Cu toate acestea, dacă vrei să o vezi, trebuie să te rogi cu sinceritate. Nu fi satisfăcuta cu
rugăciunile tale. Acesta este motivul pentru care Eu nu iti permit atât de uşor să vizitezi Raiul. Dacă ti-as acorda ce iti
doresti, poţi deveni leneşa si te vei complace in rugăciunile tale."
Kim Eun Joo: "Isus, îmi pare foarte rău ca iti pun întrebări atât de multe. Sunt foarte curioasa să ştiu dacă îngerii plâng.
Când mergem în Rai, membrii familiei se vor putea vedea unii pe alţii? Sfinţii se luptă şi se cearta în Rai?"
Iisus: "Pistrui, de ce eşti atât de curioasa cu privire la atatea lucruri? După ce ti-am acordat daruri profetice, acum ma
cicalesti oarecum. Hahaha. Bine, sa mergem mai departe şi sa imi pui mai multe întrebări, insa una câte una. Îngerii pot
exprima tristetea cu o expresie faciala. Ei nu sunt în măsură să plângă sau sa aibe lacrimi în ochi. Numai Arhanghelul
Mihail, Arhanghelul Gabriel, şi cu mine suntem capabili să plângem cu lacrimi. Membrii familiei se intalnesc cu bucurie
şi se vad unii pe alţii în Rai. Cu toate acestea, ei nu se intalnesc tot timpul, numai la ocazii speciale. Dar, ei se pot întâlni
la serviciul bisericii Cerului. Raiul este un loc fără cusur sau pete. Acesta este un loc perfect. Tatăl Dumnezeu
supraveghează şi gestionează toate lucrurile, El insusi. Acesta este motivul pentru care Raiul este un loc perfect. Nu există
motive pentru a lupta sau a se certa. Aceste lucruri se intampla deoarece oamenii au o natură păcătoasă. Natura păcătoasă
produce anxietate şi îngrijorări. Acestea sunt două motive principale pentru care oamenii se cearta şi se lupta. Îngerii
niciodată nu se lupta. Acest lucru nu se poate întâmpla. În cazul în care s-ar întâmpla vreodată, ei ar fi alungaţi din Rai
fara nici o şansă să se pocăiască. Ele vor fi aruncati fără milă în Iad. Sufletele salvate nu se lupta si nu se cearta. Este
imposibil în Rai. În cazul în care s-ar întâmplă vreodată, ele nu ar fi aruncate în iad, pentru că acestea sunt sub harul lui
Dumnezeu. Ei vor trăi o viaţă plină de bucurie şi de fericire."
==== ZIUA 28 ==== (Evrei 4:12-16)
Pastorul Kim Yong Doo:
*Atacul in plina forta al spiritelor rele
Odata cu trecerea celor 30 zile de rugăciune, luptele cu spiritele rele s-au intensificat. Ori de câte ori "oile mici" se rugau
în condiţii dure de vreme, inima mea simtea atata milă pentru ele si nu ma puteam abtine din plâns. Suntem obosiţi fizic şi
spiritual de atacurile violente ale spiritelor rele.
Luptele merg înainte şi înapoi. Uneori noi câştigam teren şi, uneori, spiritele rele câştiga. Aceasta rutina se repetă iar si
iar.
Deşi luptele sunt intense, nu ne oprim niciodată sa strigam la Domnul în timpul luptei. De fapt, strigăm persistent la El.
Ne-am adunat în jurul orei 21. Înainte de serviciu, am cantat şi a L-am lăudat pe Domnul. In timp ce slujeam, sora Baek
Bong Nyu a fost atacata. Ea a fost prima care a întâlnit spiritele rele. În timpul atacului, ea a cazut in fata. Spirite rele au
inceput sa intre in corpul sorei Baek Bong Nyu. Ele erau invizibile, nu am putut vedea formele lor sau figurile lor cu ochii
mei. Atacul a fost brusc şi noi nu am fost pregătiţi să ne angajam in lupta cu spiritele rele.
Ca om, m-am simţit sceptic cu privire la chemarea de a fi pastor. M-am gândit, "Cred ca umblu în întuneric spiritual. De
ce nu pot preveni atacurile spirituale? De ce m-am angajat la asta?" Membrii bisericii au căzut, s-au rostogolit pe podea şi
au strigat de durere. M-am simţit neputincios şi în imposibilitatea de a le acorda asistenţă. Apoi, brusc, soţia mea nu se
mai putea mişca, picioarele îi erau paralizate. Fiul meu, Iosif, a fost atacat şi el si a început să simta o migrenă severă.
Fiica mea, Joo Eun, a căzut si ea victimă iar braţul ei a fost rupt. Yoo Kyung şi Haak Sung au căzut pe podea, de
asemenea, fiind si ei victime ale spiritele rele.
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Dupa ce am scos duhurile rele dintr-un membru, ele au sarit la un alt membru atacand urmatoarea victima. Membrii
bisericii noastre erau în chinuri. Ca si pastor, mă simt necorespunzator. Simt că nu sunt foarte spiritual. Sunt în
imposibilitatea de a satisface necesitatile spirituale ale membrilor bisericii. Până in acest moment, nu m-am dat seama cât
de necorespunzator sunt ca si pastor. Bătălia de astăzi a reflectat în mod clar slăbiciunea mea spirituală. Ma simt atat de
mizerabil si intristat in acest moment.
Timp de trei zile, am fost in lupta cu spiritele rele. Ca urmare, nu am putut avea un somn bun. Nu conta unde am fost, la
biserica sau acasa, duhurile rele nu mi-au dat nici o odihnă. Bătălia din ultima noapte mai ales, ne-a obosit. Această
bătălie a continuat până la 8 dimineaţa şi a fost într-o duminică. Deşi mi-am folosit toata credinţa şi toate capacităţile
spirituale, am fost ineficient.
Prin urmare, nu am avut altă opţiune decât să solicit asistenţă de la Domnul. Am pledat la Domnul, dar Domnul a cerut ca
eu sa înfrâng spiritele rele cu credinţa mea până la sfârşit. Deoarece serviciul de duminică se apropia, am devenit
nerăbdător şi L-am presat pe Domnul: "Isus, ajuta-ma! Te implor! Intervino sau trimite-l pe Arhanghelul Mihail pentru a
ne ajuta. Te rog, Grabeste-te! Nu contează cine ne ajută!" In timp ce ma rugam, urgent Joseph, Eun Joo şi Haak Sung-au
alăturat cererii de ajutor. Am fost cu totii în lacrimi. Corpurile noastre s-au udat cu sudoare. Curând după aceea, multi
ingeri au sosit din cer şi au stat în faţa noastră.
*Ajutorul Arhangheului Mihail
Părea ca şi cum câteva sute sau câteva mii de îngeri au sosit. Ei au continuat să sosească şi s-au adunat în jurul nostru. Am
fost înconjurati de ei. Ingerii au început să ne protejeze şi ne-au acoperit cu straturi luminoase si strălucitoare de
lumină.Spiritele rele au încercat să ne atace. Într-un timp scurt, am văzut o lumină de o strălucire extraordinara coborând
din cer. Arhanghelul Mihail se apropia. El era calare pe un cal alb, un cal cu aripi. Calarind, el a scos o sabie enormă, de
lumina. Dintr-o singura miscare, el a decapitat unele dintre spiritele rele.
Spiritele rele rămase au devenit confuze şi au început să se împrăştie din fata Arhanghelului Mihail. El s-a apropiat de
membrii bisericii. Cand a ajund lângă membrii bisericii, el a atacat spiritele rele şi le-a decapitat. Cand spiritele rele au
fost decapitate, un fum întunecat a ieşit din trupurile lor şi apoi a dispărut.
Ingerii stateau cu aripile întinse pentru a forma un scut de aparare, pentru a proteja membrii bisericii. Arhanghelui Mihail
a continuat să călărească şi să atace duhuri rele cu sabia. Duhurile rele ţipatu şi fugeau în confuzie. A fost iadul pentru ele.
Isus a apărut şi a observat situaţia.
Leek Haak Sung:
*Spiritele rele sunt arse cu Focul Duhului Sfant
Mai multe grupuri de spirite rele au intrat in corpul mamei mele. Timpul nostru de rugăciune s-a scurtat, in timp ce am
asistat la alungarea spiritelor rele din ea. Deşi situaţia părea ca in iad şi mama mea era în chinuri, pastorul si-a păstrat
calmul şi a continuat să conducă un serviciu puternic, eficient. Cuvântul pastorului a fost întărit prin puterea lui
Dumnezeu. Ca urmare, atunci când rugăciunea a început, prezenţa de foc a Duhului Sfânt a fost foarte puternica.
Azi a fost mult mai rece decât de obicei. Ca rezultat nu eram intr-o dispozitie prea buna si in capul meu umblau numai
gânduri pesimiste. Cu toate acestea, de îndată ce am început să mă rog, focul Duhului Sfânt a patruns puternic in inima
mea. Focul se misca într-un mod circular. După ce focul a intrat inima mea, am inceput sa transpir de la caldura si energie.
Am fost martor cum o mulţime de îngeri a sosit din ceruri. Ei veneau prin crucea de pe altar. Spiritele rele erau încă în
corpul mamei mele şi o chinuiau. Durerea a facut-o pe mama mea să se rostogolească pe podea. Mama era neputincioasa.
Ea nu ştia ce să facă pentru a opri acest chin. Ea a strigat şi a ţipat continuu. Toţi membrii bisericii au fost implicati în
lupta pentru a alunga spiritele rele. Lupta a continuat pana dimineata. Ii suntem recunoscători Arhanghelului Mihail, caci
cu ajutorul lui am învins duhurile rele şi au fost capabili sa ne terminam serviciul de zi.
Cand Arhanghelul Mihail şi Isus s-au întors în cer, am reuşit să găsim timp ca să ne rugam individual. Rugandu-ma în
limbi, am văzut un grup de umbre întunecate tarandu-se afara dintr-un colt. În câteva secunde, un duh rău care seamăna cu
un dinozaur mare a apărut şi a început să vină spre mine. Apropiindu-se de mine, capul i-a crăpat şi am putut vedea niste
chestii roşii, scarboase iesind din interiorul capului său. Observand aceasta situaţie, am simtit ca sufletul imi paraseste
corpul. In secunda aceea, într-un moment de slăbiciune, am fost atacat de duhul cel rău. Am fost foarte speriat şi L-am
chemat pe Domnul: "Isus, ajuta-ma! Vino repede si salveaza-ma!" Domnul a sosit imediat, a apucat dinozaurul de coada
şi l-a aruncat. Spiritul malefic a ţipat si a fugit.
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Apoi, grupul de spirite rele întunecate m-au tras de vesta. Am încercat sa ma dezlantui, dar nu am fost în măsură şi
rugăciunea mea a fost perturbata. De îndată ce am realizat ca nu le-am putut învinge cu puterea mea, am decis să cer
puterea Focului Sfant. Am început să strig: "Focul Sfânt! Focul Sfânt!" Dintr-o data, un foc aprins a iesit din corpul meu
şi a dezintegrat spiritele întunecoase.
