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Pán jasne povedal. “V tomto čase, cirkevné duchovné činnosti
sú v konflikte s tým s čim som Ja mal pre nich na
mysli. Kňazovský vodcovia a členovia cirkvy Ma uctievajú
konvenčne a ledva ma poznajú ako napísanú teóriu. Príďte ku
Mne s ohnivou túžbou a spoznajte Ma.”
Náš Pán túžil nám ukázať realitu v zapájaní sa do duchovných bojov
so zlými duchmi a otvoriť nám duchovné oči aby sme mohli priamo vidieť Nebo, Peklo, anjelov a
diabla.

==== DEŇ 16 ====
Lee, Yoo-Kyung: * Argumenty zapríčiňujú stroskotaniu vášho domu v Nebi
V Nebi som sa opýtala, “Ježiš, bolo mi povedané, že máme náš vlastný dom v Nebi. Chcela by
som vidieť môj dom.” Odviedol ma k mojmu domu. Chvíľu sme cestovali, keď som zazrela
svietivý, ligotavý, zlatý dom. Ježiš povedal, “Toto je tvoj dom.” V tom momente som bola
očarená touto krásou. Anjeli boli zaneprázdnení budovaním môjho domu, chodili sem a tam.
Keď som sa opýtala koľko poschodový bol môj dom, odpovedal, že piate poschodie bolo skoro
hotové a viac podopieracich stĺpov budovali ku konštrukcii viacerým vyšším poschodiam.
Videla som aj bratov Haak-Sungov dom a jeho siedme poschodie práve dokončili.
Keď som sa spýtala, že chcem vidieť Josefov a Joo-Eun dom, Ježiš mal obavy, povedal, “Čo by
som mal robiť? Čo by mohlo byť urobené?” Spýtala som sa Ježiša čo sa deje. Vysvetlil mi, že
obidvaja mali tretie a štvrté poschodie skoro hotové, ale keď sa posledne hádali ich domy sa
zrútili. Ježiš mi povedal, že keď niekto je sebecký, argumentatívny alebo preklína, ich domy v
Nebi spadnu. Toto je pravda pre deti a pre dospelých. Ježiš mi povedal aby som povedala
obidvom Jozefovi a Joo-Eun aby sa nikdy nehádali a snažili sa dohodnúť, keď spolu nesúhlasia.
Ježiš veľmi zosmutnel, keď sme pozerali na zbúraný dom. Nemohol zakryť smútok. “Oh, čo by
sme mali urobiť? Prečo Jozef a Joo-Eun sa toľko hádajú? Yoo-Kyung, prosím ťa povedz
Jozefovi a Joo-Eun aby sa prestali hádať. Obidvaja začnu zo srandy podpichovať, začnu sa
hádať a pokiaľ hrajú spolu hru ukončia to argumentom. Tento dom bol postavený anjelmi s
mnohými ťažkosťami s mojími inštrukciami; ako to postavíme znovu?”
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Ja sa často hádam s mojím starším bratom, Haak-Sung a teraz som zistila, že musím byť
opatrná s naším hádaním.
Ježiš ma obliekol do zlatých dámskych šiat s krídlami, hovoril, “Moja drahá Yoo-Kyung,
mnohím si svedčila a preto ťa veľmi Milujem.” Hneď som odpovedala, “Pane, zajtra pôjdem
zase svedčiť.” Ježiš odpovedal, “Naozaj? Buď snaživá a vydrž. Rýchlo ti postavím tvoj dom.”
Lee, Haak-Sung: *Čím hlbšie sa ocitneme v duchovnom svete, tým bude záhadnejší.
Asi 10 minút v modlení sa objavili traja diabli. Prvý bol chlap bez hlavy.
Ženský démon oblečený v dámskych šatách s hlasitým veterným zvukom sa
ma pokúšala poškrabať s jej ostrými nechtami. Obrovský had sa objavil s
hlavou na obidvoch koncoch s každou hlavou zápasil, ktorá pôjde prvá.
Plakala som, “Ježiš, zachráň ma. Prosím Ťa, pomôž mi!” Prišiel rýchlo a
odohnal ich všetkých preč.

Ježiš nás obklopil pokiaľ sme sa modlili a dotkol sa nás všetkých, jeden
po druhom. Ježiš sa dotkol Pastorovej Kimovej hlavy a boliacého chrbta,
Jozefovej nohy a Joo-Eun chrbátu. Ježiš povedal, “Jozef, povedz mi jedno
tvoje prianie.” Odpovedel, “Ježiš, prosím ťa pomôž bratovi Oh, Jong-Suk
aby si udržal robotu a usilovne navštevoval kostol.” Ježiš súhlasil a prikázal mi, “Haak-Sung,
je dnes veľmi chladno, ale si aj tak šiel von svedčiť a rozprávať evanjelium. Veľmi si ma
obšťastnil.”
Potom ako Ježiš odišiel, ženský démon oblečený v šatách prišiel ku mne; vyzerala ako nejaké
dievča zo školy. Nevšímal som si ju a pokračoval som v modlení v jazykoch. Vnucovala sa svojou
tvárou predo mnou a šteklila moje nosné dierky s pierkom, pokiaľ som sa modlil. Prikázal som jej
odísť.
Odkedy som sa začal usilovne modliť objavovali sa mnoho rôznych démonov a mnoho divných
vecí sa diali. Čím hĺbšie vchádzam tým viacej vecí sa dejú, ktoré nie sú viditeľné v prírodnom
svete.

Kim, Yong-Doo: * Trest za uverejnenie tajomstva
Včera, prišiel pastor a jeho manželka zo susedného kostola sa porozprávať pri šálke čaju. Opýtali
sa či by sa mohli zapojiť do modlitebnej schôdzky. Snažil som sa nenápadne vyhnúť konverzácii,
ale, lebo ona sa opakovane vypytovala a nechcel som byť bez rešpektu, tak som na koniec prikývol
a povedal áno. V mojom srdci som vedel, že som to NEMAL urobiť. Vážny nepokoj mi naplnil
srdce, lebo som si pamätal, že Ježiš nám povedal aby sme o modlitebnej schôdzke nepovedali
nikomu von z našej kongregácii až do tej doby pokiaľ kniha nebude vydaná. Oni nemajú ani
potuchy čo sa deje počas našej modlitebnej služby, že sme zapojení v bojoch života a smrti s
démonskymi duchmi.
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Ježiš vyžadoval odo mňa aby som bol nepoddajný a odmietol želanie pastorovej manželky aby
sa zapojila do modlitebnej schôdzky. Zlýhal som a v mojom najhlbšom srdci srdcov, som sa bál
čo sa prihodí, kôli mojej neposlušnosti. Nedeľná nočná modlitebná schôdzka skončila divne,
kôli pastorovej manželkinej nechtenej prítomnosti. Skoro ráno okolo 2, som skončil prvú časť
modlitebnej schôdzky a chcel som ju poslať domov, ale sedela ako keby mala čo povedať. Bol
som si istý, že nikto z modlitebných členov neprezradil nič, ale moja manželka a ja nejako sme
skončili prezrádzať detaily tajomstva.
Prezradil som, že sme navštevovali Nebo a Peklo podľa požiadavky a mnohí dostali dary
duchovného zraku, proroctva, rozoznávať medzi démonskymi a Nebeskými duchmi,
rozprávanie v jazykoch, vieru, múdrosť a vedomosť. Prezradil som, že som v priebehu písania
knihy týchto udalostí, ktorá bude vydaná, tak som ju povzbudil aby šla späť do svojho kostola a
usilovne sa modlila.
Boh plánoval mi otvoriť môj duchovný zrak túto Nedeľnú noc pri modlitebnej schôdzke a
potvrdil to s členmi, ktorí majú otvorené duchovné oči. Ale Boh bol rozzúrený mojou
neschopnosťou udržať Jeho tajomstvá. Moja naivná myseľ si myslela, že je to v poriadku
vykecať niektoré tajomstvá, lenže som urobil obrovskú chybu. Z tohto dôvodu, bol plán
odvolaný mi otvoriť duchovné oči.
Ježiš bol z toho veľmi smutný. Počas modlenia, sestra Baek, Bong-Nyo nariekala, “Ako môže
byť z toho čo sme povedali veľká vec?” Bezútešne vzlykala. Kôli tomu, že som nemohol udržať
tajomstvo som sa stal nešťastnícka ľudská bytosť a nemohol som zniesť vinu. Ako sa cíti
Samson? Keď Samson odhalil svoje tajomstvo, že bol naziritský, zradil tým vzťah s Bohom.
Sister Baek, Bong-Nyo: * Pánove personálne vynadanie Pastorovi Kimovi
“Moja milá Bong-Nyo, prečo tak veľmi nariekaš? Tvoj pastor Kim, Yong-Doo urobil veľkú
chybu, ale prečo ty plačeš?” Spýtal sa so striktným hlasom. “Pastor Kim sa musí pokajať.
Udalosti čo sa dejú v tvojom kostole musia byť zapísané v knihe a uverejnené svetu. Do vtedy
to musí zostať tajomstvo. Ale prečo odhalil tajomstvo a zhrešil proti Mne?” Pán bol sklamaný.
“Toto tajomstvo odhalí pravdivú totožnosť diabla; takže, bude veľa skúšok po ceste. Nemáš
dôvod plakať. Povedz Pastorovi Kimovi čo som ti povedal.” Ježišov hrozný hnev pokračoval.
“Pastor Kim prezradil zverené tajomstvá susedovej pastorovej manželke a neviem prečo
urobil takú hriešnu vec. Pastorové Kimové previnenie je obrovské, ale neplač.”

Ježiš vysvetlil. “Tak ako sa kongregácia modlí v jednote a všetky príhody čo ste prežili to
prinesie veľký šok po celom svete. Diabol nechce aby jeho totožnosť bola odhalená svetu a
zúfalo sa pokúša to schovávať. Bojí sa, že kongregácia mala ozajstné prežitie, ktoré ho odhali
aj s jeho anjelmi. Keď tieto pravdy z ich existencie a ich totožnosti vyjdu na javo pred tým než
kniha bude dokončená, diablové útoky sa zosilnia a budete musieť vytrpieť viac. Pokiaľ nie
sú všetky detaily nočných modlitieb úplne zapísane, tak je to zapečatené tajomstvo. Dám vám
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ešte jednu šancu. Pastor Kim sa bude musieť sústrediť na modlenie a písanie knihy. Tak tiež,
každý s darom proroctva musí odložiť modlenie pre druhých.”
Ježiš pokarhal pastorov a ich manželky pre ich nedostatočné sústredenie sa. Ježiš prísne
povedal, že kostoly budované v Jeho mene musia byť schopné nájsť riešenie vo svojom vnútri k
hocijakým problémom nech sú aké koľvek veľké. “Keď sa naskytne problém v cirkvy, pastor a
jeho manželka sa musia modliť v súhlase a tam určite bude odpoveď od Boha. Mnohí nie sú
schopní vytrvať, chodia tu a tam, hľadajú ľudí s darom proroctva aby sa za nich modlili.
Takých je vás toľko veľa a zarmucuje Ma to. Keď pastorove manželky asistujú a modlia sa s
ich pastorom, kľačia pred oltárom v ich kostole, Boh odpovie na ich modlitby. Tak tiež, keď
ste sa modlili a položili ste všetky starosti pred Boha, potom ste čakali, lebo toto je pravdivá
viera.”
Počas poobedňajšej služby, bolo to jedno ako úprimne Pastor Kim viedol uznávanie a bolo to
jedno aké silné bolo jeho kázanie, Ježiš v tichosti stál pri kazateľnici s rozhnevaným výrazom
na tvári. Pastor Kim doručil kázanie až studený pot mu tiekol po tvári, ale nevyzeralo to že by
to uspokojilo Ježiša. Pastor mi pripadal opustený a neúspešný. Pomodlila som sa úprimnú
žiadosť Ježišovi, ale prísne odpovedel, “Iba keď Pastor Kim bude prosiť o odpustenie s
kajúcnickym srdcom a nás Nebeský Otec sa pozrie a rozhodne.”
Ježiš prikázal, “Keď ešte raz prezradíte tieto tajomstvá verejnosti, všetky duchovné dary vám
odoberiem.” Pastor Kim sa musel vyvarovať kontaktom s jeho rozšírenou rodinou a blízkymi
kamarátmi a oddialiť sa od vonkajšieho sveta. Ježiš vyžadoval, že sa pastor bude sústrediť na
modlenie a zapíše všetko čo mu Pán ukázal, aby rýchlo vydal knihu.
Opýtala som sa, “Ježiš, čo keď sa vráti pastorova manželka zo susedného kostola, ktorá prišla
domov k Pastorovi Kimovi v Nedeľu poobede sa porozprávať a modliť sa? Náš pastor má jemné
srdce a nemôže povedať nie.” Pán dôrazne povedal, “Čo som čarodejnícky doktor? Prečo sa
ma sústavne vypytuješ, ako keby som bol osudný rozprávač?” Pastorom a ich manželkám
povedal, “Vy sa musíte sústrediť na modlenie, hľadať ma a volať ma. Potom vám odpoviem.
Neviem prečo chodíte tu a tam hľadáte odpovede!” Bol veľmi nešťastný z toho.

==== DEŇ 17 ====
Diákonka Shin, Sung-Kyung:
Od Nedele, som sa modlila v jazykoch tri dni. Zrazu moje telo bolo horúce a začala som sa
modliť ešte silnejšie v jazykoch. Jasné svetlo na mňa svietilo a rozplakala som sa s modlitebnou
spoveďou. Plač a pot mi pokryli tvár, pokiaľ veľký zoznam hriechov, ktoré som spáchala mi
prišli na rozum.
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Nikdy som nedodržovala sväté Nedele v uctievaní Boha, napriek môjmu titulu ako diákonka v
mojom kostole a často som zlostila môjho pastora. Nespočítateľne krát ma povzbudzoval ale aj
vynadal mi. Ale šli jedným uchom dnu a druhým von. Môj vonkajší vzhľad bol slušná
‘diákonka’, pri tom moje srdce nemalo žiadny vzťah k Bohu. Toto bol hlavný dôvod prečo som
sa chcela zúčasniť nočnej modlitby a bola som rozhodnutá že ma to zmení.
Kim, Yong-Doo: * Pastorove Kimove pokánie
Deň v korom som mal dostať duchovný dar bol posunutý, lebo som neposlúchol Pánovu
žiadosť aby som utajil Jeho tajomstvo. Prezradil som tajomstvo mojim blízkym kamarátom a
toto mimoriadne nahnevalo Jeziša. Ľudsky povedané, nebolo to také hrozné. Bola to chyba,
ktorú hocikto môže urobiť, ale Bohové myšlienky sú úplne iné od našich. Keď budeme hlbšie
skúmať v duchovom svete, Pán chce aby sme boli viac duchovne citlivejší. Pokiaľ kniha nebola
dokončená, On od nás vyžadoval, aby sme sa oddelili z vonkajšieho sveta. Tri dni som sa kajal
deň a noc, ale nezdalo sa, že by Pánova zlosť ustupovala. Ježiš mi prikázal aby som prestal
písať knihu. Mojej dcéry Joo-Eun možnosti rozlišovanie duchov, proroctvo a všetkých šesť
duchovných darov bolo odobratých, ako aj dary ostatných členov, naplnilo mi to srdce
smutkom. Bolo to ako prekliatie.
Nevedel som čo mám robiť. Pomyslel som si, “Ako mám pastorovať tento kostol? Som Bohom
odrieknutý?” Také hanebné myšlienky mi naplňovali srdce. Ale nemohol som iba sedieť a
vzdať sa. Plakal som, kajal som sa, prosil, kričal a modlil som sa rôznymi spôsobmi modlenia
aké ma len napadli pri pokračovaní hlasitého nariekania. Keď som doručil večernú kázeň,
nemohol som vidieť pred sebou, lebo moje oči boli tak napuchnuté. Štyri až päť hodinovú
kázeň som obvykle ľahko doručil bolo tak náročné a nemohol som dať moju kázeň v ten večer.
Svetlo bolo vypnuté a s piesňami sme sa všetci modlili na kajanie pre naše hriechy.
“Pane, prosím daj mi ešte jednu šancu!” Modlil som sa. Použil som každý Biblický verš, ktorý
sa ma týkal k dôkladnému hájeniu môjho prípadu. Každý člen modlitebnej skupiny plakal a
horlivo sa modlili so mnou. Oh, dotklo sa ma to, že až slzy som mal v očiach a bol som
povďačný mojej kongregácii! Pán mal súcit na tých mladých a chudáckych členov.
Keď Pán počul naše ovplyvňujúce modlitby, rozhodol sa mi dať druhú šancu. Pán jasne oznámil
od teraz všetko musí byť udržané tajne, až do vtedy pokiaľ kniha nebude ukončená. Nikto z
vonku nesmie vedieť o týchto veciach. Ešte aj kongregácii Pán nechcel oznámiť každý detail,
ale povedal iba limitovanú časť. Každá konverzácia čo sa týka tejto témy musí byť schválená
pastorom a limitovaná do minimálnej informácie.
* Transformácia mojích rúk
Pokiaľ som sa modlil 30 minút s držanými rukami hore, obidve moje ramená a ruky sa začali
pohybovať v takom nejakom postupe. Najprv, moja pravá dlaň sa pohla smerujúco von. Po
pokračovacom modlení v jazykoch aj moja ľavá dlaň sa tiež začala hýbať smerujúco von.
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Pohyb bol veľmi pomalý. Myslel som si, keby taká mala byť rýchlosť duchovného zobudenia,
nevydržal by som hodinu. Druhým členom, ešte aj po krátkych modlitbách sa im Ježiš objavil a
boli schopný vidieť démonskych duchov. Ja som pastor, ale On narábal so mnou veľmi
húževnato. Vzalo to priemerne 20-30 minút pred tým než som videl nejaký náznak zmeny a pri
tomto švungu som bol ustarostený aby som nestratil moju vôľu.

Modlil som sa dve až tri hodiny, a ako obvykle, moje ruky opakovali pohyb, keď zrazu som
cítil elektrický šok neúprosne mi prešiel cez hlavu. Myslel som si, “Toto je to, to je moje
uvedenie do duchovného sveta,” a bol som naplnený zvedavosťou. Modlil som sa o mnoho
silnejšie pokiaľ elektrický prúd sa nepretržite triasol po mojom celom tele.
* Útok množstva démonskych duchov
Ako obvykle som sa modlil s držanými rukami hore, asi približne štyri hodiny. Zrazu, beztvarné
telo prišlo a stočilo moje zápästie. Bodlo ma to do krku s ostrým predmetom a cítil som na pravej
strane môjho chrbátu ako keby ma rezali s ostrým nožom. Plakal som vo veľkej bolesti a spadol
som do predu, ako moje telo bolo paralyzované. Vzpieral som sa, ale nepomohlo.
Démoni sa mi posmievali, hovorili, “Ty si trúfaš mať tvoj duchovný zrak otvorený? Keď ty
dostaneš to otvorenie, ako si myslíš, že prežijeme? Ešte aj teraz sme kruto potrestaný, lebo sa
všetci toľko modlíte! Nemáme šancu od kedy neustále uctievaš, dávaš svoju kázeň a modlíš sa, ale
vyzerá to tak, že dnes nadošiel deň pre teba. Vzal si úplne netušiacich hlupákov a pomohol si im
dostať duchovné dary. Zaplatíš za to čo si urobil!” Potom hromada démonskych duchov vošlo do
môjho tela.
Chytal som dych. Démoni agresívne chodili po mojom tele a pôsobili hrozivú bolesť. Pokúšal som
sa zastaviť všetky pohyby, ale bolesť pokračovala. Celé moje telo zmeravelo. Každý sval, nerv, kĺb
a kosť ma ukrutne bolelo. Nemohol som ani plakať, aj keď som bol v takej bolesti. Čím viac som
kričal tým viac rany pulzovali s bolesťou.
“Pane! Je mi ľúto. Zachráň ma. Prosím Ťa zachráň ma! Nemôžem vydržať túto bolesť,” Plakal
som. Modlitebná kongregácia bola šokovaná a okamžite utekali ku kazateľnici. Všetci boli
vyľakaný. Nevedeli čo robiť, tak bezmocne pozerali na mňa na znamenie. Zakričal som, “Vy
hnusný démoni, v mene Ježiša z Nazaretu, utečte odo mňa!” Démoni neodišli. Pri mnohých
príležitostiach, keď som vyslovil Ježišove meno démoni okamžite utiekli, ale tento krát nevadilo
ako som hlasno kričal oni sa nepohli.
Začali ma škrtiť, hýbali sa dole a späť po mojom krku a neprestajne ma zarezávali so sekerou,
pokiaľ mi kaličili oboje ruky. Nakoniec, urobili tak aby nebolo možné rozprávať. Mohol som iba
dýchať a ešte aj to spôsobovalo veľké muky a bolesť po celom mojom tele. Nazbieral som všetku
moju silu a naliehal som na celú kongregáciu aby ma obkolesili a modlili sa ako keby im išlo o
život. “Pane! Pane! Zachráň ma!” Tieto slová vyšli zo mňa nedobrovoľne.
* Silné modlitby kongregácie
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Členovia plakali. Pýtal som sa členov s duchovným darom zraku aby urýchlene identifikovali
aký démoni sú vo mne, ale všetci spolu povedali, že nemôžu nič vidieť. Celý ten čas moja pravá
zápäsť bola skrútena a paralyzovaná.
Nariadil som kongregáciu aby volali Ježiša na pomoc identifikovať démonov. Modlili sme sa
dosť dĺho a títo s duchovným zrakom začali hovoriť čo videli. (Efezským 1:18-19) Spústa
démonov vo mne prišlo do Pánovho kostola s určitým rozkazom od hlavného démona pekla.
Ich neviditelnosť a schopnosť sa premeniť do rôznych tvarov urobilo ťažké ich vidieť bez
intenzívneho modlenia. Ježiš povedal, “Moje drahé ovečky, kôli vaším úprimným modlitbám a
plakaniu pre vášho pastora, Dovolím vam vidieť démonov.”
Bolo tam asi 30 démonov a veľmi dlho čakali na príležitosť k útoku. Keď susedný pastor a jeho
manželka prišli na návštevu, démoni videli príležitosť a prepašovali sa za nimi. Kráľ démonov
Pekla im dal priami rozkaz, zareval, “Keď vojdete do Pánovho Kostola musíte byť významne
viac opatrnejší než v iných kostoloch. Sú tam mnoho členov, ktorí majú dar duchovného zraku a
mnoho z mojich podriadených následníkov bolo vyhnaných preč, lebo ich pravdivé totožnosti
boli odhalené. Teraz musíte počkať na pravý čas k útoku na Pastora Kima. Keď ho budeme
môcť poraziť, všetko ostatné bude ľahko vyriešené. Choďte a umožnite to.”
Nášho susedného pastora manželka nemá takú vieru že by lákala démonov k sebe, alebo
následovala do okola démonov. Čo ja viem, ona je modlitebný bojovník, ktorý sa usilovne
modlí. Démoni sa snažili veľmi ťažko schovať ich totožnosti a nájsť nástroj k použitiu. Keď
vedeli, že pastorova manželka chcela prísť na návštevu, následovali ju do vnútra a využili
ľudskú vytrvalú potrebu pre súcit ako návnadu.
“Ježiš, ukáž nám démonovu totožnosť. Ježiš, prosím objav nám ich,” všetci sme sa modlili.
Potom, niekto zakričal, “Wow! Vidím ich. Môžem vidieť!” Boli tam asi 15 démonov, ktorí
vyzerali ako okrúhle šošovicové palacinky. Mali mnoho oči a kotúľali sa do okola môjho tela.
Zbytok démonov boli rôznych tvarov a veľkostí. Bola tam obrovská stonožka, húsenica, tmavo
tienistý démon, ženský démon a lev. Zúrivo som popýtal kongregáciu aby ma obkolesili a
úprimne sa modlili v jazykoch, dotýkali sa bolestivých častí môjho tela. Začali sa dotýkať môjho
tela a začali sa modliť.
Niekto zakričal, “Pastor, démoni sa premieňajú! Oni sa nerozchádzjú, ale spájajú sa!”
Odpovedel som, “Je to pravda? Modlite sa so silou a právom a vyhoďte ich von!” Kongregácia
zakričala jednohlasne, “V mene Ježiša, choďte preč z tela nášho pastora! Choďte do Pekla!”
Joo-Eun zakričala, “Títo zlý démoni sedia v tebe so spolu zamknutými rukami. Oh, no! Čo
urobíme?” Hlasno som zakričal, “Ďalej sa modlíte. Keď prestanete tak budeme vo veľkom
nešťastí.” Všetci sa zúfalo modlili. (Efezským 6:10-11) “Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile
jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.”
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Sestra Baek zvrieskla, “Pastor, démon sa zase premenil.” Opýtal som sa, “Čo to je teraz?”
Odpovedela, “Je to odporné! Tento krát sa to premenilo na čiernu stonožku. Kuše váš krk s
dvoma ostrými jedovatými zubami a zapichlo to tŕň vo vašom tele. Čo urobíme?” Stonožka je
napichnutá na vašom chrbte!” Okamžite som cítil neznesiteľnú bolesť a vyskočil som, čo mi
posobilo viac agóniu. Potom som sa zrútil do predu.
Znovu som plakal, “Pane, prosím Ťa pomôž mi!” nevadilo ako
hlasne som volal, neprišiel. Nariadil som kongregácii,
“Ponáhľajte sa a volajte Ježiša!” Volali spolu, “Pane, kde si?
Prosíme ponáhľaj sa a pomôž pastorovi!” Po prosení, sa Ježiš
pred nami objavil.
Bol som nazlostený, lebo som cítil, že to vzalo Ježišovi veľmi
dlho. Myslel som si, “Kde bol Ježiš, že mu to vzalo tak dlho?”
Ježiš mi opovedel, “Ja ti pomôžem. Neboj sa.” S ich
duchovným zrakom, kongregácia videla vchádzať Ježiša do
môjho tela a povedali, že vyháňal démonov von. Démoni sa
spojili a premenili do niečoho takého ako gumičiek.
Ježiš ich vytiahol von. Keď ich vytiahol z jednej strany, tak sa
napichli na opačnú stranu a roztiahnutí, nešli von. Vyžadovalo
to veľa času nalepených démonov dostať von. Verím, že Ježišovi to trvalo schválne dlho aby
vycvičil našu vieru. (Jakubov 4:7) “Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od
vás.”

V Biblii, keď Ježiš hovoril, démoni sa triasli od strachu a Jemu sa poddali. Musel tam byť
dôvod, že Ježišovi to trvalo tak dlho. Ježiš chcel vyskúšať pružnosť našej kongregácie a aby
sme prežili spoločné pričínenie k odohnávaniu démonov. Modlitebné zhromaždenie začalo o
pol noci a pokračovalo až do 7 budúceho rána. Moje telo bolo stále v nesmiernej bolesti a
kongregácia pokračovala v modlení.
Keď kongregácia ma obklopila v modlení, moje brucho zavrčalo plné plynu. Moje telo ma
bolelo a brucho bolo v takej veľkej bolesti, že som to nemohol viac vydržať. Bol tam veľmi
nepríjemný zápach zo mňa, že to vadilo kongregácii. Veľmi som sa hanbil; bolo to ako keby
niečo v mojom vnútri hnilo a šlo von.
Niekto povedal, “Prosím kontroluj sa.” S tým, všetci sa rozosmiali. Povedal som, “Nie je čas na
smianie. Pokračujte s modlením k Bohovi.” Zdvorilo sa vrátili k modleniu. “Joo-Eun, ešte stále
Pán vyberá démonov zo mňa?” Opýtal som sa. “Ponáhľaj sa a pozri.” Okamžite traja členovia
ohlásili, že Ježiš chytal démonov jeden po druhom a zviazoval ich. Dvaja pozostávajúci démoni
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sa nevzdávali len tak ľahko. Ježiš nakoniec pochytal a zviazal všetkých démonov, ktorý ma
týrali. Sľúbil, že ich hodí do ohnivej jamy.
Pozdejšie Ježiš povedal, “Wow! ‘malé ovečky’ Pánovho Kostola si vedia vyrovnať účty! Vaše
plakania a modlitby pre Pastora Kima ma naozaj dojali, a keď sa trápite, modlíte a stojíte pri
ňom pokiaľ zápasi s démonmi. Pokračujte ešte malú chvíľu dlhšie. Otvorím Pastorovi Kimovi
duchovný zrak a bude môcť vidieť v detailoch Nebo a Peklo. On potom napíše tieto pohľady
do knihy a podelí sa nimi s celým svetom. Mnoho stratených duší bude čítať túto knihu, bude
zachránených a vrátia sa ku mne.”
Keď som sa vrátil domov a ľahol som si, že si oddýchnem, rany z kúsania a škrabania boli
neznesiteľné. Bolo to tak nesmierne bolestivé, že keď som sa nadýchol alebo ľahol, som kričal
v agónií. Moja manželka, Jozef a Joo-Eun sa začali úprimne modliť.
Pokiaľ sa Joo-Eun modlila, počula Ježiša povedať, “Keď zlý duchovia odišli, oni neodišli
potichu. Namiesto toho, zanechali následok bolestivých uhryznutí a škrabancov, aby si trpel
po mnoho ďalších dní. Keďže tvoja manželka dostala dar uzdravenia, nech položí svoje ruky
na tvoje rany a modlí sa.” Moja manželka okamžite položila svoje ruky na moje rany, ale sa
neuzdravili dosť skoro. Kotúľal som sa na zemi v bolesti a žiadal som Pána. “Pane, moja
manželka má dar uzdravenia, ale prečo ešte stále trpím agonickou bolesťou?” Pán vysvetlil, že
jej moc uzdravenia je slabá, ale ma uistil, že pomaly budem na tom lepšie. Pretože som
nedočkavý a nechcel som čakať, utekal som k blízkemu doktorovi na liečenie, ale bolesť bola
tak intenzívna, že som prestal liečbu. Moja manželka povedala, “V našom 20 ročnom
manželstve som ťa nikdy nevidela v takej agónii a bolesti.”
Sister Baek, Bong-Nyo: * Naše domovy v Nebi
Pokiaľ som sa modlila za môjho pastora, Pán mi ukázal môjho pastora domov v Nebi. (Ján 14:2-3)
Pastor Kimov dom šiel hore od 360 do 370 poschodí a jeho manželkin dom bol od 270 do 280
poschodí. Jozefov dom bol štvor poschodový a piate poschodie bolo skoro hotové. Joo-Eun
dom bol 12 poschodový a 13 poschodie bolo na ceste. Opýtala som sa, “Pane, Jozef a Joo-Eun
domy sa stavajú po jednom poschodí, pokiaľ pastorov a jeho manželky domy su stavajú po
desietkach. Prečo je to tak?” “Nielen, že pastor pripravý kázeň a požehná s tým kongregáciu,
ale sa aj usilovne za vás modlí. Pastorova modlitba je o veľa silnejšia v porovnaní s tvojou.
Pastorove služobníctvo pre jeho kongregáciu je to, čo umožňuje jeho dom postaviť skôr. Tak
isto pastorova manželka, Kang Hyun-Ja, pripraví jedlo pre kongregáciu deň a noc. Nie len to,
cez týždeň nakrmí a oblečie tvoju rodinu denne. Jej odmena v Nebi bude veľká. Joo-Eun má
tendenciu kričať a argumentovať; najmenšia situácia ju podráždi. Mohla by sa stať
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arogantná, tak ju drž skromne. Jozef je taky rezervovaný, že často vyzerá zlostne. Ešte aj keď
Ja ho vidím, jeho výraz nie je priateľsky a chcem aby to zmenil. Keď tvoj pastor spomenie v
kázni čo potrebuje Jozef opraviť, je urazený s názorom. Chcem aby Jozef akceptoval tieto
konštruktívne kritiky s vierou a aby bol poslušný. Potom jeho dom bude postavený.”
Haak-Sung dom bol desať poschodový a oporné stĺpy na 11 poschodí už boli postavené a YooKyung dom mal 7 poschodí. Ježiš mi povedal, pretože tajomstvo tohto kostola bolo prezradené
pastorom a jeho manželkou, 50 poschodí z pastorovho domu a 30 z jeho manželkiného domu
spadli.
Keď som šla do večernej služby, Pastor Kim vyzeral krehký, ako keby sa bol modlil a plakal na
nejaký čas. Oči mal napuchnuté a nemohol poriadne vidieť. Priznala som to Pánovi. “Pane, náš
pastor skúsil toľko veľa utrpení dnes od démonov. Daj mu sílu.” Ježiš láskavo prišiel a utešil
ma, “Každý má rodinných členov, ktorí ich utešia, ale moja najdrahšia Baek Bong-Nyo, ty
nemáš nikoho a nič. Ja teba uteším.” Pokračoval, “Ty mňa miluješ nad všetkým iným a preto
Ja si ťa veľmi vážim!”
Za chvíľu na to, dvaja krásny anjeli zostúpili z Neba. Boli vysoký a veľmi pekný. Jedného som
poznala bol Archanjel Michal a druhý sa mi predstavil hovoril, “Sestra Baek, Bong-Nyo, Ja som
Gabriel a ja stojím pred Bohom. Pán mi nariadil aby som ťa sprevádzal, tak som prišiel.” Som
odpovedela, “Oh, áno, ďakujem.” Začali ma brať hore do atmosféry. Zrazu sa objavila veľká
skupina démonskych duší nás zablokovať.
Tváre démonov boli veľmi rozdielne. Videla som drakovu hlavu, veľkých hadov a rôzne
živočíšne duše, všetci boli pripravení na nás zaútočiť. Zhromaždili sa s inými démonskými
sílami a ich bojova sila rýchlo narástla, ale Gabriel a Michal sa vôbec necítili byť ohrozený.
Namiesto toho vyzerali spokojne. Keď dvihli ruky, démoni rýchlo zmizli. (Zjavenie 12:7-9)
Po zmizení démonov sme došli do Neba a z dialky, ma Ježiš privítal. Zakričal, “Milujem ťa
drahá Baek Bong-Nyo. Milujem ťa.” Ježiš a ja sme sa vozili na oblakoch, cestovali sme po
celom Nebi. Je tam veľa hôr v Nebi, všetky zo zlata. Keď som videla oblohy v Nebi, tak
myšlienka sa vrátiť domov zmizla z mojej mysle.
Lee, Haak-Sung: * Ježiš plače s Pastorom Kimom
Šli sme hlásiť evanjelium svedčiť od 4 po obede až do 7 večera. Potom, som bola na ceste do
kostola sa modliť. Videla som nášho pastora sa modliť a plakať na kolenách s rukami vysoko
hore. Videla som Ježiša stáť vedľa pastora. Ježišova hlava ťažko krvácala a Jeho krv kvapkala
na jeho rúcho. Bol krvou premočený. Ježiš objímal Pastora Kima a plakal. Všetky svetlá boli
vypnuté vo svätyni, ale blízko kazateľnice ostré svetlo svietilo z Ježiša. V pozadí, pesnička o
Kristovom utrpení sa volala ‘Tri klince’ ustavične hrala.
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Pozdejšie tejto noci, mi Ježiš povedal, “Nevadí aké studené je počasie, je najlepšie sa modliť v
ľahkom oblečení, na kolenách a s rukami vystretými hore. Keď ti je
zima, Ja ti pošlem oheň, tak sa predtým neboj. Keď sa oblečieš do
objemných vecí, zaspíš pokiaľ sa modlíš. Rozumieš?”
Kim, Joo-Eun:

* Ľutovanie v súhlase

Pokiaľ som sa modlila v jazykoch, hnusný trojhlavý drak na mňa skočil.
Pohyboval sa do predu a do zadu aby ma nastrašil, ale odohnala som to
povedaním, “V mene Ježiša Krista, ty hnusný démon, uteč odo mňa! Choď
preč odo mňa!” Pokračoval som sa modliť v jazykoch. Ježiš sa predo mnou objavil a bol
obzvlášť potichu. Bez jediného slova stál dĺho predo mnou, nariekal. Vypytovala som sa ho
mnohými otázkami, ale iba ronil slzy. Dnes, vo večernej službe, Pastor s plačom sa spovedal,
“Som hĺboko sužovaný, lebo som spôsobil Pánovi toľko bolesti. Pane, veľmi som zhrešil proti
tebe.” Všetci sme sa sústredili na spievanie a kájanie v zhode. Ježiš, pastor a my všetci sme
spolu plakali. (1 Ján 5:4)

==== DEŇ 18 ====

(1 Petrov 5:6-10)

Lee, Haak-Sung: * Fyzické útočenie na démonov!
Vo večernej službe nám pastor povedal, “Keď sa démoni ukážu, nebojte sa, ale drzo bojujte z tváre
do tváre! Títo hnusný démoni sú nič, tak sa ich nebojte. Keď pôjdete hlbšie do duchovnej sféry a
budete sa odvážne modliť, nájdete opozíciu [vo forme démonov]. Keď sa to stane, tak to uchyťte
a roztrhajte na kusy; zničte to!” Pomyslel som si, “Ako my môžme urobiť niečo také
strašidelným démonom? On musí zveličovať.” Ale pastor to zopakoval s pevným presvedčením,
“My to môžme urobiť. My sme boli napadnutý a vydržali sme veľa zlého. Teraz je rada na nás
sa pomstiť a zaútočiť na nich.” Potom nám viditeľne ukázal ako ich fyzicky napadnúť.

“My naozaj môžme chytiť démonov?” Som si myslel. Do teraz sme mohli používať Ježišove
meno ako zbraň, ale nám bolo povedané, že môžme zaskočiť démovov s fyzickými rukami
bojovať proti nim!
Potom pozdejšie, pokiaľ som sa modlil v jazykoch, dvaja démoni z predošla sa vrátili. Jeden bol
svalnatý démon a druhý mal niekoľko tvári. Držalo to pávove pierko a ako pred tým, to použilo
jemný koniec pierka k štekleniu mojích nosných dierok. Pamätal som si kázeň, ktorú dal pastor
vo večernej službe. (Jakubov 4:7) Vystrčil som moju fyzickú ruku, predstieral som, že
odoberiem pierko démonovi. Myslel som si, “Oh, ako to môže byť? To pierko je teraz v mojej
ruke!” Bol to zázrak.
Začal som ustavične pichať démona s ostrou špicatou špičkou pierka. Démon kričal, “Auč!”
Rýchlo som to celé napadol, bodal som to nemilosrdne. Skákalo to hore a dole vykrikovalo, “Auč!
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Zachráň ma!” Zelená tekutina vytiekla von z rán. To musí byť toho krv. Keď druhý démon to
videl, tak bol šokovaný, že utekalo to preč od strachu.
Pastor Kim sa naďalej modlil, znášal jeho bolestivé rany, ktoré démoni zanechali na jeho tele.
Ježiš sa k nemu priblížil a ustavične sa mu dotýkal rán s Jeho rukami. Ježiš prišiel ku mne a
povedal, “Haak-Sung, nenechaj svoje ruky spadnúť aj keď je to ťažké. Modlitba s rukami
vysoko hore má o veľa väčšiu silu.”
Kim, Joo-Eun:
Dnes, tam bolo veľmi veľa divne vyzerajúcich démonov a neustále sa predo mnou objavovali.
Nahlas som zakričala, “Vy démoni, v mene Ježiša, utečte odo mňa.” Zmizli. Pokračovala som v
modlení. Odrazu naozaj silne vyzerajúci mužský démon kráčal proti mne mumlal, “Hej, prestaň
sa modliť. Veľmi sa modlíš na to že si malé decko.” Vykríkla som, “Hej ty hnusný diabol! V
mene Ježiša, uteč odo mňa!” Diabol zmizol.
Ako som pokračovala v modlení, prišiel démon vo forme peknej ženy. Tento diabol bol taký
pôvabný a krásny, že som si nemohla predstaviť, že to bol démon. (2 Korintským 11:14-15) Ešte
aj keď prehovorila bolo to rafinované. Povedala, “Prosím nemodli sa. Prečo sa modlíš?”
Ignorovala som ju a ona sa rozčúlila. “Hej, prečo sa modlíš? Keď sa modlíš, vidíš niečo
zaujimavé?” povedala a potom zakričala, “Prestaň sa modliť!” Ja som kričala, “V mene Ježiša,
uteč odo mňa!” a okamžite sa začala párať na polovicu od hlavy až do jej rázcochy. Pokrčila
som plecom s odporom, hovorila som, “Och, to je hnus!” Keď sa jej telo rozpolilo na polovicu,
odhalilo to vo vnútri odporného démona. Ešte stále sa nemôžem s tým zmieriť, že z vonku bol
taký odlišný od toho čo bol vo vnútri.
Pozdejšie som videla démona, ktorý sa zdal byť taky nevinný chlapec s červenou šatkou na
hlave. Bol schopný hrať šeredné triky s očami. Pokúšala som sa to odohnať v Ježišovom mene,
ale tento démon odporoval a len tak ľahko sa nepohol. Neprestajne som sa modlila, so zaťatými
zubami. Potom démon zmizol.
* Pokrstený v Žiarivom Ohni
Uvedomila som si koľko je rôznych typov démonov. Videla som ich ako obťažujú druhých
členov. Ustavične prichádzali a odchádzali a pohybovali sa v okolí v absolutnom zmätku.
Pokiaľ som sa modlila, som sa divila ako sa má Pastor Kim. Pozrela som sa na neho, ale
namiesto neho som videla guľu žiarivého ohňa na jeho mieste. Prekvapene som otvorila oči,
aby som si overila čo som videla a videla som Pastora sedieť na jeho stoličke ako obvykle sa
modliť. Keď som znovu zatvorila oči, videla som veľkú guľu žiarivého ohňa. Démoni stáli pri
pastorovi bez mocní, nemohli ho napadnúť, tak sa premiestnili na útok do kongregácii.
Odrazu, dlhovlasý ženský démon sa objavil a kusol ma do ľavej ruky s jej jedovatými zubami
ako Drakula. Pokúšala som sa ju odstrčiť, ale som nemohla. Nemohla som ani premýšľať, lebo
som bola v agonickej bolesti. Volala som, “Pane, Pane, pomôž mi!” Priblížila som sa ku
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pastorovej manželke a pokračovala som v modlení s vystretými rukami vysoko hore. Okolo 100
démonov ma prišlo vyrušovať z modlenia. Som protiútočila kričaním, “Vy hnusný démoni,
prečo tak to žijete? Prečo ma obťažujete?” Jeden s ostrými tesákami utekal oproti mne vrieskal,
“My ťa chceme poslať do Pekla.” Odpovedela som, “Čo? Do Pekla? Ste smiešny! Hej, vy
hnusný démoni, utečte odo mňa. V mene Ježiša, utečte odo mňa.” V tom momente, každý jeden
z nich ušiel. Uvedomila som si, že keď chcem navštíviť Nebo, musím ťažko bojovať proti zlým
démonskym silám.
* Pastorovia, ktorí prerušili ich pastorské povinnosti
Dlho som sa ďalej modlila, keď sa objavil Ježiš, volal ma mojou prezývkou, “Sesame! Moja
drahá Sesame, ide ti veľmi dobre to vyhadzovanie zlých duchov!” Odpovedela som, “Ježiš,
práve som si vspomenula, že môj otec sa ťa chcel na niečo opýtať. Sú pastory, ktorí prestali byť
pastormi a vrátili sa do pozemských robôt. Čo sa stane s tými pastormi?” Ježiš neochotne
odpovedel, “Ty si veľmi mladá na to aby som ti to vysvetlil, ale počúvaj dobre a povedz mu
presne to čo ti hovorím.” Pokračoval, “Pastory, ktorí sa vzdajú byť pastormi, kôli ťažkostiam,
budú prísne potrestaní mojím Nebeským Otcom. Nebeský Otec ich pokarhá, ‘Prečo si prestal
byť pastorom? Dal som ti schopnosti robiť pastorské povinnosti, ale prečo si sa rozhodol
prestať bez môjho dovolenia? Urobil si veľkú chybu. Musíš sa pokajať!’ Potom s jeho
zvyškom života musí poslušne následovať jeho kráčanie so mnou. Sú aj ľudia, ktorí
zanedbávali udržovať svätý Deň Pána a robili si čo chceli. Ti, ktorí nie sú znovu narodení,
otvorili svoje podniky. Nemali by byť žiadne podnikacie transakcie v Nedeľu ani náhodou.
Mnohí vyhlasujú s ústami, že sú spasení, ale sa mýlia. Keď sú naozaj spasení, ich životy by to
mali dokazovať! Náš Otec v Nebi má bystré oko na vás všetkých. Otcovi, každá duša je
vzácna a keď duša ide do Pekla podľa ich vlastnej vôle, Ho to veľmi hlboko bolí. Roní veľa
sĺz!”
* Tí, ktorí vyháňajú pastorov (Jakubov 3:16)
Potom som sa pýtala, “Ježiš, niekedy na TV som videla kostoly angažované v spore s pastorom
a ma to naozaj uvádza do rozpakov. Prečo sa kongregácie a ich pastory hádajú? Na koho
strane si v tom momente?” Ježiš povedal, “Ty si tak veľmi mladá, a aj tak sa pýtaš na také
otázky.” Odpovedela som, “Pane, som pastorova dcéra. Je mi ľúto, keď vidím ako vyhadzujú
pastora z kostola!” Ježiš odpovedel, “Pastor často robí chyby a to je problém. Dôležitejšie je,
keď kongregácia odporuje a vyhadzuje pastora, spáchajú obrovský hriech. Ešte aj tak, keď
človek v minulosti zhrešil, a keď sa úprimne pokorí a následuje Boha, tak ešte môže vojsť do
Neba. Nesmú opakovať taký hriech!” (Filipským 2:3)
Ďalej som sa pýtala na otázky. “Ježiš, my sa všetci spolu modlíme, ale prečo berieš iba sestru
Baek a jej rodinu navštíviť Nebo a Peklo? My sme pastorova rodina, pravda? Moja rodina
má väčšiu vieru, ale prečo Pane miluješ iba Haak-Sung, Yoo-Kyung a Sestru Baek, BongNyo?” Ježiš vybuchol smiechom na moju otázku a odpovedel, “Moja drahá Joo-Eun, to nie je
pravda. Oni majú taky ťažký život. Haak-Sung a Yoo-Kyung sú obaja psychologicky vyzvaný,
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pravda? Tak isto Sestra Baek, Bong-Nyo trpí s bolesťami chrbta. Majú iba trochu jedla a žijú
v malinkej izbe v suteréne, ale modlia sa bez prestania! Nevedia kedy budú vyhodený na
ulicu, aj tak sa poslušne modlia k Bohu. Hlavne ich milujem, lebo napriek tomu, že sú
obmedzený aj tak sa usilovne modlia! Potrebujú moju ochranu! Ty máš toľko veľa členov
rodiny, ale oni nemajú ani otca alebo manžela. Preto potrebujú moju osobnú pozornosť!“
(Exodus 33:19)
“Ježiš, náš pastor zapisuje všetky tieto duchovné zážitky do knihy. Keď kniha bude dokončená,
vezmeš nám späť všetky duchovné dary?” Pán povedal, “Joo-Eun, dar proroctva je veľmi
dôležitý dar, ktorý len tak ľahko nedostaneš a ani ho neodoberieš. Dar proroctva je iba vtedy
vzatý, keď tvoj Nebeský Otec to prikáže a inakšie je nechaný tak ako je.”
Lee, Yoo-Kyung: * Démoni sa boja vašej vieri
Dnes som bola napadnutá veľmi hrozným démonom, ktorý mi ukázal mnoho rôznych tvarov.
Povedala som Ježišovi, “Ježiš, démoni sú taký strašidelný!” On odpovedel, “Yoo-Kyung, ty
môžeš poraziť démonov. Démoni sa boja tvojej vieri, tak sa neboj. Anjeli sú vždy tu aby ťa
ochránili.”