Continuand să mă rog în limbi, am început să aud un cântec. Am dansat şi m-am rugat în ritmul cântecului. Am observat
un duh rău seamănand cu o mască de fier, apropiindu-se de mine. Am continuat să ma rog şi mâinile mele erau în mişcare,
in ritmul muzicii. Spiritul ca o masca de fier s-a apropiat şi si-a scos masca. Dupa ce si-a scos masca, un roi de insecte a
iesit din ea. Le-am nimicit cu Focul Sfânt. Odată ce am învins spiritele rele, Domnul a sosit şi mi-a întins o bomboana din
Rai. A fost foarte dulce si delicioasa. Cu toate acestea, am mâncat-o prea repede si am inceput sa tusesc.
Lee Yoo Kyung:
*Yoo Kyung se intalneste din nou cu rudele sale care sunt chinuite in Iad
Isus m-a luat de mâna, si mi-a spus: "Yoo Kyung, vrei să vizitezi Raiul?" De îndată ce am auzit întrebarea, inima mi s-a
umplut de bucurie. Am zburat prin aer. Am trecut prin spaţiu şi peste Calea Lactee si am continuat sa zburam. Cu toate
acestea, în mod neaşteptat, am zburat printr-un tunel întunecat şi ne-am îndreptat spre drumul din stânga. Drumul din
stânga duce la Iad. Drumul spre dreapta duce in Rai.
Isus ştia că, dacă El mi-ar fi spus ca vizitam iadul, n-as fi rezistat.
Îmi place să vizitez Raiul. Ori de câte ori am ocazia de a vizita Raiul, imi place foarte mult. Aş dori sa pot trăi acum acolo
pentru totdeauna. Dar Iadul este un loc oribil şi foarte înspăimântător. Este un loc pe care nu vreau să-l vizitez si nici
macar sa ma gândesc la el. Când Domnul m-a întrebat dacă vreau să vizitez Raiul, m-am simţit prinsa în capcană. Ori de
câte ori am experienţa unei vizite în iad, eu trec prin nopţi nedormite. Corpul meu experimenteaza durere reziduală din
Iad.
Aşa cum mi-am imaginat, mi-am văzut rudele acolo, in chinuri . Ei erau forţaţi să stea într-o linie unde ii aştepta o
creatura mare si rea. Creatura cea rea era atât de mare încât parea ca înălţimea ei ajungea pana la marginile Iadului. In faţa
creaturii enorme erau mulţi copaci inalti.
Celelalte duhuri rele se pregăteau să răstignească rudele mele pe cruci. Creatura mare pare să fie rege. De fiecare dată
cand el poruncea ceva, inferiorii săi şi rudele mele erau zguduiti de frică. Dimensiunea enorma a creaturii rele, vocea sa
tunătoare, şi aspectul sau m-a speriat. Am ajuns să plâng.
Cu o expresie de îngrijorare, bunica mea mi-a şters lacrimile. Nu este niciodată permis să ţinem de mâini pe cineva în Iad,
dar, de data aceasta, bunicii mele i s-a permis să se apropie şi sa-mi ştearga lacrimile. Cand ea imi stergea lacrimile, i-am
simţit mâna rece. Era rece ca gheata. "Yoo Kyung, de ce ai venit aici din nou? Aceasta nu este genul de loc pentru a-l
vizita. Pleaca acum." În timp ce vorbea, ea a plâns cu mine...
Isus m-a tras mai aproape de El şi mi-a înmânat un fruct roşu. El mi-a spus să-l mănânc şi să nu mai plâng. O dată ce am
terminat de mancat, Domnul m-a dus in cer. In timp ce mâncam fructul Cerului, bunica se uita la mine. Domnul a spus:
"Yoo Kyung, cum te simţi după ce ai fost atinsa de bunica ta?" I-am răspuns: "Doamne, mâna bunicii mele este foarte
rece. Se pare ca ei ii este frig si tremura."
In timp ce bunica mea plângea ea si-a plecat capul în fata Domnului şi a zis: "Isuse al meu iubit, iti mulţumesc pentru ca ai
adus-o pe nepoata mea, Yoo Kyung." Unchiul meu, care era în picioare alături de bunica mea, a întrebat: "Yoo Kyung, ce
face mama ta? "I-am spus," Mama este în mare durere. Ea nu se mai poate ruga. Ea stă întinsa pe jos în biserică." Unchiul
m-a întrebat:" Este adevărat acest lucru? Ii doresc sănătate şi să fie bine." El era îngrijorat pentru mama. I-am văzut pe
bunicul meu şi pe vărul meu în picioare lângă ele. Nu ştiu prin ce fel de chin a trecut bunicul meu înainte de a veni in
acest loc, dar pielea de pe corpul său şi de pe faţa era rupta.
Cu feţele înnebunite de durere, unchiul meu si varul si-au exprimat îngrijorarea: "Yoo Kyung, în ce scop ai venit aici?
Pleacă din acest loc, acum !" Plângand, bunica, a intervenit inca o dată: "Yoo Kyung, aş dori să părăsesti acest loc. Din
moment ce esti cu Isus, te rog cere-i Domnului să mă ia din acest loc cu tine. Iadul este un loc de chin şi de durere de
nesuportat. Acesta este un loc înfricoşător. Te rog ajută-mă, scoate-mă din acest loc."
Văzand-o pe bunica mea plângand şi rugandu-se, I-am spus Domnului: "Isus, te rog să o iei din acest loc. Mă simt atât de
rău pentru bunica mea!" Am strigat la Dumnezeu Tatal: " Tata Dumnezeu, ajuta-ma!" Isus a răspuns:" Yoo Kyung, se face
târziu.. Să plecam. Este suficient pentru astăzi." El m-a apucat de mâna şi în acel moment, l-am auzit strigand pe vărul
56

meu: "Yoo Kyung, te rog, ajută-mă! Te rog! Salvează-mă!" Cand el a strigat, un şarpe roşu, albastru si galben s-a încolăcit
în jurul picioarelor lui. Şarpele a inceput sa alunece încet în sus spre cap.
Vărul meu a continuat să ţipe şi să strige: "Yoo Kyung, atunci când te vei întoarce în pământ, evanghelizeaza toate rudele
noastre si spune-le să creadă în Isus. Spune-le să meargă la biserică cu fidelitate! Spune-le să nu vină in acest loc, sub nici
o forma! Ai înţeles?" In timp ce el striga, un duh rău cu un corn ascuţit a alergat la el şi l-a întrebat nervos: " Ce vrei sa
spui?" El părea foarte supărat. Spiritul malefic i-a străpuns pieptul bunicii mele cu cornul său. Bunica mea a căzut la
pământ ţipând.
Am strigat isteric: "Bunica, bunica! Diavole, eu nu te voi lasa sa scapi pentru asta! Nu o atinge pe bunica mea!" In timp ce
strigam, am realizat că eram in biserică şi ma rugam. Isus m-a mîngîiat pe cap, mi-a vorbit, şi m-a alinat in timp ce
plangeam si ma rugam.
Sora Baek Bong Nyu: *Arhanghelul Mihail calare pe un cal alb
În timpul serviciului, spiritele rele s-a aliniat mai multeîntr-un rând şi au intrat in corpul meu. Ele mi-au provocat
amorţeală în mâna stângă. Nu am putut sa disting aspectul lor. Am fost în imensa durere şi m-am tavalit pe podea.
Pastorul şi doamna Kang Hyun Jas au observat acest lucru şi s-au oprit din rugăciune pentru a veni în ajutorul meu. Alţi
membri ai congregaţiei, de asemenea, au ajutat. Cu totii au început să alunge spiritele rele. Alungarea tuturor spiritele rele
din corpul meu a fost dificila. Grupul a petrecut o perioada lungă de timp in lupta.
Lupta cu spiritele rele a continuat pe tot parcursul nopţii. Spiritele rele din corpul meu au rezistat foarte mult. Pastorul şi
soţia sa au alungat toate duhurile rele la un moment dat. S-au rugat toată noaptea. Au fost multe spirite rele in interiorul
meu. Spiritele rele m-au chinuit toată noaptea. Corpul meu s-a răsucit în toate direcţiile. Intreg grupul a alungat în cele din
urmă toate duhurile rele dimineaţa devreme. Când primul a intrat corpul meu nu am putut sa-i disting forma. Cu toate
acestea, cat timp au fost alungaţi unul câte unul, am fost capabila sa le vad clar formele.
Am observat multe tipuri diferite de serpi, unii erau mari, iar unii erau mici. Am văzut, de asemenea, insecte care arătau
grotesc şi înfiorător. Mai mult decât atât, a fost un duh rău care arăta ca o fată tânără, iar celelalte duhuri rele aveau
coarne. Toti acestia au fost alungaţi unul câte unul. O dată alungati, m-am simţit uşurata şi eliberata. Corpul meu era
inflamat si pentru o perioadă m-am mişcat greu. A trebuit să ma rog culcata. Domnul a venit cu un grup de îngeri pentru a
ma vizita. Duhul Sfânt a venit, şi mi-a dat foc sfânt. Un bolid a intrat în inima mea.
De îndată ce mingea de foc a patruns in inima mea, corpul meu a devenit foarte fierbinte si aproape ca nu am putut
suporta. Tremuram de frig, dar după ce am primit Focul Sfânt am devenit fierbinte. Dintr-o data, am izbucnit şi m-am
rugat puternic in limbi, cu inversunare din cauza focului care ardea in mine. Isus mi-a spus: "Bong Nyu, ştiu că ai avut o
zi grea. Prin urmare, nu vreau să te iau în Iad astăzi. Te rogi în ciuda suferintei corpului tau. Să mergem. Vreau sa iti
uşurez durerea." Domnul m-a luat atunci de mâna, si am zburat în Rai.
Am vizitat un ocean şi un munte, care erau albe ca zăpada. El a continuat să-mi arate totul în jur. "Mâna ta este rece ca
gheata. Trebuie să fii în durere. Este lucrarea Diavolului." Domnul m-a apucat de mâna şi în acel moment am văzut un
fum negru în formă de şarpe iesind din mâna mea. Apoi fumul a dispărut. După atingerea calda a Domnului, mâinile mele
au devenit calde. Domnul mi-a vorbit bland: "Bong Nyu, corpul tau fizic este foarte slab şi obosit. Intinde-te şi odihnestete aici. Ai făcut o treabă bună astăzi."
Dupa ce m-am odihnit o perioada în Rai, am simţit ca mi-am revenit. Am petrecut cu îngerii şi m-am simtit bine. M-am
întors la biserică şi l-am văzut pe Arhanghelul Mihail in timp ce vâna spirite rele. El calarea un cal alb şi mergea printre
membrii bisericii care se rugau. Deoarece pastorul a scos duhurile rele din mine, el nu a avut posibilitatea să se roage în
timpul nopţii. Prin urmare, el s-a pregătit să se roage dimineaţa. Am văzut vreo cincizeci de spiritele rele înconjurandu-l
pe pastor. Ei aşteptau o oportunitate de a-l ataca. Arhanghelul Mihail a venit mai aproape de pastor si a strigat: "Voi
spirite rele murdare, cum îndrăzniti să veniti şi să va adunati aici?" El si-a aruncat sabia strălucitoare care a apărut ca o
lumina aurie. Arhanghelul Mihail a aruncat sabia strălucitoare de aur şi duhurilor rele de lângă pastor li s-au taiat capetele.
Toate au devenit cenuşă. Am văzut fumul ridicandu-se din cenusa iar toate duhurile rele au fugit în Iad. Scena a fost foarte
vie. Aşa cum am compara-o pe Joo Eun cu alţi tineri, si am vedea că ea este deosebit de luminoasa, expresiva, şi
întotdeauna vesela.
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Familia pastorului se confruntă cu dificultăţi financiare. Deşi au trăit întotdeauna în sărăcie, copiii lor sunt disciplinati si
bine crescuti. Ei nu se plâng de situaţia lor. Cei mai mulţi dintre membrii bisericii noastre sunt respinsi de alte biserici. Ei
s-au stabilit aici şi toti au devenit stabili în credinţa lor.
Isus s-a întors în biserică şi a încercart sa o trezeasca pe Eun Joo, care adormise în timpul unei sesiuni mai lungi de
rugăciune. Observandu-l pe pe Domnul, m-am intristat cand am văzut ca Joo Eun nu a răspuns. M-am simţit rău pentru
Joo Eun. Domnul a spus: "Joo Eun, Pistrui, Eu sunt, Domnul. Am venit să te duc în Rai. Trezeste-te, Eun Joo. Iubita mea
Eun Joo, am venit să iti arăt mai multe locuri din Rai. Eun Joo, ridica-ţi capul." Domnul a încercat să o convingă uşor.
Eun Joo trebuie să fi fost foarte obosita, pentru ca ea nu I-a răspuns Domnului. Domnul a oftat. "Îmi pare rău. Din cauza
rugăciunilor tale fierbinti, am dorit să-ţi arăt Raiul astăzi. Îmi pare cu adevărat rău." El a mângâiat-o uşor pe spate şi a
plecat.
Un grup de spirite rele care au fost alungaţi de către Arhanghelul Mihail au revenit pentru a intra in doamna Kang Hyun
Ja. Toti acestia in numar de cincizeci si-au unit forţele şi au înconjurat-o. Ei au aşteptat o oportunitate de a intra in corpul
ei. Din fericire, Arhanghelul Mihail a ajuns in dreptul ei si a strigat: "Nu ati învăţat nimic?" Arhanghelul Mihail si-a
aruncat sabia o dată şi capetele duhurilor rele au fost tăiate. Ei s-au dezintegrat şi au devenit cenuşă.
In timp ce pastorul, soţia sa, şi diaconiţa Shin s-au rugat persistent, un grup de îngeri a apărut şi i-a acoperit cu aripile lor
ca un scut de protecţie. Arhanghelul Mihail a continuat să lupte cu spiritele rele decapitandu-le cu sabia de aur.
==== ZIUA 29 ==== (2 Corinteni: 6:1-2)
*Dorinta lui Joseph
A mai ramas doar o zi de rugăciune şi eu nu eram trezit spiritual. M-am simtit trist si tulburat. Lacrimile au început sa imi
curga pe fata. Anterior, atunci când grupul nostru isi termina întâlnirea de rugăciune, ascultam mărturiile altora despre
trezirea lor spirituală. Nu ii puteam ajuta, dar ii invidiam. Domnul era încă tăcut şi nu am auzit nimic de la El. Eun Joo şi
ceilalţi membri ai congregaţiei mi-au explicat motivul pentru care inca nu am fost trezit. Ei mi-au explicat ca am fost
chemat să slujesc în adunare ca pastor. Prin urmare, a trebuit să ma rog până când Dumnezeu este mulţumit. Nu ştiu de ce
trebuie să se roage pastorii mai mult si mai greu. Tatăl meu, pastorul Kim nu este trezit spiritual inca. M-am gândit ca
probabil, in inima lui el ar putea fi disperat. Cu toate acestea, pastorul nu si-a exprimat nici emoţiile, nici dezamăgirea, ci
mai degrabă m-a mângâiat cu cuvinte de încurajare: "Să ne rugăm şi să fim rabdatori."
În timpul rugăciunii, am izbucnit in lacrimi de pocăinţă. Am plans o buna bucata de timp. "Doamne, te rog deschide-mi
ochii spirituali! Arată-mi ceva. Te rog! "Ruganadu-ma în limbi, am văzut o lumină albastră care clipea în mijlocul
întunericului. Apoi a dispărut. M-am rugat şi am aşteptat pentru a vedea din nou lumina albastra. Inima mea era dornica
pentru ea. Cu toate acestea, nu am mai vazut lumina albastra. Am fost dezamăgit, dar nu supărat.
Diaconita Shin Sung Kyung: *Transformarea Diaconitei Shin, Sung Kyung si lui Jung Min
Dup ace m-am pocait cu lacrimi pentru lucrurile trecute, nu am avut nicio viziune. Imi amintesc nopţile de rugăciune,
care, în sine, sunt un miracol. Fără ajutorul lui Dumnezeu, acesta nu ar fi fost posibil. Angajamentul meu de a ma ruga
este un rezultat al harului lui Dumnezeu şi al compasiunii sale. Ascultand mărturia membrilor treziti spirituali şi
experienţele lor din timpul vizitelor în Rai şi Iad, m-am simţit ruşinata şi m-am întrebat ce este cu credinta mea. Credinţa
mea a fost mai mult un spectacol in care am încercat să ţin pasul cu ceilalţi. În prezent, eu imi mărturisesc păcatele cu
înverşunare, cu lacrimi de pocăinţă.
Sotul meu l-a observat îndeaproape pe fiul meu, Jung Min. Comportamentul lui s-a schimbat complet. Min Jung a avut
experienţa unei vizite în iad înaintea mea. Fiul meu s-a uitat la mine şi a spus: "Mamă, va trebui să vizitezi Iadul şi sa-l
experimentezi." Trebuie să recunosc ca am fost surprinsa de remarca lui.
Fiul meu, Jung Min, este doar un copil care este gata să intre in scoala elementara. El a fost dependent de jocuri pe
Internet şi de vizionarea desenelor animate. Cu toate acestea, după ce a experimentat focul aprins al Duhul Sfânt, el a fost
născut din nou şi a primit un cadou Sfânt. El nu s-a mai uitat la televizor sau jucat jocuri pe internet de aproape o luna.
Acum, că el s-a dedicat rugăciunii, el se poate ruga cu uşurinţă trei ore cu mâinile ridicate. Ambitia lui este acum sa fie
pastor. El citieste si studiaza Biblia în fiecare zi. Sper să văd planurile sale indeplinindu-se.
Lee Haak Sung:
*Domnul sufera pe cruce
În timp ce eram în rugăciune, trei duhuri rele au apărut, în acelaşi timp. Din cele trei, unul parea foarte puternic. Spiritul
care arata puternic avea un corp cu muşchii bine definiti. El era un spirit mare cu trei capete. Spiritul a fugit inspre mine,
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pentru a-mi distrage atenţia şi a ma face sa devin confuz. Am alergat după el şi l-am prins de picioare. Odata ce am avut
controlul asupra spiritului, l-am invartit în aer. Focul Duhului Sfânt a iesit din mâna mea şi a intrat în spiritul
malefic.Spiritul malefic s-a dezintegrat instantaneu în cenuşă. Am observat un obiect negru ascunzandu-se in spatele
diaconiţei Shin. M-am confruntat cu obiectul negru în acelaşi mod ca si cu spiritul musculos. Apoi, un alt spirit malefic, în
formă de dinozaur a apărut. Craniul lui era crăpat si deschis. Fără milă, l-am apucat şi l-am învartit in aer de mai multe ori.
Acesta s-a prăbuşit şi s-a rupt în bucăţi. Din corpul lui distrus, multe insecte murdare, înfiorătoare s-au târât rapid afară. A
devenit un roi. Am strigat cu voce tare, "Focul Duhului Sfânt!" Foc a iesit din corpul meu, distrugând şi arzand toate
spiritele rele şi roiurile de insecte.
Odata ce duhurile rele au fost infrante, a aparut Domnul. De indata ce L-am vazut au inceput sa-mi curga lacrimile. L-am
rugat pe Isus: „Te rog, ia-i pe Joseph si pe Joo Eun in Rai.” Isus mi-a raspuns: „Bine, ii voi lua.” El m-a chemat pe
nickname (porecla) si mi-a spus: „Sam, sa mergem in Rai impreuna.” L-am luat pe Domnnul de mana si am ajuns intr-o
gradina cu flori. Am petrecut un timp placut impreuna. In timp ce eram in gradina cu flori, Domnul mi-a zis: „Haak Sung,
trebuie sa vizitam acum un alt loc. Sa mergem.” Ma intrebam ce urmeaza. Am realizat ca era Biserica Domnului. Intr-o
viziune, L-am vazut pe Domnul mergand de-a lungul unui deal mic, apoi El a disparut. Deodata, El a aparut in fata ochilor
mei. El mergea purtand crucea. Oamenii il bateau. El sangera din rani si tot corpul ii era taiat. El era batjocorit. Purta o
coroană de spini. Sângele ii curgea pe fata din cauza spinilor care i-au străpuns capul. Am văzut o scenă în care Isus a
suferit cand unghii lungi si ascuţite i-au străpuns mâinile şi picioarele. Apoi a murit. Am strigat tare deoarece am fost
martor la suferinta lui Isus. Am văzut coroana de spini, strapungerea cuielor, şi revărsarea de apă şi sânge. Apoi Domnul
s-a arătat, mi-a şters lacrimile din ochii şi cu blandete El mi-a zis: "Haak Sung, nu plange." Nu voi uita niciodată ceea ce
am văzut în viziune.
Lee Yoo Kyung:
*Mancand din nou fructe din Rai
Astăzi nu a fost o zi obişnuită. Isus ne aşteapta deja la biserică înainte de rugăciunile noastre. El statea sub crucea care
atîrna la biserică. Am început să mă rog. Domnul a venit la mine şi m-a apucat de mâna. Am zburat la cer. Când am ajuns
în Rai, am început să cânt, in timp ce Isus ma privea. Am cântat trei melodii. "Laudă, suflete al meu”, „Lupta împotriva
diavolului”, şi „Botezati cu Duhul Sfânt." Am cântat aceste cântece iar si iar. Domnul m-a aplautad şi a spus: "Draga mea
Lee Yoo Kyung, ai cantat foarte bine. A fost plăcut." El m-a complimentat.
I-am spus: "Doamne, am o durere în gât şi tusesc." Domnul a răspuns, "Serios? Nu iti este permis sa fi bolnava. Ai o
raceala? Te voi vindeca, nu iti face griji." El m-a mângâiat şi m-a ţinut în braţele Sale. Când Isus m-a mîngîiat, am simţit
căldură, bunătate şi blândeţe.
I-am spus, "Isus, am, de asemenea, nasul infundat." El a răspuns, "Eu te voi vindeca de asemenea." Domnul mi-a adus din
fructele Raiului. Fructele din cer arata similar cu fructele de pe pământ. Fructele pe care mi le-a adus Domnul semănau cu
prune, pere, mere si struguri. Cu toate acestea, nu se poate compara gustul lor; fructele Raiului sunt delicioase.
De îndată ce le gusti, fructele se topesc în gură. A fost un sentiment uimitor. Iisus mi-a spus: "Yoo Kyung! Mananca cat
de multe fructe doresti." Yeh-Jee sa apropiat de mine şi a spus:" Soră, am auzit că ai avut o răceală. Sa nu fii bolnava,
trebuie să fii sănătoasa tot timpul ".