Sister Baek, Bong-Nyo: * Totožnosť beztvarových démonov, ktorí napadli Pastora Kima
Silne som sa modlila v jazykoch, ale nemohla som nič vidieť. Všetko bolo čierne ako noc.
Usilovala som sa ísť hlbšie do duchovnej sféry, tak som sa modlila hlasnejšie. Všimla som si
mnoho okrúhlych predmetov sa krútiť dookola a okolo. Myslela som si, že by to mohli byť ti
istý démoni, ktorí zlomyselne napadli nášho pastora. Chcela som sa im pomstiť, tak som sa
intenzívne modlila. Vrúcne som sa modlila k Ježišovi a On povedal, “Opatrne sa na nich
pozri.” Vyzerali ako šošovicové palacinky. Bolo ich tam asi 20, kotúľali sa po celom kostole,
špehovali na príležitosť. Ježiš povedal, “Boli to tí neúspešní démoni, ktorí pokúsali a vykrútili
Pastorovi Kimovi ruku včera. Všetkých som vzal a vyhodil do horúcej jamy Pekla, ale zase sa
vrátili napadnúť mojích služobníkov. Bong-Nyo, musíš byť obzvlášť opatrná!”
Bola som informovaná, že kráľ démon dal tajný rozkaz, “V kostole je člen s darom duchovného
zraku, volá sa ‘Baek, Bong-Nyo’ a môže rozoznať kto sme. Sústreďte sa napadnúť túto ženu!”
Keby mi nebol Pán ukázal tíchto démonov, bolo by ich ťažko vidieť aj s darom duchovného
zraku. Pán mi povedal, že keď sa modlím hlbšie, budem môcť vidieť tíchto zlých duchov, ktorí
sú bez formy. Keď sa silne modlím, totožnosti démonov budú odhalené a zmiznú.
* Archanjeli Michal a Gabriel
Dvaja nádherní anjeli ma prišli odprevadiť do Neba. Boli to Michal a Gabriel. Nemôžu sa
rovnať k iným anjelom. “Náš milovaný Ježiš prikázal, aby sme sestru Baekovu, Bong-Nyo
odprevadili, tak sme osobne prišli.” Bola som pokorená, tým, ako si ma Pán úctil, niekoho tak
bezvýznamného ako som ja. Nevedela som ako reagovať. Horko tažko som ovládala moje
vzrušenie a dychtivo som ich následovala.
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V Nebi, mi Ježiš ukázal Edenskú Záhradu, ktorá bola úchvatná. V našej konverzácii, Ježiš mi
povedal, “Bong-Nyo, bolo to obtiažne včera vyhadzovať démonov vo vnútri Pastora Kima.
Musíš byť vyčerpaná. Démoni, ktorí boli v pastorovi sú ako kliešť, ktorý na teba prilipne a
nepustí. Tieto škodlivé hmyzy schovávajú svoje totožnosti a premieňajú svoje telá sa napnú a
povolia ako gumičky. Po schôdzke, Pastor Kim ťahal svoje boľavé telo odviesť sestru Shin
Sung-Kyung domov. Tieto mladé ovečky majú srdce ochraňovať ich pastora. Ako náhle som
to videl, ma to hlboko dojalo a rozhodol som sa pripojiť.”
Pokarčoval, “Posledný démon, čo bol prilepený v Pastorovi Kimovi bol rozhodnutý ho trápiť
ako dlho mohol. Musel som použiť násilie ho vytiahnuť z tamaď von. Bohužiaľ, vo vašom
kostole, medzi mladými ovečkami, ty si iba jediná čo môže vidieť Peklo. Viem, že je to ťažké
pre teba, ale by som ocenil keby si bola viac trpezlivejšia. Teraz tvoj Pastor Kim Yong-Doo
musí písať a uschovať to ako záznam. Časť Pekla čo si videla to nie je celé, ale iba malý úsek
toho. Je to želanie nášho Nebeského Otca aby mnoho duší bolo zachránených skrz tejto
práce. Lomí mi to srdce, že ťa neustále beriem do Pekla a viem, že tvoje srdce je tiež zlomené.
Od teraz ti iba ukážem len trochu, tak dôkladne pozoruj a ohlás to presne Pastorovi Kimovi
čo si videla.” Povedala som, “Ježiš, keď na tom trváš. Prosím ťa neukáž mi moju mamu a môjho
mladšieho brata. Nemôžem zniesť tu bolesť, keď ich vidím.” Ježiš odpovedel, “To nieje možné.
Musíš vidieť veci, ktoré sa ti nebudú páčiť vidieť, aby si svedčila pravdu.” Ako náhle
dopovedal, Pán ma vzal za ruku a viedol ma do Pekla.
* Navrátenie do Pekla
V Pekle je strašidelne. Naše mysle si to nedokážu predstaviť ako je zle v mieste kde všetka
úbohosť je zamknutá. Je to prekliate miesto iba s trápením, nariekaním a vrieskaním. Pán a ja
sme boli na úzkej ceste. Na každej strane bol pohľad na duše v ohromnej bolesti. Prišli sme na
miesto, kde na jednej strane cesty bola hlboká priepasť. Ježiš ma varoval, “Buď opatrná!” Keď
len na sekundu vezmeš oči z cesty mohla by si spadnúť dole. Videla som lebky na obidvoch
stranách v priepasti vysoko naložené až po nebo.
Lebky neboli mŕtve, ale pomaly sa hýbali a vrieskali. Piskalo mi to v ušiach. Lebky sa dostali
do zamotaného neporiadku a niektoré sa šmikli a spadli dole. Postrkovali jeden druhého aby sa
mohli vyšplhať späť hore na vrch. Sťažovali sa a kričali na seba, “Oh, dusím sa! Ty bastard,
hýb sa! Pohnež sa konečne?”
Opýtala som sa, “Prosím Pane, to je také
odporné. Zhnitý zápach je všade dookola.
Chcem odtiaľ odísť. Ako tam môžu byť toľko
veľa lebky? Aké ľudské bytosti to boli?” Ježiš
mi povedal, že tam boli mnoho rôznych
typov ľudí, “Tu sú zlodeji, ktorí omylom
spôsobili požiar pokiaľ kradli a zomreli v
ohni, ktorí boli zabitý v ohni v spánku na
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hoteli, tí ktorí zviedli mužov a zomreli v ohni, tí ktorí boli schopný pracovať s telami ale
namiesto toho chodili žobrať, tí ktorí sa utopili na výlete, tí ktorí zavraždili svojich rodičov, tí
ktorí boli na túre a zomreli v nehode a mnoho iných z rôznych životných udalostí.”
Bolo tam toľko veľa lebky, nemohla som ich spočítať. Na jednej strane som počula niekoho
povedať, “Ty bastard, je tu príliš preplnené. Toto dusné miesto ma zabíja!” Lebky nižšie
hovorili, “Vy bastardi na vrchu, vy ma pučíte! Prestante ma tlačiť!” Tieto lebky na spodku mali
mnoho prepichnutých rán.
Ako sme kráčali ďalej, zápach zhnitých mŕtvol bol silnejší. “Pane, čo to je za smrad? Smrdí to
ako zhnité mäso.” Pán odpovedel, “Áno, máš pravdu. Pozorne sa pozri!” Spozorovala som
tekutinu, ktorá vytekala z hnitých tiel; bolo to všade dookola ako more. “Pane, tam nie sú
žiadne lebky alebo kosti. Nevidím tu jediné telo, ale prečo je ten smrad taký odporný?” Ježiš
povedal, “Mäso a kosti zhnili.”
* Kaktus-ako rastlina
Ako sme pokračovali, prišli sme k plochému pustému pozemku. Bol tam obrovský kaktus-ako
rastlina, ale mala viditeľné pichliače. V predu bolo spústa maličkých chrobákov a niečo sa
hýbalo na rastline. Ježiš mi povedal aby som sa pozrela bližšie a keď som prikročila smerom k
rastline, videla som môjho mladšieho brata spolu s nespočítateľným množstvom nahých tiel.
Boli všetci zapletený a pripevnený na kaktuse. Každý bol pokrytý s maličkými chrobákmi,
ktorý žrali ich telo, pokiaľ vrieskali v bolesti.
Ešte aj so všetkým vrieskaním od bolesti, som jasne počula hlas môjho brata. “Sestra! Moja
drahá Bong-Nyo sestra, prečo si zase tu? Au! Toto je neznesiteľné. Toto je tak bolestivé!”
Každy vrieskal od bolesti ako všelijaké chrobáky kúsali a trhali ich telo, zahrabávali sa do ich
tiel. Nemohla som ani vidieť kúsok kože, lebo toľko veľa chrobákov ich pokrývalo.
* Moja rodina v naplnenej jame s červom
Pozrela som sa do ľava a videla som obrovskú jamu, husto napakovaných s nespočítateľným
množstvom ľudí. Boli všetci nahý a pokrytý s červami. Bolo ťažko rozoznať medzi telami a
červami. (Marek 9:46) Myslela som, že zase omdliem. Videla som moju mamu a pozrela som sa
jej do očí. Čakala na to, že ju hodia do tejto jamy. Moja mama zakričala, “Moja dcéra BongNyo, počula som že sa necítiš dobre, ale prečo si zase tu?” Potom sa rozplakala. “Mami, ja tu
nechcem prísť do Pekla, ale Pán ma tu nosí späť. Čo môžem robiť?” Moja mama začala prosiť,
“Pane, prečo dovolíš mojej dcére aby ma videla ako trpím v Pekle, keď vieš, že jej to veľmi
ubližuje?” Plakali sme spolu.
“Mami, aj keď ťa vidím v takých mukách, nemôžem nič urobiť aby som ti pomohla. Je mi
ľúto!” Som povedala. Moja mama ma prosila, “Prosím, Bong-Nyo, nikdy viac sa nevráť do
Pekla. Zomrela som a bola som tu prinesená trpieť, ale ty musíš pokračovať, následuj Pána až
do konca. Neskonč tu ako ja, ale naisto si prever, že pôjdeš do Neba.”
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Prosila som Ježiša o pomoc, ale On nemohol nič robiť. Keď som hlasnejšie plakala, zlý
duchovia nemylosrdne hodili moju mamu do priepasti. Larvy sa skoro zhrnuli, plazili sa jej po
nohe a zahrabávali sa do jej mäsa a kostí. Plakala v agónii a skákala zúrivo dookola ako aj
ostatní ľudia. Jej vrieskanie sa rýchlo zrovnalo vrieskaním všetkích ľudí.
Začala som počúvať môjho mladšieho brata trpieť na mojej pravej strane. Nariekal, “Sestra,
chrobáky žerú moje telo za živa. Oh, som v takej veľkej bolesti! Staršia sestra, prosím ťa pros
Ježiša aby mi pomohol teraz ihneď!” Chrobáky bodali môjho brata a jed sa rozšíril po celom
tele, zčernal. Môj brat spáchal sebevraždu, ale nemala som ponatie, že trest za taký čin bol tak
hrozný. Prosila som Ježiša, ale zase povedal, že už je pozde. Aj som plakala k môjmu
Nebeskému Otcovi, ale aj On povedal nie. Za chvíľu môjho brata telo bolo iba čierna kostra, ale
furt vrieskal. “Sestra, ponáhľaj sa a odíď z tohto miesta. Nesmieš sa už nikdy viac vrátiť do
tohto miesta. Rozumieš?”
Pán mi povedal o niektorích ľudí tu. “Tu sú muži, ktorí žili s dvoma a troma ženami, ľudia,
ktorí menili partnerov a spávali s inými, tí ktorí zabili sami seba, tí ktorí chodili do kostola a
spáchali cudzoložstvo, tí ktorí zomreli v horách, tí ktorích zabil pes, a mnohý iný čo zomreli.”
Pokračovala som s Ježišom, videla som, vyzeralo to ako veľmi veľká kosa, veľká a strašná.
Obrovský démon držal kosu a pripravoval sa sekať ľudí. Ježiš povedal, “Tento démon je
desiaty najväčší démon v Pekle.” Mal mnoho hlav, rástli po jeho celom tele. Začal krájať ľudí v
rade a ich strašné vrieskanie sa šírilo po celej atmosfére Pekla.
Škodoradostný démon sa radoval z mučenia ľudí. Začali sekať nášho pastorovho otca. Kričal,
“Au! Prosím, zachráň ma. Je mi ľúto. Prosím prestaň! Odpusť mi!” Bolo to strašné. Ľudia na
Zemi by omdleli alebo zomreli, ale v Pekle nie je žiadne zomrieť alebo omdlieť, iba príšerné
vrieskanie. Všetky vaše zmysly sú tam živé.
Pastorov otec plakal, “Wou ja som. Zomrel som na nemoc a myslel som si, že keď budem mŕtvy
tak všetko bude bezstarostné. Myslel so si, že budem pokojne odpočívať, že nebudem robiť. Ale
to to nie je čo som očakával!” Pokrútil hlavou s trpkosťou. Po odseknutí jeho nohy, démon
zakričal, “Teraz by som mal začať na tvojom tele?” Sekal ho na márne kúsky. Bol to taký
príšerný pohľad. Každý detail bol jasný; nebol to sen. Démon vedel, že Ježiš a ja sa pozeráme,
ale nevšímal si nás a pokračoval robiť jeho zlomyselnú prácu.
Démon mu rozbil rukami hlavu na poly a hodil zbytok do veľkého železného hrnca, vriaceho s
olejom. Ľudia sa roztopili a zostali iba kosti. Jednak, ich agonické vrieskanie boli neústupné.
Démoni radostne pobehovali dookola, chichotali sa akokeby to bola nejaká oslava. “Už zase sa
môžeme napchať. Máme toľko veľa jedla. Dnes bol dobrý deň, lebo veľa nových ľudí prišlo do
Pekla. Preto oslavujeme a vypražáme ich,“ povedali.
Ľudia v hrnci kričali, “Hej, ty odporný bastard! Vyber ma odtiaľ von. Ty ma páliš za živa! Daj
ma von teraz! Nič nevidím. To je horúce! Umieram tu!” Oni aj hrešili, ale nechcem to opakovať.
17

Potom, ma Ježiš vzal na miesto kde dve Lótove dcéry (Genesis 19:31-38) boli v ohnivej priepasti,
zúfalo plakali. Ježiš bol veľmi zarmúteny a súzovany s veľkou bolesťou rýchlo sa rozhodol
odísť. Pán povedal, “Bong-Nyo, boli ma moje srdce kôli tímto dvom dcerám a Ja viem ako
teba boli, keď ty vidíš svoju rodinu v Pekle. Ale, chcem aby si pokojne premýšľala čo si
videla.” Ježiš za každým mi rozprával keď ma priniesol do Pekla, Jeho srdce Ho tak veľmi
bolelo, ale urobil to pre mňa. Ježiš povedal, “Odíďme teraz z Pekla.” Priniesol ma späť do
kostola.

==== DEŇ 19 ====

( Židom 10:35-39)

Shin Sung-Kyung:

* Diákonka Shin Sung-Kyung tancovala duchovný tanec

Modlila som sa v jazykoch a cítila som moje telo bolo ako horiaca ohňová lopta. Bolo -10°
vonku a vypli sme všetky ohrievače. Vo vnútri kostola bolo chladno. Ale Svätý Duch bol nad
nami, tak, že zima nám nevadila od kedy Pán nám premenil naše telá do žiarivého ohňa. Museli
sme vyzliecť zimné šaty a iba sme mali na sebe ľahké s krátkymi rukávami oblečenie.
Bola som zasiahnutá s modlitebným ohňom ako keby žiarivé slenečné svetlo dole žiarilo. Boli
sme premočení prepotení, ako keby sme boli pod horúcim slnkom. Normálne by som sa triasla,
horko ťažko by som vydržala v nočnej modlitbe. Cítila som, že moje modlitby idú hlbšie a
hlbšie. Asi po hodine, sa moje ruky začali hýbať nedobrovoľne. Pohyby sa menili a boli veľmi
jemné.
Dovtedy som iba bola schopná pozorovať duchovný tanec pastorovej manželky a Sestri Baek
Bong-Nyo a hlboko som túžila dostať ten istý dar. Prosila som, “Pane, pomôž mi tancovať
duchovný tanec! Túžim po tom to duchovnom tanci. Pane, úprimne po ňom túžim. Pomôž mi
zažiť o čom ten duchovný tanec je.”

V priebehu môjho Kresťanského života, som nikdy nezažila alebo nebola naplnená s duchom.
Bola som veľmi hriešna a vždy zahanbená pred Pánom. V poslednom čase, prežívam moc
Svätého Ducha viac počas týždňových nočných modlitieb, než v Nedelnej bohoslužbe. Nedeľná
bohoslužba je iba dve hodiny oddaná Bohovi s chválou, modlitbou, kázňou, ako aj s
oznameniami. Duchovne ma to necháva chcieť viac.
Lee, Yoo-Kyung: * Vstupovať pred Trón nášho Boha

(Zjavenie 4:2-4)

Ako náhle moje modlitby začali, traja rohatý démoni sa objavili. Kričala som, “Démon, v mene
Ježiša, zmizmi!” A odišiel. Zakričala som, “Otec, chýbaš mi!” Ježiš prišiel volal, “Moja drahá
Yoo-Kyung, volala si svojho otca?” Smelo som odpovedela, “Áno.” Pán sa opýtal, “Chcela si
volať svojho otca?” Odpovedela som, “Áno, veľmi chcela.” Potom mi povedal, “Volaj!”
Kričala som bez prestania, “Otec! Otec!”
Ježiš ma vzal do Neba. Milujem sa voziť na oblakoch po celom Nebi, spievať chvály Ježišovi a
špliechať sa na pláži. Ježiš sa ma opýtal, “Yoo-Kyung, pamätáš sa na sľub čo som ti sľúbil
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včera? Spomináš si?” Odpovedela som, “Áno, Ježiš. Si mi sľúbil, že mi ukážeš Boha Otca.”
Ježiš poctivo dodržal Jeho sľub a vzal ma na stretnutie k Jeho Otcovi. Náš Otec je väčší než si
môžme predstaviť, siahajúci až k vrchu Nebeskej oblohy a svieti viacej než slnko. Sedel na Jeho
obrovskom tróne.
Bola som plná radosti, spievala som slávy pred Bohom. Spievala som ‘Žehnám Pána, mojou
dušou’ a Boh Otec ma počúval spievať. Od radosti tancoval a kedy koľvek sa pohol,
neuveriteľné farebné lúče svetla sa valili od Neho. Pred Otcom bola kniha, väčšia než hora a
pozeral na ňu.
Bohova obrovská vystrčená ruka jemne pohladila moju hlavu. Veľkosť Jeho rúk sa nedá opísať
slovami. Horná časť Bohového tela bola zakrytá s hmlou ako oblak. Ježiš si prial aby som ďalej
spievala chvály, tak som spievala. Boh sa radoval z mojich chvál tlieskaním Jeho rúk a držal
moje ruky hojdal sa do predu a do zadu. Bola som tak šťastná, že som hojdala moje ruky
dookola. Ježiš ma upozornil, “V prítomnosti nášho Otca Boha nehojdaj sa nekontrolovane!”
Povedal me aby som dvihla ruky vysoko hore so sklonenou hlavou s rešpektom. Pozdejšie, ma
Ježiš priniesol späť do kostola.
Lee, Haak-Sung: * Udierajte démonov rukami!
Náš pastor ešte stále trpel agonickou bolesťou z predošlých démonských útokov. Povedal nám,
že budeme môcť chytiť démonov s našimi rukami dnes večer a povedal nám aby sme sa
pripravili na pomstu proti nim. Spoločne sme zakričali, “Amen!” Bol čas na bohoslužobné
modlenie, tak som sa usilovne modlil.
Ježiš sa potichu priblížil. Sedel pred pastorovou manželkou a dlho počúval jej modlitby. Potom,
sa presunul blízko pastora a s nim rozprával, “Pastor Kim, kde cítiš bolesť?” Pastor mieril na
časti kde ho démoni pokúsali a poškrabali. Ježiš sa sústredil na Pastorov krk a chrbát,
neprestajne hladkal tie časti.
Potom keď Ježiš odišiel, ďalej som sa modlil v jazykoch. Päť démonských duchov ihneď
zaútočilo. Pamätal som si pastorove kázanie čo sa týka bojovať ruka proti ruke. Keď som
vysunul ruku, otvoril som ju a chytil som niečo. Keď som sa pozrel s mojími duševnými očami,
videl som, bol to ženský démon, oblečený v bielych dámskych šatách. Jej noha bola pevne v
mojom dosahu a bola bezmocná. (Marek 3:15) Zatočil som s ňou dookola ako s helikoptérovou
vrtuľou. Bolo to zázračné. Zatočil som ju a hodil ju do kúta. Polámal sa jej krk pri dopade a
plakala, “Auč! Veď ma zabiješ.” Pamätal som si pastorove kázanie. “Keď uvidíte démonov, bez
milosti ich zničte! Vypichnite im oči a pošľapte po nich!” Udrel som ich s päsťami a kopal som
do nich. Kričali, “Oh, nie! Ahh! Zachránte nás!” Utiekli. Bolo to úžasné. Už sa nebojím. Aj keď
démoni útočia vo veľkých číslach, som pripravený s nimi bojovať.
Zatočil som ďalšieho démona a zahodil som to veľmi ďaleko. Démona, ktorého Joo-Eun
spomínala sa ku mne priblížil, prekrúcal jeho biele oči. Počkal som na démona aby prišiel
bližšie. Ako náhle sa to pokúšalo miešať do mojich modlitieb, bez milosti som tomu vypichol
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oči a zbil som ho na podlahe. Bol bez očí, plazil sa na podlahe a hľadal, “Oh, nie! Moje oči!
Kde sú moje oči? Pomôž mi ich nájsť.” Nakoniec ich to našlo, ale keď to chcelo dať späť do
očných jamiek, bolo na nich veľa špiny. Nasadilo to špatne a utieklo preč.
Mužský démon, oblečený v roztrhanom tielku, sa pomaly priblížil ako keby očakával signal odo
mňa. Mienil som to ztočiť ako guľatú loptu. Keď to bolo dosť blízko, tak som natiahol ruku a
strčil som dva prsty do jeho očí a jeden do nosovej dierky. Odhodil som to ako guľatú loptu a s
buchotom sa to pošmyklo a zmizlo.
Zase, démon s dlhými vlasmi a oblečený v bielych dámskych šatách sa objavil. Mráz po mne
prešiel, lebo krvácala z očí a úst. Utekal som za tým, chytil som to, vyfackal som tomu tvár a
skočil som na to. Cítil som sa víťazoslávne! Povedal som tomu, “Už tu prestaň sem chodiť! Ste
nepríjemný, vy démoni!” Po neustavičnej bitke to utekalo preč s krikom. Bolo to úžasné; mal
som veľkú srandu fackať hlúpych démonov!
Pokračoval som v modlení v jazykoch, keď silný, masívny mužský démon s kovovou maskou
sa ku mne priblížil. Iba jedno oko bolo viditeľné cez masku a to oko bolo plné červov. Nechcel
som sa toho dotknúť, tak som zvrieskol, “V mene Ježiša, uteč odo mňa!” Ale vzdoroval a potom
začal tancovať v krútiaciom pohybe. Nejak sa to pri tancovaní opakovane objavilo a zmizlo.
Počkal som až sa démon zase objavil a chytil som to, dookola som s nim zakrútil. Potom so
zahodil démona smerom do zadu kostola a so škrekotom to zmizlo. V tom momente, prišiel
Ježiš a tlieskal, povedal, “Môj drahý Haa-Sung, konečne si pozdvihol štandard mučenia
týchto démonov. Som na teba hrdý, veľmi hrdý.”
Niekedy počas kázaní, som videl anjelov liať nejaký olej na pastorovú hlavu a jeho kázania
zneli silnejšie. Keď kázania boli o totožnosti určitých démonov, títo démoni sa po tajomky
schovávali v kúte a triasli sa s bojazlivými výrazmi.
Kim, Joo-Eun:
Spievala som ‘Sláva, sláva, aleluja’ a moje telo horelo. Bolo mrazivé chladno v miestnosti, ale
som sa šialene potila. Ten istý démon s ktorým Haak-Sung bojoval, ktorý si nasadil nesprávne
oči, sa sťažoval, “Oh, nie, sa trápim, kôli bastardovi Haak-Sung. On to urobil.” Som
odpovedela, “To je vynikajúce! Som rada, že to počujem.” Začalo to plakať a povedalo,
“Prestaň! Prosím prestaň to.” Zakričala som, “Ty hnusný démon v mene Ježiša, uteč odo mňa!”
Utieklo.
Niečo začalo poťahovať moje šaty, ale som nič nevidela. Tiež som cítila, že niekto ma silne
poťahal za vlasy a pichol ma do boku. Všimla som si divný predmet, ktorý sa kotúľal dookola.
Povedala som tomuto démonovi aká som nazlostená na to, a odpovedelo to, “Naozaj? Dobre,
buď zo mňa chorá. Prosím, ja sa snažím ťa doniesť do Pekla. Prečo sa toľko modlíš, ty malý
škodlivý hmyz? Prestaň sa modliť. Dostaneš niečo viacej jesť, keď sa modliš? Prečo sa
modlíš?” Rýchlo som odpovedela, “Hej, keď sa modlím, zázraky sa dejú a pribudne mi odmena.
Ty démon, uteč odo mňa!” Okamžite sa to odkotúľalo preč.
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Pozdejšie som bola šokovaná obrovským hadom s dvoma hlavami. Bola som vystrašená, triasla
som sa od strachu, lebo to bolo väčšie než anakonda a začalo sa to rútiť proti mne. Vrieskala
som, “Ježiš, pomôž mi! Prosím ťa urob niečo aby ten strašný had zmizol!” Ježiš ihneď prišiel a
chytil hada. Začal s ním veľmi rýchlo točiť a odhodil ho veľmi ďaleko. Poďakovala som
Ježišovi a povedal, “Moja drahá Sesame, kedy koľvek zavoláš moje meno, Ja tu vždy budem a
pomôžem ti, tak sa neboj. Všetko čo máš robiť je úprimne sa modliť.”
* Modlitba, ktorá vás môže priniesť do Neba
Dnes som videla dvoch krásnych pomaly klesajúcich anjelov.
Boli o mnoho vyšší než ľudia a s rešpektom povedali,
“Zdravíme, sestra Joo-Eun.” V rukách mali krásny, svietivýligotavý odev s krídlami v zadu. “Sestra Joo-Eun, tento odev je
celkom pekný, nie je?”
Odpovedela som, “Chcem to hneď teraz vyskúšať.” Jemne ma do
toho obliekli. Anjeli stáli na mojich obidvoch stranách a držali
mi ruky. Bola som plná síly a vznášali sme sa smerom k Nebu.
Rýchlo sme odišli z atmosféry a zem bola vzdialenejšia. Leteli
sme do miesta, kde boli hviezdy Mliečnej Cesty roztrúsené do
okola. Bolo to vznešejúco krásne. Obidvoje moje ruky
odpočívali na strane a všimla som si, že krídla na mojom odeve
sa pokúšali mávať. Z nejakého dôvodu sme nemohli ísť ďalej. Myslela som, “Chcela som ísť až
celkom do Neba, ale čo sa tu deje?” Anjeli mi vysvetlili, “Dôvod je ten, že si sa nedostatočne
modlila, tak môžme iba potiaľ ísť.” Bola som sklamaná a začali sme sa vraciať späť k zemi.
Zem vyzerala tak krásne z vesmíru, ale som nemohla uveriť, že bola taká malá planéta. Dnes
bol deň plný miňajúcich možností, ale som sa naučila dôležitú lekciu o modlení. Aby sme
cestovali až celkom do Neba s modlením, musím nabrať všetku silu do toho.
Sister Baek, Bong-Nyo: * Prechádzka s Ježišom
Pokiaľ som sa modlila, Ježiš ma vzal navštíviť Peklo. Za chvíľu sa objavil obrovský stĺp a
nejasne som mohla vidieť predmety sa hýbať na ňom. Keď som sa bližšie pozrela, videla som
na tom nalepených nespočitateľné množstvo ľudí. Boli nahý a zviazaný tak tesne, že sa nemohli
ani pohnúť. Biely chrobáci žrali ich telá, ako ľudia vrieskali v agónii. Keď všetké telo bolo
zožrané a iba kostra zostala, ich telo sa vrátilo a hrozivy zážitok sa zase opakoval.
Opýtala som sa Pána, že aké hriechy spáchali títo určitý ľudia a odpovedel, “Títo sú ľudia, ktorí
ľahkomyselne chodili na raňajšiu bohoslužbu na chvíľu a rýchlo sa ospravedlnili odísť a šli sa
zabávať do sveta, iba že skončili smrťou v auto nehode. Sú tam aj ľudia, ktorí chodili do
kostola, ale za zatvorenými dverami pili a niekedy chodili do barov, ako aj tí ktorí chodili do
kostola ako formalita; a nikdy nezažili Pána.”
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Nemohla som vydržať tie hrozné scény, tak som prosila Ježiša aby ma vzal preč. “Dobre,
poďme teraz do Neba,” povedal. Vzal ma za ruku a letom cez Nebeské oblaky sme došli do
Edénskej Záhrady. Ježiš mi jemne pošepkal, “Moja drahá Bong-Nyo, nie je tvoje zdravie
veľmi dobré? Je to naozaj teraz ťažké, ale musíš to vydržať.” Jeho slova vždy uspokoja a ide
mi do plaču. (2Korintským 1:5)
Pastor Kim, Yong-Doo: * Ako elektrický šok
Bol som ešte stále v agónii od démonských útokoch z predošlého dňa, ale Boh mi milostivo
umožnil dať kázne a spievať slávy s bolesťou, ktorú som mohol zniesť. Z celou silou som sa
modlil s rukami vysoko hore. Začal som cítiť elektrické šoky cez oboje ruky. Prúd bol silný a
nepretržite prúdil cez každú časť môjho tela.
Boh na mňa vylial mastený olej, ale moja fyzická bolesť neustúpila. Modlením s mojími rukami
vysoko hore bolo hrozne ťažké. Boli niekedy chvíle, kde som cítil pichľavú bolesť ako keby ma
niekto bodal s ihlou. Potom som dal ruky dole. Keď bolesť poklesla, tak som dvihol ruky späť
hore sa modliť a opakoval som to neustále.
Rozhodol som sa modliť s rukami hore. Zrazu sa moja ľavá dlaň pohla nepatrne smerom von.
Potom prudšie viacej a počas jednej hodiny moja ľavá ruka sa úplne otočila z predu do zadu.
Vzalo to asi tri hodiny mojej pravej dlani sa pomaly pohnuť z predu do zadu. Zostal som v tejto
pozícii na dlhší čas. Oboje moje ruky boli ochrnuté a modlil som sa v tej polohe viac než štyri
hodiny. Bolo to trýznenie.
* Oľutovanie za každý jeden hriech
Nevedel som či táto práca je naozaj od Pána, tak som zakričal, “Satan, uteč odo mňa! Odíď odo
mňa!” Ježiš neprehovoril ani slovo. Namiesto toho naďalej lial radosť, mier a oheň Svätého
Ducha do môjho trasúceho tela. Začal som si pamätať predošlé hriechy môjho života, tak som
sa začal kajať. Oľutoval som môj úbohý život ako pastor a moju bláznivu narkomániu na hranie
športov. Tento hriech ma viedol nedbalo Pánovi slúžiť. Pokúšal som sa kajať za každý jeden
hriech. S oboma rukami a vykrútenými dlaňami som pokračoval v modlení so všetkým čo som
mal až pokiaľ som sa nezrútil od bolesti.
“V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia
Božieho spravodlivého súdu.” (Rimanom 2:5)
Mám naozaj rád športy a keď som hrával, tak som bol do nich hlboko zaujatý, úplne som
zabudol na Pána. To Ho zranilo. Moja narkománia pokryla široký sortiment športov vrátane
bowling (kolky), fotbal a obzvlášť badminton. Úprimne som sa chcel držať zdravo, ale som
trávil veľmi veľa času v športovaní. Často som chodieval do bedmintonového parku, blízko
strediska minerálnej pramenitej vody. Tam som vydal všetok stres. Hrať športy nie je špatné,
ale mnoho vecí čo robíme môžu zaujať pozornosť nášho rozumu. Čím hlbšie som zažil
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duchovnú oblasť, tým viac som si uvedomil, že moja láska k športom ma urobila závislým ako
narkomana. Tieto prekážky sa hromadili a poškodili môj duchovný vývoj. Nariekal som a kájal
som sa zo všetkého.
Jeden krát v mojom živote, všetci členovia môjho zhromaždenia odišli do iných kostolov a
zostal iba jeden starý džentlmen v kongregácii. Kostol vôbec nezvrastal. Našťastie, pastor zo
Seoul, ktorého som dobre poznal mi ponúkol pozíciu ako hlavný pastor pre kostol s niekoľko
stoviek členmi. Myslel som si, “Áno, to je výborné!” Pripravil som sa prijať ponuku. Deň pred
mojím odchodom, pokiaľ som sa modlil, sa objavil Ježiš držal obrovskú vysokú tyč, ktorá
siahala od vrchného Neba dole k zemi. Ježiš mi prikázal si kľaknúť a pokloniť sa, tak som
poslúchol. Ježiš vzal tu dlhú tyč a z veľkej sily ma udrel. Nebolelo ma to a cítil som Pánovu
lásku ku mne. Ale Jeho tvár bola plná zármutku a slzy mu tiekli dole po tvári. Ježiš sa opýtal,
“Môj milovaný služobník, čo by si chcel robiť, keď tvoje zhromaždenie narástie? Pastor Kim
Yong-Doo! Pastor Kim, aký obetný dar by si dal za svätyňu?” Nevedel som Pánovi
odpovedieť. Vedel som, že moje odpovede by ukázali pravdu môjho hanbiaceho srdca.
Keď sa pastori zišli spolu, každý jeden z nás rozprával o ‘rýchlom vzraste kostola’, ‘koľko ľudí
sa nazhromaždilo’, ‘koľko rokov vzalo postaviť kostol’ a ‘ktorý kolega pastor je prvý v poradí.’
Vedel som, že by som recitoval tie isté odpovede. Na kolene s poklonenou hlavou pred Pánom,
som nemohol sám seba vystáť a hanbil som sa. Nemohol som nič robiť, tak som plakal. Ježiš
jemne pohladkal môj chrbát a utešil ma s Jeho láskavosťou. “Môj milovaný služobník, chcel
som niekedy tvoje stavebné penažné milodary? Chcel som aby tvoj kostol mal číselné
duchovné obnovenie? Nedrž tieto veci v svojom srdci, ale Chcem aby si následoval čo si Ja
želám. Chcem aby si hľadal a našiel moju stratenú ovečku a nezáleží na čísle, či to bude
jedna alebo sto oviec. Chcem aby si sa o nich vážne staral. Buď poctivý v najmenších
veciach. Nebuď zmätený veľkými vecami okolo seba, ale úprimne sa modli a čakaj na môj
čas. Nakoniec, nebuď odradený.”
Pastorova manželka Kang, Hyun-Ja:

* Modlitba kajúcnikového ducha

Dnes, moje ruky boli tiež pokrútene, ako boli nášho pastora. Ježiš nám to vysvetlil cez Joo-Eun
darom proroctva. Pre pastora a jeho manželku, by bolo o mnoho tažšie aby mali ich duševné oči
otvorené, veľmi boliestivý proces. Sú veľa rôznych typov modlitieb, ale najsilnejšia modlitba,
ktorá urýchli proces je slzavé kájanie.
V prirovnaní k druhým, ja neplačem veľmi často. Možno je to kôli mojej silnej osobnosti. Je
jedno ako ťažko sa modlím a volám k Pánovi, nemôžem plakať, aj keď som to skúšala. Opýtala
som sa pastora aby mi pomohol a povedal, že mi chýba kajúcnikový duch. Doporučil mi aby
som si pýtala od Pána kajúcnikové srdce.
“Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.”
( Žalmy 34:19)
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Celé poobedie som sa modlila s kajúcnikovým a ľútostivým srdcom a Pán nalial na mňa
požehnanie sĺz ľútosti. Svätý Duch ma utopil so slzami a s potom. Dusila som sa slzami ako
som nekontrolovatelne plakala. Boh rozprával cez Joo-Eun, povedal mi, že uvítal moje slzavé
kájanie.
So všetkou prácou čo robíme, nepriateľ vždy dával pozor kedy sa vyskytne príležitosť aby
mohol zaútočiť. Nikdy sme nemohli dať dolu našu gardu. Odkedy boli objavené démonske
totožnosti mladým členom, ktorí mali duchovný dar zraku, oni sa museli dôkladne ozbrojiť
modlitbou. My nevieme prečo Ježiš vybral nás bojovať v týchto zápasoch na život a smrť,
pretože sme taký slabý. Ježiš nám povedal, “Vy malé ovečky Pánovej Cirkvi môžete dokázať
svoju vieru iba v boji so zlými duchmi. Dôverujte mi. Ja vždy s vami budem, tak sa nebojte.”

==== DEŇ 20 ====

(Skutky 1:8)

* Kim, Joo-Eun útočí na démonov!

Pastor nám povedal, aby sme sa nebáli démonov, ale priamo na nich zaútočili. Zakričal,
“Pošľapte ich a spôsobujte im bolesti! Vypichnite im oči a rozpučte ich. Uchmatnite ich a
triaste s nimi všetkými do okola.” Bola to sranda a dodalo mi to dostatočnej energie. Pretože sa
ľahko zľaknem, pastor mi povedal aby som nikdy neukázala strach lebo démoni zaútočia ešte
ťažšie. Rozhodla som sa byť tvrdá.
Prvého démona som videla bol ten ktorého sa najviac bojím. Bolo to ženský démon, ktorý bol
oblečený v bielych dámskych šatách. Spôsobovala mi husiu kožu, keď prišla so zastrašujúcim
plačom. Bola som nervózna, ale nabrala som všetku silu, schmatla som jej vlasy a poťahala som
to. (Marek 9:23) Plakala, “Au! Pusť ma! Ubližuješ mi. Pusť to hneď teraz! Boli ma to!” Bez
milosti som ťahala až pokiaľ som nevytrhla všetky jej vlasy. Plakala, “Moje vlasy! Moje vlasy!”
Potom zmizla.
Mužský démon s veľkou hlavou sa ma pokúšal nastrašiť. Priblížil sa ku mne s doširoka
otvorenými ústami. Roztŕhala som tomu ústa, vypichla som tomu oči a pošľapala po ňom.
Plakalo to, “Au! Moje oči! Moje ústa! Kde sú? Nájdi ich! To bolí!” Zúrivo to hľadalo na
podlahe, ale nemohlo ich nájsť, tak zmizlo.
Potom prišiel démon s polmesiacovým okom. Roztrhala som tomu telo na kusy a kričala som na
to. Pozbieralo si to roztrhané časti tela a utekalo preč, hovorilo, “Ja sa k tebe vrátim. Uvidíš.”
* Démonske schôdzky a modlitebné prosby pre Nebeské zbrane
Pozdejšie pokiaľ som sa modlila, som počula rozprávať skupinu démonov v kúte. Videla som
asi 30 démonov sedieť v kruhu a mali schôdzku. Démon s vysokou hodnosťou hovoril. “Takto
odídeme z Pánovho Kostola? Poponáhľajte sa a vyrušte ich z modlenia. Robte niečo, vy idioti!”
Ďalší démon povedal, “Poznáte to škaredé dievča Joo-Eun? To dievča čo sa volá Sesame! Nie
je to hanba byť porazený niekým ako je ona?” Ďalší zakričal, “A čo ja? Moje ústa boli
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roztrhnuté do korán! Toľko som krvácal.” Ďalší povedal, “Hej, čo ty si mal nebolo nič! Ja som
stratil všetky moje vlasy a teraz som holohlavý! Čo teraz urobíme?”
Pozdejšie, kostra démon ma napadol, tak som sa rýchlo modlila, “Pane! Daj mi sekeru!” Zrazu tam
bola sekera vedľa mňa. Keď sa démon priblížil, vzala som sekeru a sekala som to dovtedy pokiaľ
mu lebka praskla na kusy.

Lee, Yoo-Kyung: * Yoo-Kyung útočila na démonov!
Dnes, ako náhle som sa začala modliť, ženský démon sa objavil v bielych dámskych šatách.
Mala zuby ako Drakula a krv po celých ústach. Keďže neutiekla z môjho pokarhania, rozhodla
som sa schmatnúť jej vlasy a agresívne pokrútiť, točila som ju do okola. “Au!, Pusť mi vlasy.
Pusť ich hneď teraz! Prosím!” plakala. Cítila som sa hrdo, povedala som, “Ty hnusný démon,
tak som sa ťa bála až do teraz! Je rada na tebe aby si dostal čo si zaslúžiš!” Točila som ju do
okola, ťahala som jej vlasy a bedákala, “Keď zomrieš, buď si istá, že ťa stiahnem do Pekla!”
Potom odišla.
Holohlavý mužský démon sa ku mne priblížil. Chytila som to a kopala do hlavy. “Au!
Zomieram tu. Prestaň mi kopať do hlavy!” kričalo to. Veľmi ma to bavilo. Silne som na to
tlačila až to prasklo. Potom som udrela démona s celej sily a spadlo to do kúta.
Pokiaľ som pokračovala v modlení, Ježiš sa predo mnou objavil, hovoril, “Môja najdrahšia YooKyung, tvoja viera veľmi vzrástla. Naozaj teraz m ôžeš démonom ublížiť s päsťou.” Usmial sa a
povedala som, “Ježiš, chcem ísť do Neba!” Trval na tom aby sme navštívili Peklo.

Keď sme došli do Pekla, prišli sme na miesto, kde bol veľký kovový hrniec, červený, horúci z
ohňa. Ježiš povedal, “Yoo-Kyung, opatrne sa pozri do hrnca a uvidíš kto tam je.” Opatrne som
sa pozrela a videla som dnu moju babičku aj s iným mužom. Obidvaja skákali hore a dole
vrieskali, “Au! Prosím, tu je tak horúco!”
Keď ma moja babička videla, povedala, “Yoo-Kyung, nemôžem to vydržať túto bolestivú
horúčavu už! Prosím ťa pomôž svojej babičke. Pýtaj sa Pána aby mi pomohol sa odtiaľ dostať
von.” Nevedela čo robiť; šialene behala do okola. Ešte aj jej biely odev horel. Pokúsila som sa
ju dostať von natiahnutím ruky, ale Pán mi prísne pripomenul, že nesmiem.
“Ježiš, moje srdce puká, vidieť ju v takej bolesti. Čo môžem robiť?” Plakala som. Ježiš ma silne
objal a utrel mi slzy. Začali sme odchádzať, ale hrozný démon sa pred nami objavil. Ježiš
zakričal, “Keď budeš obťažovať Joo-Eun alebo Yoo-Kyung, tak ťa okamžite hodím do
ohnivej priepasti v Pekle!” Sklonil hlavu a utiekol. Ježiš ma vzal za ruku a doviedol ma späť do
kostola a On sa vrátil späť do Neba.
Lee, Haak-Sung: * The démon v železnej maske
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Pokiaľ som sa modlil, svalnatý mužský démon v bielej
železnej maske začal hojdať pri mne veľký meč. Nebál
som sa. Namiesto toho, vzal som tomu meč a bil som s
tým démonovi hlavu. Počul som kovové znenie proti
kovu. Roztrhal som tomu masku a videl som odporných
červov po jeho celej tvári.
Ďalší démon sa objavil, z ktorého sa plynule dymilo. Za
chvíľu sa dym sformoval na človeka. Videl som ľudí dnu
zatvorených v dyme, prosiť o pomoc. Vedel som, že ten
démon zhltol ľudí. Začal som sa modliť v jazykoch, volal som k Ježišovi. “Ježiš, pomôž mi!
Démon ma chce zhltnúť. Ponáhľaj sa a pomôž mi!” Ako som volal, Pán sa okamžite objavil a
zničil démonov.
Za malú chvíľu na to prišiel démon s rohami po celom tele niesol veľkú čiernu tabuľu. Povedalo
to, “Prestaň sa modliť. Prestaň sa modliť!” Ignoroval som to a pokračoval v modlení v
jazykoch. Začalo to škrabať tabuľu. Nemohol som zniesť ten zvuk. Zapchal som si uši a
zakričal, “Satan, v mene Ježiša zmizni!” Naďalej škrabal tabuľu, hovoril, “Hej, to je zábava!”
Som plakal, “Ježiš, prosím ťa pomôž mi. Tento zlý démon ma mučí!” Ježiš sa objavil v svelte a
démon utiekol preč bez obzretia.