Cand Domnul m-a condus înapoi la biserica Domnului, am zburat prin galaxie. De la distanta, am văzut niste nori negri
miscandu-se. I-am spus: "Isus, nu-mi amintesc să fi văzut acei nori negri. De ce sunt ei dintr-o data acolo? Ei sunt atât de
intunecati. Sunt foarte speriata." Domnul m-a consolat: "Acestia nu sunt nori. Sunt duhuri rele murdare, deghizate în nori.
Ele sunt înşelătoare. Nu iti face griji. Te voi proteja." Am ajuns la biserica.
Domnul m-a întrebat: "Yoo Kyung, iti este frig?" I-am spus, "Da, Doamne, imi e rece." Domnul mi-a mângâiat corpul.
Corpul meu a devenit fierbinte, m-am simţit ca un foc aprins. Ne-am luat ramas bun. Am lasat garda jos şi cu duhurile rele
au profitat de acel moment. Ele au intrat corpul meu. Am fost chinuita toată noaptea. Dar, după ce pastorul s-a rugat, miam revenit.
*Sora Baek, Bong Nyu il intalneste pe Satan a treia oara
Strigand la Domnul cu lacrimi de pocainta, sora Eun Joo, care era lângă mine şi se ruga, a izbucnit în lacrimi şi a început
să se pocăiască. In acel moment, i-am urmat exemplul. In timp ce ma rugam, am văzut îngeri coborând din cer şi au
acoperindu-i pe toti membrii bisericii noastre, cu straturi groase de lumina puternica, peste tot în jurul nostru. Straturile
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protectoare de lumina erau atat de stralucitoare incat nu m-am putut uita la ele. Un grup de spirite rele a apărut şi ne-a
atacat. Ei ne-au urmarit si au asteptat o şansă de a intra prin lumina de protecţie.
Îngerii au venit să mă ia, aşa cum Domnul le-a poruncit. "Domnul te aşteapta. Grăbeşte-te, trebuie să plecăm acum,
deoarece El te aşteapta pe tine." De îndată ce am iesit în afara straturilor protectoare de lumina., ingerii şi cu mine am
zburat în sus în aer. Duhurile rele au zburat după noi şi au încercat să ne atace. Îngerii şi cu mine am fost în luptă aprigă
in timpul zborului.
Am ajuns în cele din urmă la galaxie, dar Domnul nu era acolo. Nesiguranta mea a crescut şi m-am speriat. Am zburat
prin tunel. Ori de câte ori Domnul nu este langa mine, inima parca mi se opreste din cauza nesigurantei. Dintr-o data,
Domnul a apărut de nicăieri şi m-a ţinut de mână. El a consolat apoi inima mea nesigura. "Bong Nyu, ma aştepti de mult?
Să vizităm Iadul. Nu iti fie frică, te voi proteja."
Domnul m-a însoţit in Iad. In mod neasteptat, regele spiritelor rele se afla în faţa mea. La început, nu ştiam ce fel de duh
rău este. Nu am putut să-l identific. Cu toate acestea, l-am recunoscut atunci când a început să vorbească cu mine.
"Tu, ai venit aici din nou! Mi-ai rănit ochiul şi m-ai zgariat spatele. Mi-ai distrus aripile. Crezi că iti poţi continua viaţa,
fără nici o vină? Corpul meu este în durere, din cauza rănilor pe care mi le-ai provocat pe spate. Am dorit şi te-am aşteptat
sa vii din nou aici. În cele din urmă, eşti aici!", a strigat el. El le-a comandat subordonaţilor săi: "Aduceti-i pe membrii
familiei sale, aici." La comanda lui, i-am văzut pe membrii familiei mele târâti în prezenţa noastră. Membrii familiei mele
au fost pusi in fata lui in timp ce subordonatii gesticulau ca să-i sperie. Membrii familiei mele erau teribil de agitati şi
feţele lor erau palide de frică. Ei s-au uitat la mine, fara speranţă. Domnul statea acolo privind în tăcere.
Fratele meu a strigat "Bong Nyu, aş dori să imi văd fiica, care s-a născut după moartea mea!" Mama mea a intervenit
imediat după el: "Fiica mea Bong Nyu, imi este dor de fiica lui foarte mult. La scurt timp dupa ce fiica sa s-a nascut, eu
am murit !" Cuvintele lor au fost dificil de înţeles, deoarece ei erau in chinuri. Cum ar putea ei sa experimenteze dorul
pentru copii într-un astfel de loc? Durerea lor era atât de cumplita, cum este posibil ca ei sa poata simţi si alte emoţii?
Deoarece curiozitatea pentru familia lor era atât de mare, am avut să le dau cateva informatii. Fiica fratelui meu, nepoata
mea, avea deja mai mult de 20 de ani. I-am spus fratelui meu că ea nu este creştina. Cu toate acestea, i-am promis că o voi
evangheliza şi o voi duce la biserica Domnului.
*Satan se razbuna pe familia mea
În momentul în care regele spiritelor rele a auzit conversaţia noastră, el a devenit foarte furios. El s-a enervat când a auzit
cuvântul „evangheliza". Ce? „Evangheliza” pe cine? Ce vrei sa spui? Nu ai nici o idee ce dureri am din cauza ta. Aşteptam
acest moment. Voi face astfel incat familia ta sa sufere mai mult. Incepeti chinul!”, a poruncit el. La comanda, o creatură
subordonata a răspuns: "Da domnule rege Satan!" Creatura cea rea s-a îndreptat spre mama mea, nepotul, şi fratele.
Mama mea era îmbrăcata în alb, fratele meu şi nepotul erau îmbrăcaţi în negru. Creatura i-a asezat pe membrii familiei
mele pe jos, unul lângă altul. Creatura a inceput sa strapunga trupul mamei mele, începand cu piciorul. Cuiele erau foarte
ascuţite, lungi şi groase. "Ahh! Bong Nyu, salvează-mă! Te rog ajută-mă!" Pielea ii era ruptă de pe corp si sângele i-a
umplut tot corpul. Ţipete şi jale s-au auzit peste tot locul. Urechile erau gata să-mi explodeze din cauza plânsetelor.
Scenele din iad nu sunt create de imaginatia mea, nu sunt fictive. Iadul este un loc real. Aceste evenimente s-au întâmplat
în faţa mea. Scenele şi sunetele chinurilor sunt reale. Cum as putea crea o astfel de imagine mizerabila? Mi-am pierdut
răbdarea şi am strigat ca o nebuna: "Doamne, te rog să faci ceva! Te rog! Repede! Eu nu mai pot suporta să-i vad! Te rog!
De ce nu il pedepsesti pe bastardul acesta care o torturează pe mama mea?" Am plans isteric.
Cu lacrimi, am strigat: "Mama, mama mea săraca! E în chinuri pentru că l-am iritat pe Satana. E vina mea ca familia mea
este într-un chin atat de mare. Ce ar trebui să fac? Mamă, te rog iartă-mă! E vina mea!" Satana le-a comandat
subordonaţilor săi să continue inteparea corpului mamei mele. Creaturile i-au străpuns stomacul mamei mele, pieptul,
gâtul şi capul. Ei nu au aratat nici o milă. Mama mea a lesinat de cateva ori şi intre timp ţipa. Sânge şi bucăţi de piele erau
peste tot. Ea nu mai arata ca o fiinta omeneasca.
Fratele meu si nepotul au suferit cumplit datorita faptului ca au fost martori la chinul mamei mele. Ei tremurau
incontrolabil. După ce au terminat cu mama mea, au alergat spre fratele şi nepotul meu. Ei au început să le străpungă
trupurile cu cuie, la fel cum i-au afacut mamei. "Ah! Sora Bong Nyu, salvează-mă! Te rog, ajută-mă! "" Tanti, ajuta-ma!
Tanti, te rog să te rogi Domnului, repede!" Creaturile malefice au continuat sa-i strapunga fără milă! Ţipetele fratelui meu
şi nepotului rasunau pana la marginile Iadului.
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Satana a strigat cu voce tare, "Vezi? Cum te simţi? Nu este frumos? Din moment ce ai contribuit la durerea mea, am să te
las să experimentezi durerea prin chinul familiei tale. Te las să privesti din primul rand!" Am incercat să-l ignor pe Satana.
M-am uitat pe la mama mea şi am strigat: "Mama, mama mea săraca! Când am vizitat ultima dată iadul, erai în focul
iadului. Când te-am văzut în foc, inima m-a durut foarte mult. Am încercat să te răzbun atacaandu-l pe regele spiritelor
rele. Cu toate acestea, actul meu de răzbunare a dus la un mai mare chin pentru tine. Îmi pare aşa de rău. Mama, iarta-ma!
Ce trebuie să fac?", am strigat şi am plâns. Am devenit furioasa şi am început să-l blestem pe regele spiritelor rele.
"Satana, diavole! Dumnezeul triunitar trăieşte în mine! Sunt o fiica a lui Dumnezeu! Voi distruge acest loc, iti promit!
Dacă eu nu pot, atunci Dumnezeul meu se va răzbuna pentru mine. Vei fi distrus. Vei fi aruncat în iazul de foc. Voi
aştepta cu răbdare până în acea zi. Spirit murdar! Cine crezi că eşti? Cum îndrăzneşti să ispitesti oamenii de pe pământ,
pentru ca acestia sa păcatuiasca, şi sa îi aduci în iad? Esti blestemat, Satana! Toti inferiorii care lucrează sub comanda ta
vor fi blestemati de Dumnezeu Tatăl!"
Domnul m-a văzut din ce în ce mai agitata, asa ca m-a apucat repede de mâna. Imediat, o lumină strălucitoare a apărut în
faţa ochilor mei. Am fost deja în Rai. După ce am fost în întunericul iadului, lumina strălucitoare a făcut ca sa imi simt
mintea goala. Schimbarea bruscă a mediului m-au facut confuza.
Isus mi-a explicat bland: "Bong Nyu, chiar dacă as fi vrut să te ajut, era imposibil. Odata ce cineva se duce in Iad, el / ea
nu poate niciodată să plece. Este imposibil pentru mine să schimb acest lucru. Poţi fi salvat numai atunci când eşti în viaţă
pe pământ. Odată ce o persoană moare, nu exista nici o şansă să se pocăiască. S-a terminat. Tot ce pot face pentru tine este
să plâng cu tine sau să te duc în Rai. Membrii familiei tale sunt în iad. Eu nu sunt capabil să fac nimic. Este cu neputinta.
Nimeni nu ii poate ajuta vreodată." Domnului i-a parut foarte rău pentru situaţie.
Deşi am fost în Rai, gandul la familia mea din iad mi-adus lacrimi în ochi. Nu ii pot ajuta, dar ma gandesc la familia mea
chinuita în Iad. Am avut dureri insuportabile. Inima mea era distrusa. Domnul m-a luat in zbor catre cel mai înalt punct
din Rai. Am văzut un nor unic, care era modelat ca un pod. În timp ce Domnul şi cu mine am mers pe nor, El ma ţinea de
mână. Cu toate acestea, gândurile imi erau încă la familia mea în
chinuri.
Am continuat să plâng ca un copil. Am fost jenata ca am plâns în faţa Domnului. "Doamne, îmi pare rău. Am învăţat că în
Rai nu se plânge. Ce ar trebui să fac? Eu nu ma pot controla." Domnul a chemat trei îngeri. "Sfânta Baek Bong Nyu se va
întoarce acum la biserica Domnului. O veti pazi îndeaproape şi o veti proteja." Ingerii si cu mine m-am întors pe pământ.
Ori de câte ori mă întorc acasă din iad, întreg corpul meu este în durere. Spatele ma doare de obicei foarte mult. M-am
rugat şi l-am întrebat pe Domnul. "Doamne, am dureri atât de mari la spate. Este foarte dificil pentru mine să mă rog în
genunchi. Pot să stau jos, pe banca bisericii şi sa ma rog?" Domnul a răspuns gratios: "Asta ar fi bine." Dumnezeu Tatăl,
de asemenea a răspuns: "Este bine să te rogi culcata."
M-am pus pe bancă si m-am rugat. Isus s-a întors şi m-a dus pe muntii Raiului. Pe munţii Raiului am văzut multi piloni de
piatra extrem de luminosi si de stralucitori. M-am apropiat de piloni.Stâlpii erau ca cristalele, transparenti. Ei reflectau
lumini în toate direcţiile şi erau atât de frumosi, incat nu exista cuvinte pentru a exprima gloria lor. A fost un peisaj
minunat şi fantastic. Domnul a ştiut ca eram deprimata si de aceea El m-a dus in toate locurile frumoase. El m-a mângâiat
şi m-a incurajat. El a făcut toate eforturile pentru a mă face fericita. "Bong Nyu, nu mai plânge!" Nu m-am putut abtine si
abia m-am oprit din plâns.
* Voluntariat pentru mers in Iad
După ce m-am întors la biserică, am început să mă rog, dar imediat după aceea am adormit. In timpul somnului, îngerul
meu păzitor si inca trei îngeri m-au vegheat şi m-au protejat. După ce m-am trezit, i-am întrebat pe îngeri daca Domnul a
plecat. Domnul a fost cu mine înainte de a adormi. Îngerii au răspuns, "Nu iti face griji. Domnul va fi înapoi in scurt
timp." Imediat după ce au răspuns, Domnul a apărut. I-am spus: "Doamne, rugăciunea noastră de 30 zile va fi finalizată
mâine. Eu nu voi mai avea posibilitatea de a vizita din nou Iadul. Aş dori să vizitez Iadul pentru ultima oară."
Domnul a spus: "Esti sigura de ceea ce spui? Nu te-ai recuperat fizic de la ultima ta vizita. Eşti încă în stare de şoc. Bong
Nyu, de ce te-ai decis sa te intorci? De ce să vă doresti să vizitezi iadul din nou?" Domnul a fost uimit. I-am răspuns: "Din
aceasta perioada de rugăciune, am învăţat multe lucruri. În timpul predicii, pastorul a spus multe cuvinte ciudate. Cred ca
scopul a fost să ne încurajeze şi să întărească credinţa noastră. " Am repetat cuvintele pe care le-a predicat pastorul.
Domnul a râs şi a spus: "Oh, am auzit deja aceste cuvinte." I-am răspuns: "Am învăţat un lucru important: totul este numai
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prin credinţă! Mai mult decât atât, am învăţat să mă rog constant pentru orice, în special pentru trezirea spirituala. Poate că
ceilalţi membrii ai echipei de rugăciune gândesc la fel ca mine."
Isus a spus: "Bong Nyu, am înţeles intenţiile tale, dar dacă vizitezi Iadul iarasi, iti vei vedea, probabil, părinţii din nou. Vei
fi rănita din nou din punct de vedere emotional. Mă doare inima când ştiu că nu te pot ajuta. De ce ceri atat de insistent să
mergi inca o dată in iad?" Am răspuns urgent:" Doamne, pastorul nostru scrie cartea, care dezvăluie identitatea diavolului
şi adevărul despre Iad. Dacă aş vizita iadul încă o dată, pot să fiu martora şi sa observ în detaliu mai mult. Pot vedea mai
exact lucrurile pentru a scrie despre ele. Vom descrie meticulos Iadul şi duhurile rele." Pe cand spuneam toate aceste
lucruri, Isus m-a privit impresionat. M-am aşezat pe genunchi si m-am rugat. Domnul a spus: "Este bine să te rogi culcata
pe spate." I-am cerut lui Haak Sung să-mi aducă o perna. După ce m-am intins, am început să mă rog.
Domnul m-a dus înapoi în Iad şi El m-a lăsat în pace. Am început să merg prin întuneric. Calea era ingusta asa ca a trebuit
să ma mişc cu precauţie. Am recunoscut calea si am fost capabila să-mi găsesc drumul şi sa merg mai departe. Am
continuat să merg înainte, dar nu am putut vedea sau simti nimic. Am fost brusc inchisa într-o celulă. Am încercat să imi
dau seama unde eram, dar nu am putut vedea nimic. În plus, abia puteam să ma misc.
*Experimentand chinul din nou, insa fara nicio durere
După câteva momente, doua spirite rele au apărut şi mi-au scos toate hainele. Eram prinsa într-o celulă mică sau camera.
Am simtit obiecte lipicioase si ciudate pe jos. Ele au început sa se urce pe picioarele mele şi pe corp. Deoarece s-au lipit
de corpul meu, am simtit ca si cum cineva ar stoarce clei pe mine. Am reacţionat imediat şi am strigat duhurilor rele: "Voi
creaturi malefice, Trinitatea lui Dumnezeu mă protejeaza. Nu mă tem de voi. Domnul meu ma protejeaza! Toate creaturile
rele din iad să mă asculte. Nu mai sunt multe zile până cand Dumnezeu va distruge Iadul! Doar aşteptaţi ziua aceea
îngrozitoare!" Le-am spus câteva cuvinte abuzive în mod intenţionat de asemenea.
În timp ce strigam, obiectele lipicioase au continuat să se urce pe piept, gat si spre gura mea. Părea ca şi cum acestea
încercau sa imi lipeasca gura mea şi sa mi-o închida. Am strigat tare: "Creaturi malefice, va blestem! Veti fi distruse în
curând!" In timp ce strigam, tot corpul imi tremura.
Curând după aceea, mirioapozi de culoare inchisa au început să iasă din interiorul obiectelor lipicioase. Ei s-au imprastiat
pe tot corpul meu. Au început să-mi penetreze pielea. Din fericire, fiind protejata de Dumnezeu, m-am simţit nici o
durere. Am râs şi le-am ridiculizat într-o manieră nonşalantă.
Regele creaturilor malefice a fost iritat de nonşalanţa mea. El a facut un semn şi în curând au apărut nenumărati şerpi care
s-au încolăcit în jurul corpului meu, muscandu-ma continuu.
Cu incredere, am strigat: "Da, se simte destul de frumos. Vă rugăm să ma muscati ceva mai mult! Tocmai imi alinati
zonele in care am mancarime." In timp ce râdeam şi ridiculizam creaturile şi insectele, un grup de cobre stăteau în fata
mea continuand să mă muşte.
Nu a contat de cât de multe ori m-au muscat, nu am simtit nicio durere. Dintr-o dată, camera mea a fost plina cu si mai
multi şerpi. M-am rugat la Domnul: "Doamne, te rog ajută-mă! Unde esti? Te rog să vii curând!" Am continuat să chem
numele Lui, dar fără nici un rezultat. El nu a apărut.
Nu ştiu cât de mult timp a trecut cat m-am rugat în limbi, dar a trecut ceva timp. Domnul a apărut în mijlocul unei lumini
strălucitoare. Imediat L-am chemat: "Doamne, Doamne!" Am fost foarte bucuroasa să-L văd. Când Isus si-a fluturat
mâna, celula din Iad a dispărut. Purtam o rochie strălucitoare cu aripi atasate. Oriunde as fi fost, dacă Isus nu ar fi fost cu
mine, as fi in Iad.
Am simtit ca am fost in iad pentru o jumătate de an. Iadul este de neimaginat. Este un loc de durere şi chinuri. O zi din Iad
simte ca o mie de ani, poate chiar zece mii de ani. Nu vreau să mă gândesc la Iad, nici macar pentru o secundă. Acesta
este casa disperarii veşnice, ţipetelor veşnice, şi bocetelor veşnice. Dupa ce Isus m-a dus înapoi la biserică, El mi-a atins
corpul în locurile care ma dureau. El m-a mângâiat cu câteva cuvinte: "Bong Nyu, Sfanta Bong Nyu. Voi toti sunteti oile
mele mici. Toti v-ati străduit să va rugati timp de 30 de zile. Studiati Cuvântul in continuare şi mergeti la biserică cu
entuziasm. Spune-i pastorul tău să scrie şi să înregistreze toate experienţele cu sârguinţă."
Pastor Kim Yong Doo: *Pastorul izgoneste diavoli
Ieri, un grup de spirite rele a intrat în Sora Baek Bong Nyu. Bătălia de izgonire a spiritelor rele ne-a luat toata noaptea. Era
duminică şi am fost atacati de către spiritele rele. Într-un moment de slăbiciune, in timp ce ma intrebam in minte, am fost
lovit fizic.
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În timpul unui alt serviciu pe timp de noapte, sora Baek Bong Nyu a fost atacata şi duhurile rele au intrat în ea. Hoardele
de diferite spirite rele i-au indus dureri cumplite sorei Baek Bong Nyu. Din fericire, spiritele rele nu i-au intrat în cap. Cu
toate acestea, din cauza durerii insuportabile in tot corpul ei, care a crescut cu fiecare minut, ea a căzut la pământ în
agonie. Atunci când acest lucru s-a întâmplat cu o noapte înainte, am plecat de la biserică neliniştit. Când am ajuns acasă,
am avut toti o noapte agitată. Maine, vom finaliza cele 30 de zile de rugăciune, chiar daca suntem atacati din nou. Spiritele
rele sunt sunt insistente cu atacurile lor. Sunt sincer obosit de atacurile lor.
Lupta şi izgonirea duhurilor rele ne costa spiritual şi slăbeşte corpurile noastre fizice. Echipa de rugăciune este epuizata.
Cu toate acestea, Domnul ne-a intarit treptat. M-am gândit, "Voi lupta pana la moarte!" Unul câte unul, am scos din ei
duhurile rele cu concentrare intensa. Dintr-o dată, soţia mea a căzut la podea. În timp ce duhurile rele erau alungate, ele au
atacat-o şi au intrat în corpul ei. Ea era sensibila din cauza stării ei slăbite, fizic şi spiritual.
Duhurile rele le-au atacat alternativ pe soţia mea şi pe sora Baek Bong Nyu. Părea ca şi cum acestea în mod intenţionat
încearcă să ne inducă în eroare cu privire la tinta lor. Ei ne batjocoreau. Lupta a continuat până dimineaţa devreme şi
duhurile rele au continuat să reziste comenzilor noastre. Apoi, Domnul a intervenit. La început, El a stat si a observat
actiunile noastre, chiar daca am strigat la El. Domnul nu a ordonat spiritelor rele să se îndepărteze. Observand lupta
noastră, Domnul ne-a studiat capacitatea de a starui şi de a avea credinţă pentru a alunga spiritele rele. Le-am comandat
spiritelor rele, cu o singură voce. Domnul a continuat sa ne priveasca şi să ne observe.
Chiar păream ca şi cum am fi fost un grup de nebuni. O persoana din afara ar fi putut spune ca toţi eram tulburati mintal.