==== DEŇ 21 ====
Kim, Joo-Eun:
Bola som ohnivá, modlila som sa v jazykoch. Traja hrozný draci sa objavili. Prvý drak mal
rôzne vzory a okrúhle tvary po celom červenom tele. Druhý drak mal červené a modré zvisle
čiari spolu zladené, že som sa cítila chaoticky, keď som sa na to pozrela. Tretí drak mal modré a
žlté vodorovné čiary spolu zladené. Prišli ako keby ma chceli celú zhltnúť, ale som prísne
zakričala tri krát, “V mene Ježiša, utečte odo mňa!” Utiekli.
Pozrela som sa do okola, videla som nejakých démonov posedávali v kruhu mali schôdzku.
Vodca povedal holohlavému démonovi, “Ty tento krát choď a skús!” Rýchlo to prišlo ku mne,
ale ako pred tým som tomu chytila hlavu a trhala som to do okola. Vypichla som tomu oči a
utieklo to odo mňa. Potom démon prišiel s nožnicovými prstami. Poškrabalo to čiernu tabuľu.
Nemohla som zniesť jačavý zvuk, tak som tomu zlomila kovové prsty a poškrabala som tomu
tvár. “Hej, daj mi späť moje prsty! Prečo mi berieš moje prsty? Ty malý hmyz, nezačínaj si so
mnou. Ako to, že tvoja viera tak zosilnela?” S tým, démon zmizol.
Naďalej som sa silne modlila. Veľký had sa ku mne priplazil so zúrivým výrazom. Šupiny sa
tomu menili na rôzne farby a mával s chvostom predo mnou do predu a do zadu. Chytila som
hada a hodila som to stenu. (Marek 16:17,18)
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Démon sa objavil bol celý obalený v náplastiach. Pripomenulo
mi to Čínsku postavu démona z kreslenej rozprávky ‘KangShe.’ Povedalo to, “Pozri malá, to je naozaj zábavné!” Začalo
to odbalovať náplaste. Pod tými náplasťami boli nespočítateľné
množstvo chrobákov, stonožiek a húsenic sa plazili po jeho
celom tele. Bola som z toho znechutená, volala som Ježiša a
objavil sa, chytil démona a hodil to dole. “Ježiš, ďakujem ti
veľmi pekne!” Usmial sa a jemne mi pohladil hlavu. “Moja
najdrahšia Sesame, tvoja viera tak veľmi vzrástla! Usilovne sa
modli.” Dnes, Ježiš bol oblečený v zvláštnom zlatom odeve s
červeným srdcom na hrudi, ktoré žiarilo rôznymi svetlami.
Keď Ježiš odišiel, démon sa objavil zamaskovaný ako stará
babička. Bola oblečená v čiernom odeve a držala dlhú sekeru.
“Nemodli sa! Urob to nabudúce. Nemusíš sa dnes modliť, nie? Prečo dnes naliehaš na
modlenie? Rob to zajtra. Ježiš sa s tebou stretne zajtra, keď sa budeš modliť. To urob namiesto
toho.” Zopakovala to znovu a ešte aj hlasnejšie, tak som zakričala, “Hej ty stará bosorka, v
mene Ježiša, uteč odo mňa.” Zmizla.
Lee, Yoo-Kyung:
Pokiaľ som sa modlila, démon sa ku mne priblížil hovoril, “Ty, hej ty! Nedlžiš mi
ospravedlnenie?” Nemohla som tomu uveriť, čo som počula, tak som to chytila a vyfackala
som tomu tvár. Ale potom to mne vyfackalo tvár, hovorilo, “Ty si dovoľuješ fackať moju tvár?
Poď sem. Zabijem ťa.” Tiež som horela zúrivosťou, tak som tomu vypichla oči a zhodila som to
dole. Moje líco napuchlo a nemohla som sa zmieriť s tým, že malé vyrušenie ma viedlo byť
fackaná démonom.
Za nejakú chvíľu sa objavil ženský démon oblečený v bielom odeve. Bola v slzách. “Nie je to
spravodlivé! Ten bastard, Haak-Sung ma zbil a ten hmyz Joo-Eun ma vyfackala.” Čakala som
nech príde bližšie a vypichla som jej oči prstami. Skákala hore a dole v bolesti a ušla. Ďalší
ženský démon povedal, “Hej, ty si myslíš, že ti to len tak prejede, že tak s nami zaobchádzaš?”
Schmatnutím jej vlasov som s ňou zatočila do okola a hodila ju ďaleko od seba. Pýtala som,
“Ježiš, daj mi sekeru.” So sekerou som jej zarovnala hlavu, zničila som to. Prišla ku mne bez
hlavy a zakričala, “Hej, ty, necítiš sympatiu pre mňa?” blúdila do okola, hľadala svoju hlavu,
hovorila, “Kde je moja hlava? Kde je moja tvár?”
Pozdejšie na to, som chcela vidieť Ježiša. Volala som k nemu s celou silou, “Otec! Otec!” Ježiš
ma uvítal s veselým úsmevom, “Moja najdrahšia Sesame, bola si vynikajúca. Moja YooKyung je schopná úspešne poraziť démonov sama.” Tiež povedal, “Yoo-Kyung, keď Pastor
Kim ťa volá ‘Sesame’ počas kázni, odpovedz mu hlasno. Konfirmuj to hlasite je to tiež viera.
Rozumieš?” Odpovedela som, “Áno, Pane. Amen.”
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Za chvíľu prišiel anjel, povedal, “Sestra Yoo-Kyung, si porazila démonov. Si úžasná. Len tak
ďalej! A keď démoni znovu zaútočia, smelo ich poraz tak ako si to doteraz urobila!” Všetci ma
povzbudzovali. Ježiš ma vzal navštíviť Nebo. Vždy milujem a tešia ma návštevy do Neba. Keď
som tam došla, Yae-Ji a ja sme začali tancovať pred Pánom. Pýtali sme sa Ho, “Pane prosím ťa
nalej slzy ľútosti na Deákonku Shin Sung-Kyun a Jozefa. Obidvaja sa túžia modliť modlitbu
ľútosti slzami, ale nemôžu.” Ale Pán odpovedel, “Ja môžem dať slzy ľútosti keď sa ľudia
úprimne modlia pre kajanie od srdca.”
Boli sme eskortovaný späť do Kostola. Ježiš sa dotkol môjho líca, ktoré bolo sfackané a
povedal, “Drahá Yoo-Kyung, buď silná. Rozumieš?” Zmizol s vlnou.
Lee, Haak-Sung: * Demon s reťazovou pílou
Pokiaľ som sa modlil v jazykoch, naraz traja démoni na mňa zaútočili.
Jeden mal ľudskú hlavu a telo draka. Druhý bol kostra démon a
posledný mal na sebe kovovú masku. Prekvapene to nieslo hlučnú
reťazovú pílu a pokúšalo sa to odrezať moje ruky. Musel som sa úplne
koncentrovať. Keby som nedával pozor na sekundu, tak by som bol
rozrezaný na plátky. Nemohol som prehrať, tak som sa uhol a ušiel
som útoku. Počas bitky som vzal reťazovú pílu a pokrájal som
démonovi ruky. Vrieskalo to a druhý dvaja démoni zúfalo utiekli odo
mňa preč.
Pozdejšie ďalší démon sa ku mne priblížil. Prilákal som to bližšie
hovoril som, “Hej, poď sem a naučím ťa niečo smiešne. Tade to! Ponáhľaj sa!” Démon bol
podozrivý a odmietol prísť. “Hej! Naozaj mám niečo smiešne pre teba. Poď sem a uvidíš!”
Povedal som, ale ešte mi to stále nedôverovalo. Opýtalo sa ma, “Sľubuješ že ma nepotrestáš?”
Odpovedel som, “Prečo by som ťa mal potrestať? Ja len chcem ti ukázať niečo smiešne, tak
poď sem.” Prišlo to bližšie ku mne celé vzrušené a keď to bolo na dosah, chytil som to za ruku a
začal som to krútiť do okola do vzduchu a hodil som to o stenu.
O chvíľu pozdejšie som počul hlasné pochodovanie armády okolo seba. Znelo to ako keby
stovky nôh pochodovalo jednotne. Videl som veľkú skupinu démonov sa chystali do útoku proti
mne, všetci boli oblečený vo vojenských uniformách. Vedel som, že tí démoni čo prichádzali na
mňa zaútočiť boli o veľa silnejší než tí čo boli pred nimi. Ale len spomenutím Ježišového mena,
všetci utiekli.
Pastor Kim, Yong-Doo: * Oboje ruky sú pokrútene ako stočené praclíky
Volal som k Pánovi s rukami vystretými vysoko hore asi 30 minút. Moje ruky začali krúžiť
znova a zase znova. Moja ľavá ruka sa začala hýbať z vnútra von, na to moja pravá ruka
opakovala to isté. Odrazu oboje moje ruky sa začali krútiť vonkajším smerom ako praclík a
ostali v tej pozícii. Boli to muky, nepríjemna pozícia, v ktorej bolo ťažko vydržať. Potom sa
moje ruky krútili do opačnej strany, z vonku do vnútra, v sekundových prestávkach znovu.
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Najprv moja ľavá ruka, potom pravá ruka boli skrútene dovnútra a bola som v tej pozícii na
ďalších 30 minút. Pretože postup bol tak pomalý, tak som začal byť netrpezlivý a nahnevaný.
Sťažoval som sa, “Pane, prečo ma necháš toľko trpieť? Keď ma chceš prevrátiť z vnútra von,
urob to rýchlo. Zdá sa, že sa so mnou hraješ. Čo mi to robíš? Som netrpezlivý. Nebolo by lepšie
pre nás oboch, keby si mi len dal všetko naraz čo potrebujem?” Začal som útočiť na Pána s
mojími sťažnosťami, “Pane, keby si ma len udrel so Svojím Svätým ohňom a otvoril moje
duchovné oči, nebolo by to užitočnejšie pre nás oboch? Kto môže dostať duchovné dary, keď to
robiš také ťažke ich získať?”
Prosil som a žiadal som si duchovné dary. Nariekal som, kričal z celej sily, ale Pán naďalej
opakoval prácu Svätého Ducha pletením mojích rúk. Urobil to asi tucet krát. Myslel som si,
“Aké duchovné dary sa mi pokúša dať? Aké sú to duchovné dary?” Bol som podráždený a súrne
som vyžadoval rýchlu zmenu. Ale Pán nenaliehal kôli mojim citom. Namiesto toho, som bol
sklamaný s Jeho tempom.
Bolo asi po štyroch hodinách, keď pletenie mojích rúk prestalo a moje ruky sa začali hýbať z
predu dozadu. Snažil som si uvoľniť moje ruky, ale rytmické chvejenie pokračovalo, nech som
robil čokoľvek. Bolo to vlastne smiešne. Bolo mi povedané proroctvom, že som v priebehu
dostávaní daru uzdravenia a moc zázrakov.
Sister Baek Bong-Nyo: * Ďalšia cesta Pekla
Mala som radosť z duchovného tanca a modlenia v jazykoch. Desať anjelov zostúpilo z Neba
aby ma vzali k Ježišovi. Keď ma doniesli k Ježišovi, On povedal, “Moja najdrahšia Bong-Nyo,
ako vieš, tvoj Pastor Kim píše knihu o Nebi a Pekle. Chcel by som vziať Pastora Kima so
sebou do Pekla a ukázať mu čo potrebuje zapísať o tom, ale jeho duchovné oči ešte nie sú
otvorené. Nemám na výber tak musím vziať teba, aby to bolo správne zapísané, situácie
Pekla. Ty si jediná, ktorú môžem vziať na návštevu, tak ťa pýtam aby si vydržala s tým trochu
dlhšie. Poďme navštíviť Peklo spolu.”
Hneď sme kráčali dole po ceste do Pekla. Odporný pach zhnitého mäsa my nadvihlo žalúdok a
bola tam nekonečná temnota. Držala som pevne Pánovu ruku. V Pekle je iba trápenie na veky.
Prišli sme k miestu kde ľudia kričali v ohnivej jame o pomoc. Oheň bol veľmi silný. Bolo tam
nespočítateľné množstvo ľudí, všetci nahý, skákali a kričali v ukrutne obrovskom bubone.
Videla som zase môjho otca. Začal vzlykať, “Bong-Nyo, čo tu robíš? Nemôžem vydržať túto
bolesť za každým keď ťa vidím. Je mi veľmi ľúto za to čo som ti urobil. Asi preto som tu, platím
za to čo som urobil.” Nemohla som povedať slovo, ale som plakala. Bolesť znášať v Pekle je
nepredstaviteľne väčšia než zlé zaobchádzanie trpieť od môjho otca na zemi. Čo som zažila na
zemi bolo nič.
Velikánsky démon sa radoval z krájania ľudí s kosou. Ešte si aj radostne hmkal pesničku.
Schmatol môjho otca a začal ho krájať, tak ako my krájame domáce rezance. “Ahhhh! Prosím
zachráň ma! Prosím ťa! Prosím iba ma zabi!” Z môjho otcového bolestivého nariekania a
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agonického vrieskania sa mi chcelo omdlieť. Bez Pána pri mne by som omdlela mnoho krát.
Tam v Pekle nie je koniec trápenia; ste tam prekliati s nekonečnými ľútostivými výčitkami.
Tam nie je nikdy žiadna nádej. Jediná cesta ako sa vyhnúť Pekla je prijať Ježiša ako svojho
záchrancu a dôveryhodne žiť.
Šli sme ďalej, zanechali sme môjho otcového agonického nariekania za sebou. Po dlhšom
kráčaní som videla vpredu strom. Keď som sa priblížila videla som moju mamu, mladšieho
brata, švagra a synovca všetci nahý, vyseli dole hlavou za členky na strome. Vedľa toho stál
démon vyšší než hora. Hľadela som na moju mamu a videla ma ako sa hojdala na strome.
Druhý rodinný členovia tiež videli a nariekali ku mne. “Bong-Nyo, prečo si tu, keď nám
nemôžeš pomôcť? Prečo si zase prišla? Tebe sa páči tak veľmi pozerať na mňa v agónii?”
Ježiš mi povedal že tento určitý démon bol druhý najväčší démon v Pekle. Radoval sa biť ľudí a
odlupovať ich mäso. Potom bez milostne hodí ľudí do ohňa. Chcela som ho roztrhať na kusy.
Rozkázal jednému podriadenému aby dal misu plnú čierneho hmyzu práve tam kde vysela moja
rodina. Tento hmyz bol vo forme červov s ostrými zubami a očami, ktoré jasne svietili. Vyliezli
na moju rodinu a bez milosti sa hostili na ich mäse. Sa zaryli po ich celom tele, ešte aj do ich
očí a nosných dierok. Počula som ich všetkích vrieskať, “Ahhhh! Prosím zachráň ma! BongNyo! Veľká sestra! Au! Švagrina! Prosím pomôž mi! Teta! Prosím pomôž mi!” Za chvíľu ich
mäso bolo preč a chrobáky sa zaryli aj do ich kostí. Zlomilo mi to srdce lebo viem, že to
pokračuje do nekonečna. Ako najviac som prosila Ježiša aby pomohol, iba to mi mohol
povedať, “Ja to nemôžem urobiť. Je veľmi pozde!”
Ježiš ma vzal k obrovskej hore. Videla som ľudí postávať v beznádejnom zúfalstve. Vyzerali
vyčerpaný a opuchnutý z vážnej bitky. Vedľa ľudí bol hrozivý démon, ktorý sa mi začal
posmievať, hovoril, “Teba vidím často. Prečo si tu zase?” Bola som tak nazlostená, že som to
začala preklínať. “Hej, ty si bastard! Priala by som si aby som ťa mohla rozdrviť ako si to
urobil s mojou rodinou a hodiť ťa do ohnivej jamy. Ja ťa dostanem!” Démon sa mi posmieval
ešte hlasnejšie, “Ty plačeš lebo sa ma bojíš. To ma teší! Čo by si chcela kôli tomu robiť?” Som
povedala, “Ježiš, chcem zabiť tohto démona. Nenávidím toho démona! Pane, prečo tam len tak
stojíš a nič neurobíš? Ukáž im niečo!” Ježiš držal pravú ruku hore a otočil ju. Okamžite
démonove telo bolo paralyzované a nemohol sa pohnúť, ako kameňový stĺp. Za chvíľu všetci
ľudia boli pokrytý s všeliakým hmyzom, hodovali na ich mäse. Vrieskanie ľudí sa ozívalo v
celej atmosfére Pekla.
* Stretnutie s predošlím Prezidentom Korei
Pokračovali sme ďalej a Ježiš povedal, “Duše, ktoré stretneš sú tie, ktoré dobre poznáš, tak
dávaj dobrý pozor.” Videla som predošlého prezidenta Korei. Mal veľkého bieleho hada
obtočeného okolo svojho tela a niekoľko farebných hadov obtočených na tom. Povedal, “Ahhh!
Prestaň ma dusiť! Prosím, prestaň už! Zachráň ma, prosím!” Ale hoci aj uprostred tej agónii,
začal so mnou rozprávať. “Kto si? Prečo si tu? Ja som kedisi bol prezidentom Korei so všetkou
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prestížou, ale teraz trpím v Pekle. Mnohí pastori sa ma snažili prehovoriť aby som sa
zúčastňoval v kostole, ale som ich všetkých ignoroval. Ignoroval som čo mi rozprávali o Pekle a
nikdy sa mi ani neprisnilo, že také miesto naozaj existuje. Moje dieťa ešte stále nepozná Ježiša
a mám z toho veľké obavy. Moje dieťa potrebuje prijať Ježiša pokiaľ je ešte nažive a byť
zachránený aby mohol žiť v Nebi. Prial by som si aby som mohol ísť teraz hneď a povedať
môjmu dieťaťu o tejto pravde. Nemôžem, tak čo teraz urobím? Ahhh! Tak veľmi ma bolí srdce.”
Prosil Ježiša, ale Ježiš iba počúval bez jediného slova.

==== DEŇ 22 ====

(1 Petrov 1:6-9)

* Démon hraje na klavíri

Lee Yoo Kyung:
Keď som sa modlila, démon s čiernou tvárou so štyrmi očami prišiel a sadol si na klavírovú
stoličku. Začalo sa s tým zahrávať, skúšalo to hrať na klavíri. Dráždilo ma to, som zakričala,
“Hej, hnusný démon! Prečo sa hraješ s mojej sestry Joo Eun klavírom? Ten klavír ona používa
na bohoslužbu.” Vynadalo mi a povedalo mi aby som držala hubu, tak som sa veľmi rozčúlila.
“Čo? Ty ma nerešpektuješ? No počkaj však ja ti ukážem!” Utekala som za tým a schmatla som
to. Vykrútila som tomu krk a obila som tomu hlavu o zem.
Traja ďalší démoni sa objavili. Jeden sa objavil vo forme kostry s okom na čele. Poletovalo to s
krídlami ako netopier. Pristálo to na klavírovej stoličke a začalo to spievať keď hral na klavíri.
Hlas toho bol odporný a muzika bola bez rytmu.
“Hej, ten klavír je Joo Eunovej. Prečo sa toho dotýkaš? Nemôžem sa koncentrovať na moje
modlitby!” Zakričala som. Počula som ich sa rozprávať jeden k druhému, hovorili, “Ona sa
nemôže koncentrovať. Hrajme koľko chceme.” Všetci búchali na klavírove klávesy. Obávala
som sa, že sa klavír rozbije. Povedala som im, “Samozrejme, že ma nebudete počúvať.” Utekala
som proti nim a schmatla som ich všetkých naraz, kopala a kolísala som s nimi do okola. S
krvavými nosmi a zranenými hlavami, vrieskali a utiekli preč.
Zase som sa modlila. Oblečený démon v bielom sa objavil s krvavými ústami. Vyzeralo
zdeformovane bez žiadných očí, tak som to vysmiala. Démon povedal, “Haak Sung mi vypichol
oči. Preto som takto. Prečo sa tiež smeješ?” Pokúšalo sa ma vyzvať do bitky. Krikom som
povedala, “Moja babička je v mukách kôli tebe! Prečo bola stiahnutá do Pekla?” Démon sa mi
posmieval a dráždil ma. “Ona patrí do Pekla; si to zaslúži. Bude viac trýznena.” Zúrivo som
poškrabala démonovi tvár z celej sily. Nekonečne krvácal, ušlo to preč.
Keď som sa zase modlila naštval ma ďalší démon. Bola som nahnevaná a nechcela som to
konfrontovať. Rozhodla som sa použiť moju autoritu, povedaním, “Ježišova krv.” Ale to
odpovedelo, “Krv? Koho krv?” “Dobre, keď chceš sa biť, poď, poďme sa biť!” Zakričala som.
Démoni zaútočili v skupinách, ale z nejakého dôvodu, keď som šermovala päsťou do okola,oni
všetci popadali v skupine. Keď buchnem démonov do brucha, ich oči im vypadnú. Keď ich
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buchnem do nosa, ich nosy krvácajú. Keď im schmatnem nohy a pootočím s nimi, ich nohy sa
natiahnu oko gumičky.
Napriek tomu, že prehrali, démoni sa naďalej objavovali a napadali ma. Pokúšali sa mi brániť v
modlení. Myslela som si, “Poďme bojovať a uvidíme kto vyhraje.” Pichala som im do nosných
dierok a schvatla som kus vlasov hociktorému démonovi, ktorý prišiel blízko mňa. Použila som
moje ruky a nohy ako zbrane. Bolo divné, že ako som ich furt porazila, ich čísla sa iba
zvyšovali. Blízko konca, bolo mnoho démonov, toľko že sa nedalo spočítať. Všetci prišli naraz.
V nutnosti som zakričala, “Pomôž mi! Rýchlo, Svätý Duch! Pomôž mi!” Za malú chvíľu sa
objavil Pán. Pán pokarhal všetkých démonov a utešil ma, povedal, “Slečna Bodka! Viem, že si
prešla veľa.”
Keď som chodila pred tým do iných kostolov, väčšina ľudí často hovorili, že som nebola veľmi
múdra. Namiesto toho aby ma učili sa modliť a hlásiť evanjelium, oni mi iba obstarávali jedlo.
Snažili sa mi pomôcť iba s materiálnymi vecmi. Preto som si myslela, že mám iba nosiť Bibliu
do bohoslužby.
Predsa len s pastorovým vedením z Pánovho kostola som sa začala modliť v
jazykoch. Ako som sa naďalej modlila v jazykoch, bola som schopná získať hlbší stupeň
modlenia. Teraz môžem vidieť démonov a môžem s nimi bojovať. Kedy koľvek keď cítim, že
prehrávam alebo som unavená z boja, tak musím iba zavolať meno Pána Ježiša. On ma vždy
ochráni. Najprv útoky nespočitateľného množstva démonov ma vyplašili. Ale teraz sa vôbec
nebojím lebo Ježiš je so mnou. Po pravde povedané, víťaztvo proti démonom začalo byť
zábavné a napínavé.
Kim Joo Eun:

* Holohlavý démon sa objaví

Dnes, ďalší démon zamaskovaný ako mladé dievča sa objavilo s otvorenými ústami do korán.
Vyliala som si na nej zlosť, veľmi silne som jej fackala tvár až pokiaľ jej nenapúchlo líco.
Zakričala som, “Si vyfackala Sestre Yoo Kyung líca, že? Budeš potrestaná ešte viac. Zbijem ťa
ešte viac!” Plakala, “Je mi ľúto. Už nebudem biť Yoo Kyung nikdy viac. Naozaj!” Odpovedela
som, “Áno, určite. Si klamár od jakživa.” Poťahala som ju za všetky vlasy a hodila som ju o
piano. Potom som videla kostru démona s dlhými bielymi vlasmi a s oranžovými očami.
Vypichla som tomu oči a hystericky skákala do okola v nesmiernej bolesti až pokiaľ neušla.
* Víťazné Kostoly
Ako som sa naďalej modlila, zacítila som príjemnu vôňu ako kvety vo vzduchu. Objavil sa Pán,
tak som sa Ho opýtala, “Je to sladká vôňa od teba Pane?” Pán odpovedal, “Áno je, Pehavá.
Páči sa ti vôňa?” Nadšene som odpovedela, “Áno, Pane. Vonia to veľmi dobre. “Ježiš mi
povedal, “Ty sa snaživo dnes modlíš. Ukážem ti niečo zaujímavé. Pozorne sa pozri v akom
stave je tvoj kostol a kostoly v Korei.” Ako náhle Pán zdvihol ruku, videla som vidinu.
Ukázal mi zem z ďaleka s dvoma démonmi vedľa toho, jeden na každej strane zeme. Spolu
hojdali lano okolo celej zeme, ako keby hrali hru skákať cez lano. Po blízkej prehliadke som
videla lano bolo vlastne dlhý had. Ako démoni hojdali, videla som mnoho Korejských kostolov
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skákať keď lano prišlo k nim. Keď prišiel na nich rad, kostoly skákali a skákali, snažili sa aby
sa nepotkli a nespadli. Väčšina kostolov najprv nespadli, ale keď hojdanie pokračovalo, všetci
sa potkli a spadli. Videla som aj náš kostol skákať. My sme sa nepotkli cez telo hada.
Ježiš vysvetlil, že každé hojdanie od démona bola skúška, test víťaztva. Keď kostol sa nepotkol
a nespadol, znamenalo to, že kostol prekonal ich skúšku víťaztvom. Pánov kostol mal
najmenšie číslo členov kostola. Ostatné kostoly mali viac členov, ale často sa podkli a spadli.
Ježiš povedal, “Pánov kostol veľmi zvíťazí. Naďalej vydrží a preskočí, keď každá iná skúška
príde na vás. Dnes si sa modlila dlhé hodiny bez zaspania. Preto som ti to ukázal. Úprimne sa
modli.”
Lee Haak Sung: * Démoni v podobe postáv v zábavnych programov
Keď som sa modlil, priblížil sa démon. Bol som tak naštvaný po videní mojej babičky v Pekle,
že som si vylial zlosť na démonovi. Vypichol som mu oči a zahodil som ho preč. Počas tejto
bitky som začal myslieť o meči a meč sa objavil v mojej ruke. Odsekol som tomu ruky. Kedy
koľvek si pomyslím použiť rôzne druhy zbraní, zrazu sa obajvia buď v mojej ruke alebo vedľa
mňa. Pán mi dal tieto zbrane na moju žiadosť. Bil som sa dlho a získal som veľkú skúsenosť
bez toho že by som si to uvedomil. Tak isto som nadobudol sebadôveru a odvahu.
Démon sa objavil zamaskovaný ako mladé dievča v bielych šatách. Podobala sa veľmi na
postavu z hororu televíznej dramy. Žasol som ako naozajstne démoni vyzerali presne ako tí
vytvorený zabavnými programami! Tento bol ako jeden zo slávnych Korejských televíznych
hororových seriáloch, ktoré ťahali duše do Pekla po smrti. Vo vidine som videl staršieho muža
ležať na zemi krvácať pod oltárom. Napadnutý starší muž, démon použil také ako Drakula zuby
na cucanie jeho krvi. Raz bola krv vycucaná, začala ho zožierať.
* Žihadlo démonovej ihly
Ďalší démon sa objavil vo forme tela plné ihiel, ako ježko alebo ježovec. Zašermoval som na to
mojou päsťou. Keď som sa dotkol démona cítil som veľkú bolesť, lebo moja päsť bola
popichaná jeho ihlami. Ešte aj po modlitebnom zhromaždení, moja ruka bola stále v bolesti,
červená a napuchnutá s ihlovými znakmi. Bol som udivený, že môžu zanechať fyzické znaky na
mojom tele a spôsobiť fyzickú bolesť.
Pastor Kim Yong Doo: * Pohyb Ruky a Vibrovanie
Keď som sa horlivo modlil v jazykoch, moja ruka sa začala hýbať v malých hore a dole
pohyboch. Za chvíľu oboje moje dlane boli otočené proti sebe a intenzívne sa triasli, začali byť
intenzívnejšie po čase. Pamätám sa keď som svedčil určitému pastorovi keď kázal uzdravenie.
Jeho ruky sa tiež triasli. Pokiaľ sa jeho ruky triasli, mnoho zázrakov sa udialo. Usudil som, že
asi musím byť v priebehu vyvinutia daru uzdravenia. Moje ramená a ruky sa slobodne hýbali
vedením Svätého Ducha. Otvoril som oči aby som videl a snažil som sa odolať pohybom, ale
Svätý Duch ma viedol, proti mojej vôli a mysleniu. Moja vôľa a myšlienky boli iba náhodné.
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Sister, Baek Bong-Nyo: * Pán skúša moju vieru
Keď som sa modlila, prišiel Ježiš a povedal, “Bong-Nyo, dnes chcem vyskúšať o koľko tvoja
viera vyrástla. Si pripravená?” Odpovedela som presvedčivo, “Áno, Pane. Som pripravená.”
On zmizol a prišli anjeli, obliekli ma do krídelného odevu. Keď skončili, anjeli tiež rýchlo
zmizli.
Pamätala som si, že Pán povedal, že chce vyskúšať moju vieru, tak som sa ďalej modlila.
Bohužial, každá prekážka na ktorú ste si mohli pomyslieť sa mi stala a našla som sa späť na
začiatku.
Až do teraz, kedykoľvek som sa modlila v kostole, Pán ku mne prišiel a všetko mi ukázal. Stala
som sa nevedomky arogantnou. Pamätala som si otázku ktorú som sa opýtala anjelom, ktorí ma
obliekali do krídelného odevu iba pred chvíľou. Opýtala som sa kde bol Ježiš a odpovedeli,
“Teraz na teba čaká v Mliečnej Ceste.” Bohužiaľ, v tom momente som meškala lebo som sa
hýbala veľmi pomaly. Moja samotná viera mi nedovolila letieť do takej výšky.
Úprimne som sa modlila dlho, ale stále som nič nevidela. Veľa myšlienok ma napadlo a začala
som sa kajať. Bez Ježišovej pomoci som nemohla nič robiť. Cítila som sa ako keby som sa
ponárala do močiara. Tá domienka pokračovala až pokiaľ som sa cítila že som zatvorená v
čiernej cele.
V tej čiernote nič bebolo vidieť. Démoni sa motali okolo mňa. Nespočítateľné množstvo
démonov sa držali pevne mojích nôch a nechceli sa ma pustiť. Dusili ma a ťahali ma za ruky,
nohy a telo, tak som sa nemohla vôbec pohnúť. Začala som sa modliť v jazykoch, ale zrazu
nedobrovoľné preklínania sa valili z mojích úst.
“Hej, vy hnusný démoni! Prečo mi nedáte pokoj? Zmiznite preč odo mňa!” Nemohla som
prestať preklínať. Všetka ohavná reč čo som používala v minulosti pred tým než som stretla
Ježiša, zvracala z mojích úst. Bolo to jedno koľko som nadávala na démonov, aj tak neprestali
ich nemiloserdné útoky na mňa. Volala som, “Ježiš, prosím ťa pomôž mi!”
Volala som k Ježišovi a usilovne som sa modlila v jazykoch. Po nejakom čase som nejak ušla z
Pekla a letela som proti Nebu. Pri letení som sa modlila. V atmosfére, drastický a mocný
démoni ma začali naháňať. Jasne som videla nekonečný sprievod démonov za nimi. Myslela
som si že som teraz v bezpečí lebo som ušla z Pekla. Namiesto toho som stretla najsilnejších
démonov. Cítila som že som vo veľkom nešťastí.
Ešte stále som nevidela Ježiša alebo anjelov. Myslela som si, “Musím sa s nimi stretnúť sama!”
Nikdy ma nenapadlo, že sama pôjdem do takého boja. Nikdy som nevedela, že sú armády
démonov v atmosfére, ktorých dôvod je vyrušovať Kresťanov aby im prekazili ich modlitebné
životy. Každé dieťa radostne kráča s rodičmi, drží ich za ruku, Ježiš ma vždy držal za ruku a
viedol ma do Neba a do Pekla. Bola som veľmi najívna a myslela som si, že všetko je
jednoduché. Modlila som sa bez starostne.
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Démoni dali viac prekážok s každým krokom čo som vzala, snažili sa mi zabrániť pokračovať
ísť do predu. Volala som s úprimnou modlitbou. Slzy a pot sa liali z môjho tela. Démon
zakričal, “Hej, pozrite sa tam! Ďalšia modlidba zo zemi vzostupuje!” Potom iný odpovedal,
“Hej, táto modlitba nemá moc a autoritu.” Ako keď sa zbierajú jablká a jedia, démoni krájali a
“jedli” modlitby, ktoré sa vznášali zo zemi.
Vtedy som vedela, že modlitby bez moci sú beznádejné. Modlitby modlené pri driemaní, bez
sústredenia, modlitba naplnená ľudskými túžbami, sebecké modlitby, modlitba fyzických túžob
a falošné modlitby sú všetky neúspešné. Prekvapujúco som rozoznala rôzne druhy modlidieb
vznášajúcich sa zo zemi. Neúspešné modlitby boli démonov najobľúbenejšie “ovocie” a boli
okamžite zožrané.
Uvedomila som si, že iba modlitby plné zúfalskym životom-a-smrťou a modlitby s úpimným
nariekaním prerazia oblohu a vznesú sa až do Neba. Prišla som na dôvod prečo Pastor hlasne
nariekal a zúfalo vrieskal, keď sa modlil. Často som bola nahnevaná na pastora, myslela som si,
“Tu nie je veľa ľudí. Prečo vrieska tak nahlas? To musí tak hlasno kričať?” Úprimne, boli časy,
keď som sa prinútila modliť, aj keď som bola podráždena pastorovym hlasným nariekaním.
Začala som sa kájať z mojej podráždennosti. Viem na isto, že je dôvod, že sa takto musíme
modliť.
Naďalej som sa modlila, nevšimla som si koľko času prešlo. Keď už som si myslela, že som
vyčerpaná a nemám viacej žiadnu silu v sebe, videla som z diaľky jasne svietiť mnoho hviezd z
Mliečnej Cesty. Okamžite som nabrala každú štipku sily vo vnútri a začala som sa modliť v
jazykoch. Došla som na Mliečnu Cestu úplne vyčerpaná, ale bol tam môj milovaný Ježiš, ktorý
ma s radosťou uvítal.
Ako náhle ma Ježiš zbadal, usmial sa na mňa a povedal, “Bong-Nyo, výborne si urobila. Som
na teba hrdý!” Bola som trochu nahnevaná v ten moment, tak som sa pýtala Ježiša zlostne.
“Pane, ako si mi to mohol urobiť? Mohol si mi to vysvetliť. Ako si ma mohol len tak opustiť bez
žiadného varovania?” Keď som skončila, Ježiš sa iba smial. Po iba pár slov s Pánom, On zase
zmizol. Zrazu všetko bolo čierne a stála som no okraji útesu v Pekle.
Pán ma opustil ešte raz aby vyskúšal moju vieru. Za chvíľu démon čo sa podobal na delfína sa
ma pokúšal napadnúť a kusnúť ma s jeho do korán otvorenou hubou, ceril jeho ostré zuby.
Naznačila som ako keby som to šla poškrabať a zakričala som, “Poď a dostaň ma keď môžeš.”
Démon jednoducho zmizol.
Predo mnou tam bola úzka cesta. Šla som do predu po tej ceste a kráčala som dosť dlho, všimla
som si, že sa niečo ku mne blíži. Keď to prišlo bližšie, videla som, že to bol odporne vyzerajúci
démon s hlavou, ale žiadne oči alebo nos. Od jeho ľavého do pravého ucha mal veľký rez na
tvári a zuby mal ostré ako žralokové zuby.
Keď som sa stretla z tváre do tváre s démonom povedala som, “Hej, ja som bojovala a porazila
démonov o mnoho väčších než si ty. Ty nie si nič ku mne. Vo mne je oheň stvorený Bohovou
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Trojicou. Budeš spálený a zmeniš sa na popol v momente, keď sa dotkneš môjho tela. Vyzývam
ťa, poď a bojuj so mnou.” Démon bol zastrašený a rýchlo utiekol. Chodila som sama
nekonečnou cestou a pripadalo mi akoby som kráčala hlbšie do Pekla. Mala som strach a triasla
som sa vo vnútri, ale nechcela som ukázať môj strach, tak som musela byť kľudná a musela
som sa udržať.
Ďalej som šla po ceste. Všimla som si veľký list v predu, ktorý vyzeral živo. List sa opakovane
otvoril a zatvoril a pokúšal sa ma zhltnúť. Ale, som zakričala, “Dobre! Prišla som výhradne ťa
zabiť! Uvidíme kto prežije!” Zaútočila som pôsobivo a démon ihneď ušiel.
Pokračovala som ďalej. Pochopila som, že tam bolo spústa démonov, tak ako hmyzy, na oboch
stranách cesty, snažili sa ma uchmatnúť. Počula som strašné plakanie démonov, že až mráz po
mne prešiel. Počula som mnoho rôznych nariekaní, ale som ich ignorovala a kráčala som
hlasitým modlením v jazykoch. Zakričala som, “Boh Trojice! Daj mi silu! Daj mi silu a moc
fyzicky a duševne!” Úprimne som sa modlila a za chvíľu Svätý oheň žiaril vo mne vo vnútri.
Čudovala som sa ako ďaleko som zašla, myslela som, že som videla z dialky koniec cesty.
Odrazu sa objavila osvetľujúca žiara predo mnou a bol tam Ježiš. Bola som ohromená s
obdivom. “Áno! Konečne som zachránená, Pane!” Utekala som k Nemu a objala som Ho. Pán
ma držal v náručí tesne a povedal, “Moja najdrahšia Bong-Nyo, veľa si prešla aby si sa sem
dostala! Sadni si vedľa mňa a Ja ti dám odpočinok.” Zostala som v Pánovom náručí a
zatvorila som oči aby som si odpočinula.
Dialo sa to znovu? Keď som otvorila oči, Pána nebolo nikde nájsť. Pomyslela som si, “Ako
môžem byť späť v tej čiernej cele v Pekle?” Nevadilo ako hlasno som volala k Pánovi, iba
prázdnota sa ozývala. Volala som Pána, ale nebol tam. Nemohla som si pomôcť, ale cítila som
sa akoby ma Ježiš oklamal. Ježiš jasne povedal, “Bong-Nyo, urobila si dobre. Už si skoro
hotová, tak buď trpezlivá a odpočiň si tu.” Potom, keď mi to povedal a keď som sa cítila v
bezpečí, vyskúšal ma znovu.
Moja zlosť bola nevysvetliteľná. Uvedomila som si, že som zatvorená v kovovej klietke ako
zviera v ZOO. Bolo tam nespočítateľné množstvo démonov s rozličnými vzhľadmi obklopili
moju klietku, pozerali na mňa ako keby sa ma chceli vypitovať. Čumeli na mňa, srandovne
podpichovali a smiali sa. Bolo tam tisíce vojenských démonov, mali na sebe helmy z lebky.
Démoni ma sústredene pozorovali pokiaľ som bola zatvorená v kovovej klietke. Kričala som,
“Hej vy bastardi, kto ste? Odkiaľ ste prišli?” Odpovedeli, “Prišli sme po vandrovaní sem a tam.
A čo ty, prečo si tu ty?” Vysvetlila som, že Ježiš ma doniesol do Pekla, ale opustil ma a to je
dôvod prečo som tu sama. Potom ako to počuli sa mi vysmiali a povedali, “Hej, tvoj Pán sa pre
teba nevráti. To je tvoj koniec!”
Začala som sa hlasno modliť v jazykoch. Oči démonov, ktorí mali na sebe helmy z lebky
zčerveneli. Zlostne na mňa pozerali dole. Moc modlenia v jazykoch zaťažovala na démonov a
všimla som si, že ich to menilo, tak som sa modlila ešte hlasnejšie. “Boh Trojice, zmeň ma na
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žiarivý oheň!” Všetci démoni zaútočili na kovovú klietku, chceli ju zdemolovať. Ale, Svätý
oheň žiaril vo mne horel a zmenil všetkích na popol. Železné tyče klietky neboli poškodené, ale
zostali nedotknuté.
Zase znovu, nariekanie rozličných zvierat a hlasy démonov zneli všade a pripadalo mi akoby
som tam bola mesiac. Nevadilo ako usilovne som volala a kopala a vrieskala, nebolo cesty von
z klietky v Pekle. Postupne moja duša začala trpieť únavou. Moje čakanie na Pána sa zmenilo z
úprimnej túžby do horiacej srdcovej bolesti, ale nemohla som sa prestať modliť.
Modlila som sa, “Pane, potrebujem silu. Daj mi silu! Tiež, daj mi dar uzdravenia a naplň ma s
ohňom aby som mohla roztopiť klietku, ujsť odtiaľ.” Otvorila som oči a ešte stále som bola
zatvorená v klietke. V Pekelnej klietke nie je žiaden sen alebo nádej. Bolo to jedno koľko som
volala k Pánovi, furt som bola v pasci v klietke. Znamenalo to, že by som večne trpela v Pekle?
Nemala som dosť síly v sebe ani zdvihnúť prst a zrútila som sa do rohu. Pripadalo mi ako keby
som bola v pasci v klietke asi štyri mesiace.
Po dlhšej dobe som začala vrieskať, “Pane, pomôž mi! Kde si?” Nevidela som ani tien môjho
Pána. Démoni pokračovali v ťahaní a mučení môjho tela a bojovala som s nimi 15 dní. V
klietke som cítila ako sa dni míňali.
“Pane, pomôž mi! Prosím ťa, dostaň ma von. Pomôž mi ujsť z tohto miesta!” Modlila som sa
sama sebe. Počula som sa niekoho smiať. Zakričala som, “Wow! To je Pánov hlas!” Pán sa
objavil uprostred žiarivého svetla a osvietil tmavú klietku a okolie okolo mňa svetlom.
Ježiš sa začal smiať ešte hlasnejšie, hovoril, “Drahá Bong-Nyo, aké bolo prežitie v Pekle?”
Pochybovala som o Pánovi, “Oh Pane, ako si mi to mohol urobiť? Ty si pripravil trápenie pre
mňa? Prečo si to urobil?” Bola som veľmi rozrušená, keď som vylievala moje sťažnosti a Pán
odpovedel, “Je mi ľúto. Chcel som ťa osobne vyskúšať; koľko tvoja viera dorástla!”
Nemohla som nič na to povedať.
Keď som pochybovala o Pánovi kde bol, On odpovedel, že bol na zemi navštevoval rôzne
kostoly, dával na nich pozor a opatroval Jeho milované stáda. Priznala som Pánovi moje
najhlbšie vnútorné city a pýtala som Ho o odpustenie. “Pane, bola som krutá a veľmi naštvaná
na teba pokiaľ som bola v pasci v tej Pekelnej klietke. Odpusť mi.” Môj tón sa zmenil so
sťažnosťami a ľutovaním seba keď sa moje pocity upokojili. “Pane, bola som zatvorená v
klietke na štyri mesiace.” Začala som prudko plakať.
Pán sa naďalej smial hlasnejšie a ja som zakričala, “Prečo máš takú radosť, že ma vidíš smutnú
a nešťastnú? Skúsila som toľko veľa v Pekle, ale prečo sa smeješ ako keby to bolo niečo
smiešne? Je to sranda pre teba ma vidieť trpieť?” On jemne odpovedel, “Bong-Nyo, ubehlo iba
necelé dva mesiace odkedy si začala chodiť do kostola, ale tvoja viera tak veľmi vzrástla. Som
na teba hrdý!” Jemne ma potľapkal po chrbte.
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Ježiš vzal bojovný-využitý odev čo som mala na sebe v Pekle a prikázal anjelom aby ma
preobliekli do čistého, ligotavého odevu s krídlami. Povedal, “Vydržala si veľa, tak poďme
navštíviť Nebo!” Vzal ma za ruku a začali sme letieť proti Nebu. Dnes bol najťažší deň v živote
čo som kedy zažila.
Mojej duši vzalo tri roky sa dostať zo Zemi na Mliečnu Cestu a trávila som 4 ½ mesiaca v
Pekle. Zdalo sa mi ako keby 3 ½ mesiaca rýchlo ubehlo. Démoni v atmosfére a zlý démoni v
Pekle boli tvrdý a silný. Nevydržala by som bez Pánovej ochrany ani minútu alebo ani sekundu
v boji s démonmi a vyhrať. Keď som prišla do Neba, mnoho anjelov sa usmievalo a utešovalo
ma. “Sestra, dobre si urobila!” Anjelove slová mi pozdvihli moju dušu. Kedykoľvek som v
Nebi, všetky ťažkosti čo som zažila v Pekle sú zabudnuté.
Neviem veľa, odkedy som začala chodiť do kostola dva mesiace. To čo som videla vo filme a z
kázania, som sa naučila o človeku volanom Mojžiš, ktorý rozdelil more. Požiadala som Ježiša
stretnúť Mojžiša aspoň raz. Ježiš ma viedol k zlatému, pieskovému, plážovému pobrežiu. Anjeli
ma jemne priniesli dole k pobrežiu. Ako náhle Ježiš zavolal Mojžiša, prišiel ku mne a zdvorilo
ma uvítal, “Vítaj v Nebi!” Mojžiš bol veľmi vysoký a pekný.
* Svedčenie zázrakov Mojžiša v Nebi
Ježiš ma predstavil Mojžišovi. Povedala som, “Mojžiš, pán, nepoznám vás veľmi dobre, ale
viem trochu, lebo som počula kázeň o vás od pastora.” On odpovedal, “Oh, naozoaj? Sestra,
som rád, že si tu!” Pokračovala som, “Keď ste bol na zemi, nerozdelil ste more a vykonával
zázraky?” Mojžiš skromne odvetil, “Ja som nič neurobil, ale bol to Boh, ktorý mi dal sílu a ja
som iba poslúchol.” Povedala som, “Ja som chodila do kostola iba dva mesiace, ale v momente
keď som počula o vás, som sa s vami chcela stretnúť. Ale Pán ma zvyčajne berie navštíviť
Peklo, tak stretnutie s vami bolo nemožné. Priala by som si keby som mohla vidieť niektoré
vaše zázraky; môžte mi niektoré ukázať?”
Ježiš dovolil Mojžišovi postaviť obrovský vrch so zlatým pieskom. Pri žmrknuti oka tam boli
dva najvyššie vrchy. Vyzvala som ho postaviť 600 poschodový dom. On jednoducho zdvihol
ruku do vzduchu a pootočil s ňou raz a objavila sa predo mnou 680 poschodova apartmentova
budova. Spadla mi brada. Urobil mi zlaté poschodie, ktoré viedlo zo zemi do Neba. Mojžiš
vykonal mnoho iných zázrakov, ktoré nemôžu byť vysvetlené v slovách. Povedala som,
“Mojžiš, pán, ospravedlňujem sa za moju nevyspelú vieru. Je mi ľúto a hanbím sa za to, že vás
toľko skúšam a pýtam sa toľko veľa otázok.” On odvetil, “Neobávaj sa o nič, a keď máš ešte
otázky, neváhaj sa ma spýtať.”
Požiadala som vidieť rozdelenie oceánu ako je napísané v Biblii; to to vidieť bolo šokované
prežitie, ktoré bolo skutočne veľkolepé. Ježiš sa po tichu vedľa mňa pozeral. “Ježiš, Mojžiš, ja
som nová veriaca a neviem toho veľa, tak si myslím, že som bola naozaj drzá s mojími
požiadavkami. Prosím vás, prepáčte mi. Je mi ľúto. Keď sa vrátim do kostola, tak to zapíšem a
poviem o tom môjmu pastorovi čo som videla, aby to mohol dať vedieť celému svetu.” Obaja
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Ježiš a Mojžiš sa radostne vyjadrili s hlbokým dojatím. Ježiš povedal, “Mojžiš, Sestra Baek
Bong-Nyo sa musí vrátiť na zem, tak sa s ňou rozlúč.” Mojžiš zdvorilo poklonil hlavu a
povedal, “Dovidenia, sestra.”
Ježiš mi vysvetlil, “Ešte aj v Nebi, Mojžiš je zaneprázdnený. On cestuje po Nebi a stará sa o
mnoho vecí.” Nikdy nezabudnem na stretnutie Mojžiša v Nebi. Ježiš ma odviedol späť do
kostola a ukončila som svoje modlitby.

==== DEŇ 23 ====

(1 Jánov 3:7-10)

Pastor Kim Yong Doo: * Pani Kang, Hyun Ja bola neočakávane napadnutá démonom
Okolo 11:00 ráno, moja manželka, Jozef, Joo Eun a ja sme stáli pred reštauráciou oproti budovi
Poľnohospodárskej Associácie. Keď moja manželka urobila krok dopredu, tak bola zasiahnutá a
spadla na zem. Šialene s ňou hádzalo na tvrdej asfaltovej ceste, asi päť metrov ako keby sa
šmíkala po ľade. Stalo sa to v takej rýchlosti, že sme nemali čas ju zachytiť, keď s ňou hodilo o
zem. Vrieskala v agónii a všetci sme utekali jej pomôcť sa späť postaviť. Dlane mala
roztrhnuté, nechty boli zlomené a jej ruky boli zaliaté krvou.
Pozerali sme okolo cesty, aby sme videli niečo čo zapríčinilo tak intenzívny pád. Lenže, cesta
bola čistá, plochá a v dobrej kondícii. Nebol žiadny dôkaz, ktorý by dokázal čo bolo toho
príčinou.
Pozdejšie, Joo Eun sa o tom opýtala Ježiša. Pán vysvetlil, že odkedy denne chodíme do kostola,
modlíme sa a chodíme domov, nemáme žiadny oddych. Bez žiadného oddychu, zlý duchovia
majú malú šancu nájsť kedy ste slabý. Lenže, dnes po prvý krát po dlhom čase moja rodina
vyšla von z duchovného režimu si oddýchnuť. Von z nášho normálneho programu, zlý duch ju
zasiahol a spadla.
Ježiš sa dotkol mojej manželkiných rán na dlaniach. Tiež som začal utešovať moju manželku.
“Moja drahá manželka, poďakujme Bohu. Musíme sa pokájať za neopatrnosť a poďakovať
Pánovi. On nám dá večšiu milosť. Vydržme a radujme sa až do konca.” Keď som ju utešil,
spadla na kolená a poďakovala Pánovi s jej dvihnutými poranenými rukami hore.
Odkedy zlý duchovia toľko útočia a prekážajú nám, ja som rozhodnutý vždy byť v postrehu a
opatrný. V momente keď nebudeme dávať pozor, zlý duchovia zaútočia. Keď sme vynechali
deň modlenia, naše rozumy oslabli a ľahko by nás mohli napadnúť. Zlý duchovia nedočkavo
čakajú na oslabené momenty. Preto musíme byť vždy plne ozbrojený.
Naše modlitebné preteky mali už iba jeden týždeň a útoky sa stali viac neústupné. Všetkým nám
boli duchovné oči otvorené, jeden po druhom. Nepriateľ sa toho veľmi bál, ale jeho útoky boli
slabé. Keď naše modlitby zosilneli, naša viera rástla. Silnejší duchovia boli poslaní a naše boje
boli tvrdé.
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Pozdejšie som sa pozrel na Jozefovu nohu, ktorá mala bolestivé bradavice. Intenzívne sme sa
modlili na uzdravenie. Bol som šokovaný z toho čo som videl. Bradavica, ktorá bola v koži
ukázala svoj čierný koreň na povrchu jeho nohy. S mojími duchovnými očami som videl Ježiša
polievať Jeho krv denne na chodidlo Jezefovej nohy. Povedal som, “Wow! To je vynikajúce!
Jezef, mal by si ísť ku kožnému doktorovi a svedčiť.“
Pozdejšie moja manželka začala kašlať hlien. Jozef, Joo Eun a ja sme položili naše ruky na jej
krk a úprimne sme sa modlili. Zlý duch vo forme mladej dlhovlasej dievčiny oblečenej v
bielych šatách sa nám zjavila. To malo na svedomí pád mojej manželky a teraz útočila na krk
mojej manželky, zapríčinila jej bolesť, kašlanie a hlien.
Položil som ruku na jej krk a mával som druhou rukou pri modlení. Za chvíľu zlý duch zakričal,
“Pastor Kim daj preč ruku! Daj preč ruku teraz ihneď! Prestaň sa modliť! Oh, to je veľmi
horúce. Myslím, že sa zbláznim!” Zakričalo to a zmizlo.
Ježiš prišiel a povedal, “Moje deti, zlý duch ušiel. Ale pretože zlý duch zanechal pozostalé
následky bolesti, musíte to vydržať na nejaký čas. Keď sa budete neprestajne modliť, budete
rýchlejšie uzdravení. Nebojte sa.”
Kim Joo Eun:
“Ježiš, ake veľké sú naše domy a pokladové sklady v Neby?” Opýtala som sa. Ježiš odpovedel,
“Prečo sa nemodlíš aby si videla sama v Nebi? Nemôžem ti to zatiaľ ukázať. S tvojou vierou
a usilovnosťou, chci vedieť odpoveď až pokiaľ sa ti neotvoria duchovné oči. Keď sa to stane,
tak príď hore do Neba a nájdeš odpoveď.”
“Ježiš, ako ďaleko môjho otca modlitby pokročili?” Pán odpovedel, “Keď sa Pastor Kim
modlí, tak Svätý Duch sa prejavuje. Pastorove ruky robia rôzne pohyby. To znamená, že
dostal dar uzdravenia. Lenže, pretože je to prvé Pasorove Kimove prežitie, on neustále otvára
oči pri modlení. Preto, jeho modlitby neprichádzajú k trónu, ale zostávajú v galaxii. Keby sa
len modlil a neobával sa o jeho pohyby rúk, tak by skôr bol duchovne otvorený a bol by
navštívil Nebo.”
Pán ďalej spomínal, že brata Jozefa kájanie bolo veľmi slabé. Pán mu povedal aby sa úprimne a
skutočne pokájal. Napriek tomu, Boh bol spokojný s mojej maminým slzavým kajaním a
súcitnými modlitbami.
Povedala som, “Ježiš moja babička z otcovej strany je deákonka, ale vyzerá to tak, že veľa
pije.” Pán odpovedel, “V tvojej babičke je alkoholicky zlý duch. Kedy koľvek má Pastor čas sa
modliť, mal by sa za ňu modliť. Mal by ju viesť k spovedi na uistenie záchrany a vieri.”
Pastor Kim:

(Jakubov 4:4-5)

* Pastori a Cirkevný členovia páchajú cudzoložstvo
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Mňa bolí srdce, keď kedy koľvek služobníci uvádzajú tituly na správach a ich špinavé tajomstvá
sú odhalené na TV. Radšej zhasím TV alebo roztrhám noviny od strachu aby to moja rodina
nevidela. Ako služobník som veľmi zahanbený a v rozpakoch. Som vivedený z miery; neviem
čo by som mal robiť. Cítim sa ako keby som to bol ja odhalený, pretože som tiež služobník.
Netúžim diskutovať alebo odhaľovať špinavé skryté tajomstvá druhých hriešnych služobníkov.
Lenže Pán na mňa naliehal aby som zapísal detaily v tejto knihe.
Ježiš prikázal aby sme nikdy neurobili hriech cudzoložstva. Medzi nespočitateľným množstvom
ľudí, ktorí idú do Pekla, mnohý z nich sú cudzoložníci. Pán nám pripomenul, “Nevideli tvoji
cirkevní služobníci cudzoložníkov mučeních v Pekle? Cudzoložstvo je hriech, z ktorého je sa
veľmi ťažko pokájať.” Pán nenávidí Jeho ľudí páchať duchovné cudzoložstvo, ale On tiež
pohŕda ľudmi, ktorí páchajú fyzické cudzoložstvo ešte viac.
Mnohí služobníci a cirkevný členovia sú oklamaný v myslení, že keď iba priznajú ich hriechy
použitím Ježišového mena, že je im absolutne odpustené. Výsledok je, že naďalej páchaju ten
istý hriech, pokájajú sa znovu a myslia si, že sú pokrytý milosťou. Potupujú milosť a neváhajú
spáchať ten istý cudzoložský hriech zase a zase. Pán neznáša ich sebeklam. (Zjavenie 2:21-23)
Pred tým než človek príde k Ježišovi, tak robia zle z nevedomosti. Ježiš je veľmi nahnevaný, že
ľudia Ho prijali ako svojho Pána, ale naďalej opakovane hrešia bez zaváhania. Pán zakričal
nahnevane, “Bude veľmi ťažko odpustiť služobníkom, ktorí spáchajú cudzoložstvo po
tajomky. Keď sa úprimne nepokájajú, skončia v Pekle!”
So súcitom som prosil, “Pane, oni sú ľudské bytosti; sú mäso. Mohli by ešte spadnúť a urobiť
chyby, nie? Keď človek zomrie, on/ona nebude mať možnosť k pokájaniu. Ale pokiaľ sú nažive,
nebude im odpustené keď sa on/ona pokája? Sú veľa veršov v Biblii, ktoré uvádzajú, že odpustiš
keď sa jeden pokája.” Pán odpovedel, “Služobníci poznajú Bibliu veľmi dobre, a keď
spáchajú cudzoložstvo, budú prísne súdení. Bude im ťažko odpustené.”
Neústupne som prosil Pána pre milosť a odmietol som prestať. Prosil soma ako Abraham.
“Pane, hoci máš pravdu, ale keď ich pošleš do Pekla kôli ich predošlých hriechom bez
odpustenia, zdalo by sa to nespravodlivé. Medzi tou skupinou sú pravdepodobne niekoľký ktorí
k tebe priviedli duše. Pravdepodobne sú medzi nimi služobníci, ktorí vedú ich kostol správne.
Nie sú niektorí taký v skupine cudzoložníkov?” Pán ma hrozne pokarhal, “Ako pastor, ty
nepoznáš sväté písmo?” Ježiš mi pomohol si zapamätať (Filipským 2:12), “neprestajne pracujte
na svojej spáse so strachom a chvením.”
Hoci ma Pán pokarhal, pokračoval som v debate a argumentoval som s Nim. “Môj milovaný
Pán, títo služobníci obetovali ich celý život pre teba. Oni strávili ich čas na zemi ti slúžiť.
Nemyslíš si, že by si im mal dať možnosť sa pokajať? Keď budem tvrdiť, že pastori idú do
Pekla, kto by mi uveril?”
Nastal moment ticha. Pán potom prehovoril a dôstojne. “Boh Otec so mnou súhlasí. Keby
služobníci, ktorí spáchali cudzoložstvo sa úprimne pokájali so strachom, bolo by im
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odpustené. Ale, keď sa vrátia k ich hriešnym spôsobom a spáchaju ten istý hriech po
pokájaní, tak by sa vysmievali Bohovi! Bolo by jedno či viedli malé alebo obrovské kňazské
úrady alebo viedli silné alebo slabé kňazské úrady; spáchali by hriech, ktorý Boh najviac
nenávidi. Budeš musieť to nosiť v mysli.”
Vo vidine mi Pán ukázal určitého pastora, ktorý sa zamiloval do mladej sestry v jeho kostole.
Často sa stretávali mať sexuálne pomery. Časom ich aféra bola odhalená pastorovej manželke.
Bola v takom šoku, že jej stres tak vystúpil vysoko a ešte aj nebezpečne. Manželka sa snažila
prehovoriť pastora k pokajaniu, ale nechcel počuť. Manželka nemohla ďalej znášať bolesť a
šok, tak sa dostala do veľkej depresii. Spáchala sebevraždu, čo robia neveriaci. Teraz je v Pekle
a vo veľkom mučení.
Pán povedal, “Kedy koľvek vidím dcéru, trhá mi srdce na kusy. Ako by som nemal poslať
toho pastora do Pekla? Ten pastor je ešte stále v kňazkom úrade. Jeho kájanie nebolo
úprimné. Ešte aj dnes žije život v podvodníctve a klamstve. Jeho premýšľanie je skazené.
Nikto ma nikdy nemôže podviesť. Nikto nikdy nemôže prikryť pravdu s klamstvom.”
* Vymazanie mien z Knihy Života
Bola raz jedna deákonka v našom kostole. Keď žila poctivo, dostala mnoho darov od Svätého
Ducha. Lenže dary jej boli odobrané. Za nedlho na to, začala často piť a fajčiť. Okrem toho, sa
denne rozprávala s mužom po telefóne a stretávala sa s ním po tajomky. Neprestajne som sa
pokúšal ju prehovoriť aby nechodila s tým chlapom. Ešte som aj na ňu kričal, ale naďalej
vydávala toho muža. Boh je trpezlivý s ľuďmi. Lenže, keď ľudia sa nepokájajú, tak budú
potrestaný. Boh mi ukázal vidinu, kde vymazal jej meno z knihy života. Keď sme sa to
dozvedeli, všetkích nás potriaslo strachom.
Keď nám Boh dá šancu, musíme ju vziať, za hocijakých okolností. Ježiš povedal, “Táto
konkrétna svätá zosmiešnila Boha a sužovala Svätého Ducha. Preto, keď neoľutuje a
úprimne sa nepokája, nevstúpi do Neba. Keď je súdenie členov zhromaždenia ťažké, tak o
koľko viacej budem súdiť pastorov, ktorý páchajú cudzoložstvo? Služobníci sa musia
pokájať fakticky až k smrti. Dneskajší služobníci zosmiešňujú Boha. Hovoria, ‘toto sú dni
milosti a evanjelium nás oslobodí. Len sa pokájajte a bude vám odustené nepodmienečne.’
Toto sú dni, kde každý musí byť v strachu viacej než v dňoch Starého Zákona.” Pán nás
varoval, že príde deň, keď sa všetci budeme musieť zodpovedať za naše skutky.

Ako píšem túto kapitolu, prežívam mnoho hodín hrôzy a nezhody. Ježiš povedal, “Zrušíme teda
zákon skrze tejto vieri? Vôbec nie! Naopak, potvrdzujeme ho.” (Rimanom 3:31) V skutočnosti,
žijeme náš denný život v rámci Pánovej úžasnej milosti. Napriek tomu, žiť v Jeho milosti
neznamená, že sa naše hriechy len tak stratia. Zneužívame Bohovu milosť, keď sa nepokájame.
Denný kájací život je najrýchlejšia a najkratšia cesta k Bohovej milosti a súcitu.
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* Ľudia, ktorí sú proti Pastorom (Duchovná Autorita)
Možno sa zdá, že píšem túto knihu z pastorovej perspektívy pretože som ja sám pastor. Ale
nemám žiadne želanie v mojom srdci obhajovať činy druhých pastorov. Ja to zaznamenávam a
píšem, lebo mi je to nariadené. Nechcem písať so žiadnou záľubou.
Pán povedal, “Ja potrestám svojích služobníkov.” Okrem toho, Pán povedal, že by nepoužil
kongregáciu kostola k potrestaniu ich pastora. Ježiš bude veľmi súdiť a trestať tých s tajnými
hriechmi.
Pán dal (1 Samuelova 4:11-22). Pán tiež povedal, že nebude akceptovať alebo tolerovať skutky
cirkevných členov, ktorí sa spiknú spolu proti pastorovi a ho vyženú. On veľmi potrestá ľudí tak
ako to urobil s Kórachom, Dátanom a Abíramom v (Numeri 16:26-35).
Znovu som prosil Pána, “Ježiš, cirkevní členovia niekedy vytvoria skupinu z nevedomosti a ich
počiatočny úmysel by mohol zlepšiť cirkvu. Keď je to teda tak, prečo by mali byť súdení?” Ježiš
odpovedel, “Čo sa týka cirkvy, jeden to nemôže vyriešiť ľudskou cestou. To nikdy nemôže byť
akceptované.”
Pán pridal, že keď svätý kompromisuje duchovnú autoritu tým že protireči pastorovi v
minulosti alebo v prítomnosti, on/ona sa musí pokájať v strachu. Inakšie, on/ona bude v
nebezpečí, že pôjde do Pekla. Potom musí žiť verne, pravdivo a opatrne.
Pastori, ktorí dovolili kongregácii kompromisovať duchovnú autoritu, sa musia tiež vrúcne
pokájať, viac než kongregácia. Pán zdôraznil, že členovia a pastori sa musia pokájať v strachu.
Keby sa iba modlili k Ježišovi, tak On by zasiahol vyriešiť ich problémy.
(Zjavenie 2:1)

* Pán navštevuje kostoly po celom svete

Ďalej som sa vypytoval Pána, “Pane, niekto povedal, že sa môžeš objaviť vo všetkých kostoloch
v celom svete v tom istom čase. Je to pravda?” Pán odpovedel, “Pretože som duch, Mne
nebráni fyzika tohto sveta. Môžem sa objaviť vo všetkých miestach hocikedy v hociktorom
kostole alebo na cirkevnom koncerte. Nie som v jednom určitom kostole v jednom čase. Ja
dohliadam na všetky kostoly po celom svete. Duch je jeden a ten istý. Duch sa nikdy neunavý.
V hociktorom kostole, keď sa niekto modli Ja ihneď počujem ich modlitbu. Som schopný
počuť všetkých a byť vedľa každého mojeho dieťaťa v ten istý čas. Keď sa jeden horlivo
modli, tak môže mať duchovné oči otvorené a v niektorých prípadoch môžem ukázať tomu
človekovi Nebo a Peklo. Pastor Kim, ty a tvoja manželka neustále neúprosne si pýtajte o
duchovné oči. Ty a tvoja manželka ste tiež mojim potešením. Odkedy, v mnohých
príležitostiach ste nariekali so slzami a netrpezlivo túžite po tom, uvažujem vám dať
privilégium vidieť Nebo a Peklo. Horlivo sa modlite. Otec Boh nedovolil tebe a tvojej
manželke byť duchovne zobudený. Ale, pretože ty a tvoja manželka tak veľmi potom túžite a
máte služby uctievania denne od skorého večera do daľšieho rána, Otec Boh bol veľmi
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dojatý. Vy ste aj neobyčajne nariekali. Otec Boh povedal, ‘Nikdy som nevidel žiadnych iných
svätých ako sú oni.’ Oznámil, že vám otvorí duchovné oči.”
Sú dve rôzne duchovné zobudenia. Prvé je s otvorenými duchovnými očami a druhé je bez.
Najviac cirkiev boli duchovne zobudené bez schopnosti videnia v duchovnej oblasti. Skoro
všetky cirkvi majú tento typ duchovného zobudenia. Tento typ duchovného zobudenia je Svätý
Duch dáva dojmy, presvedčenia a slová svätému ako je potrebné.
Keď sú niekomu otvorené duchovné oči, tak môžu mať konverzáciu s Ježišom. V Korei, okrem
Pánovho kostola, je iba malé množstvo svätých, ktorý majú túto schopnosť. Títo svätý sú
schopní konverzovať s Ježišom, keď Ho hľadajú a volajú Ho. Ježiš povedal, že ľudia v
Pánovom kostole, ktorí majú duchovné oči otvorené majú možnosť konverzovať s Pánom
početne krát.
Kim Joo Eun:

(1 Jánov 5:1-5)

* Bojovanie proti rôznym démonom

Keď ďalší démon prišiel ku mne, utekala som a chytila som tomu nohu, vytočila som tomu krk,
zbila som to a pošliapala som to nohami. Krvácalo to po celej podlahe. Než som mohla si
oddýchnuť, ďalší démon sa objavil, tak som to udrela do brucha. Plakalo to a sedelo na zemi,
hovorilo, “Au! Moje brucho!” Chytila som tomu kus vlasov a podala som to Sestre Yoo Kyung.
Povedala som, “Sestra, chyť to pevne tu!” Sestra odpovedela, “Dobre, ja to vidím!” Pokrútila s
tým.
Zdalo sa nám, že sme dnes boli napadnutý s plnou silou. Obvykle sa objavujú, keď sa začíname
modliť všetci spoločne, ale teraz to vyzerá, že menia spôsob a snažia sa nám prekážať na
začiatku služby. Z nejakého dôvodu, zažívame dnes mnoho démonov vo forme mladých
dievčat. Keď jeden z nich sa ku mne znovu priblížil, tak som to chytila a vyfackala na oboch
lícach a poškrabala som tomu tvár. Kričala, “Au! To boli!” Poškrabala späť, prekvapilo ma to.
Jasne som videla kde jej škrabance nechtov boli na mojom chrbte. Ukázala som to aj pastorovi
a členom kostola aby to potvrdili s fyzickými očami.
Lee Yoo Kyung: Keď som vychvaľovala Pána počas služby uctievania, tak sa ku mne priblížil
démon s dvoma farbami na tvári. Jedna strana tváre bola biela a druhá strana bola čierna. Druhý
démon s modrou tvárou sa k nemu pripojil. Okamžite som schmatla dvoch démonov a začala
som s nimi bezmilostne kývať. Odhodila som dvoj farebného démona do dialky. Démon
sfarbený na modro nevydržal húpanie a zlostne mi poškrabal zadnú časť mojej ruky. Po
poškrabaní mojej ruky ma to uštiplo a kúslo. Zakričala som od bolesti. Veľmi ma to rozčúlilo a
hodila som to ako ďaleko som mohla. Keď som sa pozrela kde ma démon poškrabal a pokúsal,
tak som videla biele škrabance s olúpanou kožou. Môj prst začal napúchať z pokúsania.
Členovia kongregácie videli fyzické odtlačky a boli veľmi prekvapení. Odtlačky a rany od
démona boli veľmi bolestivé. Išlo ma roztrhnúť, keď som sa snažila vydržať bolesť.
Lee Haak Sung: *Jozef pokúsany hadom
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Yoo Kyung, Joo Eun a ja máme naše duchovné oči otvorené a môžme vidieť činnosti démonov
a zlých duchov. Lenže, Jozef sa zdal byť trochu stresovaný lebo on nemá túto schopnosť ako
my. Jozef oznámil, že kedykoľvek sa modli, tak cíti jeho horúce telo ako oheň spôsobeným
prácou Svätého Ducha. Vždy sedí pri mne počas služby. Výsledok je ten, že kedykoľvek sa
modlim, tak pýtam zvláštnu žiadosť v jeho záujme.
Keď som uctieval a chválil Pána s Jozefom, démon v tvare hada sa k nám po tichu priplazil.
Doliezol k Jozefovi a obtočil sa okolo jeho obidvoch nôh. Zhrozil som sa, “Jozef, had sa natáča
okolo tvojho tela!” Odpovedel, “Čo? Ja nič nevidím.” Chytil som hada za krk a podal som ho
Jozefovi. Vzrušene som zakričal, “Drž to pevne a zatoč s tým k zemi!” Jozef sa zdal byť
zmätený, pretože nemohol vidieť čo vidím ja. Nemohol pochopiť skutočnosť toho. On udal,
“Brat Haak Sung, Ja nemôžem nič vidieť!” Zopakoval som, “Jozef, zatoč s tým k zemi!” Chytil
hada a začal s ním točiť.
Hocikto kto by na to pozeral by si myslel, že Jozef iba kolíše rukami do vzduchu predstiera, že
niečo drží. Lenže, keď jeden má duchovné oči, tak by videl Jozefa uchitiť hada za krk a s nim
zatočil. Nebolo by možné pre jedného vysvetliť túto udalosť vo fyzickej oblasti bez duchovných
očí.
Keďže Jozef nemohol vidieť hada, tak kýval rukami voľne vo vzduchu. Kôli tomu bol schopný
sa obtočiť okolo jeho ruky. Had ho kusol do ruky. Teraz prišiel na to, že je to skutočnosť.
Ukázalo sa, že mal jasný znak od hada na zadnej časti jeho ruky. Boli tam dve malé značky od
zubov a začalo to krvácať. Pastor si uvedomil čo sa deje, tak nám povedal aby sme prišli k oltári
s hadom.
Zdvihol jeho ruku, pastor zakričal. “V mene Ježiša!” Tými slovami sa had rozpolil na polovicu
a jeho hlava vybuchla. Ako som na to pozeral, moja brada mi spadla.
Dnes sme trávili mnho hodín v bitkách so zlými duchmi. Buďto sme sa bránili alebo útočili.
Použili sme veľkú energiu poraziť démonov vyháňaním a odháňaním. Lenže, keď ich chytíme a
prinesieme k pastorovi, zlý duchovia pri ňom zoslabnú. Pastor má dar Svätého Žiarivého Ohňa
a s príkazom Svätý Oheň vyjde von z jeho tela, popáli zlých duchov, premenia sa na prach a
zmiznú.
* Lovenie démonov
Keď sme videli všetkých démonov, tak sme ich chytili a priniesli k oltáru kde stál pastor. Zničil
ich so Svätým Žiarivým Ohňom. Bolo to veľmi únavné a zdalo sa že nás napadli s celou silou.
Bolo toľko veľa zlých duchov, že sme ich nemohli ani spočítať. Bolo jedno koľko sme ich
vyhnali alebo porazili, viacej skupín zlých duchov sa objavilo. Ježiš pozeral z oltáru so
súhlasom keď sme bojovali. Stál pred krížom. Počas v polovici služby sme naháňali a bili
démonov. Urobili sme neporiadok a nemohli sme dokončiť službu. Všetci sme konali spolu
uloviť démonov.
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Počas bitky, Jozef bol zranený na troch rôznych miestach, dve z pokúsania hada a tretie od
mladého démonskeho dievčaťa, ktoré ho poškrabalo. Všetky jeho rany krvácali. Jasne som videl
škrabance a znaky od pokúsania; boli na zadnej časti obidvoch rúk. Snažili sme sa pretvarovať
k Jozefovým ranám aby sa necítil byť obeťou. Všetci sme hovorili povzbudzovacie slová a
povedali sme mu, že sú to jazvy boja statočnosti.
Kang Hyun Ja:
Počas polovici služby, Haak Sung, Yoo Kyung, Yoo Eun a Jozef zakričali, “Pastor! Pani Kang
Hyung Ja! Je tu veľké množstvo démonov napadajú v skupinách. Čo máme robiť?” Pastor im
povedal, “Nebojte sa. Máme Trojicu Boha na našej strane. Všetci ich môžte poraziť v boji.”
Deti kričali od radosti, “Wow! Výborne! Hnusný démoni! Dnes ste všetci mŕtvi!” Všetci utekali
po miestnosti, bojovali s démonmi.
S našími fyzickými očami sme schopný vidieť deti behať do okola s mávajúcimi rukami vo
vzduchu. Ale s duchovnými očami sme schopný vidieť čo sa naozaj deje. V slabom momente
som si pomyslela, “Čo keby ľudia z druhých kostolov by videli čo sa dialo? A čo naši hostia
alebo nový členovia?” Lenže to nebolo pre mňa dôležité aby som sa s tým teraz znepokojovala.
Pokiaľ deti behali do okola naháňali démonov, tak som sa horlivo modlila v jazykoch a
tancovala v Duchu. Cítila som že moja pravá ruka bola plná sily a mala som pocit, že som niečo
zasiahla. Moja ruka sa začala hýbať v otáčavom smere ako veterný mlyn. Môj okružný smer sa
začal zväčšovať v rýchlosti a v moci. Pomyslela som si, “Čo sa deje?”
Nemala som času premýšľať o tom čo sa deje. Moja ruka sa otáčala rýchlejšie a rýchlejšie s
väčšou energiou. Nechcelo to prestať. Nemohla som iba sedieť a nechať to len tak sa diať.
Postavila som sa a začala som behať do okola. Moja ruka naďalej robila okružné pohyby.
Zazrela som na Sestru Baek Bong Nyu a ona robila to isté. Neočakávane moja ruka buchla o
roh stoličky. Z fyzického hľadiska som nerozumela čo som robila.
Opýtala som sa detí, ktoré mali duchovné oči otvorené, “Joo Eun, pozri sa na Maminu ruku.
Prečo moja ruka robí otáčavé pohyby? Prečo to neprestane?” S výrazom šoku odpovedela,
“Mami, ty si uchmatla démona do ruky! Ďalej šermuj s démonom aby si ho mohla poraziť.”
Hoci som nebola schopná kontrolovať situáciu s mojou mysľou, snažila som sa to kolísať
intenzívnejšie. Pastor povedal, “Pani Kang Hyun Ja, poď k oltáru pritom ako s tým kýveš.”
Kráčala som k oltáru a pastor zakričal, “Svätý Oheň!” Moja ruka prirodzene prestala a démon
bol porazený. Bolo to upálene Svätým Ohňom; premenilo sa to na prach.
Bol to naozaj obdivuhodný a úžasný prípad. Ako som pozerala, tak všetci démoni boli úplne
porazený. Znovu som si uvedomila aká je silná a veľká naša duchovná
schopnosť.
Kim Joo Eun:

* Keď sa démoni dotknú pastorovho tela, tak
sa rozpadnú na popol.
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Po večernej službe, keď som sa modlila v jazykoch, prišiel ku mne démon. Porazila som to s
autoritou Ježišovho mena. I tak mnoho skupín démonov sa objavilo, všetci zamaskovaný vo
forme mladých dievčat v bielych šatách. Bola som prekvapená, že ich bolo toľko veľa,
nespočítateľné množstvo. Pochodovali v skupinách po štyroch alebo piatich a linkovaný v
hodnostiach. Hoci vyzerali ako mladé dievčatá, ich tváre sa nepodobali ale každá jedna bola
unikum. V obklopení som sa rozhodla chytiť hocikoho kto bol na dosah, zbila som to a
poškrabala. Avšak sa pokúšali ujsť, ľahko som ich chytila a pokrútila som s nimi do okola ako
handrové bábiky. Vzala som ich k pastorovi, ktorý žiaril ohňom. Nenávideli ho a veľmi sa báli.
Keď som ich priniesla k pastorovi, tak zhoreli iba dotknutím sa jeho tela. Vrieskali a premenili
sa na popol. Pastor ani nevedel, že sa to dialo. On sa iba modlil.
Počas v polovici boja som bola veľmi nahnevaná a myslela som si, “Dnes som horlivá a
rozhodnutá sa modliť a opýtam sa Pána či by som mohla navštíviť Nebo. Ale démoni mi v tom
zabránili a nemohla som sa sústrediť a dať moju požiadavku. Nemohla som dnes navštíviť
Nebo. To je skvelé. Keď nemôžem navštíviť Nebo dnes, tak si vylejem zlosť na démonoch!”
Porazila som ich všetkých, ktorý ku mne prišli.
Duchovne som mala veľmi ťažký deň, stretla som viac než sto démonov. Po dlhej dobe sa
objavil Ježiš a šiel k oltáru, kde sa modlil pastor. Pastor ešte nevyzdravel úplne od jeho
bolestných rán, ktoré mu zapríčinili démoni pred niekoľkými dňami. Naďalej viedol cirkevnú
službu a uctievanie, bez ohľadu na bolesť. Ešte aj pri modleni bol v bolesti a veľmi oslabený.
Ježiš stál pri ňom a láskyplne mu pohladil hlavu, chrbát a telo s Jeho rukou, obzvlášť kde boli
rany. Kedykoľvek Pán vidí pastora, nastane veľmi hravý. Ježiš miluje byť s pastorom. Ježiš
spieval aj pieseň. “Bez ohľadu na rany, stále sa horlivo modliš. Výborne robíš!” Veľmi to
Pána potešilo.
Ako som sa na to pozerala, tak som na moment nebola v pozore a neviditeľný démon my začal
vytáčať pravú ruku. Démonova chladná energia sa pomaly rozšírila od mojich prstov až po
rameno. Okamžite som stisla moju pravú ruku aby som zastavila chladnú energiu od šírenia.
Zakričala som, “Prikazujem ti v mene Ježiša, odíď odo mňa ty hnusný démon! Odíď!” Chladná
démonova energia sa začala pomaly strácať. Keď som sa modlila, bila som po mojej pravej ruke
až pokiaľ som cítila že je zase normálna.
* Yoo Kyung zúrivý pokus v nahánaní démonov
Démon s čiernou tvárou a päť spojených tiel prišli ku mne. Zadržala som to a pokrútila som s
tým, vyvolávaním Ježišove meno. Druhý démon sa objavil vo forme muža s bielym šatstvom.
Tento démon bol tak vysoký, že sa zdalo, že dosiahne až po oblohu. Potočila som dvoch
démonov a začala som sa modliť v jazykoch. Keď som sa modlila, démon s ostrým rohom na
hlave sa mi začal vysmievať, keď sedel na klavíri. Tento démon mal dlhý chvost a vyzeral
protivne. Podarilo sa mi ho tiež uchytiť a bol veľmi vystrašený. Pokúšalo sa to ujsť s trepotaním
krídiel, ktoré sa podobali na netopierove. Ale som to stiahla k zemi a postupala po tom. Bez
milosti som to prepadla.
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Keď som mlátila démona, prišiel ku mne Pán. “Oh, Yoo Kyung, robíš výbornu prácu. Ty ničíš
démona. Plánoval som ťa vziať do Neba a ukázať ti ho, ale si zaneprázdnená v boji s
démonmi. Čo si ty myslíš?” Odpovedela som, “Ježiš, môžem navštíviť Nebo pozdejšie. Musím
teraz poraziť všetkých démonov!” Pán povedal, “Dobre, znič démonov a staň sa víťazom.” Pán
stál vedľa mňa a pozeral. Démoni mali ešte viac strachu a snažili sa ujsť keď videli Ježiša.
Ježiš šiel k oltáru, kde sa pastor modlil. Pohladil a potľapkal pastorovu hlavu, obzvlášť plešivú
časť. Pán šiel k Jozefovi a jemne sa dotýkal jeho chodidla a tela. Ježiš sa dotýkal bolestných
častí. Nebola som veľmi rada, keď Ježiš odo mňa odišiel. Nahlas som kričala, “Aba, Aba!”
Keď Ježiš odišiel, objavil sa démon na oltári a prišiel ku mne. Bola som nahnevaná jeho
sarkastickým poznámkam. Skúšala som to ignorovať, ale naďalej to dobiedzalo a rozprával ku
mne urážlivymi slovami. Moje sebaovládanie bolo skúšané. Veľmi som sa nazlostila. Schmatla
som to a zatočila som s tým. Démon sa sťažoval,”Dostávam závrat. Točí sa mi hlava! Pusť
ma!”

Všimla som si, že démon mal oči v očiach. Oboje vnútorné oči ma pozorovali. Bolo to veľmi
strašideľné. Ostrým hlasom som povedala, “Ako sa opovažuješ na mňa pozerať!” Vypichla som
démonovi oči s prstom. Keďže démon mal niekoľko oči v očiach, musela som pichať niekoľko
krát. “Ah! Moje oči, moje oči!” Démon vrieskal v hrôze, ale som ho nepustila. Naďalej som s
ním mávala dookola. Zakričal, “Pusť ma! Pusť ma! Keď ma nepustiš, tak ťa kusnem!” Keď sa
mi vyhrožoval, tak som s nim zatočila s väčšou silou. Démon ma kusol do ruky z celej sily.
Keď ma kusol, tak som ho odhodila do diaľky. Ježiš prišiel bližšie ku mne a pochválil ma s
povzbudzovacími slovami. “Oh, moja Yoo Kyung je výborna v porazovaní démonov. Si veľmi
bystrá!” Jemne mi držal ruku a naďalej ma v povzbudzoval. “Yoo Kyung, vidím ďalšieho
démona prichádzať. Poraz ho!” Pán stál a pozeral sa na mňa ako bojujem s démonom.
Objavil sa démon v podobe kostry a zakričal, “Poď so mnou do Pekla!” Pokrútila som hlavou z
jednej strany na druhú; Povedala som, “Nie! Nie!” Uchmatla som to a z celou silou som to
hodila o zem. Démon zakričal a zmizol. Ježiš stál pri mne, tlieskal a povedal, “Wow! Moja Yoo
Kyung výborne robi! Tvoja viera naozaj veľmi vzrástla.” Zostal na chvíľu pri me,
povzbudzoval ma.
Ježiš sa vrátil do Neba. Modlila som sa v jazykoch ešte trochu dlhšie. Myslím, že som bojovala
a porazila asi 50 démonov v ten deň.
*Haak Sungova transformácia prostredníctvom pomazania Svätého Ducha
Číslo démonov sa naďalej postupne zvyšovalo. Napadali nás v skupinách. Vypichol som im oči,
vytrhol som im oči von, zbil som ich a zatočil som s nimi do okola. Keďže som mal iba dve
ruky, nebol som schopný sa ubrániť keď som ich napodol. Bolo ich veľmi veľa. Moja sila
začala slabnúť a myslel som si, “keby som tak iba mal Svätý Meč, tak by som bol schopný ich
všetkých poraziť s istotou.” Počas v polovici boja, často som na to myslel. Mal by som sa viac
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modliť aby som dostal Bohovu silu. Mal by som usilovne čítať a študovať Jeho slovo. Keby
som to tak urobil, mohol som dostať Meč Svätého Ducha.
Ako som dnes bojoval s démonmi, zistil som mnoho vecí. Čím viac ich porazím, tým viac sa
objavujú a napadajú v číslach. Nemám tušenie kde sa schovávajú. Nie len že nový démoni sa
objavujú k útoku, ale aj tí ktorých Jozef, Joo Eun a Yoo Kyung porazili, sa vrátili a útočili.
Bránili nám počas hodín v kostole a počas modlenia. Boli sme v skutočnosti prekvapení
úplneho čísla démonov, ktorí útočili na nás počas modlenia.
Ako supy, obkľúčia svoju korisť, keď sa zídu viacerí. Keď by bol čas na hody, supy by sa vrhli
vo veľkých číslach na svoju korisť. Démoni podobne útočia, všetci naraz a tích, ktorých nebolo
vidno sa z ničoho nič objavili. Tí, ktorý sa schovávajú, vždy čakajú na správny moment. Videl
som aj Satana v Pekle. Vykrikoval jeho nariadenia svojím podriadeným, keď ich odosielal do
útoku. Nikdy som nezažil boj s toľkými démonmi. Dnes tam bolo spústu démonov pripútaných
ku kostolnému stropu a stien. Bolo ich toľko veľa, že nebolo nič vidno okrem démonov.
Volal som k Bohu aby mi dal Svätý Oheň. “Božia Trojica, prosím Ťa, daj mi Svätý Oheň! Oheň
čo spáli démonov!” Boh mi dal ohňovú guľu, ktorá v rýchlosti vošla do mojej hrude. Ako náhle
Svätý Oheň bol v mojom tele, démoni sa mi začali vyhýbať. Pred tým než oheň vošiel do môjho
tela, som začal byť veľmi unavený. Skoro potom ako žiarivý oheň vošiel, vrátila sa mi sila. Bol
som schopný dohoniť a poraziť démonov. Po porazení všetkých démonov, som sa pomodlil k
Pánovi modlitbu vďaky. Bol som veľmi vďačný za všetko. Potom som si vspomenul na dni,
keď som zlomil srdce pastorovi a s týmito myšlienkami mi slzy zaplavili oči.
Počas v polovici kázania, pastor zavolal, “Sam,” a okamžite som odpovedel s amen. Pastor
viedol mimoriadne ovplivňujúce kázanie. Všimol som si, že moja duša rýchlo vzrastá a sa mení.
Som úplne iný človek než som bol pred dvoma mesiacmi. Okrem toho som duševne zobudený a
som schopný prorokovať, duševne rozoznať, modliť sa v jazykoch, získavať vedomosť,
získavať múdrosť a som silnejší vo viere. Keď sa rozprávam s Ježišom, často vidím Otcov trón.
Hoci, Svätý Duch je duch, ja Ho vidím s duchovnými očami. Milujem chodiť do kostola; je to
sranda a vzrušujúce. Teší ma byť v kostole celú noc. Je mi ťažko vyjadriť radosť, ktorú
prežívam keď rozprávam evanjelium a modlím sa. Kázanie trvá počas noci až do skorého rána,
obvykle okolo 6 alebo 7 rána. Po modlitebnom stretnutí, svedčime jeden druhému až do 5 ráno.
Tiež sa spolu zídeme jesť ryžové guličky. Raz sme mali ranné jedlo, pokračovali sme v modlení
o trochu dlhšie až do východu slnka. Keď sa modlitebné zhromaždenie skončilo, pastor nás
odviezol späť domov. Ježiš nás sprevádzal pri odvoze domov. Aleluja!
Sestra Baek Bong Nyu: *Ukrižonavé Trápenie čakajúce v Pekle
Keď som sa horlivo modlila v jazykoch, Ježiš sa objavil. Hneď som tušila, že ma vezme do
Pekla. Vyzeralo to akoby Pán trochu váhal mi prezradiť moju cestu. Pred tým než Pán mal
možnosť sa ma opýtať otázku, ja som sa Ho opýtala. “Ježiš, prečo váhaš? Viem, že zase ma
odvedieš navštíviť Peklo, že?” Pán sa trápne zatváril. Lenže som nemohla neposlúchnuť Pána.
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“Ježiš, keď mi neukážeš moju rodinu v mukách, budem ťa následovať až do koncov Pekla. Ja
len nechcem vidieť mojich rodičov v mukách.” Pán ma vzal za ruku a nepovedal ani slovo.
Ako obvykle, ako náhle ma Pán vzal za ruku, boli sme už v Pekle. Začali sme ísť po úzkej
ceste. V krátkom čase, zápach zhnitých mŕtvol začal plniť vzduch. Došli sme k širokej ploche.
Boli tam nekonečne zoskupené kríže. Všetky kríže boli hlboko zaryté do zeme. Bolo tam už
mnoho ľudí povesených na krížoch a viac čakalo v dlhých radách na ukrižovanie. Moja mama
bola v zástupe, čakala byť uklincovaná na kríž. Stála pod z jedných prázdnych krížov.
Veľký strašidelný tvor strážil kríže. Keď bola moja mama na rade, tvor zviazal moju mamu na
kríž a pripravil ju na uklincovanie. Tvor pozrel na mňa a keď sa otočil k nej, prehovoril.
“Povedz tvojej dcére aby nechodila do kostola a aby prestala veriť v Ježiša v tom okamžiku.
Inakšie naozaj dnes zomrieš!” Moja mama vyzerala veľmi vystrašene. Tvor pozrel na mňa a
zakričal, “Keď povieš, že prestaneš veriť v Ježiša, ušetrim tvoju matku a nebudem ju mučiť.
Povedz! Povedz, že prestaneš veriť!” Pokúšalo sa to so mnou vyjednávať. “Povedz teraz!
Prisahaj! Ponáhľaj sa!” Tvor si to žiadal. Situácia bola veľmi napätá. Tvor mal ľudské telo s
koňskou hlavou. Bolo to hnusné. Nemohla som tomu pozrieť priamo do oči.
Tvor s koňskou hlavou vytiahol veľký jasný meč a velil jeho poddaným. Poddaný v rýchlosti
poslúchali. Tvor potom tlačil na moju mamu. “Rýchlo, povedz tvojej dcére! Teraz! Peklo je v
zmätku koli tvojej dcére. Kostol do ktorého tvoja dcéra chodí sa modlia celú noc. Bránia nám v
každej ceste. Ľudia, ktorí by mali ísť do Pekla chodia do kostola a my sme sklamaný. Rýchlo!
Pýtaj sa tvojej dcéri teraz! Jej pastor píše knihu, ktorá odhali našu totožnosť a odhali Peklo. My
ho musíme zastaviť od písania tejto knihy. Teraz sa rýchlo opýtaj tvojej dcéry!”
Mamine sĺzy sa bez prestania valili dole po líciach ako sa na mňa pozerala. Kedže, Ježiš stál
vedľa mňa, moja mama nemohla povedať ani slovo. Iba sklopila hlavu a naďalej plakala. Tvor
prestával mať trpezlivosť a vybuchol od zlosti. Moja mama bola vyzlečená a zavesená na kríži.
Zavesili ju s napnutým povrazom. V krátkom čase, môjho brata a synovca priviedli a vyzliekli.
Tiež ich povesili na kríže. Zlý tvor bez milosti ich začal klincovať na kríže. Tvory začali im
krájať telo.
Ich telo bolo pokrájané od hora ich hlavy až dole do konca ich prstov na nohách. Ich telá boli
posekané a pokrájané až do ich kostí. Telo mojej rodiny bolo hodené do vriaceho hrnca s
olejom. Hrniec bol zohriatý s obrovským žiarivým ohňom. Mojej mami, môjmu malému
bratovi a synovcovi iba zostali ich oči a uši z kostry. Všetko ostatné bolo pokrájané. V ich
úbohej podobe ešte boli schopný kričať, “Bong Nyu, rýchlo odíď! Povedali sme ti aby si sa sem
už nikdy nevrátila. Prečo sa sem vraciaš? Neboli ťa to, keď nás vidíš v utrpení? Prosíme ťa,
nevracaj sa!”
Plačúci som zakričala, “Mama, moja chudinka mama! Po troch návštevách sa už nebudem môcť
vrátiť aj keby som chcela. Ježiš povedal, že po tretej návšteve ma už sem neprinesie. Moje srdce
je v agónii, keď vás vidím v mukách!” Tvor nás prerušil a znovu zakričal s hlasom ako blesk,
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“Pýtam sa ťa naposledy! To to je tvoja posledná možnosť! Povedz tvojej dcére aby neverila v
Ježiša. Rýchlo! Prinúť ju sa prestať modliť a chodiť do kostola! Rýchlo!” Pokiaľ tvor otravoval
moju mamu, ja som povedala za svoju mamu. “Ty, zlý tvor! Keď chceš niečo povedať, tak to
povedz mne. Prečo strašiš moju mamu? Keď sa mi raz dostaneš do rúk, tak si mŕtvy!” Keď som
karhala tvora, tak rýchlo utekal oproti mojej mame ako strela. Tvor oskalpoval moju mamu,
odrezal jej uši a vytrhol jej oči. Mama kričala od bolesti, “Pomôž mi! Prosím!” Nemohla som to
už vydržať sa pozerať na moju mamu v bolesti. Nie sú slová to vyjadriť tento úbohy pohľad!
Môj malý brat a synovec zažili to isté mučenie ako moja mama. Tvor odhodil pozostalé časti
tela do vriaceho hrnca s olejom. Z vriaceho hrnca som počula vrieskanie mojej rodiny od
bolesti.
Tvor od zlosti furt nebol spokojný. Tento krát naplnil misu s hmyzom a postavil ju priamo pod
moju rodinu. Hmyz sa rýchlo prilepil na telá mojej rodiny. Hmyz rozožieral a prežúval,
prenikajúc do ich kostí. Moja rodina vrieskala. Zdalo sa akoby moja mama prežívala väčšiu
bolesť. Mama zakričala, “Diabol! Ja som už mŕtva! Prečo mučiš mrtvého človeka? Diabol, daj
preč ten hmyz! Zastav tu bolesť! Prosím!” Hoci som vedela, že je to nemožné, aj tak som sa
spýtala, “Ježiš, kedy bude koniec ich mučenia?” Som trúchlila. Ježiš, povedal, “Raz keď vojdeš
do Pekla, nikdy nemôžeš ujsť alebo dostať ešte jednu šancu. Budeš mučená na večnosť.”
Prosila som ako som sa opierala na Pána, plakala som, “Ježiš, moja mama bude v bolesti večne
v Pekle. Ako budem šťastne žiť v Nebi? Nemôžem už pozerať na utrpenie mojej mami. Prosím,
nechaj mňa vziať mojej mami miesto, aby ona mohla byť zachránena!” Ježiš rýchlo zavolal
anjelov.
Skoro som omdlela, zo šoku z tej situácie. S Pánovym príkazom, Archanjel Michal a niektorí
iní anjeli prišli a priniesli ma do Pánovho kostola. Ježiš ešte aj zavolal Mojžiša a povedal mu
aby ma uspokojil. Ježišovi a Mojžišovi tiež zlomilo srdce. Pritúlili si ma k ich hrudi a utreli mi
slzy a uspokojili ma. Keď videli moje slzy sa valiť, tiež so mnou smútili.