Nu am putut înţelege cum am ajuns într-o astfel de situaţie dificilă. Mintea mea era slabă şi îndoielnică. Dar, ştiam că dacă
as judeca situatii spirituale cu o mentalitate lumească, aş păcătui teribil înaintea Domnului. M-am adunat şi m-am
concentrat. Am continuat să alung spiritele rele cu numele Domnului. Obisnuiam să cred că alungarea spiritelor rele ar
avea nevoie doar de simple cuvinte invatate din Biblie. Cu toate acestea, prin rugăciune şi experimentand luptelele
personal, am trebuit să ma pocăiesc înaintea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte natura luptei spirituală. Ca de obicei, ne-am
luptat cu spiritele rele pe tot parcursul nopţii până dimineaţa devreme. Odată ce lupta s-a terminat, am fost capabili să ne
rugam în mod individual. Dumnezeu imi conducea mâinile în miscari de vindecare.
Cu cincisprezece zile în urmă, am fost grav atacat de spirite rele violente. Am fost muşcat şi o urma a fost lăsata pe pielea
mea. Am fost în chinuri groaznice. Urma muscaturii nu s-a vindecat şi durerea a continuat. Acum inteleg logica din
spatele atacului. Spiritele rele ştiu despre cartea pe care o scriu. Eu scriu cu mâna dreaptă. Atacul a fost în primul rând pe
partea dreapta a corpului. Dreapta mea, încheietura mâinii drepte, umărul drept, partea dreapta a spatelui meu, si nervii
mei au fost toti în durere. Spirite rele au încercat să mă împiedice de la finalizarea cartii.
Înainte de atac, am fost capabil să predic în mod liber şi sa ma rog cat de mult am dorit. Dar acum, de fiecare dată când
vorbesc sau ma misc, sunt în dureri insuportabile. Eu nu sunt capabil să ma deplasez sau sa funcţionez corect. Acesta este
rezultatul neglijenţei mele. Domnul mi-a poruncit să păstrez secret ceea ce am văzut şi experimentat până ce cartea ar fi
fost lansata. Cu toate acestea, am fost neascultător. Neglijenţa aceasta a adus rezultate teribile asupra mea. Acum, sunt mai
precaut în toate aspectele. Până la finalizarea cărţilor, evit sa menţionez orice parte a experienţelor cu vreo persoana. De
fapt, incerc sa evit orice conversaţii scurte sau lungi, cu familia mea. Îmi dau seama cum frica te poate face să nu te supui
poruncilor Domnului. Deoarece mă pocăiesc în fiecare zi, sper să fiu vindecat cât mai curând posibil.
==== ZIUA 30 ==== (Tesaloniceni 5:14-23)
Diaconita Shin Sung Kyung: *Experiente spirituale
"Isus, te rog să ma împuternicesti cu Duhul Tău, aşa incat sa pot dansa, la fel ca doamna Kang Hyun Ja şi sora Baek Nyu
Bang! Te implor! Imi doresc atat de mult!" In timp ce m-am rugat cu stăruinţă, am simţit ca ambele mele mâini incep sămi devină fierbinti! Căldură era extrema, cum ai atinge o minge de foc. Am experimentat acest lucru data trecuta, dar a
fost de scurtă durată. Cu toate acestea, astăzi, corpul meu întreg a devenit fierbinte şi mâinile mi s-au ridicat fara voia
mea. Am simţit ca şi cum cineva invizibil m-ar fi tinut de mâini şi el ar fi trebuit să determine ridicarea sau coborarea
mâinilor mele. Bratele si mainile mele se mişcau în toate direcţiile, cu mişcări diferite. Inima mi s-a umplut de bucurie.
Lacrimi de pocăinţă mi-au curs pe fata. Am simţit ca rugăciunile mele ma duc mai adânc. Am zburat prin cerul noptii. Am
fost uimita.
Kim, Joo Eun: *Patru ingeri pazitori
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În timpul celor 30 de zile de rugăciunie, Isus mi-a dat un cadou Sfânt şi darul proroociei. Eu Il iubesc pe Isus foarte mult.
Ori de câte ori am închis ochii şi am chemat Numele Lui, El s-a prezentat instantaneu. El m-a chemat pe porecla mea,
"Pistrui." El a spus: "Pistrui, de ce ai nevoie? Ai întrebări?" Apoi El bland şi cu amabilitate mi-a răspuns la toate
întrebările.
Cu toate acestea, de multe ori, spirite rele murdare, deghizate ca Domnul au apărut. Ştiau de asemenea ca l-am chemat
frecvent pe Domnul ca să ii pun întrebări. La început, nu am putut face diferenţa între Domnul şi spiritele rele. Am fost
înşelata de mai multe ori. Dar acum, testez spiritul care apare. Prin testarea spiritului, pot face diferenţa între Domnul şi
spiritele rele. Duhurile rele nu isi pot vărsa sângele. Duhurile rele nu pot lua crucea. Ele toate sunt mincinoase. Ele mint
de fiecare data cand apar. Domnul mi-a acordat înţelepciune pentru a identifica spiritele rele. Eu le pot identifica
instantaneu acum.
Când am pus întrebări care se referă la dorinţele mele fizice, lăcomie, sau chestiuni triviale, Domnul s-a întors cu spatele
la mine şi a tăcut. Din moment ce eu sunt un copil mic si imatur, Domnul a trebuit să-mi răspundă la întrebări într-un fel
pe care sa-l pot înţelege. Sunt foarte recunoscătoare Domnului pentru bunătatea Lui. Domnul este foarte sensibil, cu o
inima frumoasa. El este, de asemenea, cald, bland, si sentimental. El este omniscient, El ştie ce este adanc in interiorul
inimilor noastre. Uneori, Isus a dezvăluit unele informaţii cu privire la mama şi tatăl meu prin mine. Nu pot sti modul în
care părinţii mei se simt sau gandesc privind doar aspectul lor exterior. Cu toate acestea, Isus mi-a dat un mesaj pe care
numai ei să-l ştie, pentru că este adânc în inimile lor. Când am dat mesajul părinţilor mei, au fost uimiţi. Mesajul de la
Domnul i-a determinat să se predea şi sa se pocăiască.
Eu pot avea, de asemenea, conversaţii cu îngerii pazitori ai familiei noastre. Sunt patru îngeri, deoarece sunt patru membri
în familia noastră. In incercarea de a conversa cu îngerii, Domnul a intervenit. El mi-s spuns: "Pistrui, Eu sunt Domnul
tau. Dacă doresti să ai o conversaţie sau sa pui orice întrebări, trebuie să chemi numele meu şi să discuti orice problema cu
mine. De ce tu doresti continuu să vorbeasti cu îngerii?" Când Domnul devine gelos, eu de fapt ma bucur pentru că El ma
doreste!
Am fost în măsură să particip la toate cele 30 de zile de rugăciune deoarece am fost în vacanta de iarna. Când am
participat, m-am rugat fierbinte. Am renuntat chiar la lecţiile de pian şi la alte activităţi, astfel încât să ma pot ruga. Ca
urmare, Isus m-a binecuvântat foarte mult. Pe de altă parte, nu mi-am ignorat şcoala. Am stiut ca odată ce şcoala a
început, posibilitatea de a ma ruga a fost limitată. Sunt nouă luni de când nu mai privesc la televizor sau utilizez
computerul. La început, a fost foarte greu sa renunt la aceste activităţi. Cu toate acestea, acum, îmi place cu adevărat
comuniunea cu Domnul. Acum, timpul pe care il foloseam pentru a-l petrece la televizor şi calculator este folosit pentru a
ma ruga şi a studia Cuvântul. Dau toată slava lui Isus.
*Despre aripile ingerilor
După rugăciune, m-am dus acasă şi am văzut că îngerii pazitori ai familiei mele aşteptau. Îngerul pastorului a avut 2
perechi de aripi, dar acum are 3 perechi. L-am întrebat pe Domnul: "Isus! Mi-ai spus odata că multi dintre ingerii pazitori
ai mega bisericilor au trei perechi de aripi. De ce îngerul pastorului nostru are trei perechi de aripi din moment ce biserica
noastră este foarte mica? Chiar ieri, acest inger pazitor avea două perechi de aripi, acum are trei." Domnul a răspuns:"
Mulţi pastori se roaga din tot sufletul, cu toată puterea lor, atunci când isi încep lucrarea. Cu toate acestea, atunci când
biserica lor incepe sa creasca, ei nu se roagă pentru a fi folositi in lucrare. Sunt dezamăgit şi ma simt foarte trist. Dar
Pastorul Kim se roagă cu fervoare de multe ori. El este lider, de asemenea, adunarea sa este în conformitate cu voia lui
Dumnezeu. Prin urmare, I-am dat acestui inger pazitor inca o pereche de aripi.” Ingerul pazitor al mamei mele are doar o
pereche de aripi.
Kim, Joseph: *Vederea spirituala deschisa pe jumatate
Întrucât astăzi este ultima zi a perioadei de rugăciune de 30 zile, m-am pregătit să ma rog cu fervoare. Mă voi ruga cu
dăruire şi cu toată inima. L-am avut in dreapta pe fratele Haak Sung si degetele noastre au fost interconectate. Mana
stanga imi era ridicata în aer şi m-am rugat în limbi. Cum ma rugam cu ochii închişi, am simţit ca şi cum cineva imi ţinea
mâna stângă cu degetele noastre interconectate. Un şoc de energie electrică a trecut prin mâna stângă în trupul meu. Fiind
speriat, am încercat să imi dau seama ce a fost. Am simţit atingerea cuiva; a fost foarte puternică, ca şi cum cineva m-ar fi
tinut de mana. Deoarece eram încă în rugăciune, nu mi-am deschis ochii. Cu toate acestea, am decis să il rog pe fratele
Haak Sung: "Frate Haak Sung, simt ca cineva ma tine de mana stanga. Ştii cine este? Poti să verifici asta pentru mine? Te
64

rog să-mi spui." El mi-a răspuns:" Frate Iosif, Isus tine mana ta in acest moment si El zboară spre cer. Nu deschide ochii şi
să continua să te rogi!"
Continuand să mă rog, am simţit ca şi cum as fi zburat printr-un spaţiu întunecat. Deodată, o lumină albastră a apărut.
Aceasta s-a apropiat de mine şi a trecut de mine, la fel de rapid ca lumina. Apoi, o altă lumină albastră a trecut de mine, o
lumina mare albastră. Continuand, am întâlnit nenumărate stele trecand pe lîngă mine. Am strigat, "Wow! Ce privelişte
uimitoare! Acest lucru este frumos!" Cu cat rugăciunea mea mergea mai adânc, am continuat sa vad si mai multe stele
care treceau pe langa mine cu viteza luminii. Stelele galaxiei sunt atât de frumoase. M-am simţit ca un astronaut zburand
prin spatiu. M-am gândit: "Poate că visez." Am decis să mă ciupesc. Da, corpul meu fizic era încă în rugăciunea in
Biserica. Cu toate acestea, atingand corpul meu fizic, eram, de asemenea, în domeniul spiritual, în acelaşi timp.