==== DEŇ 24 ====
Kim Josef:

(2 Timoteovi 3:1-5)

Keď som sa modlil v jazykoch, zrazu som plakal slzy pokánia. Dlho som čakal aby som naozaj
cítil pokánie v slzách.
Moje telo sa zmenilo na ohňovu guľu, takže keď zlý duch, ktorý sa objavil v tvare hada, som to
chytil a zatočil som to do vzduchu.
Lee Yoo Kyung:
Keď som sa ohnivo modlila, objavil sa neochotný zlý duch a preletel okolo mňa. S jeho
netopierskými krídlami sa vznášal predo mnou. Malo to žabie oči, červený nos a dlhý jazyk.
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Iritovalo ma to, syčal predo mnou, tak som to schmatla, vytrhla som z toho krídla a zahodila to
do vzduchu. Kvapkala červená krv z tých zranených miest.
V tom istom čase, prišiel ku mne tmavý, škaredý, čierny had. Najviac sa bojím hadov. Sú
ohavné tvory. Keď sa ku mne priblížil, nemohla som nič robiť, iba kričať, “Pán! Veľmi sa
bojím! Je tu had!” Ježiš sa v tom momente objavil, chytil hada a odhodil ho do diaľky.
Pán sa opýtal, “Yoo Kyung, si v poriadku? Neboj sa! Poďme navštíviť Nebo.” Držala som ho
za ruku a odišli sme do Neba. Ježiš ma popýtal aby som spievala piesne chvály počas nášho letu
cez galaxiu. Spievali sme ‘Chvála Oh! Moja duša! Niekoľko krát. Po návšteve v Nebi sme sa
vrátili do Pánovho kostola a pokračovala som v modlení.
Ježiš pristúpil k Pastorovi Kimovi a pozorne počúval ako sa modlil. Ježiš dlho počúval a dotkol
sa miest kde Pastor cítil bolesť. Bolelo ho po celom chrbte kde ho zlý duchovia pokúsali. Ježiš
pristúpil k Jozefovi a zakričal, “Kajaj sa! Viac, viac, viac! Nariekaj! Iba keď budeš nariekať,
dvere Neba sa otvoria!” Jozef dnes veľa nariekal; prežíval slzy kájania.
Ježiš sa vrátil ku mne a niektorí anjeli sa objavili. Pan výrazne oznámil, “Yoo Kyung, nebuď
chorá; bud vždy zdravá. Rozvesel sa!” Anjeli tiež kričali, “Svätá Yoo Kyung! Nebuď chorá!”
Pán povedal, “Raduj sa!” Potom sme sa rozlúčili.
Lee Haak Sung: *Ochranná vrstva obstaraná anjelmi
Ako som sa modlil, mnoho anjelov prišlo dole cez dvere.
Anjeli ma obklopili, stali sa ochranná vrstva. Opýtal som sa
anjelov, čo robili. Povedali mi, že ma obklopili s ochannými
vrstvami. Keď ma anjeli pokryli s ochrannými vrstvami,
žiarivý oheň ma zahrial. Videl som zlého ducha stáť von z
chranných vrstiev. Zlý duch držal nôž a pripomínal mi Čaky
z hororového filmu. Priblížil sa bližšie k jednému z anjelov a
bodol anjela, ale nôž sa okamžite roztopil a jeho ruka začala
horieť. Videl som ďalšieho zlého ducha prichádzať. Vyzeralo
to ako veľmi starý strom. Ako sa pomaly približoval ku mne,
vystrčil jeho ruku a dotkol sa ochrannej vrstvy. Raz sa dotkol
ochrannej vrstvy, začal horieť a plamene pohltili celý strom.
Strom vrieskal keď utekal.
Anjeli tak isto dávali ochranné vrstvy okolo deákonky Shin, ktorá sa modlila. Anjelov bolo asi
200. Všetci vytvárali ochranné vrstvy okolo cirkevných členov. Všimol som si zlého ducha
podobajúceho sa na hnedožltého muža hneď von z mojej ochrannej vrstvy. Šiel proti mne. Zlý
duch sa pokúsil vojsť skrz ochrannej vrstvy, ale vrstvy sa stali veľmi horúce ako žiarivý oheň.
Vzdalo sa to pri vchode. Zlý duch potom šiel oproti deákonke Shin. Našťastie bola pokrytá s
ochrannými vrstvami a s ohňom. Nemohol sa dostať do jej vrstiev. Zlý duch odletel smerom k
mojej mame. Keď sa priblížil blízko mojej mami, začal horieť a zmizol.
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Zrazu, veľké svetlo svietilo dole z Neba. Videl som obrovského, vysokého anjela prichádzať ku
kostolu cválať na bielom koni. Obraz mi vybil dych. Srdce mi bilo veľmi rýchlo. Anjel prišiel
ku mne a predstavil sa, “Ahoj, Ja som Archanjel Michal.” Ďalši svietiaci anjel následoval hneď
za Michalom, volal sa Archanjel Gabriel. Gabriel držal veľkú zástavu pripevnenú na tyči.
Vysvetlili mi, že keď Archanjel Michal porazí zlých duchov, Archanjel Gabriel mava víťazný
transparent od boka do boka za Michalom.
Archanjel Michal a Gabriel boli skoro tak isto vysoký. Stáli po tichu a pozerali na pastora ako
sa modli. Keď som videl ten úžasný pohľad, zmäkol som. Bolo mi ťažko rozoznať či som sníval
alebo som videl niečo naozajstné.

Kim Joo Eun:

* Mnoho zlých duchov sa náhlilo v skupinách, ale naša viera sa zosilnila

Posledne som sa modlila, zlý duch vo forme polovičného mesiaca sa objavil, vlnil sa smerom
ku mne. Dnes, zlý duch vo forme celého mesiaca s okom sa vlnil smerom ku mne. Keď zlý
duch prišiel blízko ku mne, pichla som mu do oka a vytrhla som mu oko. Stočila som prsty v
očnej jame. Zlý duch vybuchol s krvou, ktorá striekala na všetky strany, keď som na to
zaútočila. Skoro na to, zlý duch zamaskovaný ako mladé dievča sa objavil a točil sa na hlave
ako hračka. Chytila som jej kus vlasov, potriasla som ju, potočila niekoľko krát a odhodila som
ju do diaľky. Ježiš prišiel ku mne a chválil moje činnosti, hovoril, “Pehatá, výborne!”
Ježiš pokračoval, “Pehatá, vyzeráš dnes obzvlášť pekne! Kto ti zaplietol vlasy?” Odpovedala
som, “Deákonka Shin!” Pán chválil, “Naozaj? Výborne to urobila!” Keďže, Deákonka nebola
duchovne prebudená, tak nevedela, že Ježiš sa k nej priblížil. Veľa anjelov sprevádzalo Ježiša.
Ja neustále vidím anjelov sprevádzať Ježiša, ale tento krát bolo o veľa viacej anjelov. V
anjeloch, niektorí z nich sa spárili a sadli si vedľa členov cirkvy. Anjeli použili svoje ruky aby
obklopili zlatú misu, ktorá mala široký otvor na vrchu a nadšene plnili misu s modlitbami
svätých.
Znovu sa objavila skupina zlých duchov v rohu miestnosti a prišli k nám. Keď boli blízko,
Sestra Yoo Kyung schmatla zlých duchov, potočila s nimi a odhodila ich do diaľky. Ja som tiež
schmatla niekoľkých zlých duchov, potočila som s nimi a odhodila som ich do diaľky. Brat
Haak Sung a Brat Jozef tiež bojovali proti zlým duchom; schmatli zlých duchov, potočili s nimi
a odhodili ich do diaľky. Všetci sme opakovali túto taktiku početne krát.
Počula som zvuky zlých duchov padať, ako narazili do stien a na zem. Bolo to veľmi hlučné. Ku
koncu modlitebného zhromaždenia, sme si všimli že sú na nás o mnoho viacej útokov. Lenže,
každým útokom naša viera silnejšie a silnejšie rástla.
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Sister Baek Bong Nyu: * Pastor Kim rozosmieva Ježiša
Videla som a zažila som mnoho duchovných vecí. S týmto privilégium som tiež musela
vytrpieť veľa bolesti. Ježiš ma prekvapil keď ma vzal do záhrady kvetov v Nebi. Dal mi čas na
osvieženie poskytnutím radosti v záhrade. Mohla som stráviť toľko času v záhrade koľko sa mi
chcelo. Váľala som sa, skákala a hrala som sa ako dieťa s anjelmi. Záhrada kvetov v Nebi je
nepredstaviteľne obrovská a nádherna. Sladká vôňa kvetov bola tak vzácna, že by som ju
nezmenila za nič na svete. Keďže moje telo bolo slabé a vyčerpané, tak som si oddýchla a ľahla
som si po návrate do Pánovho kostola. Počas ranajšieho kázania, keď pastor kázal, chodil od
strany do strany, blízko prenásledovaný Ježišom.
Náš pastor je sranda, keď si iba na neho vspomeniem, tak sa okamžite musím smiať. Zo
zvedavosti som sa opýtala pastora otázku, “Pator, boli ste taký smiešny aj pred tým než som
začala chodiť do toho kostola?” Pastor odpovedel, “Náš kostol je pomerne nový. Nevspomínam
si na žiadnu udalosť, ktorá by asi mohla byť smiešna. Nevspomínam si na nič, čo by mohlo byť
smiešne počas nášho zhromaždenia. Ja som vždy mal zlomené srdce. Cítil som sa ťažko a
úboho.” Opýtala som sa, “Ako ste sa veľmi zmenili?” Pastor povedal, “Naozaj neviem. Zmenil
som sa počas tohoto modlitebného zhromaždenia! Vôbec neviem čo sa deje. Keď sa ma opýtaš
ako som sa stal takým a kto alebo čo ma afektovalo, musel by som povedať, že je to Pán, ktorý
stvoril radostné prostredie.”
Náš pastor má zvláštne nadanie napodobňovať všelijakých ľudí. A nie iba ľudí; môže
napodobňiť hocijaké veci, vrátane zvieratá a neživé predmety. Ježiš napodobňoval pastora a
hlasno sa smial. Počas kázania, dvaja anjeli zapisovali každé jedno slovo, ktoré pastor kázal.
Anjeli sedeli vedľa kríža na oltári písali do veľkej knihy. Anjeli mali zapisovať pastorove slová.
I tak sa občas pozreli na pastorove gesta. Anjeli sa tak smiali, že odpadávali a nezachytili
niektoré pastorove slová. Keď anjeli nezachytili písať, Ježiš ich pokarhal. “Nepozerajte sa na
pastora; ale horlivo zapisujte!”
Kedykoľvek sa Ježiš usmeje alebo smeje, všetci anjeli sa pridajú k jeho dobrej nálade. Však,
keď Ježiš trúchli, anjeli stíchnu. V polovici kázania, pastor sa ma opýtal otázku. “Sestra, kde je
Ježiš teraz?” Odpovedala som, “Stojí hneď za vami.” Pastor sa škeril a povedal, “Oh čo mám
robiť? Som prdol a hrozne to smrdí. Bolo by ťažké pre hocikoho to zniesť. Veľmi mi je ľúto
Pána, asi je za mnou, kde cíti moje vetry. Čo mám robiť?” Pán povedal so smiechom, “To nie je
podstatné pretože som duch. Je to v poriadku.” Potľapkal pastorovu hlavu a chrbát.
Pastor Kim Yong Doo:
Členovia cirkvy unavili najviac svoju fyzicku silu počas modlenia. Na miesto toho aby sa
vzdali, naďalej sa ohnivo modlili, so zaťatými zubami. Keď nás Pán uvidel sa modliť s takou
oddanosťou, bol veľmi imponovaný. Ja som bol v neznesiteľnej bolesti. Bolesť bola zapríčinená
prostrednístvom zlých duchov, niekoľkých útokov. Také typy rany sa hoja veľmi pomaly.
Ukrutná bolesť ma mučila. Bolo mi zaťažko sa modliť s mojimi rukami hore na dlhý čas.
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Lenže, v uprostred bolesti Svätý Duch pohol mojimi rukami do rôznych strán. Pohyby mojích
rúk boli pekne choreografované.
Oboje moje ruky sa plynulo hýbali. Otáčali sa. Odrazu moje ruky začali divoko vibrovať. Tiež
mi bolo neznesiteľne horúco. Videl som Ježiša v bielom rúchu predo mnou chodiť od strany do
strany. Na tvári som cítil teplý letný vánok. Cítil som Jeho silnú prítomnosť. Bohužiaľ, moje
duchovné oči ešte stále neboli otvorené. Vyzerá že Pán pozoruje naše situácie a reakcie.
Hodnotil nás.

==== DEŇ 25 ====
Kim Joo Eun:

(Matúš 16:13-19)

*Pehavá jedla Nebeské sušienky

Pokiaľ som sa modlila v jazykoch, som bojovala a porážala zlých duchov. Keď som sa modlila
moje ústa sa niečim naplnili. Začala som to prežúvať. Počula som chrúmanie, keď som žúvala.
Nemala som potuchy čo som žúvala alebo jedla. Hltala som neznáme jedlo, povedala som si,
“Wow! Čo to je? Je to chutné. Ako môže byť niečo tak chutné?” Môj drahý Pán Ježiš sa objavil.
Volal moje meno a začal so mnou rozprávať, “Pehavá, chceš to skúsiť?” Opýtala som sa,
“Ježiš, čo to je?” Pán odpovedal, “To to sú lahodné keksi, priniesol som ti ich z Neba. Povedz
ah; otvor ústa.” Otvorila som ústa a Pán mi vložil keks do úst.
Ako náhle sa keks dotkol môjho jazyka, jemne sa rozpustil. Sú veľa ľahodných keksov na svete,
ale tie čo mi dal Pán ma ohromili. Keksi boli biele a okrúhle.
Som vykríkla, “Wow, Ježiš, tento keks je veľmi chutný! Chcem jesť ešte viac. Môžeš mi dať ešte
jeden?” Pán povedal, “Nie, nemala by si už jesť viacej.” Prekvapene som sa opýtala, “Čo to
bolo?” Pán povedal, “To je jedlo, ktoré svätý jedia v Nebi. Viem, že by si chcela ešte viac, a
keď znovu navštíviš Nebo, pohostím ťa viacej. Horlivo sa modli.” S plačom som sa pýtala
Pána, “Ježiš, prosím ťa vezmi ma do Neba!” Lenže Ježiš už odišiel pred tým než som stihla
dokončiť moju vetu. Videla som a cítila iba zostatok Jeho odchodu. Cítila som teplý jemný
vánok, keď žiarilo osviecujúce svetlo.
Nebesky keks, čo mi Ježiš dal, zostane navždy v mojej pamäti. Nikdy nezabudnem báječnu
chuť. Dnes večer je blohoslavený večer, noc, ktorú nemôžem vyjadriť slovami. Z diaľky som
počula Ježiša láskavo rozprávať, “Pehavá, skoro ťa vezmem navštíviť Nebo, tak sa nehnevaj.
Do videnia.” Potom bol úplne preč.
Po znovu získania sily, som sa začala modliť. Pokiaľ som sa modlila, som videla zlých duchov
ku mne prichádzať. Masy lebky a kostí zo všetkých strán sa začali zbiehať na mňa. Začala som
sa smiať z ich vzhľadu. Zlý duchovia vybuchli od zlosti kôli mojej reakcie. Zakričala som,
“Všetky kosti vyzeráte veľmi smiešne. V mene Ježiša vám prikazujem aby ste odišli teraz!”
Zmizli.
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Po vážnom niekoľko hodinovom modlení, skupina anjelov prišla z Neba a naplnili ich zlatý
hrniec s našími modlitbami. Keď jeden anjel vystúpil s plným hrncom, ďalší anjel zostúpil s
prázdnym hrncom aby ho naplnil modlitbami. Anjeli pokračovali v tomto procese. Rýchlo sa
pohybovali. Hrniec nebol plný iba s modlitbami, ale aj zhrnuli naše slzy a tón naších hlasov.
Všetko bolo donesené do Neba.
Lee Yoo Kyung: *Trhanie odevu zlých duchov
Keď som sa modlila, videla som zlého ducha zmeneného na mladé dievča oblečené v bielom.
Rýchlo som ju chytila za vlasy, pokrútila som s ňou až do vtedy pokiaľ jej všetky vlasy
nevypadali. Ale potom ako som jej roztrhala šaty, tak sa zmenila na nahého muža. Videla som
všetky jeho črty a začal sa vyprázdňovať a močiť na mňa.
Bola som tak naštvaná, schmatla som ho za krk, “Hnusný zlý duch! Prečo na mňa močiš?” Pľasla
som mu po tvári a on povedal, “Je mi ľúto! Prosím ťa prepáč mi. Sľubujem, že už tu nikdy
neprídem.” Pokračovala som ho fackovať a bila som ho. Hodila som zlého ducha oproti Brata
Haak Sung, ktorého telo bolo pohltené v plameňoch. Zlý duch sa rozpadol na popol, keď vrazil
do Brata Haak Sung.

Keď som pokračovala v modleni, druhý zlý duch sa objavil s dvoma veľkými očami. Polovica
tvári bola ženska tvár a druha polovica bola mužska tvár. Malo to veľmi krátke vlasy. Zlý duch
mi pripomenul nejaký horor film. Keď to prehovorilo, malo to dvoje rôzne tóny. Z jeho úst
vyšiel tón muža a ženy. Chytila som to za vlasy. Vytrhla som všetky vlasy a roztrhala som tomu
šaty. Zlý duch stál nahatý.
Zlý duch zareagoval a povedal, “Prečo si ma vyzliekla? Kto ma vyzliekol?” Smelo som
odpovedala, “Bola som to ja, ja som to urobila! Prečo sa pýtaš? Cítiš sa urazený?” Zlý duch
plakal a prosil, “Prosím ťa obleč ma. Prosím ponáhľaj sa! Je mi veľká zima. Prosím, daj mi
nejaké šaty!”
Keď zlý duch stál a pozeral, tak som zničila šaty, ktore som roztrhala na kusy. Zlý duch sa ďalej
sťažoval, “Kto povedal, že ma môžeš vyzliecť? Prečo si mi zničila moje šaty?” Zlý duch ma
otravoval. Som povedala, “Rozprávaš nezmysle. Si mŕtvy!” Hodila som to o zem a začala som to
biť. Plakalo to, “Oh, pomoc! To bolí! Viem, že ťa môžem poraziť, ale nerozumiem prečo si
schopna ma premôcť. Bojím sa!” Nechcela som počúvať sťažnosti zlého ducha. Zlomila som
tomu nohy a odhodila som zlého ducha čo najďalej odo mňa. Pristálo to v kúte a rozbilo sa na
kusy. Keď sa boj vyhral a skončil, tak sa Pán objavil.

*Yoo Kyung chutná Nebeské ovocie
Ježiš bol oblečený v osvecujúcom svetelnom rúchu. Keď sa priblížil, všimla som si, že drží
okrúhly biely predmet. Ježiš povedal, “Yoo Kyung, skús to. Je to ovocie z Neba. Priniesol som
ti to ako odmenu, pretože sa snaživo modliš. Tvoje schopnosti poraziť zlých duchov sa
dramaticky zvýšili. Ovocie je veľmi chutné. Rýchlo, skús to!” Pán ku mne rozprával takou
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láskavou cestou, že som radostne odpovedala. “Pane, ďakujem veľmi pekne!” Keď som zakúsila
po prve, tak som vykríkla od radosti. Začerstva som zhĺtla ovocie.
Pán povedal, “Yoo Kyung, poďme navštíviť Nebo.” Odrazu som mala oblečené šaty, ktoré mali
k nim pripevnené krídla. Odišli sme cez kríž kde nás viedli dvere cez oblohu. Keď sme leteli
cez oblohu, skoro sme prišli do Neba.
Keď sme došli do Neba, stretla som Yeh Jee. Yeh Jee a ja sme dlho tancovali pred Pánom.
Všimla som si klavír zo zlata bol blízko nás. Klavír bol veľmi veľký. Pozerala som dosť dlho na
klavír; bolo to veľmi udivujúce.
Pokiaľ som tancovala, videla som Otca Boha sa kolísať na Svojom tróne. Od trónu, Otec Boh
prejavil geniálne osviecujúce svetlo. Boh bol svetlo. Nemohla som sa na Neho pozrieť. Boli tam
niekoľko anjelov a boli všetci zaneprázdnený písaním niečo do kníh, ktoré boli vyložené pred
trónom. Otec Boh je strašne obrovský. Nikto si nemôže predstaviť Jeho veľkosť. Aj keby sa
niekto pokúsil pozrieť na Otca Boha, bolo by to nemožné kôli žiarivému svetlu. Svetlo je veľmi
silné pre hocikoho sa pozrieť voči nemu. Otcové rúcho bolo veľmi dlhé a siahalo Mu po členky.
Ja som mohla vidieť iba Jeho nohy.
Keď Otec Boh ku mne rozprával, Jeho hlas sa ozýval. “Yoo Kyung, nie je to skvelé tu byť? Keď
sa naďalej budeš úprimne modliť, prinesiem ťa tu častejšie. Preto, vážne sa modli bez
prestania.” Poklonila som sa a odpovedala, “Áno pane, Amen.” Keď som dopovedala, objavila
sa Jeho obrovska ruka zo svetla a pohladila moju hlavu. Ježiš potom povedal, “Yoo Kyung,
pozri sa na mňa!” Keď som sa otčila, že sa pozriem na Ježiša, veľmi som zosmutnela a puklo
mi srdce. Skoro som plakala. Na obidvoch stranách Jeho zápästí som videla obrovské jazvy,
kde bol priklincovaný. Tiež som videla jazvy no Jeho nohách. Pán pokračoval, “Ako som
prelial moju krv, zomrel som za teba. Vždy mysli na mňa!”
Neodbytne som pýtala Pána aby mi ukázal môj domov v Nebi. “Chcela by som vidieť môj
domov v Nebi!” Pán mi dovolil, hovoril, “Dobre, ukážem ti tvoj domov.” Pán ma vzal do môjho
domu, ktorý bol urobený úplne zo zlata. Dom bol dvanásť poschodový. Anjeli boli
zaneprázdnený staviať môj dom. Skákala som ako zajac ako som cítila vzrušenie a jubileum.
Začala som radostne spievať ‘Oh, Chvála mojej duši.’ Ako som spievala a chválila, Pán
prehovoril. “Drahá Yoo Kyung, chcel by som mať svadbu s tebou.”
Yeh Jee ma následoval kdekoľvek som šla. “Sestra, Ježiš je veľmi láskavý. Dá mi veľa jedla a
Dá mi toľko veľa lásky. Som tak šťastný, že som tu! Sestra, poďme do kvetinovej záhrady,
prosím.” Yeh Jee a ja sme šli do kvetinovej záhrady a mali sme sa dobre. Váľali sme sa okolo
kvetov a mali sme dobrý čas. Trávili sme dosť času v záharde. Pán povedal, “Yoo Kuyng, je čas
aby si odišla. Rozlúč sa s Yeh Jee.” Sestra Yeh Jee povedala, “Sestra, buď zdravá a príď ma
zase navštíviť.” Objali sme sa a odišla som.
Lee Haak Sung: *Po prikrytí krvou Ježiša, zlý duchovia sa neopovážili priblížiť
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Pokiaľ som bol v modlitbe, Svätý Duch naďalej dával oheň do môjho tela. Z môjho tela sa stala
ohňova guľa, neznesiteľne horúco. Mnoho rôznych zlých duchov ma začalo napadať, lenže keď
sa dotkli môjho tela sa zapálili ohňom a zmenili sa na popol. Všetci sa roztopili.
Keď sa had začal plaziť ku mne, chytil som to a odtrhol som tomu hlavu. Omotal som to okolo
drevenej tyčky a mučil som to. Zlý duch s krátkymi vlasmi, oblečený v bielom sa pokúšal ma
napadnúť, ale som to schmatol a spálil som to ohňom. Iný duchovia sa začali približovať, ale
keď Svätý Duch vyžaroval z môjho tela tak začali utekať. Konečne som porozumel prečo sa zlý
duchovia nepribližovali k Pastorovi. Vždy keď sa modlil z jeho tela sa stala ohňová guľa, tak sa
snažili mu vyhýbať. Bolo vlastne zábavné sa pozerať ako sa vyhýbajú pastorovi.
Elektrický klavír začal hrať pieseň ‘Pokrstený Svätým Duchom.’ Tak som začal tancovať v
Duchu s melódiou a rytmom. Tiež som bojoval a porážal zlých duchov v mojom tanci. Bolo to
zábavné. Ježiš mal radosť a pochválil ma. “Výborna práca môj milý Sam!” S Pánovými
povzbudzovacími slovami som sa cítil fantasticky.
Elektrický klavír hral ‘Tri klince’ a okamžite som plakal v kájaní. Ježiš mi utrel slzy a uspokojil
ma so srdečnými slovami. Začal chodiť pomedzi cirkevných členov, ktorý sa modlili a dotýkal
sa ich hláv. Keď došiel k pastorovi, tak sa dotkol niekoľko krát jeho hlavy.
Ježiš hlasite prikázal anjelom. “Anjeli, aplikujte moju krv na vchodné dvere Pánovho kostola.
Nenechajte zlých duchov sa tu prechádzať po tejto celej budove. Aplikujte moju krv do
vzduchu.” Anjeli sa okamžite zjavili a urobili Jeho príkaz s veľkou rýchlosťou. Najprv
umiestnili ochrannú vrstvu na kostolové dvere a strop. Pri vchode, dvere a dva stĺpy dostali
ochrannú vrstvu. Na vrchu ocharnnej vrstvy, anjeli to začali veľmi pokrývať s Pánovou krvou.
Akonáhle tam bola krv aby nás ochránila, videl som zlých duchov byť zmätených a byli sa
jeden cez druhého aby sa dostali dnu do kostola. Ochraňovaný krvou, bolo jedno koľko tam
bolo zlých duchov, žiadny nemohol vojsť do kostola. Takže som mohol dokončiť moje
modlitby v kľude.
Sister Baek Bong Nyu: * S Božou pomocou, som necítila žiadnu bolesť počas Pekelného
mučenia.
Keď som sa modlila, Pán sa objavil s dvoma anjelmi. Sprevádzali ma do galaxii. Akonáhle sme
došli na miesto, Pán prikázal anjelom aby sa vrátili do Neba. Ježiš potom povedal, “Bong Nyu,
poďme navštíviť Peklo.” Akonáhle som držala Pána za ruku, boli sme už v Pekle.
Začali sme kráčať úzkou cestou. Cesta bola tak úzka, že som myslela, že som šla po ryžovom
liste z poľa. Na každej strane cesty som nevidela dno. Útes nekonečne padal. Keby som stratila
balanc, spadla by som z cesty. Počula som eko vrieskania a trúchlenie zo spodu. Ľudia, ktorí
vrieskali boli vo veľkej bolesti. Smrad naplnil vzduch a bolo to neznesiteľné. Cítila som
skazené mŕtvoly a spálene mäso. Tmavý dym stúpal hore a bol kontinuálny. Bolo mi zaťažko
udržať balanc. Nevedela som viac, ktorá cesta vedie do predu.
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Raz som zažila, byť oddelená od Pána, keď sme boli v Pekle. Obávala som sa, že by sa to znovu
mohlo stať. Rozhodla som sa držať jeho ruky veľmi pevne. Šli sme ďalej do vnútra. Úzka cesta
sa stala ešte užšiou. Ako som sa snažila udržovať balanc z tesne úzkej cesty, som musela pustiť
Pánovu ruku. Pán ďalej šiel dopredu a ja som následovala hneď za ním ale som sa držala za
kúsok Jeho rúcha. Z oboch strán cesty som počula neustále vrieskanie, “Pomôž mi! Zachráň
ma! Je to horúce! Prosím, pomôž mi!” Znelo to ako keby milióny hlasov sa ozývali z dola.
Vrieskanie bolo tak hlasné a početné, že som cítila, že vrieskania boli hneď pri mojom uchu.
Začala som mať pocit, že niekto nás prenásleduje zo zadu. Tiež som cítila, že niekto sa drží
môjho rúcha. Potom som cítila okolo mňa prítomnosť ľudí. Hneď som znervoznela a bála som
sa. Vzchopila som sa a pokúsila som sa nabrať odvahu, myslela som, “Len sa pozri na Pána.
Len pomysli na Pána. Len choď dopredu.” Keď som tak premýšľala, to čoho som sa najviac
obávala sa stalo; Pán zmizol. Celé Peklo je tmavé a je skoro nemožné niečo vidieť. Napriek
tomu som bola schopná vidieť nepatrný náznak svetla, ale bolo to iba na sekundu.
Keď som videla svetlo na sekundu uvedomila som si, že to bol Pán pred tým než zmizol.
Nevidela som ho už viacej nikde okolo seba. Myslela som si, “Oh, čo mám teraz robiť?” Ako
môžem stratiť Ježiša v Pekle? Pán je tak bezcitný. Kde len môže byť? Prečo ma nechal tak
samotnú?” Cítila som sa zúfalo. “Ježiš, kde si? Prosím vráť sa! Pomôž mi! Bojím sa! Pán!”
Volala som Ho, ale Pána nebolo nikde okolo mňa. Aj keď som chcela íst ďalej, nemohla som
kôli tme.
Stála som zmrznutá a nemohla som urobiť krok. Nemala som plán a cítila som sa stratená.
Zrazu som cítila niečo sa dotýkať okolo mojich nôh. Keď som zistila čo bolo okolo mojich nôh,
skoro som odpadla od šoku. Boli tam štyri čierne hady tesne obtočené na obidvoch nohách a
smerovali hore. Keď som bola s Ježišom to sa nikdy nestalo, ale akonáhle som stratila Pána,
hady sa plazili okolo mňa.
Rýchlo som sa pozbierala a zakričala, “Ako sa opovažujete obtáčať okolo mňa?” Pokiaľ som
kričala na hady, tak som chytila ich telá a odhodila som ich do diaľky. Pohla som sa dopredu v
tme. Hýbala som sa pomaly a mumlala som rukami a nohami. Kedže som sa hýbala
mimoriadne pomaly, hady ma dobehli. Akonáhle dorazili ku mne, tak začali sa obtáčať okolo
môjho tela. Chytila som ich a znovu som ich odhodila. Pokračovala som ďalej dopredu a znovu
sa hady prebrali a došli za mnou. Zase som ich odhodila. Zdalo sa mi, že som v nočnej more
opakujem to isté. Bolo divné, že ma hady nekúsli. Neboli veľmi veľké alebo dlhé. Boli stredne
veľké hady s rôznymi farbami.
Po boji s hadmi po nejakom čase som sa mohla pohnúť dopredu. Konečne som dorazila na
miesto plné kostí a lebky. Kosti a lebky boli nahromadené ako hora a boli živé a hýbali sa.
Cítila som ako ma niekto drží za šaty. Otočila som sa aby som videla čo ma drží za šaty. Videla
som lebku ako kuše moje šaty a vzdorovalo to keď som sa to snažila odraziť. Táto kostra
nemala ruky, ale zubami sa držala mojich šiat. Začalo to ku mne rozprávať, “Prosím vezmi ma
tiež! Prosím!” V tom momente som si spomenula na mojich rodičov, malého brata, synovca a
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švagra, ktorý boli v mukách. Ako som myslela na svoju rodinu, veľmi som sa rozčúlila a
sproste som vybuchla bez toho aby som si to uvedomila.
“Nemôžem sa o seba teraz starať. Ako sa opovažuješ držať mojich šiat! Mám veľa práce hľadať
cestu von a ponáhľam sa! Doparoma! Zmizni mi z cesty! Pusť moje šaty!” Ako som kričala, tak
som dupla na lebku a rozbila sa na márne kusy. Tento krát kosti ruky chytili moje šaty. Pokúsila
som sa to odtriasť, ale odporovalo to. Boli tam veľmi veľa kosti a lebky aby som sa s nimi
zaoberala, nemohla som ich všetky poraziť. Kričala som nahlas, “Vy hnusné kosti! Moje telo
žiari so Svätým Ohňom a Trojica Boha žije vo mne. V momente keď sa ma dotknete, zhoríte a
stanete sa prach a popol! Keď máte odvahu sa ma dotknúť, tak sa dotknite!” Lebka a kosti sa
nepriblížili viac ku mne. Tie ktoré sa na mňa vešali sa stali popol. Keď ma kosti prestali
otravovať, tak som sa mohla pohnúť ďalej do predu bez žiadnych prekážok.
Keď ma Ježiš pred tým sprevádzal bolo veľmi ľahko sa pohybovať v Pekle. Pán je svetlo tak
poskytoval svetlo. Kráčať bez Neho bolo veľmi ťažké a zmetené. Cestu nájsť bolo
vyčerpávajúce. Používala som celú svoju mentálnu sílu na vyjednávanie mojej cesty cez
temnotu. Vyčerpaná a bez premýšlania som si sadla. Krídla, ktoré boli pripevnené k mojím
šatám sa poškodili. Zničili sa a nebudem môcť teraz lietať.

Vschopila som sa a znovu som získala silu. Pohla som sa dopredu, ale tento krát som sa plazila.
Skoro som zaspala lebo som bola ospalá. Podriemovala som na pár sekund a keď som otvorila
oči bola som v cele. Cela bola veľmi úzka a bolo tam iba dosť miesta pre jedného človeka. Bola
stále tma a nevidela som nič. Keď som si myslela, že už nemôže byť horšie, nejaký tvor ma
začal ťahať za telo a za vlasy. Vydávalo to príšerný, trúchlivý zvuk. Od zlosti som vybuchla a
zase sprosta reč vychádzala z mojích úst. Pokúšala som sa nájsť cestu von, ale bolo to márne.
Moja námaha bola bezcenná. Ako som odporoavala moju situáciu, cítila som viac rúk zo
všetkých strán vychádzať aby ťahali a triasli moje telo. Nemohla som ich poraziť, tak som bola
hrubá v mojej reči.
“Polámem vám všetkým zápästia! Budete si držať ruky pri sebe? Keby ste žili počestný život,
nemuseli by ste tu skončiť. Ste všetci absurdný.” Povedala som im. “Som tu aby som porazila
kráľa Pekla, Satana, ktorý je vládca tohto miesta. Porazím kráľa diablov za každú cenu! V
mojom tele mám Svätý žiarivý oheň od Trojici Boha. Keď sa dotknete môjho tela, tak ste všetci
mŕtvy! Som pokrytá Ježišovou krvou, takže kto koľvek sa ma dotkne alebo sa ma chytí zhori na
popol a prach.” Po varovaní všetci ustúpili šokovaný v strachu. Po troch sekundách, sa objavil
diabol tretej najvyššej hodnosti. Myslela som, že som ho stretla pred tým. Mal asi pädesiat hláv
a nôh. Diabol chytil moju nohu a roztrhal moje šaty. Bola som nahá.
Zakričala som s revom. “Dostal si príkaz mi roztrhať šaty kráľom diablov. Vezmi všetko preč
keď máš odvahu! Je jedno koľko krát mi roztrhaš šaty, ja ani nemrknem. Ja sa vás nebojím,
diabli! Ja mám Trojicu Boha žijúcu vo mne a Svätý Žiarivý Oheň. Ja sa vás nebojím! Je jedno,
ako najviac sa snažíte ma vystrašiť, ja sa nepohnem. Mám jednu vec proti vám. Moje srdce ma
boli kôli tomu, že moji rodičia su mučení v Pekle. Kráľ diablov je zodpovedný za bolesť mojich
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rodičov, ktorú musia znášať. Ja ho nájdem nech sa deje čokoľvek a potom sa pomstim za mojich
rodičov. Vy ste veľmi slabý ma vyzývať, odíďte odo mňa vy hlupáci! Prineste mi kráľa diablov!
Ponáhľajte sa! Odíďte!”
Diabol zlostne kričal späť, “Ja som ten, ktorého musíš dnes stretnúť. Môj brat Satan mi povedal
aby som ti roztrhal šaty a vytrhol buľvy. Bolo mi prikázane ti pokrájať mäso z tvojich kostí. Tiež
mi povedal aby som nechal hmyz preniknúť a zožrať tvoje mäso. Okoštuješ dnes smrť!
Hahahaha,” smial sa.
Ako mi vyhrožoval, odpovedala som späť, “Čo? Ty podlý diabol, rob ako si praješ! Kedže Pán
žije vo mne, nebudem cítiť žiadnu bolesť aj keď pokrájš moje telo a vydlabeš mi oči! Mal by si si
dávať pozor, pretože mám Svätý Žiarivý Oheň so sebou! Poznám ťa. Ty si bol veľa krát v našom
kostole a veľmi si nám prekážal. Prekážal si pastorovi v písani knihy, že? Tak rob ako chceš!”
Diabol mi ukázal jeho nôž. Bol tmavo modrý a vyzeral veľmi ostrý. Začal mi krájať telo ako
suši. Necítim žiadnu bolesť, ani som nemrkla. “Oh, to to je celkom osviežujúce. To mi robí
veľmi dobre. Pokrájaj celé moje telo, keď sa ti chce. Ja sa nebojím, lebo Trojica Boha ma
ochraňuje. Pokrájaj ešte viac moje telo!” Smelo som nazlostila diabla. Vedela som, že
Všemohúci Boh ma ochraňoval a Jeho moc bola so mnou.
Keď boli moje oči vypichnuté, necítila som žiadnu bolesť. Cítila som ako keby mi niekto
škrabal svrbenie. Cítila som sa osviežená. Nemala som žiadne mäso; bola som kostra.
Päťdesiat-hlavový diabol priniesol vedro plné červov a vysypal ich na moje telo. Červy začali
prenikať do mojich kostí a začali žrať moju kostnú dreň. Žrali aj moje pokrájane mäso.
Ako si červi žuvorili na mojich kosti, necítila som žiadnu bolesť pod Bohovou špeciálnou
ochranou. Horlivo som sa začala modliť v jazykoch. Keď som sa modlila, pozrela som sa na
môj príšerný vzhľad. Spústa červov bolo po celej mojej kostre. Začala som slzieť. Som
bezcenná hriešnica, ktorá je teraz vyschnutá kostra. Poďakovala som Pánovi, ktorý ma
ochraňoval aj keď sa diabol pokúšal spôsobiť bolesť a mučenie. Môj kľudný moment trval
krátko. Znovu som sa rozčúlila z myšlienok mojej rodiny v mukách. Bola som hnevlivá z
diablov.

* Konfrontovanie Satana, kráľa Pekla
Kedy koľvek si spomeniem na mojich rodičov, cítim akoby sa krv vyprázdňovala z môjho tela.
Iba som chcela nájsť Satana a odplatiť sa mu za moju rodinu pre ich trýznenie. To je Satan,
ktorý prikazuje démonom mučiť moju rodinu. Ale keďže som ho nemohla nájsť, tak som bola
vystresovaná až skoro do udusenia. Zakričala som do všetkých strán, použila som sprostú reč
aby mi dal pozornosť.
Akonáhle som videla Satana, kráľa Pekla, vybuchla som od zlosti. Obvykle ľudská prirodzená
reakcia je sa triasť a byť ohromený strachom, keď vidia zlých duchov, alebo počujú Satanov
hlas. Ale pretože som bila zlých duchov počas modlitby, bola som imúnna k strachu. Keď som
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ho videla vôbec som sa nepohla ani som nemykla očným viečkom. Náhle som kričala, “Hey, ty
si psie hovno, Satan? Kráľ diablov? Ty @#%@#@!”
Neprestala som, ale som pokračovala sproste rozprávať. “Ty si ten čo križuje mojich rodičov na
kríži v Pekle, trýzni ich a hádže ich do ohňa. Ty si ten čo praží mojich rodičov, hádže ich do
hrnca vriaceho oleja, že? Ty prikazuješ démonom v Pekle ťahať mnoho ľudí do Pekla, že?
Prišla som úplne až sem aby som ťa tu stretla. Neodídem pokojne! Odídem iba keď otočím
Peklo hore nohami! Nemáš žiadnu inú robotu než mučiť ľudí? Ty zodpovedáš za spôsobenie
nehôd a nešťastí, aby ľudia mohli zomrieť a ísť do Pekla. Ty si zodpovedný za ťahanie toľkých
do Pekla! Nie si lepší než pes!”
* Zjavenie Satana
To bol prvý krát, že som vlastne videla zjavenie Satana, kráľa Pekla. Satanov vzhľad bol nad
mojou predstavou. Napodobňoval Boha Otca. Satanov rozmer bol veľmi veľký. Keď som
dvihla hlavu, nevidela som jeho celú tvár. Satanova výška dosiahla obmedzenosti Pekla. Šírka
jeho tela dosahovala ďaleko ľavý a pravý koniec Pekla. Satanov trón bol tak tiež veľmi veľký a
bol nad moju predstavu.
Satanove krídla vyzerali ako z netopiera a pomaly mávali. Pozerala som na Satana dlho s mojou
hlavou naklonenou dozadu. Ale môj krk ma začal bolieť a tak som sa rozhodla si pred ním
ľahnúť. Keď som si ľahla videla som celú Satanovu figúru. Ako som ležala pred ním, Satan
nepovedal ani slovo, ale iba sa uprene díval. Schválne som ho chcela iritovať, tak som začala
sproste k nemu rozprávať.
“Diabol, čo sa deje s tvojým škaredým výzorom? Nemôžem tomu rozumieť ako môžeš fungovať
ako kráľ a vyzerať tak škaredo. Pozri sa na tvoje oči! Sú úplne šikmo na strane tvojej hlavy.
Pozri sa na mňa! Sa mi tu pohodlne leží na chrbte.” Pokračovala som ďalej rozprávať k nemu
hrubo, ale bezvýznamne. Nepohol sa ani o centimeter, ani nemykol očami.
Satan sa mohol premeniť na hocijaku formu, ale iba stál predo mnou ako veľký a široký objekt.
Vyzeral veľmi nejak neochotne. Jeho tvár vyzerala ako ropucha. Jeho telo bolo podobne
ľudskému. Vlasy mal riedke po celom tele. Bol veľmi tučný. Vyzeralo to ako keby sa mu
nechcelo pohnúť. Kráľ diablov sa netriasol, tak som sa rozhodla na neho kričať.
“Hey, som silnejšia než ty! Ja slúžim Trojici Boha. On ma ochraňuje. Vyzývam ťa!” Konečne
Satan prehovoril, “Ty malá vec, ako sa opovažuješ tu prísť a hrať hlupáka!” Ja naopak pri
hovorení, “Ty si ma nikdy pred tým nevidel! Ako sa opovažuješ ku mne neúctivo rozprávať!”
To ho tak veľmi iritovalo, že sa mu oči postupne otvorili tak veľké a červena svetelná guľa
vyšla von.
Satan sa mi vysmial a povedal, “Hey, neboli ťa krk?” Zakričala som, “Prečo by ma krk bolel?
Prišla som ťa poraziť. Môj krk je práve skvelý. @#%$#! Ty si taký tučný, že si nemôžeš ani
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ľahnúť! Ty veríš, že si niečo? Tvoje telo je škaredé a výzor ako z ropuchy. Tvoje telo nie je ani
úmerné. Neklam sám seba! Poď dole!”
Kričala som, ale vo vnútri som sa modlila v jazykoch a pýtala som Trojicu Boha aby mi dali
silu. Pýtala som o Svätý Oheň od Svätého Ducha. Ako som hrubo rozprávala k Satanovi, ďalej
sa mi posmieval a pohŕdal mnou. Nevzdala som sa. Naďalej som ho iritovala. “Satan, zjedz ma
a zhltni ma! Keď ma zješ, môžem ísť dole do tvojho brucha a mučiť ťa tisíc krát viacej než ty
mučíš mojich rodičov. Môžem ti porezať vnútornosti! Vydlabnem ti tvoj jazyk a hodím do
Pekelného ohňa. Ponáhľaj sa! Poď dole!” Satan odpovedal, “Prečo by som šiel dole? Ty poď tu
hore!” Bola som naštvaná a vybuchla som od zlosti. Aj keď som nevidela Ježiša, začala som sa
k Nemu modliť.
* Sestra Baek, Bong Nyu napadá Satana
“Ježiš, nemôžem ťa vidieť, ale verím, že si vždy so mnou. Ježiš, chcem zbiť Satana. Lenže on je
veľmi veľký pre mňa. Prosím daj mi rebrík aby som sa mohla vyšplhať na vrch jeho hlavy a
napadnúť ho!” S Pánovým príkazom, Archanjel Michal okamžite priniesol veľký dlhý rebrík z
Neba. Rebrík bol tak veľký, že siahal od spodu zo zeme až do vrchu Pekla.
Pomocou Archanjela Michala som oprela rebrík o Satanov chrbát a začali sme stúpať po
rebríku. Bolo to veľmi vysoko a nebezpečné. Nemohla som sa vyšplhať hore bez pomoci
Archanjela Michala. Bolo divné, že Satan nepohol svalom, keď sme sa šplhali po rebríku. Keď
sme došli na vrch rebríku, skočila som z rebríku na jeho plece. Pretrhla som sa do jeho kože s
mojími nechtami, ale nemalo to žiadny účinok. Satan nepohol sval. Ignoroval ma ako keby som
mu nič nebola. Koža na Satanovom chrbte bola tvrdá ako kameň. Nezáležalo na tom ako
najviac som sa snažila vtrhnúť do jeho kože nechtami, nepomohlo to. Zakričala som z celej sily
ako som sa ďalej škrabala do neho. “Ty hnusný diabol, tu máš!” Modlila som sa v jazykoch pre
seba, hovorila som, “Trojica Boha, prosím daj mi silu! Daj mi moc!” Potom ako som ďalej
škrabala, tak som konečne urobila znak.
Trhala som intenzívne do škrabanca, ale Satanova koža bola veľmi hrubá a ja som iba bola
schopná urobiť malý škrabanec. Pomyslela som si, ‘Prečo je to také obtiažne?’
V tom momente múdrosť prišla ku mne a volala som k Svätému Duchovi, “Svätý Duch, prosím
daj mi Svätý meč! Prosím daj mi to teraz!” Ako som volala, tak obrovský zlatý meč zostúpil.
Keď bol meč blízko pri mne, chytila som to a prepichla som Satanov chrbát. Bodala som ho do
chrbta opakovane. Použila som celú silu ľubovoľne bodať po jeho celom chrbte. Ako som
krájala do jeho chrbta, kusy jeho kože padali na zem.
Ďalej, som sa šplhala hore na Satanovu hlavu a som nemilosrdne bodala do jedného oka. Satan
mal oči v jeho očiach. Vrátila som sa ešte raz na jeho chrbát a odsekla som mu jedno krídlo.
Vyskočil z trónu a nahlas skučal. Kričala som, “Diabol, otvor ústa! Pôjdem do tvojho brucha a
dokončím ťa! Porežem ti črevá a spálim ich!”
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Práve keď som znovu šla napadnúť Satana osvetlujúce svetlo sa hrnulo dole z hora a objavil sa
Pán. Povedal, “Bong Nyu, si urobila výbornu prácu! Teraz, poď dole. To stačilo na dnes.
Teraz poďme.” Odolávala som Pánovi, prchko som odpvedela, “Pane, nechcem ísť! Moja zlosť
ešte stále horí vo mne. Potrebujem viac času. Čo bude s mojimi rodičmi? Sú mučený diablom.
Ja nemôžem len tak teraz odísť! Keď teraz odídem, moja rodina bude zase brutálne trýznena.
Ako môžem odísť, keď to viem? Ja nemôžem teraz odísť!”
Pán povedal, “Bong Nyu, čo si urobila dnes je viac než dosť; to je dobre! Keby to bol niekto
iný, tak by zmrzol od strachu. Bol by vyplašený od Satana a nemohol by ho angažovať. Ale
pretože si sa modlila presvedčene, Ja som bol v tebe aby som ti pomohol napadnúť kráľa
diablov. Som si istý, že si sa dosť odvzdušnila. Poďme. Bong Nyu, priniesol som
nespočítateľné množstvo ľudí aby videli Peklo, ale nikto sa neopovážil zaútočiť, trhať mu do
mäsa a bodať mu do oka! Ty si neobvykle svätá! To teraz stačí. Poďme! Kráľ diablov bol
ranený.” Pán a ja sme cestovali do Neba so sprievodom Archanjela Michala.
* Sestra Baek, Bong Nyu sa umýva v pramenitých vodách Neba
Keď sme už boli v Nebi stále mi bolo ťažko na srdci s myšlienkou, že si Satan vybyje zlosť na
mojej rodine. Myslela som si, “Mala som bojovať do konca a hodiť diabla do Pekelného ohňa.
Potom by som sa cítila spokojne.” Nebo je tak krásne, nad predstavivosťou. Pán ma priniesol k
vysokej veže postavenej zo zlata. Vo vežy tiekla čistá kryštálova voda. Vzal ma do vnútra vežy
a hladil ma. Objímal ma a utešoval ma, lebo som nemala pokoj. Opýtal sa, “Bong Nyu, viem, že
si v bolesti, sa trápiš a bojíš sa keď ideš do Pekla. Lenže, necítiš sa výborne, keď si v Nebi?”
Odpovedela som, “Áno, Pane!”
Pán pokračoval, “Bong Nyu, musíš byť bez síl dnes z bojovania s kráľom diablov. Choď si
umyť telo s pomocou Archanjela Michala a Gabriela. Keď si roztrhla a škrabala si do
Satanovho tela, tekutina z jeho tela sa dostala do tvojho tela. Keby si zostúpila na zem v tejto
kondícii, opuchla by si a zomrela od jedu. Anjeli umyju jed z tvojho tela a očistia ťa.” Pokiaľ
som sa kúpala, druhý anjeli čakali vonku a pripravovali veľmi jemné biele rúcho s
pripevnenými krídlami k tomu.
S pomocou anjelov, som si umyla svoje telo do čista v čistých kryštálových pramenitých
vodách. Voda siahala do pasu archanjelov. Lenže mne siahala voda po krk. Tiež som aj plávala
v čistých kryštálových pramenitých vodách. Šla som do prezliekárni umiestnenej vedľa
pramenitých vôd obliekla som si rúcho. Anjeli mi pomohli sa dostať na oblak. Bola som veľmi
unavená. Archanjeli ma vzali kde bolo mnoho iných anjelov. V oblohách Neba je malá diera z
ktorej boli urobené oblaky. Je to naozaj úžasné a obdivuhodné.
* Tunel Svätého Žiarivého Ohňa
Ježiš ma vzal do dlhej tunelovej miestnosti, kde bol držaný Svätý Žiarivý Oheň. Hoci sme
pozreli z diaľky, aj tak som cítila horúčavu. Tunel bolo neprístupné miesto väčšine duší.
Opýtala som sa Pána, “Môžeš ma dať do tunelu a vziať ma rýchlo?”
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Pán potom vysvetlil, “Keď hocikto vstúpi do tunela, musí íst až do konca. Ohňový tunel je
neznesiteľne horúci. Je to strachujúce sa miesto. Jeden sa nemôže vrátiť cestou ktorou
vstúpil! Aj keď si prajem aby si vošla do tunela, sila tvojho tela bola odčerpaná a nebudeš
môcť to momentálne vydržať. Tunel je miesto, kde je jeden pokrstený žiarivým ohňom. Nikto
to nemôže vydržať v normálnom stave. Jeden musí mať fyzickú silu a moc aby vydržal
horúčavu a plamene.”
“Raz človek prejde cez tunel a je pokrstený Svätým Ohňom, tak dokáže vykonať prácu ohňom
keď robí Pánovu prácu. Tunel je veľmi silný. Jeden nesmie mať slabé srdce. Ináč, mu zlýha
srdce. Preto sa musíš modliť a starať sa o svoje telo aby sa uzdravilo. Potom ťa nechám
vstúpiť pozdejšie. Keďže Pastor Kim, Yong Doo píše knihy, Ja jeho najprv umiestnim v
ohňovom tunely a nechám ho pokrstiť žiarivým ohňom. Ale aj on je bez sily, umiestnim ho v
tunely, keď sa jeho telo úplne zotavý. Ďalší človek bude Svätá Kang, Hyun Ja. Ty budeš tretí
človek. Pastor vstúpi prvý. Ty a svätá Kang, Huyn Ja skoro spolu vstúpite. Nebuď sobecká,
ale trpezlivo vydrž až do vtedy. Všetci členovia v kostole sú unavený z modlenia. Anjeli a Ja
sme duchovia a my sa nikdy neunavýme. Na nás nepôsobi deň alebo noc aby sme moholi
fungovať. Ale na tvoje fyzické telo pôsobi fyzická sféra a je obmedzené. Tvoja duša je práve
preč z tvojho tela aby to všetko zažila. Ale keď sa tvoja duša vráti do tvojho tela, zažiješ
neznesiteľnú únavu.”
Pán mi povedal, že keď prejdem tunelom Svätého Žiarivého Ohňa, dostanem novú silu a moc z
ohňa. S tou novou informáciou som prosila Pána aby ma nechal ísť cez tunel. Ale Pán povedal,
že potrebujem Otcove povolenie. Povedal, že ešte nie je môj čas.
Zo zvedavosti som sa opýtala Pána, “Pane, si povedal, že tunel je veľmi dlhý a zdal by sa bez
konca. Aky je dlhý?” Pán vysvetlil, že v zemských termínoch by bola vzdialenosť z mesta
Inchon do Seoulského mesta. Keď jeden vstúpi, človek musí vstúpiť a prejsť cez to sám. Raz
človek vstúpi, tak nemôže ísť späť cestou ktorou vošiel. Musí kráčať dopredu. Pán potom
prikázal anjelom aby ma odprevadili späť do kostola. Bola som veľmi unavená. Pán odišiel za
inou záležitosťou.
Zdalo sa akoby 500 anjelov ma sprevádzali späť. Keď ma anjeli odprevádzali, uspokojovali ma
s povzbudzovacími slovami. “Svätá Bong Nyu, aj keď si nedokončila Satana, si prepichla,
roztrhala a bodla si ho s Mečom. Si urobila vinikajúcu prácu! Teraz, premôž svoj žiaľ a raduj
sa!” Rozlúčili sme sa a usmiali sme sa na seba.

==== DEŇ 26 ====

(Marek 9:23-24)

Lee Haak Sung:
Hneď ako som sa začal modliť, objavil sa zlý duch s ôsmymi nohami. Rútilo sa to dopredu ma
napadnúť. Ako chameleón, zlý duch menil farby. Menil zo zelenej, k sivej, k červenej, a pod.
Keď sa na mňa rútil, tak som vystrčil ruku von v obrane. Snažil som sa tomu vypichnúť oči s
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prstami, ale keď sa zlý duch uhol môjmu protiútoku, tak som namiesto toho pichol zlému
duchovy do nosných dier.
Zlý duch sa premenil na dinosaurusa. Malo to jedno oko s malými hrčami po celom tele. Malé
hrče vlastne vyzerali ako miniatúrne rohy. Dinosaurus mal dlhý hrozivý chvost. Verím, že keby
ma s nim švyhol, tak by som mohol okamžite zomrieť. Dinosaurus vyzeral veľmi strašidelne.
Natiahol som ruky a zakričal, “Svätý Oheň!” Z mojich rúk vystrelila ohňova guľa na
dinosaurusa. Ohňova guľa zvalila dole obrovského dinosaurusa. Zo zeme dinosaurus vrčal a
ukazoval krokodílske zuby, a čo sa objavilo akoby pijavica liezla z jeho tela.
*Lee Haak Sung je Nebeské hrozno
Ježiš sa objavil a spýtal sa ma, “Haak Sung, poďme navštíviť Nebo.” Odpovedal som
opýtaním, “Ježiš, môže aj deákonka Shin ísť s nami?” Pán odpovedal, hovoril, že dovoli iba po
jednom človeku navštíviť. Opýtal som sa, “Mohol by si najprv vziať deákonku Shin? Pán
zamietol moju požiadavku. “Deákonki Shinovej modlitby nie sú dostatočne silné. Ešte ju
nemôžem vziať.” Na koniec iba ja a Pán sme navštívili Nebo.
Keď sme došli do Neba, Pán povedal, “Keďže moje dieťa Haak Sung je na návšteve v Nebi,
rád by som ťa pohostil s niečim chutným.” Pán mi doniesol nejaké ovocie, ktoré vyzeralo ako
hrozno. Prijal som ovocie a zjedol som ho. Bolo take chutné až mi to vzalo dych! Je nemožné
porovnať ovocie Neba s chuťou ovocím na zemi.
Pán ma vzal pred Otcov trón. Je veľmi mohutný a obrovský. Zdalo sa, akoby sedel na nejakej
stoličke. Nemohol som pozrieť hore kôli silnému svetlu svietiacom z hora. V momente náhody
myslím, že som videl Otca Boha. Otec Boh bol pokrytý zahmlenými oblakmi alebo hmlou.
Napriek tomu som videl Otcovu tvár jasne. Mal stôl pred sebou, na ktorom ležalo niekoľko
veľkých kníh. Živá zlatá farba svietila z kníh. Keď som stál pred Otcom Bohom, skupina
anjelov ma prišla vziať do Nebeského kryštálového čistého oceánu. Plával som dlho a potom
som sa vrátil do Pánovho kostola.
*Ježišove celé telo je pokryté krvou
Len čo som sa vrátil do kostola, okamžite som sa začal modliť. V modlitbe sa predomnou
objavila scéna z utrpenia Ježiša. V scéne Ježiš kráčal s krížom. Ako kráčal bol bičovaný s
droteným bičom. Pán ďalej kráčal hore po kopci s krížom na chrbte, ale bol veľmi slabý. Spadol
niekoľko krát.
Vojak bičoval Ježiša, ktorý bol už na zemi. Vystrčil som svoje ruky aby som chytil bičový prút
a zastavil to, ale bolo to zbytočné. Nemohol som to chytiť; moje ruky šli cez prút. Umiestnili
Ježiša na kríž a začali biť veľké klince do jeho rúk a nôh. Tŕňova koruna vnikala hlboko do Jeho
hlavy. Jeho krv voľne tiekla až pokiaľ celé telo bolo pokryté krvou.
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Ježiš bol prepichnutý, zbitý a zomrel strašnejšie než my by sme si to mohli predstaviť. Vidina
Ježišovho urtprnia bola neznesiteľná. Veľmi som plakal. Pán sa priblížil a utešoval ma. Utrel mi
slzy. “Haak Sung, neplač.” Raz Ježiš odo mňa odišiel, objavili sa množstvo zlých duchov.
Bojoval som a porazil zlých duchov ukončil som svoje modlitby.
Kim Joo Eun:

*Zlý duch, ktorý je naplnený červami a stonožkami

Počas mojich modlitieb sa objavili všelijaký divný zlý duchovia. Jeden zlý duch mal čierne
znamienka (materské) v rohu každého oka. Podobalo sa to na muža s bielym plátnom. Jeho oči
boli ako zo žaby a pozeralo to na mňa ostrým nedoverčivým pohľadom. Zlý duch mal bledú
tvár so záhadnym čelom s vráskami. Pripomínalo mi to kuklu červa. Larvy a malé stonožky šli z
toho tela a tváre. Množstvo hmyzu sa plazilo po jeho celej tvári.
Chcela som chytiť zlého ducha, ale jeho plaziaci a odporný výzor mi zabránil. Zmocnila som sa
tomu krku a potriasla som to. Napriek tomu, keď som to potriasla, tak som skoro omdlela.
“Hmyz je prilepený na mojich rukách!” Zvrieskla som. Hodila som zlého ducha proti Sestre
Baek Bong Nyu. Zlý duch sa rozpadol na popol, keď sa k nej dostal. Bola pokrytá so Svätým
Ohňom.
Hneď potom, veľký had sa začal krútiť proti mne. Toho odporný zjav ma prinútil ho chytiť za
chvost a pokrútiť s ním niekoľko krát, hodila som to do smeru k pani Kang Hyun Ja. Ona v
duchu tancovala. Keď sa had plazil k pani Kang Hyun Ja, otvoril ústa a chcel ju kusnúť, ale jak
had otvoril ústa, tak plamen šľahal von proti hadovi z pani Kang Hyun Ja. Had rýchlo
manévroval proti Sestre Baek Bon Nyu. Našťastie, Sestra Baek Bong Nyu tiež žiarila so
Svätým Ohňom. Had potom zmenil smer a napadol Brata Haak Sung. Keď sa dostal k Bratovi
Haak Sung, obtočil sa tesne na jeho telo.
Potom, sa zrazu stala neočakávana vec. Had začal rozprávať, “To je pod tvoju silu. Haak Sung,
ty fagan, kedy si sa stal tak silný? Je mi veľmi ťažko ťa navinúť.” Ako hundral, ďalej sa priplazil
smerom k Sestre Yoo Kyung, ale popálila hadovi hlavu a pokúsila sa mu ju utnúť. Had prišiel
späť ku mne. Zakričala som, “Ty odporný zlý duch! Prečo neustále napadáš kongregáciu?”
Použila som ruku ako meč aby som to porezala na polovicu. Had sa rozpolil na polovicu a
vrieskal. Tento zážitok bol úžasný.
Zlúpala som kožu a posekala ako zeleninu. Uložila som kusy na drevenú tyčku a začala som to
opekať na vatre. Zlý had plakal, keď mizol, “Moje telo, moje telo.” Opiekla som aj hadové oči
prepichnutím očí na koniec drevenej tyčky. Divná vec bola, že keď som si priala nôž, tak sa
objavil vedľa mňa. Tak ako som si priala oheň, tak sa oheň objavil tiež vedľa mňa. Vlastne, na
čo koľvek som si myslela alebo priala, Pán mi to dal.
S tou epizódou za mnou, som sa sústredila späť na modlenie. Žiaľ, počas mojej modlitby sa
zase objavil zlý duch zamaskovaný ako mladé dievča. Tento krát mala kučeravé vlasy ako keby
mala trvalu. Jej oči sa leskli viac dnes, než iné dni. Letela nad našími hlavami. Veľmi ma to
vyľakalo tak som volala Pána, “Ježiš, ten zlý duch prišiel zase! Pán, pomôž mi!” Keď som
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kričala mladé dievča na mňa jačalo, “Oh, drž hubu! Robíš veľký krik! Nevychovaná pobehlica!”
Pokarhala som ju, “Čo? Ja som nevychovaná? Ty pobehlica!” Vybuchla som s hanebnou rečou.
Zlý duch odpovedel, “Oh! Pozri na podvodnicu. Ty používaš viac hanebnú reč než ja.” Dala si
ruky na boky a spýtala sa, “Hey, to myslíž vážne? Ako sa tak možeš chovať?” Zlý duch bol
jednoducho prekvapený môjmu chovaniu. Utekala som oproti nej a chytila som jej vlasy a
odkolísala som ju ku klavíru. Nahnevane som povedala, “Prečo nie? Ja sa takto môžem k tebe
chovať!” Po porazení zlého ducha sa objavil Ježiš v bielom rúchu, hovoril, “Pehatá, ako sa
máš?” Odpovedala som, “Ježiš, prečo teraz prichádzaš? Ty vieš ako si mi chýbal?” Pán
povedal, “Dobre Pehatá, Je mi ľúto. Som trochu pozde? Teraz som tu, budeme spolu.” Ježiš
pichal do rôznych miest môjho tela. Keď ma potľapkal a pohladil po hlave, moje vlasy sa
pomaly hýbali po jednom vlase. Pocit Jeho dotyku bol fantastický.
Pretože veľmi milujem Ježiša, zahrabala by som moju hlavu do jeho kolien. Šuchala by som
moju hlavu a tvár na jeho kolenách. Keď som šuchala, tak som mrmlala, “Ježiš, tvoje kolená sú
tak jemné a pohodlné. Ako to, že tvoje rúcho je tak mimoriadne jemné a hebké? Pekné je sa ich
dotýkať.” Pán odpovedal, “Je to tak? Keď prídeš do Neba pozdejšie, tak budeš mať na sebe
tento druh rúcha koľko len budeš chcieť.”
*Joo Eun je Nebeské ovocie
Dnes, Ježiš neprišiel na návštevu s prázdnou rukou. Priniesol mi nejaké ovocie. Keď mi to dal,
tak povedal, “Pehatá, okoštuj to.” Opýtala som sa, “Ježiš, čo to je?” Odpovedal, “To sú ovocie
z Neba, ktoré jedia svätý. Skús to; ovocie je veľmi chutné.” Zahryzla som a povedala, “Wow!
Ježiš, aké ovocie môže byť tak dobré? Je naozaj vynikajúce.”

Nebeské ovocie bolo veľké ako zemské jablko. Farba napriek tomu bola biela a ovocie malo
sladko kyslú chuť. Keď sa dostalo ovocie do mojich úst, jemne sa to roztopilo. Bolo také
výborné, že som nemohla porovnať so žiadnym zemským ovocím. Odkedy som okoštovala
ovocie z Neba, ovocie na zemi ma neuspokojí.
Pán sa usmieval, keď sa na mňa pozeral ako jem ovocie. Zjedla som všetké ovocie na jedno
posedenie. Ježiš sa opýtal, “Pehatá, nie je to veľmi chutné? Chcela by si aby som ti priniesol
ovocie z Neba každý deň?” Okamžite som odpovedela, “Áno, prosím prines ich každý deň!
Môžeš priniesť aj ovocie pre každého člena v kostole?
*Joo Eun navštívi Peklo
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Pán sa zrazu objavil a vzal ma navštíviť Peklo bez slova. Keď sme došli do Pekla, stáli sme v
prostriedku temnoty, kde bola postavená veľká stolička. Stolička bola pokrytá a vyzdobená
lebkami a sedel na nej dlho vlasový tvor. Bola to hrozne vyzerajúca kostra s malými chrobákmi
hýbajúcimi sa na jeho tvári. Keď som sa pozrela pozornejšie, vyzerali ako husenice a larvy sa
pohybovali z jeho tváre do jeho celej figury, ešte aj
pokrylo stoličku.
Som zakričala, “Pán, to je hnusné!” Ježiš mi podal
ostrú sekeru. Držala som sekeru v ruke a šla som ku
kostre. Ako náhle som bola dosť blízko, udrela som
kostru. Tvor a všetky chrobáky sa roztopili v
plameňoch. Pán sa tešil a posilnil ma. “Pehavá,
odkedy tvoja viera tak veľmi vzrástla, teraz si
schopná poraziť diablov. Vždy ver a maj istotu.” Odrazu som bola späť v Pánovom kostole.
Pozdejšie, pokiaľ som sa modlila, objavil sa zlý duch s dvoma nohami. Ako sa priblížil, tak
syčal na mňa dlhým jazykom. Chytila som jazyk a odhodila som tvora do kúta. Keď narazil do
steny, zvrieskol v bolesti, “Au! To boli!” Keď sa zotavil, vyskočil späť na nohy a šiel k bratovi
Jozefovi.
Začal lízať Jozefovi tvár s hnusným jazykom, hovoril, “Oh, aké lahodné! Naozaj chutné!”
Nevedela som či vôbec brat Jozef si uvedomil čo sa deje. Jozef pokračoval v horlivom modlení.
Odrazu zvrieskol, “Ježišova krv! Ježišova krv!” On ešte nebol duchovne zobudený, takže bolo
pre neho tažko vedieť kedy zlý duchovia ho obtažovali. Keď volal na Ježišovu krv, tak krv
začala tiecť z jeho úst. Krv okamžite roztopila jazyk zlému duchovy, zbledol na modro a
vystrašilo ho to. Utekal, kričalo to, “Aká to je krv?”
Lee Yoo Kyung: *Yoo Kyung zúfalo bojuje so všelijakými zlými duchami
V polovici mojej modlitby, sa objavil zlý duch vo forme jašterici, syčalo to na mňa keď sa to ku
mne priblížilo. Mala som veľký strach a rýchlo som tomu chytila krk, hodila som to k bratovi
Haak Sung. Haak Sung to chytil a hodil to preč, ale sa to zotavilo a prišlo späť ku mne. Tak som
to znovu chytila a hodila to ešte ďalej, kričala som “Zlý duch! V Ježišovom mene, odíď!”
Zmizlo to.
Ale keď jašterica bola preč, objavil sa zlý duch premenený za mladé dievča. Polovica jej tváre
bola biela, pokiaľ druhá polovica bola čierna. Pokúšala sa ma nazlostiť škrabaním na tabuli s jej
nechtami. Zakričala som “Nechcem počuť ten zvuk! Zlý duch! V Ježišovom mene, odíď!”
Napriek tomu to neodišlo, ale radšej sa snažilo viacej ma naštvať. Bola som tak iritovaná, že
som utekala proti nej a chytila som jej kus vlasov a hodila som ju o zem. Raz narazila na zem,
zmizla.
Pozdejšie, keď som bola v modlitbe, začala som plakať, keď som myslela na Jeziša. Ale dnes
neprišiel tak skoro a to zlé malé dievča duch sa znovu ukázalo, vysmievalo sa mi, “Hey, prečo
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plačeš? Plačeš lebo Ježiš k tebe neprišiel? Si mrzutá.” Naďalej ma to iritovalo, tak som
povedala, “Chceš so mnou bojovať?” zakričalo to späť, “Poď, začni prvá,” a potom sa to
premenilo na zavalitého muža s krátkymi vlasmi.
Keď som nahlas zakričala, “Ježišova krv! Ježišova krv,” vysmialo sa mi
to. “Čo? Ježišova krv? Tak poďme krv!” tak ma to rozzúrilo že som začala
volať na Boha Trojicu znova a znova. Povedalo to, “Kto je Trojica? Kde
je Trojica? Nevolaj to meno. Bojím sa toho!” S vysokým hlasom som
zakričala “Trojica Boh, pomôž mi!” Zlý duch kričal späť, “Povedal som že
sa toho bojím. Nevolaj to meno! Prečo furt volaš Boha?”
Hneď sa tomu zdeformovala tvár. Znikadial došla ohňova guľa, udrela ho
po chvoste. Behal hore dole vrieskal a rýchlo chytil svoju nohu a vyrazil
do diaľky.
Po krátkom čase sa objavil obrovský zlý duch, ktorý mal jedno oko zašité. Spústa červov sa
hýbalo v jazve. Keď to prišlo bližšie ku mne, opakovane povedalo, “Musím ťa stiahnuť do
Pekla!” Ale zosmutnelo to, lebo zistilo to že ma tam nemôže vziať. Zakričala som, “Trojica
Boh! Pomôž mi!” Ušlo to kde sa pastor modlil.
Keď to prišlo blízko k pastorovi, tak zakričalo, “Tento sa modli každý deň. Prečo sa toľko
modliš?” Šlo to k pastorovej manželke a povedalo to, “Táto sa tiež modli každý deň, Hey,
prestaň sa modliť! Nie je to dobré. Nie je to žiadna sranda!” Vrátilo sa to späť ku mne a
prerušilo ma, “Hey, modlenie je zlá vec. Nemodli sa!” Vybuchla som, “To som ja kto sa modli!
Prečo neustále prerušuješ moje modlenie?” Zlý duch sa mi vysmieval, “Čo je to za modlenie?
Ty tomu hovoriš modlenie? Poďme sa hrať!” Utekala som proti tomu. Nahmatala som tomu
tvár, zakričala som, “Ježišova krv! Ježišova krv!” Zlý duch začal prosiť a sťažovať sa. “Je to
horúce! Pusť ma! Pusť! Prosím nechaj ma ísť!” Rozhúpala som zlého ducha a odhodila preč
odo mňa.
Ďalší zlý duch sa objavil, ktorý mal obrovský roh na hlave a veľké oči a uši. Otrhla som uši a
vypichla som tomu oči. Odsekla som roh a chytila som to za nohy a rozhúpala som to preč.
Napriek tomu sa neustále objavoval a vešal sa na mňa. Bola som tak iritovaná jeho
prítomnosťou, že som začala hrubo rozprávať. Odrazu som cítila ako ma niekto ťahá za košelu.
Myslela som, že to bol Ježiš a s radosťou som sa otočila. Ale nebol to Ježis. Bol to zlý duch vo
forme tmavého tieňa. Tmavý tieň ma chytil za košelu a zavesil sa na ňu. Zakričala som “V mene
Ježiša, odíď!” Zlý duch sa mi posmieval, “Neodídem! Neodídem!” Kričala som, “Trojica Boh!
Svätý Oheň!” Objavila sa ohňova guľa a pohltila ich telá v plameňoch. Rozpadli sa.
Keď modlitebná schôdza bola skoro u konca, objavil sa Pán. Kráčal k pastorovi a počúval jeho
modlitbu. Pán ho potľapkal po chrbte a po tele, hlavne časti kde mal pastor bolesti. Ježiš potom
šiel ku každému jednému členovi cirkve, ktorý sa ešte modlili a tiež ich potľapkal.
*Sestra Baek Bong Nyu sa stretne ešte raz so Satanom, s Kráľom Pekla
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Pokiaľ som sa modlila, cítila som silnú temnotu ísť na mňa. Napriek tomu som sa naďalej
modlila v jazykoch. Videla som svetlo ísť špirálovite dolu. Anjeli začali z toho vychádzať. Keď
anjeli prišli, tak povedali, že Pán im prikázal sprevádzať svätú Baek Bong Nuy z Pánovho
Kostola. Prešli sme vesmír a Mliečnú cestu. Stretla som tam Ježiša. Vzájomne nás potešilo keď
sme sa videli. Ježiš mi chytil ruku a povedal, “Bong Nyu, poďme navštíviť Peklo!” Pán viedol
cestou do Pekla.
Ako náhle sme došli do Pekla, šli sme k miestu kde bola moja mama. Nevedela som či vedela
že prídem. Keď si uvedomila že som tam došla, zbledla na modro a zakričala, “Oh, Bong Nyu!
Prečo si sem zase prišla? Rýchlo odíď z tohto miesta!” Odpovedela som, “Matka, som tu zase,
lebo sa obávam o teba. Som znepokojená, že Satan može chcieť sa pomstiť na tebe, odkedy som
mu poranila oči. Aj chrbát som mu zranila a potrhala som mu krídla. Preto som znovu prišla s
Ježišom.” Po vysvetleni dôvodu mojej mame, ona prosila, “Prosím neirituj Satana. Len odíď
teraz!” Ako sme rozprávali, odrazu som počula Satanov rinčaci hlas sa do okola ozýval.
Satan zakričal, “Netrpezlivo som čakal na tento moment ťa vidieť. Vedel som, že zase prídeš!
Dnes ťa necham pozorovať niečo veľmi zaujímavé. Uvidíš mučenie tvojích členov rodiny.” Pán
a ja sme stáli pred Satanom pokiaľ on sedel na obrovskej stoličke. Moji členovia rodiny už stáli
v rade a čakali. Keď moja rodina tam stála, moje srdce zmrzlo od šoku. Nervózne som sa
triasla, nevediac čo sa asi stane. Moj rozum zoslabol.
Dokonca v uprostred neistoty a hrôzy, moja matka rozprávala slova útechy. “Bong Nyu, my sme
v Pekle. My sme sa vzdali nádeji už dávno. Nerob si o nás starosti viacej. Keď máš niečo
povedať Satanovi, povedz teraz a povedz všetko.” Pozorne som pozerala poranené miesta, kde
som ho napadla. Satanove poranené oko bolo zakryté s čiernou látkou. Keď som videla jeho
druhé oko, žiarilo zúrivosťou. Jeho zlosť bola tak zúriva, že plamene mohli z neho lietať a žiariť
predo mnou. Vyjadril spokojnosť že ma konečne znovu stretol. Bol rozhodnutý a vyžadoval
pomstu. Zotavila som sa a vzchopila som sa na boj.
Odvážne som vyhlásila, “Satan, ja mám so sebou Trojicu Boha a žiarivý Svätý Oheň. Odrežem
ti hlavu a odhodím to do Pekelného ohňa.” Keď Satan počul moje slová, odpovedel, “V
poriadku, dobre! Očakával som tvoj návrat. To všetko pracuje pre moje účely!”
* Satan premenený ako bohovia, ktorých Sestra Baek Bong Nyu niekedy uctievala keď
bola čarodejka
Vôbec som som nebola vystrašená Satanom. Kričala som s revajúcim hlasom, vyzývala som ho,
“Ty zlý netvor, ukáž tvoju totožnosť! Ty škaredý diabol! Prečo mučíš množstvá ľudí? Ty si
muž alebo žena? Ty mizerna bytosť! Ty protivná bytosť! Prečo neukážes svoju totožnosť? Keď
som sa uzdravila z mojej choroby, tak som ťa chcela ponaučiť. Ale Pán mi povedal aby som ťa
nenapadla. Nemám na výber, ale iba s tebou rozprávať v urážajúcom štýle. Sľubujem ti jednu
vec; keď sa úplne uzdravím, utrhnem ti tvoju hlavu! Prevrátim celé Peklo hore nohami. Do akej
podoby sa plánuješ premeniť? Ukáž svoju totožnosť!”
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Pokiaľ som kričala, jeho tvár sa zrazu zmenila na bielo a premenil sa na nadprirodzenú bytosť.
Premenil sa na horského čarodeja, duch hory. Korejský ľudia uctievali horu čarodejov ako
svätého boha.
Spoznala som tvár čarodeja. S tvarom horského čarodeja, nežne volal moje meno. “Bong Nyu,
posledných pár rokov si zdvorilo uctievala a slúžila si mi s úctou. Ale teraz, ma vyzývaš a ma
napadáš. Ešte aj rozprávaš hrubo.” Potom buchal palicou o zem ako keby mu bolo ublýžené.
Zmenil sa na horského čarodeja, ktorého som stretla veľmi dávno. Keď som pred tým uctievala
a slúžila iným bohom, túžila som od nich dostať moc. Hľadala som moc od vyšších skupín
bohov. Zvykla som sa šplhať na všetky známe vrchy v Korei. Satan sa premenil na silného
horského čarodeja, ktorého som pred tým stretla.
Satan pokračoval v rozhovore v prefíkanom, ťažkom hlase. Vycítila som trasenie v jeho hlase,
ale som vedela, že je to podvod a začala som k nemu hrubo rozprávať, “Ty hnusný diabol! Kedy
ja som uctievala starú kurvu ako si ty?” Satan sa vypytoval, “Ako to, že nevieš kto som? Pozri
sa na mňa ako vyzerám. Ty si mi niekedy slúžila s úctou, nie?” Ja som naďalej trvala na tom, že
som s nim nikdy nemala nič spoločné. “Starý chlap, ja som teba nikdy neúctila alebo ti slúžila.
Okamžite odíď odo mňa! Keď neodídeš, zmením ťa na popol s mocou Trojici Boha, Svätého
ohňa a Pánovou krvou, ktorá je vo mne! Tak odíď odo mňa teraz!” Vytrvalo to hovorilo do
konca, “Ale ja som ešte stále starý muž ktorému si slúžila.”
Začala som byť temperamentná, hovorila som, “Keď prídem k tebe, si mŕtvy. Bude lepšie keď
odídeš teraz!” Starý horský čarodej sa premenil späť na Satana. Chcela som aby ukázal svoju
totožnosť a hystericky som kričala, “Je zbytočné sa pýšiť s tvojou obrovskou veľkosťou. Aj keď
tvoja výška siaha do konca Pekla, nebojím sa ťa. Ukáž svoju totožnosť!”
“Odkedy Trojica Boh vo mne žije, nemusíš sa báť. Poponáhľaj sa! Odhaľ svoju totožnosť!”
Neočakávala som, že sa premení na inú bytosť, ale sa premenil. Premenil sa na obrovskú
vysokú ženu s dlhými vlasmi, oblečený v čiernych šatách.
Žena bola boh, ktorej som slúžila. V minulosti, ako som uctievala, z celého srdca som hľadala
vyššiu moc u slávnej hory. Nakoniec som ju stretla, keď som sa jej oddane venovala. Nahlas
som zakričala, “Konečne si sa ukázala! Prečo si sa objavila tak pozde, ohavná tvár? Ja som
portvrdila, že si to ty. Môžeš odísť teraz, pred tým než ti vypichnem tvoje oči!” Žena odišla a
objavil sa Satan.
Ježiš ma chytil za ruku a odviedol ma preč. “Bong Nyu, to na dnes stačí. Poďme.” Keď som
odchádzala, pozrela som sa na Satana a hystericky som kričala, “Ty diabol! Keďže ma Pán berie
späť, nemôžem ti spôsobiť žiadnu bolesť. Ale, buď pripravený na nabudúce. Odrežem ti hlavu a
odhodím do Pekelného ohňa! Ja ťa zničím! Však počkaj!”
Ježiš ma vzal do Neba aby ma utešil a rozveselil. Došli sme k hore, kde svietili velikánske
svetlá. Hory na mojej ľavej strane a pravej jasne svietili so zlatými farbami. Jasnota oslepovala.
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V prostriedku dvoch hôr boli diery v okrúhlom tvare. Diery vytvárali biele oblaky a hmlu a
stúpalo to smerom hore. Videla som kryštáľovo čistý oceán, kde pretekala voda. Z
pretekajúceho oceánu Ježiš zavolal päť anjelov a prikázal im, “Keďže Svätá Baek Bong je
fyzicky slabá, okupte ju a bezpečne ju odprevaďte do Pánovho kostola.”
Keď som bola späť v kostole, tak som sa začala modliť. Keď si pomyslim čím asi moji rodičia
prechádzaju, nemôžem zniesť myšlienku o ich bolesti a mučeniu Satanom. Ja som tiež bola v
bolesti a moje telo bolo slabé a choré. Ľahla som si na lavičku a dokončila som moju modlitbu
po ležiačky.

==== DEŇ 27 ====

(Marek 11:22-25)

*Zlý duch vchádza cez Deákonkine Shin

Sung Kyung ucho
Keď som sa modlila hodiny v jazykoch, začala som prežívať neodbytnú bolesť v mojich ušiach.
Cítila som ako keby niekto používal ostrú vec ako tŕn aby mi opakovane prepichoval uši.
Pokúšala som sa ignorovať bolesť ako som pokračovala v modleni, ale bolesť bola
neznesiteľná. Opýtala som sa Haak Sung, ktorý sa modlil za mnou, “Haak Sung, cítim veľkú
bolesť v mojich ušiach. Mohol by si sa prosím ťa pozrieť? Ja nemôžem vidieť čo spôsobuje
bolesť. Haak Sung zakričal, “Deákonka Shin, oh, pre pána! Drobný zlý duch je v tvojom uchu a
pichá ti do ucha s ostrým predmetom! Čo máme robiť?”
Modlila som sa aby som sa zbavila zlého ducha, ale nešlo to preč. Ešte aj Haak Sung sa modlil za
mňa, ale bolesť pichania pokračovala. Keďže naša snaha to odhodiť bola neúčinná, tak sme
nakoniec utekali k oltáru a k pastorovi. Pastor sa modlil, ale som ho prerušila a súrne som sa
opýtala, “Pastor, prežívam veľkú bolesť. Bolia ma uši. Prosím odhoďte zlého ducha!” Pastor
zakričal, “Satan, prikazujem ti v mene Ježiša Krista! Odíď!” Okamžite sa zlý duch poddal a
odišiel. Od tejto chvíle som mohla ľahko pokračovať v modleni. Ešte viac moje telo bolo
horúcejšie z ohňa Svätého Ducha.

Kim Joo Eun:

*Prosiť vyhrať lotériu

Keď všetci zlý duchovia zmizli, prišiel Ježiš s anjelmi. Anjeli priniesli zlatú misu, ktorá mala
pripevnené držadlá. Anjeli zdvorilo sedeli vedľa členov kostola, ktorí sa modlili. Anjeli položili
všetok obsah modlitieb do zlatej misy. Za krátky čas, Ježiš prišiel bližšie ku mne a prehovoril.
“Pehavá, pozri sa na mňa.” Pán mal trňovú korunu.
Ježiš mi dal niečo do úst. “Pehavá, ochutnaj.” Chutilo to veľmi ako jahoda. Ovocie malo
sladkú a kyslú chuť. Bolo to veľmi chutné. Všetko som zjedla.
“Ježiš, ďakujem veľmi pekne.” Keď som poďakovala Pánovi, vyzeral šťastne. Keďže Pán bol v
dobrej nálade, rozhodla som sa využiť túto chvíľu a opýtať sa Ho o láskavosť. “Ježiš, každý deň
finančne zápasime. Sme všetci chudobný. Prosím Ťa, pomôž nám vyhrať v lotérii!” Pán bol
ticho na moment, a potom vybuchol od smiechu. Pozrel sa na mňa a usmial sa. Rozhodla som
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sa opýtať dodatočnú láskavosť. “Ježiš, ja som najmenšie decko v triede. Môžeš ma urobiť
vyššou?” Neodpovedal mi na požiadavku o lotérii, ale mi splnil želanie na dodatočnú výšku.
*Joo Eun napadne kráľa Pekla
Ježiš sa ma opýtal, “Pehavá, poďme navštíviť Peklo.” Bez počkania na moju odpoveď, ma
vzal do Pekla. Ako náhle sme došli, som si všimla, že stojíme pred kráľom zlých duchov,
Satanom. Bolo to skutočne hrozivé. Satanova veľkosť bola obrovská. Dosahoval do vysokých
špic Pekla. Jeho stolička bola tiež veľmi obrovská. Urobila sa mi husia koža po celom tele, keď
som musela vidieť desivý a ohavný pohľad. Skoro som si pomočila nohavice. Spamätala som sa
zo strachu a uvedomila som si, že Ježiš bol vedľa mňa. Ježiš by ma ochránil a začala som sa
cítiť spokojnejšie a sebaistá. Emocie paniky a strachu odišli.
Pamätám si Sestrinu Baek Bong Nyu výpoveď o Satanovom napadnutí a kde sú jeho slabé
miesta. Naisto som vedela, kde by som ho mohla zraniť. Keď som pozrela do Satanových očí,
videla som, že jedno oko bolo prepichnuté a zatlačené do vnútra. Nevidela som jeho očnú guľu.
Zranené oko bol výsledok z jeho napadnutia od sestri Baek Bong Nyu. Ako som prezerala
Satana, začala som cítiť bolesť v krku. Moj krk ztuhol keď som neustále pozerala hore. Satan sa
tiež postavil zo stoličky a potom sa posadil. Zopakoval to znovu a znovu kôli niečomu. Všimla
som si, že často škrípal zubami a jeho krídla boli roztrhané a poškodené.
“Oh, také poníženie! Tak ma to štve. Chceš mi povedať, že aj keď som poslal armádu zlých
duchov do Pánovho kostola, kongregácia ich porazila? Čo sa staráš? Vy hlupáci, prečo ste
porazený každý deň? Ste naozaj moji podriadený? Ktorého by som mal poslať tento krát?” Keď
Satan od zlosti zakričal, odrazu som sa nazlostila a napadla som ho.
“Drž hubu, Diabol! Čo plánuješ na Pánov kostol?” Som vrieskala. Konečne na mňa zazrel a
hlasným príšernym hlasom povedal, “Kto si myslíš že si? Ako sa opovažuješ ma vyzývať?”
Kedže som vedela, že Ježiš bol pri mne, pokarhala som Satana s istotou. “Drž hubu, Diabol! Si
nič! Ty zbláznený podvodník!” Ako som naďalej hrubo na neho kričala, Satan sa rozlostil a
potriaslo ho. Napriek tomu sa potom usmial a pozrel na mňa ako keby som bola na posmech.
“Ty, kto si ty? Maly fagan? Odkiaľ si prišla?”
Neviem odkiaľ som dostala istotu napadnúť, ale šla som k Satanovi a krúžila som za ním k jeho
chrbtu. Kopla som mu do nôh a udrela som ho, ale neústupil. Namiesto toho, pokúsil sa ma
rozrušiť provokovaním a vysmieval sa mi, hovoril, “Oh, to štekli.” Zakričala som, “Pán, daj mi
sílu!” Začala som sa mu šplhať po nohe a nakoniec som sa dostala na jeho pleco. Satanova koža
je hruba ako pancier.
Keď som sa vozila na Satanovom pleci, prosila som a volala, “Bože, daj mi silu! Prosím daj mi
meč Svätého Ducha!” Pán mi dal meč Svätého Ducha. Ako náhle som mala meč v ruke, všimla
som si, že aj moje ruky a ramená boli zosilnené. Moje svaly a šlachy zhrubli a vytrvali.
Opakovane som prepichovala nemilosrdne Satanov chrbát. Satan bol nazlostený a paril od
hnevu. “Ty ma prepichuješ! Au! To boli! Prestaň!”
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Satan zakričal krikľavým hlasom, “Ja ťa zabijem! Pánov kostol nebude mať pokoj!” Ježiš
tlieskal a povzbudzoval ma, “Pehavá, robíš dobre. Len tak ďalej!” Satan bol jasne nešťastný
zo zranení a jaziev vytvorených sestrou Baek Bong Nyu predchádzajúcim prepadnutím.
Satanova neopatrnosť mi poskytla možnosť ho napadnúť na predchádzajúce zranené miesta.
Satan vrieskal v mukách.
Zošla som dolu a ľahla som si na zem pred kráľa diablov. Začala som ho zlostiť ako aj sestra
Baek Bong Nyu. “Wow! Vidím oveľa lepšie. Je mi pohodlnejšie sa takto pozerať na teba.” Keď
Satan bol viac rozrušený a nešťastný, začal si vybíjať zlosť na svojich poddaných. Kričal, “Vy
fagani! Na čo pozeráte? Nestojte, zaútočte rýchlo. Teraz!” Pán prehovoril hlasným hlasom,
“Koho plánuješ napadnúť? Ako sa opovažuješ napadať bez môjho povolenia?” Keď ho Ježiš
pokarhal, všetci zlý duchovia držali hlavy dole a stáli v tichosti. Neopovážili sa pohnúť. Boli
obmedzený.
S radosťou som začala otravovať Satana ešte viac. Keďže Ježiš stál vedľa mňa, Satan bol v
bezmocnej situácii. Vyšplhala som sa späť na Satanov chrbát a dosiahla som jeho hlavy.
Vytrhla som mu všetky vlasy a ostal holohlavý. S mečom Svätého Ducha, som začala trhať jeho
zničené krídla. Pred Ježišom, kráľ diablov nebol nič. Bola som vzrušená, tak som sa znovu
rozhodla sa Satanovi vysmievať a znovu som si pred ním ľahla. Ježiš sa nepretržite smial. Pán
sa postavil a povedal, “Pehavá, to je sranda. Mám si aj ja ľahnúť vedľa teba?” Postavila som
sa a zamávala som Pánovi, že nie. “V žiadnom prípade, Pán. Ty si Najsvätejší. Ako by to bolo
možné aby si si ľahol pred tak škaredého tvora ako je Satan! Vôbec nie! Nedáva to žiadny
zmysel.” Satan silne krvácal z rán. Satanova krv mala podivne čudnú farbu; nemôžem to
vysvetliť. Satan sa nepohodlne pohyboval a opakovane vyskakoval z jeho stoličky s veľkým
hnevom a ako obvykle, škrípal zubami od zlosti. Teraz ani neviem ako som mala odvahu zlostiť
diabla. Ma desí na to len pomyslieť. Ako som naďalej zlostila Satana, Ježiš povedal, “Pehavá!
To stačí. Teraz odíďme. Satan mal pravde podobne dosť. Pravde podobne sa ponaučil. Je
pozde. Musíme ísť.” Pán ma chytil za ruku a odprevadil ma do kostola. Ježiš sa potom vrátil
domov do Neba.
Lee Yoo Kyung: *Zotnutie hláv zlým duchom so Svätým Mečom
Keď som sa modlila, prišiel Ježiš. Pred včerom, brat Haak Sung mi povedal, že s radosťou jedol
Nebeské ovocie v Nebi. Pán mi priniesol nejaké ovocie, ktoré vyzeralo ako hrozno. “Yoo Kung,
okoštuj toto ovocie a potom by som ťa chcel počuť spievať.” Nebeské ovocie chutilo tak
dobre, že som ich nechcela prestať jesť. Obvykle rada jem a jem veľké porcie jedla. Žiaľ, Ježiš
priniesol iba pár ovocí.
Keď som skončila jesť ovocie, začala som spievať, ‘Chvála Oh moja duša, Pokrsti so Svätým
Duchom’ a ‘Hore a Bitka proti diablovi’. Keď som spievala, Ježiš kráčal smerom k deákonke
Shin a Jozefovi. Ako náhle Ježiš odo mňa odišiel, zlý duchovia sa objavili z kúta a priblížili sa
ku mne v pomalom štýle. “Ježiš! Otec! Otec!” Volala som k Pánovi a okamžite sa objavil.
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“Prečo si ma volala?” Sa ma opýtal. Odpovedala som, “Pán, zlý duchovia sa objavili z toho
kúta!” Ako náhle som ukázala prstom do smeru zlých duchov, tak zmizli. Opýtala som sa Pána,
“Ježiš, môžem prosím vziať Joo Eun navštíviť Nebo?” Pán odpovedel, “Nie, Ja dovolím iba po
jednom.” Ježiš pokračoval. “Yoo Kyung, keď zlý duchovia znovu prídu, neboj sa, lebo máš
právo ich vyhodiť preč v mojom mene. Nemajú inú možnosť iba utiecť. Urob to so svojou
vierou!” Povedala som, “Amen!”
Ako náhle Ježiš odišiel, ďalší zlý duch sa objavil. Zakričala som, “Ježišova krv!” Zlý duch
ušiel. Keď utekal tak hrešil na mňa, “Ten bastard neustále ma straší volaním na Ježišovu krv.
Do riti!” Potom ďalší zlý duch sa objavil. Tento sa vyšplhal na moje pleco a začal ma tlačiť
dole od hlavy a ramien. Ťažko sa mi modlilo. Nahlas som volala, “Trojica Boh, pomôž mi!” Zlý
duch zakričal, “Ja ťa urobím chorú a vezmem ťa do Pekla!” V tom momente sa objavil Ježiš a
vyhodil preč zlého ducha.
Anjeli prišli tiež dole a opýtali sa ma či som v poriadku. Ježiš ma pochválil,”Výborne, moja
drahá Yoo Kyung. Teraz vieš ako vyhodiť zlých duchov. To je výborne!” Pán znovu odišiel a
iný zlý duchovia sa objavili. Tento krát sa pokúsili vyrušiť pastora. “Ty si vždy v modlitbe,
každý deň! Jedlá? Potrava? Prestaň sa modliť! Poďme sa spolu hrať!” Pastorovi to
neprekážalo. Ignoraval zlých duchov a pokračoval v modlení. Zlý duch sa ku mne priblížil a
pokúšal sa narušiť moje modlenie. Zakričala som, “Pán, prosím daj mi meč Svätého Ducha!”
Uvedomila som si, že meč už bol v mojej ruke. Švihla som a utla som hlavu zlému duchovi.
Kričal to s úzkosťou, “Ah! Moja hlava! Ahh!” Ďalej som švihala, odrezala som tomu ruky a iné
časti tela. “Moje telo! Moje ruky! Moje nohy!” Vrieskalo to a zmizlo.
Sister Baek Bong Nyu: * Protiútok plnej jednotky zlých duchov
V polovici kázania ma začalo bolieť telo a cítila som ostré bolestivé pichanie sa pohybovať po
celom tele. Bolesť ako keby mala vlastný život. Pastor prestal kázať a bezodkladne utekal dole z
oltáru a kričal k Joo Eun a iných, ktorý boli duchovne zobudený, pýtal sa ich či vedia čo sa deje
so mnou. Joo Eun povedala, že som nebola ostražitá na moment a to dalo možnosť zlým
duchom do mňa vojsť. Keď raz prvý zlý duch vošiel, otvorilo to dvere pre ostatných vojsť do
môjho tela. Včera, keď som navštívila Peklo, tak som vypichla Satanovi oko a zranila som mu
chrbát a krídla. Joo Eun vysvetlila, že Satan sa veľmi rozčúlil a prikázal jeho zlým duchom na
mňa zaútočiť s celou silou.