În timp ce corpul meu fizic se ruga în limbi, spiritual zburam cu viteza. Dintr-o data, un obiect care semăna cu un bănuţ a
venit în faţa mea. Obiectul rotund era parţial acoperit cu un material negru. Acesta s-a dovedit a fi luna plina, dar am fost
martor la o eclipsă. Eclipsa a creat o semiluna. Luna strălucea cu raze aurii de lumină. Lumina aurie era atât de
strălucitoare ca nu am putut privi drept în ea. Nu am mai experimentat astfel de luminozitate. Lumina se legăna ca un
pendul. Ea se legăna înainte şi înapoi şi până la 120 de grade. Deoarece lumina se legana înainte şi înapoi, culorile
curcubeului ieseau din ea.
M-am gândit instantaneu: "Wow! Poate că in locul acesta sunt cele douăsprezece porţi din perla ale Raiului." Am admis
ca astazi ar putea fi a ziua in care voi vizita Raiul. Am început să ma rog mai fierbinte, dar din anumite motive rugăciunile
mele nu m-au dus mai departe. Nu a contat cât de tare m-am rugat, nu am putut merge mai departe. Nu am putut zbura ca
mai înainte cu viteza mare. Am stagnat după ce am fost martorul curcubeului şi al culorilor luminii. Părea ca şi cum
timpul s-ar fi oprit.
Am fost atat de aproape. Am fost atât de frustrat! Nu am putut sa merg mai departe, aşa că m-am întors. Inima mea s-a
prăbuşit şi m-am simţit gol. Am sperat să am o altă experienţă de a trece prin pendul. Când rugăciunea s-a terminat, era
ora 7 dimineaţa.
*Joseph devine tinta diavolului
După ce am terminat rugăciunea, fratele Haak Sung şi cu mine am avut o conversaţie. In timp ce noi stateam de vorbă,
pastorul şi Diaconita Jung Shin au luat-o pe Jung Min la o plimbare la casa lui. Fratele Haak a cântat şi apoi am discutat
despre experienţele noastre din timpul rugăciunii. Dintr-o data, un obiect negru a apărut şi s-a miscat catre mine cu viteză
mare. Obiectul a zburat în jurul meu şi a continuat să accelereze până a devenit ca o tornadă. In acel moment, în jurul meu
totul s-a întunecat şi m-am simţit ameţit. Am încercat să stau in alertă şi sa ma tin de ceva. Dar mi-am pierdut echilibrul şi
am căzut pe podeaua de beton, lovindu-ma cu capul de podea. Sora Baek Bong Nyu şi mama mea au fugit spre mine. Ei
au fost uimiţi şi îngrijoraţi de situaţia mea. Am aflat mai târziu, prin membrii bisericii care erau treziti spiritual ce se
întîmplase. Toate explicaţiile lor au fost aceleaşi.
Deşi sunt trezit spiritual, spiritualitatea mea este imatura. Am simţit ca dacă mă rog un pic mai mult, as fi putut vizita
Raiul şi Iadul şi aş putea primi darul de proroocie. Spiritele rele era conştiente de aceste lucruri. Am fost centrul atacurilor
lor. Scopul lor era să mă împiedice să fiu pe deplin trezit spiritual. Membrii bisericii care au fost martori la căderea mea
au vazut un duh rău deghizat ca un înger. Spiritul plutea in linişte în jurul meu. El m-a încercuit rapid cu mare viteza
pentru a ma forta sa cad pe podea. După ce am căzut jos, au văzut duhul cel rău cu alte două duhuri rele intrand capul
meu. Ei au fost cauza durerilor mele de cap.
Membrii bisericii m-au ajutat şi m-au pus din nou pe picioarele mele. Am avut o migrena. Tot ce mi-am amintit a fost
explicaţia care mi s-a dat. Membrii bisericii treziti spiritual s-au adunat în jurul meu şi au început să alunge spiritele rele.
Dar, în ciuda eforturilor lor, durerea mea de cap devenit mai rea.
Toată lumea il aştepta cu nerăbdare pe pastor. Am avut şi alte dureri de cap înainte dar acestea au fost suportabile, dar de
data aceasta cu spiritele rele în spatele migrenei mele, a fost dureros si de nesuportat. M-am simţit ca şi cum as fi devenit
nebun. Durerea a ajuns aşa de rea, incat am ţipat cu voce tare. In timp ce ţipam în durere, a sosit pastorul. Pastorul m-a
vazut pe podea, rugandu-ma pentru ajutor. El a întrebat ce sa întâmplat. Membrii bisericii, cu o singură voce, i-au explicat
ce s-a întâmplat. Odata ce pastorul a fost informat, el a strigat zgomotos: "Spiritele rele belstemate, în numele puternic al
lui Isus, să fiti legati şi sa plecati!" De îndată ce pastorul a strigat, spiritele rele au fugit ţipând. După aceea am fost în
măsură să respir şi să ma asez. Durerea de cap a început să plece.
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Sora Baek Bong Nyu: *Pastorul este popular in Rai
După ce am terminat întâlnirea de rugăciune care a durat toată noaptea, pastorul a predicat dimineaţa devreme. In timp ce
predica, Domnul vorbea din spatele pastorului. În mijlocul predicii, Domnul a spus: "Bong Nyu, rugăciunea voastra de 30
zile imi place foarte mult! Este plăcută! "Domnul a spus în repetate rânduri că El nu poate ajuta, dar râde şi zâmbeste în
cer ori de câte ori El sa gandeste la noi.
Domnul ne-a spus că aşa cum El râde şi zâmbeşte în ceruri, îngerii şi sfinţii sunt conştienţi de motivul pentru care El este
atât de fericit. Îngerii şi sfinţii sunt dornici să audă orice veste recenta. Sfinţii L-au presat pe Isus ca sa le spuna motivul
pentru care El era într-o astfel de buna dispozitie.
Domnul a spus că ceea ce face pastorul Kim Yong la biserica Domnului a devenit foarte popular în Rai. De îndată ce
pastorul este trezit spiritual, el va fi capabil de a vizita Raiul cu Domnul. Eu nu pot aştepta până în acea zi. Pastorul
supraveghează o mică biserică săraca de pe pământ, dar Domnul recunoaşte valoarea lui. Sunt foarte recunoscătoare
pentru asta.
Pastorul consideră toata familia mea ca fiind a lui. El ne tratează cu respect şi demnitate. Pastorul ni se dăruieşte noua fără
a aştepta nimic în schimb. Când am vizitat iadul şi m-am luptat cu Satana, Domnul a crescut recompensa mea.
Recompensa pastorului şi viitoarea lui casă au crescut. De fapt, casa lui era mai mare decat a mea. Când am vizitat Raiul
şi am avut posibilitatea de a vizualiza viitoarea mea casă, am văzut, de asemenea, casa pastorului care avea deja 514 etaje.
Certurile dintre doamna Kang, Hyun Ja şi Eun Joo a facut ca si casele lor viitoare să scadă în dimensiune un pic. Casa
doamnei Kong-Hyun Ja este de 318 de etaje, dar ea avea 319 de etaje inaintea certei. Casa lui Eun Joo avea 31 de etaje,
dar după cearta ei cu doamna Kang Hyun Ja, casa ei a scăzut la 28 de etaje. Casa lui Iosif este de 22 de etaje şi casa lui
Haak Sung lui este de 28 de etaje. Deoarece Yoo Kyung se cearta frecvent cu Haak Sung, casa ei a scăzut de la 20 de etaje
la 17 etaje. Casa Diaconitei Shin Sung Kyung este de 6 etaje, iar ea este mai mica din cauza lipsei ei de fapte bune.
Fiecare persoană are un depozit de comori pentru constructia casei sale, dar cantitatea de materiale depinde de faptele lui
bune. Casa Diaconitei Shin Sung Kyung s-a oprit din construcţie. Casa mea este de 70 etaje. Casa fratele nostru Lee Haak
Hee este peste 300 de etaje. Cu toate acestea, a existat un singur lucru pe care nu l-am putut înţelege. Am întrebat: "Isus,
fratele Lee Hee Haak participă numai la serviciul de duminică. Cum se face că, casa lui este atât de mare?" Domnul mi-a
răspuns: "Ştii deja ca fratele Lee Haak Hee are peste 70 de ani şi în ciuda vârstei sale, el nu a ratat niciun serviciu de
duminică. Dacă ninge, ploua, sau e furtuna, el nu a ratat niciun serviciu de duminică. El vine cu motocicleta de la mare
distanţă; el vine din oraşul Haak Dong pana la oraşul Suk Nam Dong. Mai mult decât atât, atunci când are bani
suplimentari, el ii oferă bisericii. Acestea sunt motivele pentru care el are multe etaje."
Sunt membru nou la această biserică şi eu nu ştiu prea multe despre fratele Lee Haak Hee. Nu ştiu cât de mult a frecventat
el biserica. După ce pastorul ne-a explicat caracterul fratelui Lee Haak Hee, acum ştiu mai multe despre el. După cum a
declarat pastorul, fratele Lee Hee Haak are peste 70 de ani şi el este fizic limitat. La varsta lui, el are probleme de sanatate.
El are probleme cu piciorul şi de aceea pentru el devine incomod mersul pe jos. Cu toate acestea, în ciuda tuturor
limitelor sale, el a participat cu fidelitate la biserică şi a deţinut poziţia de învăţător.
Alţi adulţi tineri au venit şi au plecat din biserica noastră. Motivele lor pentru care au plecat au fost diferite. Unii au plecat
pe motiv că nu este nici o trezire, unii au plecat datorita ispitelor, iar unii au plecat din motive proprii. Cu toate acestea,
fratele Lee Haak Hee a fost singurul care a rămas şi a perseverat indiferent de circumstanţe sau incercari. El întotdeauna la ajutat şi l-a susţinut pe pastor. Chiar şi în această zi, l-am văzut la biserică, indiferent cât de rea este vremea afara. El nu
a venit la serviciu târziu.
Domnul a recunoscut ca cultul bisericii noastre şi de serviciul este foarte plăcut şi satisfăcător. Este foarte rar pentru orice
biserică de pe întreg pământul să fie foarte plăcută Domnului. Domnul a declarat că au existat mulţi pastori care au condus
adunarile lor pe baza pasiunilor lor şi dupa propria lor viziune. Şi acolo au fost foarte puţini pastori care au condus
adunarile lor pe baza poruncilor din Biblie. Prin urmare, a trebuit să-L intrebam pe Domnul cu privire la pastorul nostru.
Domnul a spus că pastorul nostru încearca sa implinesca comenzile Domnul şi sa lucreze în conformitate cu voia lui
Dumnezeu. Când i-am spus pastorului meu ceea ce a spus Domnul, el a fost foarte recunoscător.
Domnul ne-a spus ca El nu s-a gândit la deschiderea ochiilor nostrii spirituali. Dar, după rugăciunile noastre de zi cu zi, cu
credinta şi dupa bătăliile spirituale cu demonii ca războinici ai rugăciunii, i-am captat atentia. Domnul a crezut că vom
renunta în cele din urmă, după câteva încercări. Cu toate acestea, după ce El ne-a văzut ca ne rugam cu credincioşie, fără
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încetare, El a fost foarte impresionat şi a decis să ne deschidă ochii spirituali. El a început să ne deschidă ochii spirituali,
unul cate unul.