“Diabli! Zlý Duchovia! Zaútočte s plnou silou! Poďme všetci pochodovať do Pánovho kostola a
napadneme Baek Bong Nyu!” Niekoľko tuctov zlých duchov vošlo do môjho tela a vytvorili
opuchlinu spojením sa spolu. Odtiaľto sa začali rozširovať po mojom tele. Niektorý z nich
vyzerali ako parohatý škriatkovia, iný sa podobali na hada rôznych farieb a niektorý mali
svietiace oči s ostrými zubami a nechtami, v bielom oblečený. Každá časť môjho tela bola v
neznesiteľnej bolesti a stočili mi všetky kĺby. Teraz rozumiem čim pastor prešiel počas jeho
zážitkom. Skúšala som sa modliť a brániť sa ich útokom dokonca, ale nakoniec som spadla na
zem. Modlitebná skupina sa vytrvalo modlila od skorého večera až do 5 rána. Ich neprestajné
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modlitby vyhodili zo mňa von všetkých zlých duchov. Po tejto udalosti boli všetci veľmi
vyčerpaní.
O 5 ráno, sme sa ešte mohli modliť. Bola som šťastná mať dve voľné hodiny na modlenie. Zlý
duchovia kruto týrali moje telo a zostala som postihnutá. Opýtala som sa Pána o mojom
utrpenom tele. Kedykoľvek zlý duchovia su vyhnaný z niekoho, zanechajú obeť s fyzickými
následkami. Chápem prečo sa pastor ešte stále sťažuje na bolesti v jeho ramene a chrbáte.
Myslím, že boli asi tridsať zlých duchov v mojom tele.
Lee, Haak Sung: *Lee, Haak Sung zaútoči na Satana
Keď som sa modlil v jazykoch, prišiel Ježiš a volal ma prezývkou, “Sam, poďme navštíviť
peklo.” Ako náhle som držal Pánovu ruku, leteli sme smerom do Pekla. Keď sme došli k
Satanovmu trónu, kráľ zlých duchov ticho sedel. Bol veľmi vysoký a obrovský; jeho výška
siahala horné hranice Pekla. Mal nespočítateľné množstvo poddaných pod jeho kontrolou. Videl
som hory mučiacich vybavení na hromade. Diablov trón bol obklopený mučiacim vybavením.
Medzi mučiacim vybavením som videl aj roľnicke náradie, škrabacie nástroje, železne háky a
obilne kosáky. Boli tam ešte aj pušky a nože, spolu s inými mnohími mučiacími zariadeniami
urobených zo železa. Bol som šokovaný, keď som videl stáť moju babičku s maminej strany,
strýka, bratranca a moju tetu pred Satanovým trónom.

Vedľa mojich príbuzných boli stromy krížových tvarov. Podriadený zlý duchovia boli veľmi
zaneprazdnený s prípravami na vešanie mojich príbuzných na krížove stromy. Moji príbuzný
boli v takom strachu, že ich tváre zbledli na modro a triasli sa hystericky. Ako náhle si boli
vedomí, že som tam, tak volali ku mne. “Haak Sunk, prečo si tu zase? Len odíď! Rýchlo! Choď!
To to miesto nie je miesto na návštevu. Choď! Ponáhľaj sa, buď preč!” Zazreli na Satanovu tvár
aby videli či zareaguje. Diabli vrieskali na mojich príbuzných. “Vy všetci, o čom tárate? Buďte
ticho!” Od strachu moji príbuzný stáli po tichu a triasli sa.
Zrazu, Satan začal mučiť môjho bratranca. Myslím, že schválne sa ma pokúšal rozrušiť a chcel
dostať moju reakciu. Satan použil jeho dlhé nechty na odtrhnutie mäsa z chrbáta môjho
bratranca. Môj bratranec vrieskal od bolesti a spadol. Žial, to neuspokojilo Satanovu zlosť.
Začal mu trhať mäso z hlavy a rozpučil mu lebku na kusy. Z hlavy môjho bratranca bol prach
ako vrieskal v agónii, “Zachráň ma! Prosím! Ahh!” Stratil som trpezlivosť a utekal som k
Satanovi, kopal som ho do nohy, ale sa ani nepohol. Bol som bezmocný. Nemohol som vôbec
nič robiť, kôli tomu aky bol obrovský. Satan bol silný a ozrutný; Bol som bezmocný.
Ježiš pozeral ako som zvládal situáciu. Pamätal som si Joo Eun príbeh o napadnutí Satana. Ona
sa vyšplhala na jeho telo a zranila ho. Cítil som, že musím niečo urobiť, nemohol som iba
bezmocne pozerať. Začal som sa šplhať na Satanove telo držaním sa vlasov na jeho tele. Tiež
som zarezával nechtami do jeho tela a šplhal som sa. Kôli jeho veľkosti, keď som pozrel dole,
tak sa mi zdalo akoby som pozeral dole z vysokého útesu. Začal som sa triasť. Strach na mňa
vyliezol kôli obrovskej výške. Hoci som túžil spôsobiť ublíženie Satanovi, nemohol som lebo
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som nemal zbraň. Otvorene som sa modlil, “Bože, prosím daj mi meč Svätého Ducha!” Ako
náhle som sa modlil, meč urobený zo zlata pomaly zostúpil z Neba. Rýchlo som ho chytil a
začal som útočiť na miesta kde už boli zranené druhými členmi kostola.
Predtým som nemohol spôsobiť Satanovi bolesť. Teraz som mu mohol ublížiť, až vrieskal, “Ahh!
To boli! Kto ma napadá? Prečo sa tu stále vraciate? Ako sa opovažujete, malé ľudstvo, ma
vyzývať! Len počkaj však ja sa pomstím!”

Naďalej som pichal pred tým zranené miesta s celou silou. Bodal som do zraneného oka a
hojdal som sa na jeho krídlach. Podarilo sa mi ich úplne odseknúť. Teraz, už nikdy viac nebude
môcť použiť tie krídla.
Satan vyskočil zo stoličky a začal panikovať. ”Ahh! Čo mi to robíš? Keď nie ty, tak niekto iný!
Ahh! Boli ma! Ja sa ti pomstím! Ja nebudem spokojný pokiaľ sa ti nepomstím! To ti len tak
neprejde!” Satan škrípal zubami a dymil od zlosti. Strčil som jedného z diablov do jamy, ktorá
bola plná ohňom. Keď diabol spadol do jamy, nahlas vrieskal v agónii a rýchlo sa vyšplhal.
Zlý poddaný bol veľmi zlostný a kráčal k môjmu bratrancovi. Zlý tvor pokrájal celé jeho telo
nožom a položil to do veľkej misy. Môj bratranec ostal iba s jeho kosťami. Keď som pozeral na
bratranca ako krical a plakal, myslel som si, “Môj bratranec trpí lebo som napadol a týral
Satana?” Ježiš povedal, “Sam, to stačí. Poďme.” Opustili sme Peklo.
Pastor Kim Yong Doo: * Čakať na Pánov čas
Moje ruky sa naďalej hýbali v mnoho rôznych pohyboch. Bol som prekvapený a zvedavý ako
striedanie pohybov prišlo tak prirodzene. Ako s hoci čím Svätý Duch riadi alebo dohliada, mňa
by to nikdy nenapadlo s mojim obmedzeným rozumom. Vždy je príjemné prekvapenie a
niekedy som len udivený.
Kedykoľvek sa začnem modliť, pýtam sa sám seba, “Aké pohyby budú moje ruky dnes robiť?”
Rád by som držal moje ruky spolu aby sa nehýbali. Chcel by som sa sústrediť na moje
modlitby. Keď som pod dozorom Svätého Ducha, môj hlas a ruky sú vedené Jeho mocou a
nemôžem odolať.
Keď som niekedy odolal, tak by som sa cítil ako keby som Ho odtláčal a odmietal Ho. Musím
Ho poslúchnuť. Prial by som si všetko zbaliť a ukončiť v rýchlosti, ale zdá sa že Boh pracuje
veľmi pomaly, ako keby sa neponáhľal. Je to akoby Jehova Duch sa pohyboval veľmi jemne na
povrchu vody.
Keďže Pán sa neponáhľa, ja som ten, ktorý sa cíti rozrušený s krokom postupu. Keďže nemám
trpezlivosť a hľadám rýchle a mocné výsledky, som znepokojený, že by som mohol
nenásledovať Bohové pravidlo. Žijem vo svete, ktorý sa rýchlo meni. Nejaké spozdenie a
myslel by som si, že som pozadu. Verím, že som už zvyknutý na moderný životný štýl. Veci
ktoré sa dejú v kostole, hlavne moje osobné zážitky pod vedením Svätého Ducha, mám pocit, že
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sa vyvíjajú veľmi pomaly. Keď chcem zostať v Božej vôle, musím sa zbaviť všetkých
predchádzajúcich návykov a osobných zážitkov ako pastor.
Pán sa ma kontinuálne pýta či budem viesť službu podľa Jeho vôle alebo budem viesť službu na
základe môjho vlastného porozumenia. Základ môjho porozumenia by bolo vzdelanie,
disciplíny a fylozófie, ktoré som sa naučil počas minulých rokoch. Čo je služba podľa Jeho
vôle? Boli všetky roky služby bezvýsledné? Čo som robil keď som vášnivo kázal? Jedna vec je
úplne jasná. Pán nerozoznáva predošlú službu, ktorú som robil s takou istotou a s domienkou,
že som to robil podľa Jeho vôle. Keď som si uvedomil, že službu, ktorú som pracoval nebola
uznaná Pánom, moje celé telo sa začalo triasť v úctivosti. Pán presne diagnostikoval môj stav.
Ešte aj keď som bol v priebehu písania prvej knihy, Pán mi prikázal napísať väčšinu o zážitkoch
kongregácií. Najdôležitejšie je že, Pán ma požiadal aby som úplne poslúchal pri písani knihy.
Moja vytrvalosť a poslušnosť vyniesie spoľahlivejšiu knihu.
Keď som sa modlil na tému duchovného zobudenia, mal som pocit, že som bol skoro blízko
Neba. Napriek tomu, zlý duchovia ma napadli z väčšou silou. Keď moje modlitby šli hlbšie, a
keď som sa približoval bližšie k Nebu, zlých duchov, ktorých som pred tým porazil, začali
napadať druhých členov cirkve. Ich plán bol napadnúť členov cirkve a fyzicky im prekážali aby
vyrušili moje modlenie. Odvrátenie pozornosti by mi zabránilo od získania duchovného
zobudenia.
Tých ktorý boli duchovne zobudený videl Satan ako on poznamenal, “Ako náhle Pastorovi
Kimovi budu duchovné oči otvorené, sme skončený. Zaútočte s plnou silou!” S Pánovou
pomocou, Satanov útok bol neúčinný. Preskupili sa a zaútočili druhý krát. Tento krát, ich plán
bol, že kongregácia spadne na zem aby pastor márnil čas vyhadzovaním von zlých duchov po
jednom členovi.
Zase, Sestra Baek Bonh Nyu bola porazená zlými duchmi a niekoľko z ich skupín vošlo do jej
tela. Bola napadnutá pozde večer a my sme bojovali až do 5 rána. Ako výsledok z predošlého
útoku, moje telo bolo už náchylné k nepretržitej a zväčšenej bolesti. Rôzne bolesti môjho tela
boli výsledkom, že som ležal väčšinou cez deň.
*Boj medzi strážnymi anjelmi a zlými duchmi
Bojovali sme a vyhadzovali sme zlých duchov skoro celú noc. Sotva sme mali času aby sme
začali našu modlitbu o 5 ráno, ktorá skončila o 8:30 ráno. Boje s našímy nepriateľmi vzali
veľmi veľa času od modlenia. Po modlení som odviezol a dopravil moju kongregáciu. Keď som
prišiel domov, bolo 9 ráno. Keď som vošiel do domu moja dcéra v prekvapení zakričala, “Otec,
anjeli a zlý duchovia bojujú v hlavnej spálni!” Vydesene som odpovedel, “Čo? Poďme a
pomôžme anjelom s našími modlitbami!” Moja manželka a Jozef sa pridali, keď sme rýchlo
začali s druhým modlitebným stretnutím doma.
Keď sa Jozef a Joo Eun modlili, videli udalosť s ich duchovnými očami. Prehlásili že tmavý
duchovia prišli v skupinách. Ešte aj Jozefove duchovné oči nie sú úplne otvorené, ale mohol
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bojovať a konečne nájsť zlých duchov s jej pomocou. “Zlý duchovia nikdy neprestávali; nikdy
nám nedali žiadny odpočinok.” Ďalej som sa modlil v jazykoch, ale uvedomil som si, že som
limitovaný s možnosťami k hľadaniu ich všetkých.
Boli sme veľmi unavený a otrávený ich neustálimi útokmi. Použili sme Svätý Oheň a porazili
sme zlých duchov. Boli všetci rozpadnutý a zhoretý. Po skončení boja sme konečne mali
možnosť jesť raňajky. Žial, bol už čas na obed. Joo Eun prehlásila “Otec, štyria anjeli nás
ochraňujú.” Opýtal som sa jej, “Joo Eun, myslíš, že môžeš rozprávať k anjelom?” Odpovedala,
“Áno, rozprávala som s nimi dosť dlho.” Popýtal som Joo Eun aby povedala anjelom, že urobili
dnes dobrú prácu. Joo Eun sa začala vypytovať anjelom otázky o nich. Potom sa Pán objavil a
naša konverzácia pokračovala.
Kim Joo Eun:

*Krídla anjelov a čo znamenajú

Ježiš, tam sú štyria anjeli u mňa doma. Kto sú oni? Prečo sú u mňa doma?”
Ježiš: “Oni sú štyria strážny anjeli, ktorý sú pridelený aby ochraňovli tvoju rodinu. Boli
poslaný Otcom Bohom a ochraňujú každého jedného z vás.”
Kim Joo Eun: “Ale Ježiš, ako to, že anjeli, ktorý ochraňujú moju mamu, brata a mňa majú iba
jednu dvojicu krídiel a nie dve? Prečo má pastorov strážny anjel dve dvojice krídiel?
Ježiš: “Pastori obetujú veľa času modleniu pre ich členov cirkve. Ešte sú Pastori aj
najvyšším stupeňom služobníkmi Boha. Pastori pracujú najusilovnejšie pre Pána. Výsledok
toho je, že sú ochraňovaný anjelom vyššieho stupňa. Anjeli s dvoma dvojicami krídiel sú
povýšený a silnejší než s jednou dvojicou krídiel. Pastori, ktorý vedú ich služby s veľkou
zdatnosťou sú ochraňovaný anjelom s troma dvojicami krídiel. Anjeli s troma dvojicami
krídiel sú povýšený ešte viac silnejší a vyšší.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, keď som prišla domov pred pár minútami, videla som boj medzi zlými
duchmi a anjelmi. Ako anjeli reagujú, keď moja mama a otec argumentujú? Alebo, keď môj
brat a ja argumentujeme? Vlastne môj brat a ja veľa argumentujeme.”
Angels: (Keď počúvali našu konverzáciu, začali zasahovať). “Svätá Joo Eun, nemala by si
argumentovať alebo sa hádať. Kedykoľvek svätí argumentujú alebo sa hádajú medzi sebou, ich
odmeny sa ohromne zmenšia. Prosím neargumentujte už viac.”
Kim Joo Eun: “Pán, niekedy cítime ťažké tlaky na našich telách, keď spíme. Prečo sa tá
fyzická reakcia stáva počas nášho spania?”
*Spánkova Paralýza
Ježiš: “To sa väčšinou stane keď zlý duchovia tlačia ťažko na telá ľudí. To sa stane keď
strážny anjel toho človeka je porazený. Však, to sa nemôže stať, keď anjeli porazia zlých
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duchov. Niekedy, sú vyššie postavený zlý duchovia, ktorý sa snažia vojsť do ľudského tela a
môžu poraziť strážneho anjela. Keď ľudia ma príjmu ako ich Pána a Záchrancu a veria s
celým srdcom, v tom momente strážny anjel je odoslaný. Odoslaný strážny anjel ochráni toho
človeka po celý jeho/jej život. Veriaci maju strážnych anjelov na ich ochranu. Neveriaci majú
zlých duchov, ktorý ich napadajú. Neveriaci sú zaťažený alebo sú prepustený počas ich
spánku. To všetko záleží na kondícii zlých duchov. Moje deti sú najzraniteľnejši, keď zhrešia
mnoho krát, alebo keď ich viera zoslabne. Sú prístupný k útokom počas ich spánku. Keď
vyššie postavený zlý duch má väčšiu moc než strážny anjel, človek bude mať ťažký nátlak na
jeho telo. Zvyčajne jeden je neschopný spozorovať boj medzi anjelom a zlým duchom.
Napriek tomu, tvoj život je väčšinou chránený, lebo tvoj strážny anjel je schopný poraziť
zlých duchov. Vždy si to pamätaj.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, čo sa stane strážnemu anjelovi, keď sa človek dostane na šikmú plochu
alebo pôjde späť do sveta? Je pĺno takých ľudí.”
Ježiš: “Raz človek ktorý bol veriaci skončí na šikmej ploche, strážny anjel sa vráti do Neba a
musí stáť pred Bohom. Musia stáť pred Bohom aby boli pokarhaný. Strážny anjel je uvedený
k ich pôvodnej funkcii. Keď odpadlík sa pokája, anjel je znovu odoslaný a ochráni veriaceho
ako predtým. Strážny anjeli sú tam na ochranu a pomáhať ako najviac môžu, ale najviac je
to na základe voľby človeka. Pozícia a hodnosť anjela je povýšena na základe práce človeka.”
Kim Joo Eun: “Koľko dvojíc krídiel môže mať anjel?”
Ježiš: “Anjel môže mať najviac tri dvojíc krídiel. Sú niektorý anjeli bez krídiel. Číslo krídiel a
veľkosti sa odzrkadľujú na ich pozícii a hodnosti. Ich krídla môžu rásť z ich tiel. Na
niektorých mimoriadnych príležitostiach, Ja sám dám krídla anjelovi.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, keď o nich rozprávame, zdajú sa byť nadšený!”
Ježiš: “Presne tak. Radi počúvajú duchovné konverzácie. A okamžite zosmutia keď počujú
konverzácie o svete.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, pozorujem štyroch anjeloch tancovať zatiaľ čo o nich rozprávame. Wow!
To sa veľmi podoba na mojej mamin tanec Svätého Ducha. Anjel, pastor zapisuje a pozoruje
vaše vystupovanie a konverzácie. Pastor bude písať knihu na náš účet.”
Anjeli: “Wow! Je to pravda? Náš príbeh bude napísaný v knihe?”
Kim Joo Eun: “Áno, samozrejme!”
Anjeli boli exstatický a naďalej tancovali viac pôsobivo. Chceli ďalej pokračovať v našej
konverzácii, ale Pán zasiahol.
Ježiš: “Pehavá, ty máš mať konverzáciu so mnou. Prečo sa snažiš rozprávať s anjelmi?”
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Anjeli: (Keď Pán prehovoril, pokorne sklonili svoje hlavy a zdvorilo urobili krok do zadu).
Kim Joo Eun: “Ježiš, čo sa stane ked človek zomrie? Koľko anjelov príde a odprevadí
človeka?”
Ježiš: “S veriacimi, ich strážny anjel a druhý, iný anjel odprevadí človeka do Neba. Keď
neveriaci zomrie, tvor z Pekla príde odprevadiť človeka do Pekla.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, priala by som si navštíviť môj domov v Nebi.”
Ježiš: “Musíš prísť a navštíviť tvoj domov v Nebi. Však, keď si praješ to vidieť, musíš sa
úprimne modliť. Nebuď uspokojená so svojimi modlitbami. To je dôvod prečo ťa nenechám
len tak ľahko navštíviť Nebo. Keď ti splním tvoje prianie, mohla by si zlenivieť a byť
uspokojená so svojími modlitbami.”
Kim Joo Eun: “Ježiš, je mi veľmi ľúto, že sa toľko vypytujem. Som veľmi zvedavá či anjeli
plačú. Keď pôjdeme do Neba, budú sa môcť členovia rodiny vidieť jeden druhého? Hádajú sa
svätý a argumentujú v Nebi?”
Ježiš: “Pehavá, prečo si taká zvedavá o mnohých veciach? Potom ako som ti dal prorocké
dary, ma teraz takto štveš. Hahaha. Dobre, tak sa ma opýtaj viac otázok, jednu po druhej.
Anjeli môžu vyjadriť smútok s výrazom tváre. Oni nemôžu plakať alebo mať slzy v ich
očiach. Iba Archanjel Michal, Archaniel Gabriel a Ja môžeme plakať so slzami. Členovia
rodiny s radosťou sa stretávajú a vidia sa v Nebi. Žial, nemôžu sa stále stretávať, iba na
mimoriadne príležitosti. Ale môžu sa stretávať v Nebeskom kostole. Nebo je miesto bez škvrny
alebo fľakoch. Je to perfektné miesto. Otec Boh kontroluje a riadi všetky veci On Sám. Preto
je Nebo perfektné miesto. Tam nie je žiadny dôvod na hádku alebo argument. Tieto veci sa
stávajú lebo ľudia majú hriešny temperament. Hriešny temperament môžu byť starosti a
znepokojovanie. To sú dva dôvody prečo ľudia argumentujú a hádaju sa. Anjeli sa nikdy
nehádajú. To sa nikdy nemôže stať. Keby sa to vôbec stalo, boli by vyhodený z Neba bez
príležitosti sa pokájať. Budú bez milosti vyhodený do Pekla. Zachránené duše sa nehádajú
alebo argumentujú. V Nebi je to nemožné. Keby sa to niekedy stalo, tak by neboli vyhodený
do Pekla, lebo sú pod Božou milosťou. Oni by žili radostne a šťastný život.”

==== DEŇ 28 ====

(Židom 4:12-16)

Pastor Kim Yong Doo: *Útok zlých duchov s celou silou
Ako dni sa míňaju počas našich 30 dňoch modlitebného zhromaždenia, boje so zlými duchmi
zosilnili. Kedykoľvek “malá ovca” sa modli pod tvrdými podmienkami z počasia, moje srdce
cíti ľútosť a nemôžem si pomôcť, len plakať. Sme zoslablí fyzicky a duchovne z útokov od
zlých duchov.
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Boje prídu a odídu. Niekedy získame pôdu pod nohami a niekedy zlý duchovia získaju pôdu
pod nohami. Tento postup sa opakuje znovu a znovu.
Hoci boje sú intenzívne, nikdy neprestávame volať k Pánovi počas boja. Vlastne vytrvalo
voláme k Nemu. Zídeme sa okolo 9 večer. Pred službou spievame a vychvaľujeme Pána. Keď
sme uctievali, Sestra Baek Bonh Nyu bola napadnutá. Ona bola prvá, ktorá stretla zlých duchov.
Počas útoku, spadla do predu. Zlý duchovia začali vchádzať do Sestry Baek Bong Nyu tela.
Boli neviditeľný; nevidel som ich tvary alebo figúry s mojimi očami. Útok bol náhly a neboli
sme pripravený zaskočiť zlých duchov.
Ako muž, cítil som sa skepticky o vyvolení byť pastorom. Myslel som si, “Musím asi kráčať v
duchovnej temnote. Prečo nemôžem zabrániť duchovným útokom? Prečo sa zapájam po
udalosti?” Členovia cirkve padli, kotúľali sa na zemi a volali v bolesti. Cítil som sa bezmocný a
neschopný im pomôcť. Potom sa zrazu moja manželka nemohla pohnúť; jej nohy boli
paralyzované. Môj syn Jozef bol napadnutý a začal prežívať bolestné migrény. Moja dcéra, Joo
Eun, spadla obeť ako si zlomila ruku. Yoo Kyung and Haak Sung tiež spadli na zem pokiaľ boli
obetami zlých duchov.
Keď vyhodím zlých duchov z jedného člena, tak skočia na iného člena a napadnú ich ďalšiu
obeť. Naši členovia cirkve boli v mukách. Ako pastor som sa cítil nedostatočný. Cítim sa, že nie
som veľmi duchovný. Som neschopný uspokojiť členov cirkve duchovný smed. Až do tohto
momentu som si neuvedomil aký som nedostatočný pastor. Dnešný boj jasne prejavil moju
duchovnú slabosť. Cítim sa mizerne a biedne v tomto momente.
Tri dni sme bojovali so zlými duchmi. Kôli tomu som nemohol dobre spať. Nezáležalo kde som
bol, či v kostole alebo doma. Zlý duchovia mi nedali pokoj. Boj z včera večera nás unavil. Ten
boj pokračoval až do 8 rána a bola Nedeľa. Hoci som využil všetku vieru a duchovnu
schopnosť, bol som bezmocný.
Nemal som na výber a musel som hľadať pomoc od Pána. Prosil som Pána, ale Pán si žiadal aby
som porazil zlých duchov s vierou až do konca. Keďže sa blížila Nedeľná služba bol som
netrpezlivý a naliehal som na Pána. “Ježiš, pomôž mi! Prosím Ťa! Buď zasiahni alebo pošli
Archanjela Michala na pomoc. Ponáhľaj sa prosím! To je jedno kto nám pomôže.” Ako som
súrne prosil, Jozef, Joo Eun a Haak Sung sa pridali volať na pomoc. Všetci sme boli pokrytý
slzami. Naše telá boli prepotené. Hneď potom, prišli mnoho anjelov z Neba a stáli pred nami.
*Pomoc od Archanjela Michala
Vyzeralo to ako keby prišlo niekoľko stovky až niekoľko tisíc anjelov. Naďalej prichádzali a
zhromaždili sa okolo nás. Boli sme nimi obklopený. Anjeli nás začali ochraňovať a zakryli nás
so svetelnými vrstvami svetla. Zlý duchovia sa pokúšali zaútočiť. Za krátky čas som videl
úžasné svetlo ísť dolu z Neba. Archanjel Michal sa blížil. Jazdil na bielom koni, kôň s krídlami.
Keď jazdil, tak hojdal obrovský svietivý meč. Jedným ťahom uťal hlavy niektorým zlým
duchom.
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Ostatný zlý duchovia boli zmetený a rozutekali sa pred Archajelom Michalom. Michal sa
prechádzal blízko a okolo členov cirkve. Ako sa prechádzal blízko a okolo členov cirkve, tak
napadol zlých duchov a uťal im hlavy. Ako zlý duchovia mali odťaté hlavy, tmavý dym vyšiel z
ich tiel a zmizli.
Anjeli rozprestreli svoje krídla aby vytvorili ochranný štít na obranu členov cirkve. Michal
naďalej jazdil a útočil na zlých duchov s mečom. Zlý duchovia vrieskali a v zmätku utiekli.
Ježiš sa objavil a pozoroval situáciu.
Leek Haak Sung:

*Páliť zlých duchov so Svätým Ohňom

Niekoľko skupín zlých duchov vstúpilo do tela mojej mami. Náš čas modlenia bol skráteny lebo
sme pomáhali a vyháňali z nej zlých duchov. Aj keď situácia vyzerala byť nejak bláznivá a
moja mama bola v mukách, pastor držal pokojnú myseľ a viedol silnú a účinnú kázeň.
Pastorove slovo bolo spojené a zosilnené Bohovou silou. Výsledkom toho bolo, že keď začalo
naše modlenie, prítomnosť Ohňa Svätého Ducha bol veľmi silný.
Dnes bolo o veľa chladnejšie než obvykle. Kôli tomu som nebol v dobrej nálade a moja hlava
bola plná pesimistických myšlienok. Napriek tomu, ako náhle som sa začal modliť, vstúpil do
môjho srdca silný oheň Svätého Ducha. Oheň sa hýbal v otáčacom štýle. Raz oheň vstúpil do
môjho srdca, tak som sa začal potiť z horúčavy a energie. Videl som množstvo anjelov
prichádzať z Neba. Šli z oltára cez dvere kríža. Zlý duchovia boli ešte stále v tele mojej mami a
mučili ju. Od bolesti sa moja mama krútila na zemi. Moja mama bola bezmocná. Nevedela čo
robiť aby zastavila mučenie. Plakala a kričala bez prestrania. Všetci členovia cirkve boli
zapojený do boja vyháňať zlých duchov. Boj pokračoval až do rána. Vďačne, s pomocou
Archanjela Michala sme porazili zlých duchov a mohli sme ukončiť zhromaždenie toho dňa.
Keď Archanjel Michal a Ježiš sa vrátili do Neba, našli sme čas aby sme sa individuálne
pomodlili. Keď som sa modlil v jazykoch, videl som skupinu tmavých tieňov sa plaziť z kúta. V
sekunde sa zlý duch objavil v podobe dinosaura a začal utekať ku mne. Ako sa valil ku mne,
pukla mu hlava a videl som sa chvieť sliznaté, červené veci v jeho hlave. Keď som pozoroval
situáciu, cítil som ako keby moja duša odchádzala z môjho tela. V tej sekunde, v momente
slabosti, som bol napadnutý zlým duchom. Bol som veľmi vydesený a volal som Pána. “Ježiš,
pomôž mi! Poď rýchlo a zachráň ma!” Pán prišiel okamžite a chytil dinosaurovi chvost a
odhodil to. Zlý duch kričal keď utekal.
Ďalej, skupina tmavých tieňov zlých duchov ma ťahala za vestu. Skúšal som sa odtrhnúť, ale
nemohol som a moje modlitby boli prerušené. Keď som si uvedomil, že ich nemôžem poraziť s
mojou vlastnou silou, rozhodol som sa volať moc Svätého Ohňa. Začal som volať, “Svätý
Oheň! Svätý Oheň!” Zrazu, z môjho tela vyšiel žiarivý oheň a roztopil tmavé tiene duchov.
Keď som sa začal modliť v jazykoch, počul som pieseň. Tancoval som a modlil som sa v rytme
piesne. Všimol som si zlého ducha v podobe železnej masky sa približovať ku mne. Naďalej
som sa modlil a moje ruky sa hýbali v rytme muziky. Železná maska duch prišiel bližšie a dal
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som dolu masku. Keď som dal dolu masku, tak vyšlo z toho spústa hmyzu. Zničil som ich so
Svätým Ohňom. Keď som porazil zlých duchov, prišiel Pán a dal mi cukrík z Neba. Bol veľmi
sladký a chutný. Žiaľ, som to veľmi rýchlo zjedol a začal som kašlať.
Lee Yoo Kyung: *Yoo Kyung znovu bola svedkom mučenia jej príbuzných v Pekle
Keď Ježiš ma držal za ruku, opýtal sa ma, “Yoo Kyung, chcela by si navštíviť Nebo?” Ako
náhle som počula otázku, moje srdce bolo plné radosti. Leteli sme vo vzduchu. Prešli sme
vesmírom a cez Mliečnu Cestu a leteli sme ďalej. Žiaľ, neočakávane sme leteli cez tmavý tunel
a smerom k ľavej ceste. Cesta na ľavo vedie do Pekla. Cesta na pravo vedie do Neba.
Ježiš vedel, že keď sa ma opýta či chcem navštíviť Peklo, že by som vzdorovala.
Milujem navštíviť Nebo. Kedykoľvek mám možnosť navštíviť Nebo, veľmi ma to poteší. Priala
by som si keby som tam mohla žiť teraz navždy. Peklo je veľmi strašné a hrozné miesto. Je to
miesto, ktoré nechcem navštíviť alebo na to pomyslieť. Keď sa ma Pán opýtal či chcem
navštíviť Nebo, tak som sa cítila v pasci. Kedykoľvek zažijem návštevu v Pekle, tak
prechádzam noci bez spánku. Moje telo prežíva zostávajúcu bolesť Pekla.
Ako som premýšľala, videla som svojich príbuzných ako ich ťahajú. Boli núteny stáť v rade kde
čakal veľký zlý tvor. Zlý tvor bol tak veľký, že jeho výška siahala vrchol Pekla. Bolo tam
mnoho stromov šikmého tvaru stáli pred obrovským tvorom.
Ostatný zlý duchovia pripravovali mojich príbuzných k ukrižovaniu na krížoch. Veľký tvor sa
zdal byť kráľom. Za každým rozkazom, jeho poddaný a moji príbuzný sa triasli od strachu.
Obrovská veľkosť zlého tvora, jeho hrozivý hlas a jeho vzhľad ma zastrašuje. Na koniec som
plakala.
S výrazom znepokojenia, moja babička mi utrela slzy. Nesmela som nikoho držať za ruku v
Pekle, ale tento krát moja babička mohla prísť bližšie a utrieť mi slzy. Keď mi utrela slzy, cítila
som chlad z jej ruky. Bolo to studené ako ľad. “Yoo Kyung, prečo si sem zase prišla? To to nie
je miesto na návštevu. Teraz odíď.” Ako hovorila, plakala so mnou.
Ježiš ma pritiahol bližšie k nemu a podal mi červené ovocie. Povedal mi aby som to jedla a
prestala plakať. Pán to priniesol z Neba. Keď som jedla Nebeské ovocie, moja babička na mňa
uprene hľadela. Pán povedal, “Yoo Kyung, ako sa cítiš po dotknutí tvojej babičky?”
Odpovedala som, “Pane, ruka mojej babičky je veľmi studená. Vyzerá ako keby jej bola zima a
trasie sa.”
Ako moja babička plakala, sklonila hlavu dole k Pánovi a povedala, “Môj milovaný Ježiš,
ďakujem, za prinesenie mojej vnučky, Youu Kyung.” Môj strýko, ktorý stál vedľa mojej babičky,
sa opýtal, “You Kyung, kde je tvoja matka?” Povedala som, “Matka je vo veľkej bolesti. Nemôže
sa ani modliť. Musí ležať v kostole.” Strýko sa opýtal, “Je to pravda? Prajem jej zdravie a aby
sa mala dobre.” Mal obavy o moju matku. Videla som môjho deda a bratranca stáť vedľa nich.
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Neviem akým trápením môj dedo prešiel pred tým než prišiel do toho miesta, ale koža z jeho
tela a tváre bola odtrhnutá.
S ich znepokojenými tvármi, môj strýko a bratranec vyjadrili ich zaujatie. “You Kyung, za akým
účelom si sem prišla? Choď preč z toho miesta teraz!” Ako moja babička nariekala, ešte raz
prehovorila. “Yoo Kyung, ja tiež chcem odísť z toho miesta. Keďže si s Ježišom, prosím popýtaj
Pána aby ma odtiaľ vzal s tebou. Peklo je miesto neznesiteľného mučenia a bolesti. Je to tak
hrozné miesto. Prosím ťa, pomôž mi sa dostať von z toho miesta.”
Ako som pozerala na babičku ako plače a prosí, opýtala som sa Pána, ”Ježiš, prosím odnes ju
von z toho miesta. Cítim sa zle kôli mojej babičke.” Volala som k Otcovi Bohovi, “Môj Triune
Boh, pomôž!” Ježiš odpovedel, “Yoo Kyung, už je pozde. Poďme. Na dnes to stači.” Chytil ma
za ruku a v tom momente som počula môjho bratranca kričať, “Yoo Kyung, prosím pomôž mi!
Prosím! Zachráň ma!” Keď kričal, červeno modrý a žltý had sa točil okolo jeho nôh. Had sa
pomaly plazil hore k jeho hlave.
Môj bratranec naďalej vrieskal a kričal. “Yoo Kyung, keď sa vrátiš na zem, evanjeluj všetkých
príbuzných a povedz im aby verili v Ježiša. Povedz im aby verne chodili do kostola! Povedz im
aby sem neprišli do tohto miesta za žiadnych okolností! Rozumieš?” Ako kričal, zlý duch s
ostrým rohom k nemu utekal a zlostne sa opýtal, “Čo hovoríš?” Vyzeral veľmi rozčúlený. Zlý
duch prepichol hruď mojej babičky s rohom. Moja babička spadla na zem a vrieskala.
Histericky som kričala, “Babička, babička! Diabol, to ti len tak neprejde! Nedotýkaj sa mojej
babičky!” Keď som kričala, tak som si uvedomila, že som v kostole a modlila som sa. Ježiš
pohladkal moju hlavu, prehovoril a potešil ma keď som plakala a modlila som sa.
Sestra Baek Bong Nyu: *Archanjel Michal jazdi na bielom koni
Počas kázania, niekoľko zlých duchov sa zoradilo do rady a vošli do môjho tela. Spôsobili
stŕpnutosť v mojej ľavej ruke. Nevidela som ich výzor. Ďalej sa ponárali do môjho tela. Bola
som v ukrutnej bolesti a vlnila som sa na zemi. Pastor a pani Kang Hyun Jas si všimli prasklinu
a prestali sa modliť, aby šli mi na pomoc. Ostatní členovia tiež pomohli. Všetci začali
vyhadzovať zlých duchov. Vyhadzovať zlých duchov bolo veľmi ťažke. Skupina trávila dosť
času v boji.
Boj so zlými duchmi pokračoval celú noc. Zlý duchovia v mojom tele veľmi odporovali. Pastor
a jeho manželka vyhodili všetkých zlých duchov jeden po druhom. Modlili sa celú noc. Boli
tam mnoho zlých duchov v mojom tele. Zlý duchovia ma mučili celú noc. Moje telo sa stočilo
do všetkých strán. Skupina nakoniec vyhodila všetkých zlých duchov preč do skorého rána.
Keď najprv vošli do môjho tela, nemohla som vidieť ich tvary alebo podoby. Predsa len, keď
boli vyhodený von jeden po druhom, videla som jasne ich podoby.
Videla som mnoho rôznych typov hadov, niektorí boli veľký a niektorí boli malí. Tiež som
videla hmyzov, ktorý vyzerali groteskne a hnusne. Okrem toho bol tam zlý duch, ktorý vyzeral
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ako mladé dievča so zlými duchmi, ktorý mali rohy. Všetci boli vyhodený jeden po druhom.
Keď som bola zachránená, cítila som úľavu a slobodu. Telo ma bolelo a ťažko som sa
pohybovala. Musela som sa modliť po ležiačky. Pán prišiel na návštevu so skupinou anjelov.
Svätý Duch tiež prišiel a dal mi svätý oheň. Ohňová guľa vošla do môjho srdca.
Ako náhle ohňová guľa vošla do môjho srdca, moje telo bolo veľmi horúce, že som nemohla
vydržať. Triasla som sa od zimy, ale potom keď som dostala Svätý oheň, bola som horúca.
Zrazu, som vybuchla a modlila sa mocne v jazykoch keď horúčava z ohňa žiarila von. Ježiš
povedal, “Bong Nyu, viem, že si mala ťažký deň. Preto, si ťa neprajem vziať dnes do Pekla.
Modlíš sa aj napriek tomu, že ťa bolí telo. Poďme. Chcem ti uľaviť tvoju bolesť.” Pán ma
držal za ruku, keď sme leteli do Neba.

Navštívili sme oceán a horu, ktorá bola biela ako sneh. Ďalej mi ukazoval okolie. “Tvoja ruka
je studená ako ľad. Musíš byť v bolesti. To je diablova robota.” Pán ma chytil za ruku a v tom
momente som videla čierny dym vychádzat z mojej ruky v tvare hada. Dym potom zmizol. Po
Pánovom teplom dotyku moje ruky otepleli. Pán láskavo prehovoril, “Bong Nyu, tvoje fyzické
telo je veľmi slabé a unavené. Ľahni si a odpočiň si tu. Urobila si dnes dobrú prácu.”
Po veľkom odpočinku v Nebi som sa cítila zotavená. Zdržiavala som sa s anjelmi a užila som si.
Vrátila som sa do kostola a videla som Archanjela Michala vyháňať zlých duchov. Jazdil na
bielom koni a jazdil medzi členov čo sa modlili. Keďže pastor vyhodil von zlých duchov zo
mňa, nemal možnosť sa modliť počas noci. Preto sa pripravil modliť ráno. Videla som asi
päťdesiat zlých duchov obklopilo pastora. Archanjel Michal sa priblížil k pastorovi a zakričal,
“Vy všetci hnusný zlý duchovia, ako sa opovažujete sem prísť a zhromažďovať sa tu!” Zamával
jeho blištiacim mečom, ktorý vyzeral ako zlaté svetlo. Archanjel Michal zamával jeho
osvecujúci meč a zlý duchovia vedľa pastora mali ich hlavy sťaté. Bol zo všetkých popol.
Videla som dym vychádzať z popolu, keď zlý duchovia utekali do Pekla. Udalosť bola veľmi
jasná. Keď prirovnám Joo Eun s ostatnými mladými ľuďmi, vidím že ona je obzvlášť chytrá,
výrazná a vždy veselá.
Pastor s rodinou prežívajú finančné tažkosti. Hoci vždy žili v chudobe, ich deti sú
disciplinované a dobre vychované. Nikdy sa nesťažujú o ich situácii. Väčšina našich členov su
odmietnutý z iných kostolov. Všetci sa tu usadili a sú stabilný v ich viere.
Ježiš sa vrátil do kostola a pokúšal sa zobudiť Joo Eun, ktorá zaspala počas dlhej modlitebnej
schôdze. Ako som pozorovala Pána, slzy mi vošli do očí keď som videla Joo Eun, že
neodpovedala. Bolo mi Joo Eun ľúto. Pán povedal, “Joo Eun, Pehavá, to som Ja, Pán. Prišiel
som pre teba, že ťa vezmem do Neba. Zobuď sa Joo Eun. Moja milovaná Joo Eun, prišiel
som ti ukázať viac miest v Nebi. Joo Eun, zdvihni hlavu.” Pán sa pokúšal ju jemne presvedčiť.
Joo Eun musí byť veľmi unavená, lebo neodpovedala k Pánovi. Pán vzdychol. “Je mi ľúto.
Kôli tvojej vrúcnej modlitbe, som si prial ti ukázať dnes okolie Neba. Je mi skutočne ľúto.”
Jemne jej pohladil chrbát a odišiel.
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Skupina zlých duchov, ktorý boli vyhnaný von Archanjelom Michalom sa vrátili a vošli do pani
Kang Hyun Ja. Všetkých päťdesiat spojených síl a obkľúčili ju. Počkali na príležitosť aby vošli
do jej tela. Našťastie, Archanjel Michal prišiel k nej a zakričal, “Vy ste sa neponaučili?” Michal
švihol svojim mečom raz a hlavy zlých duchov boli sťaté. Rozpadli sa a ostali popolom.
Keď pastor, jeho manželka a deákonka Shin sa neustále modlili, skupina anjelov sa objavila a
zakryla ich s krídlami ako ochranný štít. Archanjel Michal naďalej bojoval proti zlým duchom a
utrhol im hlavy s jeho zlatým mečom.