Domnul ne-a cerut să avem grijă de corpul nostru fizic, deoarece am devenit slabiti de rugăciunea neîncetată. Când am
terminat intalnirile de rugăciune, pastorul a spus: "Din acest punct, vom organiza toate serviciile de rugăciune numai în
noptile de miercuri, vineri şi duminică. In celelalte zile, vom organiza doar servicii de dimineaţa devreme.” Cand pastorul
ne-a comunicat agenda sa, Domnul a aplaudat şi a zis: "Acesta este un plan bun. Sunt de acord cu planul. De unde ai ştiut
că mă gândesc la acest lucru, aşa cum aţi planificat?” Domnul a fost foarte multumit. Am cântat şi ne-am închinat: "Laudă
Oh, sufletul meu." I-am mulţumit Domnului în rugăciune şi am plecat acasă.
Doamna Kang Hyun Ja:
*Momente socante exeprimentand botezul cu Focul Sfant
Concluzia celor 30 de zile de rugăciune m-a facut sa ma simt foarte nemulţumita. Nu am dorit să se încheie, deoarece nu
am fost trezita spiritual. L-am rugat pe pastor să extindă rugaciunea cu câteva zile. Cu toate acestea, Domnul mi-a
poruncit să ma supun deciziei pastorului. Am fost uşurata să aflu că vom avea cel puţin trei întâlniri de rugăciune pe
săptămână. Aştept să primesc trezirea spirituala la reuniunile noastre de rugăciune continuă.
Sunt sotie de pastor de mai mult de zece ani. În timpul slujirii noastre, am avut multe dificultăţi, care l-au facut pe pastor
sa treaca prin multe încercări dificile. Am avut să ma pocăiesc complet.
De la începutul relaţiei noastre, pastorul şi cu mine am avut diferenţe în credinţa noastră. Tanar fiind, pastorul a avut o
credinţă puternică, de nezdruncinat. Ori de câte ori el a avut o problemă, s-a rugat cu încredere în Domnul. El a fost în
totală dependenţă de Domnul. Comparând credinţele noastre, credinţa mea a fost plină de îndoială şi asta s-a arătat în
rugăciunile noastre.
Deşi pastorul s-a bazat în totalitate pe Domnul, mi-a apărut ca lui i-a lipsit capacitatea financiara de a sustine propria
familie. Cu toate acestea, cu trecerea anilor si in timp ce rugaciunile mele s-au consolidat, am realizat prin experienta cu
Domnul, ca Dumnezeu l-a iubit şi l-a considerat pe sotul meu un slujitor credincios. Dragostea lui Dumnezeu faţă de soţul
meu este foarte profunda. Nu m-am rugat niciodata pentru perioade lungi ca sa-I plac Domnului. Anul trecut în luna iulie,
am început să ma rog cu mai multă disciplină. Petrecand mai mult timp cu Domnul în rugăciune, anul 2005 a început să
lumineze.
Care este lucrarea? Care este rolul soţiei pastorului lui? Care este funcţia mea? Am mers la case de rugăciune, în Coreea
pentru a găsi răspunsuri la întrebările mele. Dar căutarea mea a fost în zadar. În timpul zilei, pastorul şi cu mine am
evanghelizat din loc în loc. Ne-am rugat toată noaptea continuu, in fiecare noapte. Am devenit slaba şi boala mea a
devenit mai rea. Am avut tuberculoză pulmonară şi m-am luptat cu boala pentru o lungă perioadă de timp. Am luat
medicamente in mod constant. Cu toate acestea, atunci când l-am cunoscut pe Isus, am fost vindecata de boala mea.
Acum, eu sunt în stare de sanatate perfecta.
Datorită misiunii noastre ineficiente si slabe, nu am găsit mijloace ca biserica noastra să crească. Ritualurile şi rutina
bisericii noastre au stagnat. Într-o zi, Domnul ne-a acordat o ocazie speciala. M-am rugat timp de mai multe ore, dar mi sa părut neroditor. Rugăciunile mele nu au fost eficiente si nu au primit raspuns. Părea ca misiunea noastră este ineficienta
şi munca noastră este în zadar. În anul 2005, pastorul a decis să iasă din modul nostru de stagnare. Serviciul nostru a
început cu închinare şi o rugăciune de pocăinţă. Pastorul a continuat apoi cu o predică puternica. El de obicei predica
numai o oră, dar acum predicile sale dureaza două-trei ore. Deşi serviciile ajungeau la două sau trei ore, congregaţia a vrut
mai mult. Membrii congregaţiei care au participat la intalnirile de rugăciune timp de 30 zile s-au simţit încă nesatisfăcuti
şi au vrut mai mult. Cu toate ca serviciul de cult a devenit mai lung, foamea lor a crescut chiar mai mult. Când am
participat la intalnirile de rugăciune, factorul timp nu mai exista. Inchinarea dura trei-patru ore. Predica dura timp de cel
puţin trei ore. Rugăciunile zilnice in ultima perioadă durau până la cinci ore. Predica pastorului a fost alimentata de Duhul
Sfânt şi a pătruns adânc în inimile şi spiritele congregaţiei. Domnul Isus mi-a spus ca voi avea o slujba de vindecare prin
dansul meu Sfânt. Când mi s-a spus acest lucru, am devenit curioasa şi l-am întrebat pe Domnul în mod special despre
lucrarea de vindecare. Domnul mi-a explicat cu amabilitate printr-un exemplu. Există anumite niveluri spirituale care pot
fi atinse, în scopul de a realiza vindecari prin intermediul Slujirii prin dans Sfânt.
De exemplu, dacă as fi un junior în gimnaziu, nu aş fi potrivita pentru a putea înţelege. Cu toate acestea, dacă as fi in al
doilea an de studentie sau în colegiu, as fi potrivita pentru a efectua lucrarea de vindecare prin dansul Sfânt. Sora Baek
Bong Nyu era doar la nivelul şcolar corespunzator mijlocului anului I de gimnaziu. Dar când vom ajunge in anul I de
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liceu, ne vom ridica la o poziţie mai bună şi putem începe încet sa efectuam lucrarea. Dansul în Duhul Sfânt nu este ceva
ce o persoana poate practica prin instruire. Nu-l poate crea cineva prin vointa proprie. Este ceva ce poate fi realizat doar
prin harul Domnului.
Pastorul Kim Yong Doo:
* Trecand un pod fara intoarcere
Domnul ne-a avertizat de mai multe ori: "Luptatorii in rugăciune din biserica Domnului au experimentat profund zona
spirituală. Niciodată nu veti trăi o viaţă normală creştină. Ati trecut un pod fara întoarcere!"
Sunt foarte recunoscător pentru intervenţia speciala a Domnului. Am fost preocupat să conduc biserica mea fragila în
conformitate cu voia lui Dumnezeu. Încrederea mea era scăzută şi temerile mele erau mari. Am fost martor cum membrii
bisericii au învins spiritele rele. Am realizat ca fundatia cunostintelor mele era ignoranta şi cunoştinţele mele biblice erau
foarte limitate. Cu o minte ignoranta şi cunoştinţe limitate, am fost total nepregatit pentru lupta în lumea spiritelor. Când
mi-am dat seama de acest lucru, m-ia fost foarte ruşine.
Mulţi pastori coreeni utilizeaza metode de predare şi slujesc pe baza filosofiilor lor proprii. Este raspandita o religie
organizata portretizata intr-o formă externă de sfinţenie, fara prezenţa Domnului în servicii. Sunt vinovat de a participa la
religia organizata. Ori de câte ori aud "Domnul va face," inima mea este intr-un profund respect, pentru că Domnul mi-a
arătat condiţia multor pastori coreeni şi a congregaţiilor lor. Eu nu am de gând să-i judec, dar aştept ca Domnul să se
ocupe de aceste aspecte.
Domnul a rezolvat unele dintre problemele mele comune pe care nu le-am putut rezolva eu insumi, aceleasi probleme
dificile cu care si alţi pastori se confruntă astăzi. Domnul m-a ajutat in aceste probleme şi mi-a dat solutii perfecte pentru
toate acestea. Am ales să ne trăim vieţile în totalitate pentru Domnul.
Pastorii şi congregaţiile lor vor fi judecaţi după faptele lor. Viaţa lor, eforturile şi gândurile le vor fi evaluate. Si mega
bisericile si cele mici, se vor înfăţişa înaintea Domnului. Toate faptele noastre vor fi judecate în acea zi.
Înainte, am participat la seminarii sau am citit anunţuri prin care bisericile se lăudau cu cladirile nou construite . Am fost
gelos, pentru că bisericile lor era construite atât de repede şi adăposteau congregaţii uriaşe. Ei pretindeau, uneori, ca acest
lucru a fost din cauza renaşterii. M-am simţit inferior datorita succesului lor şi am fost stresat, pentru că am simţit ca am
eşuat. Cu toate acestea, acest lucru nu mă mai deranjează.
Acest lucru nu înseamnă ca lucrarea mea va fi realizată în mod pasiv sau fara o inima plina de pasiune. Adeseori, pastorii
şi sfinţii isi încep drumul credinţei cu o inima curata şi cu surescitare. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece devin
prieteni ai lumii fără să o ştie. Aceasta supără pe Domnul, si El ii va judeca în cele din urmă. (Iacov 4:4)
Fiecare persoană îşi trăieşte viaţa în conformitate cu standardul lui. Mulţi dintre membrii bisericii noastre mi-au spus ca
oamenii din jurul lor considera că biserica noastră este un cult.
Permiteţi-mi să citez o declaraţie tipica: "Care biserica ar putea avea un credincios nou care vorbeste în limbi? Care
biserica profeţeste, se lupta cu spiritele rele, şi are revelaţii despre Rai şi Iad? Poti merge în Rai sau in Iad numai după
moarte. Poate că ti se da o şansă ca sa vizitezi Raiul şi Iadul într-un vis. Dar numai o dată sau de două ori este posibil sa le
vizitezi. De aceea, sa mergi in Rai şi in Iad in fiecare zi este imposibil. Nu are nici un sens." Ei încearcă să atragă membrii
congregaţiei mele la bisericile lor! Am proclamat cu îndrăzneală: "Au dreptate. Vom merge în Rai sau în Iad, odată ce
vom muri. Dar, cu atotputernicia lui Dumnezeu noi suntem capabili sa experimentam Raiul şi Iadul în timp ce suntem inca
in viata." Eu insumi am fost ridiculizat şi tachinat de către familia mea apropiata şi acuzat de misticism. Nu-mi pasă ce
spun ei . Raiul şi Domnul nostru sunt un mare mister. Deşi intalnirile noastre de 30 de zile de rugăciune s-au încheiat, vom
continua să ne rugăm fără încetare.Experienţele divine pe care le-am întâlnit şi înregistrat sunt condensate în aceasta carte.
Dacă aş fi înregistrat fiecare experienţă, cantitatea de informaţii ar fi fost coplesitoare pentru o singură carte. Prin urmare,
voi înregistra alte experienţe in cartile următoare. Domnul încă isi continuă vizitele sale şi lucreaza după programul
rugăciunilor.Domnul intervine in viata noastra de zi cu zi. Haak Sung şi Yoo Kyung au devenit foarte înţelepti prin
experienţele lor.
Domnul mi-a spus că El imi va da posibilitatea de a scrie mai multe cărţi despre Rai şi Iad. În prima carte, spaţiul a fost
redus, şi nu am putut înregistra unele dintre scenele incredibile, dar Domnul a amânat înregistrarea acestor evenimente
pentru cartea urmatoare. Următoarea carte va avea un conţinut mult mai incredibil şi şocant. Prin urmare, eu sunt foarte
precaut.
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