==== DEŇ 29 ====

(2 Korintským 6:1-2)

*Jozefove želanie

Ostal iba jeden deň modlitebného zhromaždenia a ja som nebol duchovne zobudený. Cítil som
sa ťažko a strápene. Slzy mi začali tiecť po tvári. Predtým, keď naša skupina skončila s
modlením, počúval som svedecke výpovede druhých o ich duchovnom zobudení. Nemohol som
si pomôcť, ale som im závidel. Pán bol stále ticho a nepočul som nič od Pána. Joo Eun a ostatní
členovia kongregácie vysvetlili dôvod, prečo nezažívam zobudenie. Vysvetlili, že som bol
povolaný byť v kňazskom úrade ako pastor. Preto som sa musel modliť až pokiaľ Boh bol
spokojný. Nevedel som prečo pastori sa museli modliť dlhšie a ťažšie. Môj otec, Pastor Kim
tiež nebol duchovne zobudený. Myslel som si, že možno jeho srdce by mohlo byť v zúfalosti.
Predsa len pastor nevyjadril žiadne emocie sklamania, ale radšej mňa utešil slovami
povzbudenia, “Modlime sa a buďme trpezlivý.”
Počas mojej modlitby som vybuchol slzami kajania. Plakal som dosť dlho. “Pane, prosím otvor
mi duchovné oči! Ukáž mi niečo. Prosím?” Ako som sa modlil v jazykoch, videl som blikať
modré svetlo v uprostred tmy. Potom zmizlo. Modlil som sa a očakával som vidieť znovu
modré svetlo. Moje srdce bolo preto netrpezlivé. Žiaľ som nevidel modré svetlo. Bol som
sklamaný, ale nebol som nahnevaný.
Deákonka Shin Sung Kyung: *Zmena Deákonki Shin, Sung Kyung a Jung Min
Hoci som sa kájala so slzami príliš dlho, nevidela som žiadne vidiny. Ako si pamätám noci
modlenia, to je samo o sebe zázrak. Bez Pánovej pomoci by to nebolo možné. Môj záväzok k
modleniu je výsledok Božej milosti a súcitu. Keď som počúvala výpovede duchovného
zobudenia a ich zážitky návštev Neba a Pekla, hambila som sa a pochybovala som o mojej
viere. Moja viera bola viacej predvádzana, pokúšala som sa držať s ostatnými. Teraz, divoko sa
spovedám zo svojich hriechov so slzami kájania.
Môj manžel pozorne pozoroval môjho syna, Jung Min. Jeho chovanie sa úplne zmenilo. Jung
Min zažil návštevu Pekla predo mnou. Môj syn na mňa uprene hľadel a povedal, “Mami, musíš
navštíviť Peklo a zažiť to.” Musela som sa utešiť, lebo som bola šokovaná jeho poznámkou.
Môj syn Jung Min je jediné dieťa, ktoré je pripravené ísť do základnej školy. Bol zvedený k
hrám na internete a zvyknutý pozerať kreslené rozprávky. Však, po prežití žiarivého ohňa
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Svätým Duchom, bol znovu narodený a dostal Svätý dar. Nepozeral televízor alebo hral hry na
internete skoro mesiac. Teraz, keď sa venoval modleniu, môže sa jednoducho modliť tri hodiny
s rukami vystretými hore vo vzduchu. Jeho ctižiadosť je teraz byť pastorom. Číta a študuje
Bibliu každý deň. Dúfam, že uvidím jeho plány uskutočnené.
Lee Haak Sung: *Pánove utrpenie na kríži
Zatiaľ čo som sa modlil, naraz sa objavili traja zlý duchovia. Jeden z troch sa objavil veľmi
mocne. Mocne vyzerajúci duch mal telo s výraznenými svalami. Bol veľký duch s troma
hlavami. Duch utekal okolo môjho boku aby ma vyrušil a zmietol. Utekal som za ním a chytil
som mu nohy. Raz som sa zmohol ducha, potočil som s ním do okola. Svätý Duch ohňa višiel z
mojej ruky a vošiel do zlého ducha. Zlý duch okamžite sa rozpadol na popol. Všimol som si
čierné strašidlo sa schovávať za deákonkou Shin. Konfrontoval som čierne strašidlo s tým istým
štýlom ako aj svalnatého ducha. Za chvíľu sa objavil ďalší zlý duch vo forme dinosaurusa. Jeho
lebka bola prasknuto otvorená. Bez milosti som to chytil a zatočil niekoľko krát. Zrútilo sa to a
rozbilo na kusy. Z toho zničeného tela, mnoho rôznych, hnusných, chrobákov sa rýchlo plazilo
von. Stal sa z toho roj. Hlasne som zakričal, “Oheň Svätého Ducha!” Oheň vystrelil z môjho
tela, zničil a spálil všetkých zlých duchov a roj hmyzu.
Raz som porazil zlých duchov, objavil sa Pán. Ako náhle som Ho zbadal, vyšli mi slzy. Prosil
som Ježiša, “Prosím, vezmi Jozefa a Joo Eun do Neba.” Ježiš odpovedal, “Dobre, vezmem.”
Volal ma mojou prezívkou a povedal, “Sam, poďme spolu do Neba.” Držal som Pána za ruku a
prišli sme do kvetinovej záhrady. Mal som sa pekne a príjemne.
Ako som pobýval v kvetinovej záhrade, Pán povedal, “Haak Sung, musíme navštíviť druhé
miesto. Teraz pôjdeme.” Bol som zvedavý kde sme smerovali. Uvedomil som si, že to bol
Pánov kostol. Vo vidine som videl Pána kráčať po nízkom kopci a zmizol. Zrazu sa Pán objavil
pred mojími očami. Kráčal s krížom. Ľudia Ho bili. Krvácal z rán na Jeho tele. Vysmievali sa
Pánovi.
Mal na hlave tŕňovu korunu. Krv mu tiekla po tvári z tŕňov, ktoré boli zabodnuté do Jeho hlavy.
Videl som scénu kde Ježiš trpel keď dlhé ostré klince prerazili Jeho ruky a nohy. Potom zomrel.
Hlasne som kričal, keď som videl Ježišove utrpenie. Videl som korunu z tŕňov, prepichnutie
klincami a vyliatie vody a krvi. Objavil sa Pán a utrel slzy z mojich očí a jemne povedal, “Haak
Sung, neplač.” Nikdy nezabudnem čo som videl vo vidine.
Lee Yoo Kyung: *Jedenie Nebeského ovocia, všetko naraz
Dnes nebol obyčajný deň. Ježiš už na nás čakal v kostole pred našími modlitbami. Stál pod
krížom, ktorý visel v kostole. Začala som sa modliť. Pán ku mne prišiel a chytil ma za ruku.
Leteli sme do Neba. Keď sme došli do Neba, začala som spievať a Ježiš pozeral. Spievala som
tri piesne. ‘Chvála, Oh moja duša, Vstaň a bojuj proti diablovi a Pokrstený so Svätým
Duchom.’ Spievala som piesne znovu a znovu. Pán jemne zatlieskal a povedal, “Moja milá
slečna Materské Znamienko spieva veľmi dobre. Je to príjemné.” Pochválil ma.
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Povedala som, “Pane, bolí ma hrdlo a v poslednej dobe kašlem.” Pán odpovedal, “Naozaj? To
nie je dovolené aby si bola chorá. Si prechladená? Uzdravím ťa; neobávaj sa.” Pohladil moje
telo rukou a držal ma v Jeho náručí. Keď ma Ježiš pohladil, cítila som teplo, láskavosť a
jemnosť.
Povedala som, “Ježiš, mám aj zapchatý nos.” Odpovedal, “To tiež uzdravím.” Pán mi priniesol
Nebeské ovocie. Ovocie v Nebi vyzerá podobne ako ovocie na zemi. Ovocie, ktoré mi Pán
priniesol, vyzeralo ako slivky, hrušky, jablká a hrozno. Lenže, chuť sa nedá porovnať; Nebeské
ovocie bolo extrémne chutné.
Ako náhle do toho niekto kusne, ovocie sa rozpusti v ústach. Bolo to úžasné. Ježiš povedal,
“Yoo Kyung! Jedz koľko môžeš ovocia a uzdrav sa.” Yeh-Jee prikročil ku mne a povedal,
“Sestra, počul som, že si prechladená. Nebuď chorá; musíš byť vždy zdravá.”
Keď Pán a ja sme sa vracali späť do Pánovho kostola, leteli sme cez galaxiu. Z diaľky sme videli sa
hýbať tmavé čierne mraky. Povedala som, “Ježiš, napamätám si že by som videla tie čierne
mraky. Prečo tam zrazu sú? Su také tmavé. Veľmi sa bojím.” Pán ma utešil. “To nie sú mraky.
To sú hnusný zlý duchovia, premenený na mraky. To sú zlý podvodníci. Ja ťa ochránim.”
Došli sme do kostola.

Pán sa opýtal, “Yoo Kyung, je ti zima?” Povedala som, “Áno, Pane, je mi zima.” Pán mi
pohladil telo. Moje telo bolo horúce; cítila som sa ako žiarivý oheň. Rozlúčili sme sa a zamávali
sme si. Nedávala som pozor a zlý duchovia využili toho momentu. Vošli do môjho tela. Bola
som v mukách celú noc. Ale, keď sa pastor modlil, tak som sa zotavila.
*Sistra Baek, Bong Nyu stretne Satana potreti krát
Keď som volala k Pánovi pre slzy ľútosti, Sestra Joo Eun, ktorá sedela a modlila sa vedľa mňa,
rozplakala sa a začala sa kájať. Ako som sa modlila, videla som anjelov prísť dole z Neba a
zakryli všetkých členov kostola s hrubými vrstvami svietiacími svetlom okolo nás. Ochranné
vrstvy svetla boli tak svietivé, že som na to nemohla pozerať. Skupina zlých duchov sa objavila
a nás napadla. Pozerali a čakali na príležitosť vojsť cez ochranné svetlá.
Anjeli ma museli odniesť, ako Pán im rozkázal. “Pán ťa čaká. Ponáhlaj sa, musíme teraz odísť,
lebo On ťa čaká.” Ako náhle som sa pohla von z ochraných vrstiev svetla, anjeli a ja sme leteli
do vzduchu. Zlý duchovovia leteli za nami a pokúšali sa zaútočiť. Anjeli a ja sme boli v
prudkom boji, keď sme leteli.
Konečne sme došli do galaxii, ale Pán tam nebol. Moja neistota sa zvýšila a mala som obavy.
Leteli sme cez tunel. Kedykoľvek Pán nie je pri mne, moje srdce buši koli neistote. Odrazu sa
Pán objavil z ničoho nič a držal ma za ruku. Potom mi utešil moje neisté srdce. “Bong Nyu,
čakala si dlho? Poďme navštíviť Peklo. Neboj sa; ochránim ťa.”
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Pán ma sprevádzal do Pekla. Neočakávane, kráľ zlých duchov stál predo mnou. Nevedela som
najprv aký to bol zlý spirit. Nemala som šancu to identifikovať. Lenže som to spoznala keď to
začalo so mnou rozprávať.
“Ty, ty si sem zase prišla! Ty si mi zranila moje oči a zjazvila si môj chrbát. Zničila si moje
krídla. Ty si myslíš, že naďalej môžeš žit svoj život bez viny? Moje telo je v bolesti, lebo si mi
spôsobila rany v mojom chrbte. Túžil som a čakal som na tvoju návštevu. Konečne si tu!”
Zakričal. Prikázal jeho podriadeným, “Prineste tu jej rodinu.” S jeho prikázaním som videla
mojich členov rodiny vliecť do našej prítomnosti. Moji členovia rodiny boli postavení pred
neho a podriadený robili gesta aby ich vystrašili. Moji členovia rodiny sa hrozne triasli a ich
tváre boli zbledlé od strachu. Zúfalo na mňa pozreli. Pán tam po tichu stál.
Môj brat volal, “Sestra Bong Nuy, prial by som si vidieť moju dcéru, ktorá sa narodila po mojej
smrti!” Moja matka prehovorila hneď potom. “Moja dcéra Bong Nyu, veľmi mi chýba jeho
bábätko dcéra. Hneď po narodení jeho dcéry, som zomrela.” Ich slová bolo ťažko pochopiť
pretože boli v mukách. Ako mohli myslieť na to že im chýbajú ich deti v takom mieste? Ich
bolesť bola tak príšerna, ako bolo možné, že cítili iné emocie?
Keďže ich zvedavosť o ich rodine bola tak veľká, musela som im dať vedieť. Môjho brata
dcéra, moja neter mala už cez 20 rokov. Povedala som môjmu bratovi, že nebola Kresťankou.
Lenže som mu sľúbila, že jej poviem o evanjelium a privediem ju do Pánovho kostola.
*Satan sa pomsti na mojej rodine
Keď kráľ zlých duchov počul našu konverzáciu, bol veľmi zlostný. Hlavne bol zlostný, keď
počul slovo evanjelium. “Čo! Povedať evenjelium komu? O čom hovoriš? Ty nemáš tušenie aku
mám bolesť kôli tebe. Čakal som na tento moment. Ja ti ukážem aby tvoja rodina trpela ešte
viacej. Začni mučenie!” Prikázal. S nariadením, podriadený tvor odpovedel, “Áno pane, Satan
Kráľ!” Zlý tvor prikročil k mojej matke, sinovcovi a bratovi.
Moja matka bola oblečená v bielom, môj brat a sinovec boli oblečený v čiernom. Tvor dal ležať
mojich členov rodiny na zem vedľa seba. Tvor začal pichať do tela mojej matky, začal od nôh.
Klinec bol veľmi ostrý, dlhý a hrubý. “Ahh! Bong Nyu, Zachráň ma! Prosím ťa pomôž mi!”
Kožu jej roztrhal od mäsa a krv sa liala po jej celom tele. Krik a nárek bolo počuť v celom
mieste. Moje bubienky skoro praskli z hlasitého náreku.
Scény Pekla nie sú vytvorené mojou fantáziou; nie sú neskutočné. Peklo je naozajstné miesto.
Čokoľvek som videla, tieto udalosti sa stali predo mnou. Scény a zvuky mučenia sú naozajstné.
Ako by som si mohla vymyslieť také utrpenie! Moja obmedzená trpezlivosť uplynula a kričala
som ako šialený človek. “Pán, prosím urob niečo! Prosím! Rýchlo! Nemôžem to vydržať sa na
to už viac pozerať! Prosím! Prečo nepotrestaš zlého bastarda, ktorý muči moju matku?”
Histericky som plakala.
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So slzami som plakala, “Mama, moja chudinka mama! Je v takom utrpení lebo som iritovala
Satana. Je to moja vina, že moja rodina je vo veľkom utrpení. Čo mám robiť? Mama, odpusť
mi, prosím! Je to moja vina!” Satan prikázal svojim podriadeným aby naďalej pichali do
maminho tela. Tvory pichali mamine brucho, hruď, krk a jej hlavu. Neukázali žiadnu milosť.
Moja mama omdlela z času na čas a vrieskala medzi tým. Krv a kusy kože boli všade.
Nevyzerala viac ako človek.
Moj brat a sinovec hrozne trpeli keď pozerali na mučenie mojej mami. Nekontrolovane sa
triasli. Ako skončili s mojou mamou, utekali k mojmu bratovi a sinovcovi. Začali im
prepichovať tela s takými istými klincami ako mojej mami. “Ah! Sestra Bong Nyu, zachráň ma!
Prosím ťa pomôž mi!” “Teta, pomôž mi! Prosím vás, popýtajte Pána, rýchlo!” Zlý tvori naďalej
pichali bez milosti. Vreskot od môjho brata a sinovca sa ozýval v celom Pekle.
Satan nahlas kričal, “Vidíš ako sa cítiš? Nie je to pekné? Pretože ty si mi spôsobila bolesť, ja ťa
nechám prežívať bolesť skrz mučenie tvojej rodiny. Nechám ťa priamo pozerať.” Snažila som sa
ignorovať Satana. Pozrela som na moju mamu a zakričala, ”Mama, moja chudinka mama! Keď
som posledne navštívila Peklo, ty si bola v ohni Pekla. Keď som ťa videla v ohni, moje srdce ma
veľmi bolelo. Snažila som sa za teba pomstiť napadnutím kráľa zlých duchov. Lenže, čin mojej
pomsty je následkom tvojho väčšieho mučenia. Je mi ľúto. Mama, odpusť mi! Čo mám robiť?”
Plakala som a plakala. Nazlostila som sa a začala som preklínať kráľa zlých duchov.
“Satan, ty diabol! Trojica Boh vo mne žije! Ja som dcéra Boha! Zničím toto miesto, sľubujem!
Keď ja nemôžem, tak môj Boh sa pomsti za mňa. Budeš zničený. Budeš hodený do ohňového
jazera. Trpezlivo budem čakať až do toho dňa. Ty hnusný zlý duch! Hnusný Satan! Kto si
myslíš, že si? Ako sa opovažuješ pokúšať ľudí na zemi, robiť hriech a vodiť ich do Pekla. Si
prekliaty Satan! Všetci tvoji podriadený pracujú pod tvojím príkazom budú prekliaty Otcom
Bohom!”
Pán videl, že som začala byť viac rozrušenejšia, tak ma rýchlo chytil za ruku. Okamžite sa
objavilo osviecujúce svetlo pred mojimi očami. Bola som už v Nebi. Potom ako som bola v
temnote Pekla, osviecujúce svetlo Neba vyprázdnilo moju myseľ. Prudká zmena okolia ma
zmiatla.
Ježiš jemne vysvetlil, “Bong Nyu, aj keď som ti chcel pomôcť, nebolo to možné. Raz niekto
ide do Pekla, on/ona nikdy nemôže odísť. Nie je to možné aby som to zmenil. Môžeš byť iba
zachránená, keď si živá na zemi. Raz niekto zomrie, nemá žiadnu šancu na odpustenie. Je
koniec. Jedine čo môžem pre teba urobiť je, že budem plakať s tebou alebo ťa vezmem do
Neba. Tvoji členovia rodiny sú v Pekle. Nemôžem nič robiť. Nie je to v mojich rukách. Nikto
im už nemôže pomôcť.” Pánovi bolo veľmi ľúto tej situácii.
Hoci som bola v Nebi, pomyslenie na moju rodinu v Pekle mi prinieslo slzy do očí. Nemohla
som si pomôcť len myslieť na moju rodinu trýznenu v Pekle. Prežívala som neznesiteľnú
bolesť. Nebolo žiadne utešenie pre moje zlomené srdce. Pán ma nechal odletieť na najvyšší
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vrch v Nebeskej oblohe. Videla som neobyčajný mrak, ktorý bol v podobe mostu. Keď Pán a ja
sme šli cez mrak, držal ma za ruku. I tak moje myšlienky boli stále na moju rodinu v mukách.
Plakala som naďalej ako dieťa. Hanbila som sa plakať pred Pánom. “Pane je mi tak ľúto.
Naučila som sa, že v Nebi neplačeme. Čo mám robiť? Nemôžem to kontrolovať.” Pán zavolal
troch anjelov. “Svätá Baek Bong Nyu sa teraz vráti do Pánovho kostola. Budete you dobre
ochraňovať a dávať na ňu pozor.” Anjeli a ja sme sa vrátili na zem. Kedykoľvek sa vrátim
domov z návštevy Pekla, bolelo ma celé telo. Môj chrbát ma obvykle veľmi boli. “Pán, môj
chrbát ma veľmi boli. Je mi veľmi ťažko sa modliť na kolenách.”
“Môžem si ľahnúť na lavicu a modliť sa?” Pán milo odpovedel, “To by bolo dobré.” Otec Boh
tiež odpovedel, “To je v poriadku sa modliť po ležiačky.”
Keď som ležala na lavici, modlila som sa. Ježiš sa vrátil a vzal ma do hôr Neba. V Nebeských
horách som videla mnoho obrovsky svietiace, blískacie kameňové stĺpy. Priblížila som sa
bližšie k stĺpom. Stĺpy boli ako kryštáli; boli priehľadné. Odrážali svetlá do všetkých strán a
boli tak krásne, že nebolo slov na vyjadrenie ich obdivu. Bol to úžas a fantastická scenéria. Pán
vedel, že som bola v depresii, tak ma vzal do všetkých nádhernych miest. Utešilo a rozveselilo
ma to. Urobil všetko preto aby mi urobil radosť. “Bong Nyu, prestaň plakať!” Nemohla som si
pomôcť a sotva som prestala plakať.
* Dobrovoľne ísť do Pekla
Po návrate do kostola som sa začala modliť, ale hneď som zaspala. Počas môjho spánku, môj
strážny anjel s troma druhými anjelmi dávali na mňa pozor a ochraňovali ma. Po zobudení som
sa opýtala anjelov kde šiel Pán. Pán bol so mnou pred tým než som zaspala. Anjeli odpovedeli,
“Neobávaj sa. Pán bude za chvíľu späť.” Hneď ako odpovedeli, objavil sa Pán. Opýtala som sa,
“Pane, naše 30 dňove modlitebné stretnutie bude zajtra dokončené. Nebudem mať znovu
možnosť navštíviť Peklo. Šla by som posledný krát navštíviť Peklo.”
Pán povedal, “To myslíš vážne? Si sa fyzicky nezotavila z poslednej návštevy. Si ešte v šoku.
Bong Nyu, prečo si sa rozhodla vrátiť? Prečo by si zase chcela navštíviť Peklo?” Pán bol
ohromený. Odpovedela som späť, “Z tohto modlitebného stretnutia, som sa naučila mnoho vecí.
V prostriedku kázania, pastor povedal mnoho divných slov. Myslím že dôvod bol aby nás
povzbudil a zosilnil našu vieru.” Ja som zopakovala slová, ktoré pastor kázal. Pán sa nahlas
zasmial a povedal, “Oh, Ja som už počul tieto slová.” Odpovedela som, “naučila som sa jednu
dôležitú vec; je to iba cez vieru! A čo viac, som sa naučila sa neustále modliť na každú
požiadavku, hlavne, duchovné zobudenie. Možno druhý členovia modlitebnej skupiny
premýšľajú tak isto ako aj ja.”
Ježiš povedal, “Bong Nyu, rozumiem tvojim úmyslom, ale keď navštíviš Peklo ešte raz,
pravdepodobne znovu uvidíš svojich rodičov. Citovo ti to ublíži. Boli ma srdce, keď viem, že ti
nemôžem pomôcť. Prečo sa neustále pýtaš na návštevu do Pekla ešte raz?” Súrne som
odpovedala, “Pán, náš pastor píše knihu, ktorá odhalí pravdu a totožnosť diabla a Pekla. Keď
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navštívim Peklo ešte raz, uvidím a prežijem to podrobnejšie. Môžme o tom napísať presnejší
záznam. Musíme presne opísať Peklo a zlých duchov.” Keď som rozprávala moju oddanosť,
Ježiš vyzeral mnou dojatý. Sedela som vzpriamene na kolenách keď som sa modlila. Pán
povedal, “To je v poriadku sa modliť na chrbte.” Popýtala som sa Haak Sung aby mi priniesol
vankúš. Keď som si ľahla, začala som sa modliť.
Pán ma priniesol späť do Pekla a nechal ma samú. Začala som kráčať cez temnotu. Cesta bola
úzka tak som musela opatrne kráčať. Spoznala som cestu a vedela som ísť ďalej. Pokračovala
som kráčať do predu, ale nevidela som nič a ani som nič nevnímala. Zrazu som bola zatvorená v
cele. Snažila som sa zistiť kde som bola zatvorená, ale nič som nevidela. Ešte ďalej, som sa
sotva mohla pohnúť.
*Prežívanie znova mučenie ale necítenie žiadnej bolesti
Po pár momentov sa objavili dvaja zlý duchovia a vyzliekli mi všetko oblečenie. Bola som
zatvorená v malej cele alebo komore. Cítila som divné lepiace predmety na zemi. Začali sa
plaziť hore po mojich nohách a po tele. Ako boli prilepené na mojom tele, citila som akokeby
niekto tlačil super lepkavé lepidlo po mne. Okamžite som reagovala a kričala na zlých duchov,
“Vy zlý tvory, Trojica Boha ma ochraňuje. Nebojím sa vás. Môj Pán ma ochráni! Vy všetci zlý
tvori v Pekle počúvajte ma. Nie je mnoho dni nazvyš, pokiaľ Boh zničí Peklo! Len počkajte až
do toho hrozného dňa!” Nie naschvál som povedala aj sproste slová.
Pokiaľ som kričala, lepkavé predmety sa naďalej šplhali hore na moju hruď, krk a k mojej tvári.
Zdalo sa, že sa pokúšali prilepiť na moje ústa a zatvoriť. Kričala som hlasnejšie, “Zlý tvory,
preklínam vás! Skoro budete zničený!” Keď som kričala, moje celé telo sa triaslo.
Hneď potom, čierne sfarbené stonožky začali vychádzať z vnútra lepiacich predmetov. Plazili
sa po celom mojom tele. Začali vchádzať do mojej kože. Našťastie som bola ochránená Bohom,
tak som necítila žiadnu bolesť. Smiala som sa a chladne som sa im vysmiala.
Kráľ zlých tvorov bol iritovaný mojou nevzrušenosťou. Dal pokyn a hneď sa objavilo
nespočítateľné množstvo hadov a krútili sa okolo môjho tela, neprestajne ma kúsali.
Presvedčene som zakričala, “Áno, to mi robí dobre. Prosím, kusnite ma trochu viac! Škrabete
ma na miestach kde ma svrbi.” Keď som sa smiala a vysmievala som sa tvorom a hmyzu,
skupina kobier stála bezúhonne a naďalej ma kúsali.
Nevadilo koľkokrát ma kusli alebo ich silné stisnutie, necítila som žiadnu bolesť. Odrazu moja
komora bola plná s viacerými hadmi. Modlila som sa k Pánovi, “Pán prosím pomôž mi! Kde si?
Prosím príď rýchlo!” Naďalej som Ho volala, ale k ničomu. Neobjavil sa.
Nevedela som koľko času ubehlo, keď som sa modlila v jazykoch, ale trvalo to dosť dlho. Pán
sa objavil v uprostred svietiacého svetla. Rýchlo som ho volala, “Pán, Pán!” Bola som veľmi
šťastná keď som ho videla. Keď Ježiš mávol rukou, komora a Peklo zmizlo. Bola som oblečená
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vo svietiacom rúchu s pripevnenými krídlami. Bolo jedno kde som bola, keď Ježiš nebol so
mnou, tak to bolo Peklo.
Zdalo sa ako keby som bola v Pekle pol roka. Peklo je nepredstaviteľné. Je to miesto bolesti a
mučenia. Jeden deň Pekla sa zdá byť tisíc rokov, možno až desať tisíc rokov. Nechcem myslieť
o Pekle ani na sekundu. Je to domov do večného zúfalstva, večného vrieskania a večného
bedákania. Keď ma Ježiš vzal späť do kostola, dotkol sa môjho tela kde ma pred tým bolelo.
Utešoval ma s láskavými slovami. “Bong Nyu, Svätá Bong Nyu. Ty si celá moja malá ovečka.
Ty si dala všetko úsilie v modlení po 30 dní. Uč sa Slovo a chodievaj nadšene do kostola.
Povedz tvojmu pastorovi aby napísal a zaregistroval usilovne všetky tvoje zážitky.”
Pastor Kim Yong Doo: * Pastor vyhadzuje diablov von
Včera, skupina zlých duchov vošla do Sestry Baek Bong Nyu. Boj vyhadzovania zlých duchov
vzal celú noc. Bola nedeľa a ja som tiež bol napadnutý zlými duchmi. V momente slabosti, keď
som sa zamyslel, tak som bol fyzicky zasiahnutý.
Počas druhého nočného kázania, Sestra Baek Bong Nyu bola napadnutá a vošli do nej zlý
duchovia. Rôzne hordy duchov indukovali hroznú bolesť v Sestre Baek Bong Nyu. Našťastie
zlý duchovia nevošli do jej hlavy. Žiaľ, kôli neznesiteľnej bolesti po celom jej tele, ktorá sa
zväčšovala každu minútu, spadla na zem v agónii. Keď sa to stalo v pred včerom, odišli sme z
kostola znepokojený. Keď sme došli domov, všetci sme mali nepokojnú noc. Zajtra dokončíme
30 deň modlitebnej schôdze, aj keď budeme zase napadnutý. Zlý duchovia sú neodbytný s ich
útokami. Úprimne, ma unavujú ich útoky.
Bojovanie a vyhadzovanie von zlých duchov nás to duševne stojí a oslabuje naše fyzické telo.
Celá naša modlitebná skupina bola vyčerpaná. Lenže, Pán nás postupne zosilňoval. Myslel som
si, “Budem bojovať do smrti!” Jeden po druhom som vyhadzoval zlých duchov s intenzívnym
postrehom. Zrazu, pastorova manželka spadla na zem. Pokiaľ ona vyhadzovala zlých duchov s
pastorom, zlý duchovia ju napadli a vošli do jej tela. Bola citlivá kôli tomu, že bola v slabej
kondícii, fyzicky a duševne.
Zlý duchovia striedali ich útoky medzi pastorovej manželky a Sestra Baek Bong Nyu. Vyzeralo
to ako že sa snažia nás schválne oklamať ako ich terč. Posmievali sa nám. Boj pokračoval až do
skorého rána a zlý duchovia vzdorovali našim príkazom. Potom Pán zasiahol. Najprv stál a
pozoroval naše bitky aj keď sme volali k nemu. Pán neprikázal zlým duchom odísť. Keď Pán
pozoroval náš boj, pochyboval o našej schopnosti k vytrvalosti a či máme vieru na
vyhadzovanie zlých duchov. My sme prikazovali zlým duchom ako jeden hlas. Naďalej pozeral
a pozoroval.
Pripadalo mi to aj akoby sme boli skupina bláznivých šialencov. Niekto z vonku mohol by
povedať, že sme mentálne narušený. Nemohol som pochopiť, že ako sme skončili v takej
dileme. Moja myseľ bola slabá a pochybná. Ale som vedel, že keď budem súdiť duchovné
situácie so svetovým premýšľaním, tak by som hrozne zhrešil pred Pánom. Pozbieral som sa a
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zameral som svoju myseľ. Veril som že vyhadzovanie zlých duchov iba vyžaduje jednoduché
slová inštruované Bibliou. Lenže cez modlitebné stretnutie a osobné prežívanie bojov, musel
som sa pokájať pred Bohom v súvislosti druhu duchovnej vojny. Ako obvykle sme bojovali, bili
zlých duchov po celú noc až do skorého rána. Keď boj skončil, tak sme sa mohli jednotlivo
modliť. Boh pohyboval mojími rukami do smeroch, ktoré uzdravovali.
Pred pätnástimi dňami, som bol vážne napadnutý divokými zlými duchmi. Bol som pokúsaný a
znak zostal na mojej koži. Bol som v hroznej bolesti. Znak pohryznutia sa nehojil a bolesť
pokračovala. Ja teraz rozumiem logiku za útokom. Zlý duchovia vedia o knihe, ktorú píšem.
Píšem s pravou rukou. Útok bol najviac na pravej strane môjho tela. Moja pravá ruka, pravá
zápäsť, pravé pleco, pravá strana môjho chrbta a moj nervový system bolo všetko v bolesti. Zlý
duchovia sa pokúšali mi prekaziť dokončiť knihu.
Pred útokom som slobodne kázal, prejavoval úctu a modlil sa koľko sa mi chcelo. Ale teraz,
vždy keď prehovorím alebo sa pohnem, tak som v neznesiteľnej bolesti. Nemôžem sa riadne
pohnúť alebo pracovať. To je výsledok mojej nedbalosti. Pán mi rozkázal držať v tajnosti čo
som videl a zažil až pokiaľ kniha bola vydaná. Lenže som bol neposlušný. Moja nedbalosť mi
priniesla hrozné následky. Teraz som opatrnejší vo všetkých veciach. Až pokiaľ knihy nebudú
dokončené a vydané, vyhnem sa zmienovaniu hociktorých zážitkov. Vlastne, sa pokúsim
vyhnúť hocijakým krátkym alebo dlhým konverzáciam s rodinou. Uvedomil som si aké strašné
môže byť neposlúchnuť Jeho príkazy. Keď sa kájam každý deň, dúfam, že budem zahojený ako
najskôr je to možné.

==== DEŇ 30 ====

(1Thesalonickým 5:14-23)

Deákonka Shin Sung Kyung: * Začiatok duchovných zážitkov
“Ježiš, prosím ťa, zmocni sa ma so svojim Duchom aby som aj ja mohla tancovať ako pani
Kang Hyun Ja a Sestra Baek Bang Nyu! Prosím ťa! Veľmi to chcem!” Keď som sa úprimne
modlila, cítila som moje oboje ruky boli horúce. Teplota bola veľmi extremistická ako keď sa
dotknem horúcej guľe. Zažila som to posledne, ale bolo to krátko.
Však, dnes moje celé telo horelo a moje ruky povstali same od seba. Bolo to ako keby niekto
neviditeľný držal moje ruky hore a rozhodol či moje ruky budú vystreté alebo budú dole. Moje
ruky sa hýbali do všetkých strán s rôznymi pohybmi. Moje srdce bolo plné prekypujúcou
radosťou. Slzy kájania mi tiekli po tvári. Cítila som moje modlitby sa duševne pohybovať
hlbšie. Letela som cez nočnú oblohu. Bola som vedľa- úžasnou nocou.
Kim, Joo Eun:

* Štyria strážny anjeli

Počas modlitebného zhromaždenia, Ježiš mi dal Svätý dar a aj dar proroctva. Veľmi milujem
Ježiša. Kedykoľvek som zatvorila oči a volala Jeho meno, okamžite sa ukázal. Volal ma mojou
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prezývkou, “Pehavá.” Povedal by, “Pehavá, čo potrebuješ? Máš nejaké otázky?” Potom jemne
a láskavo odpovedal na moje otázky.
Napriek tomu, mnoho krát sa objavili hnusný zlý duchovia prezlečený za Pána. Oni aj vedeli, že
často zavolám na Pána a opýtam sa otázky. Najprv som nemohla rozlíšiť Pána od zlých duchov.
Bola som podvedená niekoľko krát. Ale teraz, overujem ducha ktorý sa objaví. Pri overovaní
ducha môžem rozlíšiť medzi Pánom a zlých duchov. Zlý duchovia nemôžu prelievať ich krv.
Zlý duchovia nemôžu vziať kríž. Oni sú všetci klamári. Klamú za každým, keď sa objavia. Pán
mi dal múdrosť aby som identifikovala zlých duchov. Teraz ich okamžite môžem identifikovať.
Keď sa opýtam otázky, ktoré sa týkaju mojich fyzických túžob, žiadostivosti alebo
bezvýznamných vecí, Pán sa otočí ku mne chrbtom a je ticho. Hoci som nevyspelé mladé
dievča, Pán musí odpevedieť na moje otázky tak, aby som rozumela. Som veľmi vďačná Pánovi
za Jeho láskavosť. Pán je veľmi citlivý s nádherným srdcom. On je aj srdečný, jemný a
sentimentálny. Je vševediaci; Vie čo je hlboko v nás všetkých vo vnútri našich sŕdc. Niekedy,
Ježiš prezradí nejakú informáciu tykajúcu sa mojej mami a otca cez zo mňa. Ja nemôžem určiť
ako sa moji rodičia cítia alebo čo si myslia z ich vonkajšieho vzhľadu. Však, Ježiš mi dá odkaz,
čo len oni vedia, lebo je to hlboko v ich srdciach. Keď som dala odkaz mojím rodičom, boli
prekvapení. Odkaz od Pána ich viedol k podľahnutiu a k pokániu.
Ja tiež môžem mať konverzácie s našimi rodinnými strážnymi anjelmi. Sú štyria anjeli, keďže
sú štyria členovia v našej rodine. Keď sa pokúsim konverzovať s anjelmi, Pán zasiahne. On
povie, “Pehavá, Ja som tvojím Pánom. Keď chceš mať konverzáciu alebo diskutovať nejaké
otázky, musíš volať na moje meno a preberať hocijaké veci so mnou. Prečo neustále chceš
rozprávať s anjelmi?” Keď Pán žiarli, tak ma to teší lebo ma chce.
Zúčasnila som sa celého modlitebného zhromaždenia tento krát, pretože som mala zimné
prázdniny. Keď som bola prítomná, tak som sa vrúcne modlila. Prestala som chodiť na učenie
klavíru a iných podujatí aby som sa mohla modliť. Výsledkom toho je, že Ježiš ma veľmi
požehnal. Na druhej strane, som sa obávala o moju školu. Vedela som že keď škola začne, moja
príležitosť sa modliť bude obmedzená. Ubehlo deveť mesiacov odkedy som pozerala niečo na
televízii alebo použila počítač. Najprv bolo veľmi ťažko sa vzdať týchto činností. Lenže, teraz
naozaj sa teším na priateľstvo s Pánom. Teraz, čas, ktorý som trávila na televízii a počítači je
použitý na modlenie a učenie slova. Všetka chvála patrí Ježišovi.
*O krídlach anjelov
Po modlitbe som šla domov a videla som, že strážny anjeli našej rodiny čakali. Pastorov strážny
anjel mával 2 páry krídiel, ale teraz mal 3 páry krídiel. Opýtala som sa Pána, “Ježiš! Ty si mi raz
povedal, že mnoho strážnych anjelov z mega kostolov mali tri páry krídiel. Prečo anjel nášho
pastora má tri páry krídiel, náš kostol je veľmi malý? Iba včera ten strážny anjel mal dve páry
krídiel; teraz má tri.“ Pán odpovedal, “Mnoho pastorov sa modlí vrúcne s celou silou, keď raz
začnú ich funkciu ministra. Lenže, keď ich kostol začne rásť, nemodlia sa tak ako pred tým.
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Som zarmútený a cítim sa nešťastne. Ale pastor sa modlí vrúcne mnoho krát. On tiež aj vedie
jeho funkciu ministra podľa Božej vôle. Preto som dal tomuto strážnemu anjelovi ešte jeden
pár.” Strážny anjel mojej mami ma iba jeden pár.
Kim, Joseph:

*Duchovné oči na poli otvorené

Keďže dnes je posledný deň nášho 30 dňového modlitebného zhromaždenia, pripravil som sám
seba na vrúcne modlenie. Budem sa oddane modliť a s celým srdcom. Držal som za ruku Brata
Haak Sung, naše prsty zapadli do seba. Moja ľavá ruka bola zdvihnutá vysoko vo vzduchu a
modlil som sa v jazykoch. Keď som sa modlil so zatvorenými očami, mal som pocit akoby ma
niekto držal za ľavú ruku s našími zapadnutými prstami do seba. Dávka elektriky prebehla cez
moju ľavú ruku do môjho tela. Prekvapene som sa pokúšal zistiť čo to bolo. Cítil som dotyk
niekoho; bolo to veľmi silné, akoby mi niekto držal ruku. Ako som bol ešte v modlitbe, vôbec
som neotvoril oči. “Brat Haak Sung, cítim že mi niekto drží moju ľavú ruku. Vieš kto to je?
Mohol by si mi overiť? Prosím ťa, daj mi vedieť.” Odpovedal, “Brat Jozef, Ježiš ti drží ruku v
tento moment a letí smerom do Neba. Neotváraj oči a modli sa!”
Ako som sa naďalej modlil, cítil som ako keby som letel cez nejaké tmavé miesto. Zrazu sa
objavilo modré svetlo. Prišlo ku mne a prešlo okolo mňa ako rýchle svetlo. Ďalej som letel,
stretol som nespočítateľné množstvo hviezd, ktorými som prechádzal. Zakričal som, “Wow! Aký
úžasny pohľad! To je krásne!” S mojím hlbokým modlením ďalej som videl mnoho hviezd
prechádzať okolo mňa rýchlosťou svetla. Hviezdy galaxie sú tak nádherné. Cítil som sa ako
kozmonaut vystrelený do vesmíru. Myslel som si, “Možno sa mi to iba sníva.” Rozhodol som sa
štipnúť. Áno, moje fyzické telo bolo ešte v kostole, modlilo sa. Napriek tomu, keď som sa
dotkol môjho fyzického tela, bol som aj v duchovnej sfére v tom istom čase.
Pokiaľ sa moje fyzické telo modlilo v jazykoch, duševne som rýchlo lietal. Odrazu, predmet, čo
sa podobal na halier prišiel ku mne. Okrúhly predmet bol čiastočne pokrytý s nejakým čiernym
materiálom. Nakoniec to bol plný mesiac, ale videl som že to bolo v zatmení. Zatmenie urobilo
polmesiac. Mesiac svietil so zlatými lúčami svetla. Zlaté svetlo bolo tak pestré, že som nemohol
do toho pozrieť. Nikdy som nezažil taký lesk. Svetlo sa kolýsalo ako kyvadlo. Kývalo sa tam a
späť a až do 120 stupňov. Ako sa svetlo kývalo tam a späť, farby dúhy žiarili.
Ihneď som si pomyslel, ‘Wow! Možno toto je miesto dvanásť Nebeských perlových brán!’
Domnieval som sa, že dnes by bol deň navštíviť Nebo. Začal som sa modliť horlivejšie, ale z
nejakého dôvodu moje modlitby ma nepohli do predu. Bolo jedno ako nahlas som sa modlil,
nepohol som sa dopredu. Neletel som ako pred tým veľkými rýchlosťami. Bol som stagnujúci
potom ako som videl dúhu a farby svetla. Zdalo sa akoby sa zastavil čas.
Bol som tak blízko. Bol som tak sklamaný! Nemohol som ísť viac do predu, tak som sa vrátil.
Moje srdce sa zrútilo a cítilo prázdne. Dúfal som, mať inú skúsenosť aby som prešiel do
kývadla. Keď modlitebné zhromaždenie skončilo, bolo 7 hodín ráno.
*Jozef sa stal terčom pre diabla
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Po skončení nášho modlitebného zhromaždenia, Brat Haak Sung a ja sme mali konverzáciu.
Keď sme sa rozprávali, pastor a Deákonka Shin odviezli Jung Min domov. Brat Haak Sung a ja
sme diskutovali o našich zážitkoch, ktoré sme zažili počas modlenia. Zrazu sa objavil čierny
predmet a pohyboval sa okolo mňa veľkou rýchlosťou. Predmet letel okolo mňa rýchlosťou až
sa skrútil ako búrka. V tom momente stmavol okolo mňa a zatočila sa mi hlava. Snažil som sa
zostať v strehu a niečoho sa držať. Ale som stratil balanc a spadol som na betónovu podlahu,
udrel som si hlavu o podlahu. Omdlel som. Sestra Bong Nyu a moja mama utekali ku mne.
Vyľakali sa a obávali sa mojej situácie. Pozdejšie som zistil cez členov kostola, ktorý boli
duševne zobudený, čo sa stalo. Všetky ich vysvetlenia boli rovnaké.
Hoci som duševne zobudený, moja duševnosť je nevyspelá. Myslel som si, že keď sa budem
modliť trochu dlhšie, tak by som navštívil Nebo a Peklo a dostal by som dar proroctva. Zlý
duchovia vedeli o týchto faktách. Bol som stredom ich útokov. Ich dôvod bol mi zabrániť aby
som nebol duševne zobudený. Členovia kostola, ktorý videli ako som spadol, všetci uviedli, že
videli zlého ducha bol zamaskovaný ako anjel. Duch po tichu postával okolo mňa. Rýchlo sa
krútil vysokou rýchlosťou aby ma prinútil aby som spadol na zem. Po spadnutí na zem videli
zlého ducha s dvoma inými zlými duchmi vojsť do mojej hlavy. To oni mi spôsobili bolenie
hlavy.
Členovia kostola mi pomohli sa postaviť na nohy. Citil som migrénu. Pamätal som si iba
vysvetlenie, ktoré mi bolo dané. Duševne zobudený členovia sa zišli okolo mňa a začali
vyhadzovať zlých duchov. Napriek ich námahy, moja bolesť hlavy bola horšia.
Každý netrpezlivo čakal na pastora. Mával som iné bolesti hlavy pred tým a boli znesiteľné, ale
tento krát so zlými duchmi za mojou migrénou, bolo to bolestne neznesiteľné. Zdalo sa mi
akoby som sa išiel zblázniť. Bolesť bola tak hrozná, že som kričal. Keď som kričal od bolesti,
prišiel pastor. Pastor ma videl na zemi prosiť o pomoc. Opýtal sa ma čo sa stalo. Členovia
kostola jedným hlasom vysvetlili čo sa stalo. Keď sa pastor dozvedel, hlučne zakričal,
“Prekliatý zlý duchovia, v mocnom mene Ježiša, buďte zviazaný a odíďte!” Ako náhle pastor
zakričal, zlý duchovia utiekli s vreskom. Potomto som mohol dýchať a upokojil som sa. Bolesť
hlavy začala odchádzať.
Sister Baek Bong Nyu: * Pastor je populárny v Nebi
Po skončení našej nočnej modlitebnej schôdzky, pastor kázal do skorého rána. Keď kázal, Pán
hovoril za pastorom. V uprostred kázania, Pán povedal, “Bong Nyu, 30 dni modlitebné
zhromaždenie ma veľmi teší! Je to príjemné!” Pán povedal niekoľko krát, že si nemôže
pomôcť ale musí sa smiať a usmieva sa v Nebi kedykoľvek si na nás vspomenie.
Pán nám povedal, že keď sa smeje a usmieva v Nebi, anjeli a svätí veľmi dobre vedia prečo je
taky šťastný. Anjeli a svätí netrpezlivo čakajú na hocijaké čerstvé noviny. Svätí tlačili na Ježiša
aby im povedal prečo je v tak dobrej nálade.
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Pán povedal, že Pastor Kim Yong Do v Pánovom kostole začal byť veľmi populárny v Nebi.
Ako náhle je pastor duševne zobudený, bude môcť navštíviť Nebo s Pánom. Nemôžem sa
dočkať toho dňa. Pastor dohliada na malý ochudobnený kostol na zemi, ale Pán rozoznáva v
ňom kvalitu. Som pre to veľmi vďačna.
Pastor uznáva celú moju rodinu ako keby bola jeho. Jedná s nami s rešpektom a úctou. Pastor sa
obetuje kôli nám bez očakávania niečoho naspäť. Keď som navštívila Peklo a bojovala som so
Satanom, Pán mi zvýšil odmenu. Pastorova odmena a budúci domov sa zvýšili. Vlastne jeho
dom bol väčší než môj. Keď som navštívila Nebo a mala som možnosť vidieť moj budúci dom,
videla som aj pastorov dom, ktorý bol už vysoký 514 poschodový.
Pani Kang, Hyung Ja a Joo Eunove argumenty zapríčinili trochu zníženie veľkosti ich budúcich
domov. Pani Kong Hyun Ja domov je vysoký 318 poschodový; bol vysoky 319 pochodový pred
argumentom. Joo Eun dom bol 31 poschodový, ale po jej argumente s Mrs. Kang Hyung Ja, jej
dom sa znížil na výšku 28 poschodí. Jozefov dom je vysoký 22 poschodí a Haak Sung dom je
vysoký 28 poschodí. Odkedy Yoo Kyung často argumentuje s Haak Sung, jej dom sa znížil z 20
poschodí na 17 poschodí. Deákonkin Shin Sung Kyung dom je vysoký 6 poschodový a má
nedostatok domového materiálu kôli nedostatku dobrých prác. Každý človek má skladisko
bohatstva na pokračovanú výstavbu ich domov, ale množstvo materiálu záleží na človekových
dobrých prácach. Deákonka Shin Sung Kyung dom zastavil výstavbu. Môj dom je vysoký 70
poschodí. Náš brat Lee Haak Hee dom je vysoký viac než 300 poschodí. Lenže, tam bola jedna
vec, ktorej som nemohla rozumieť. Opýtala som sa, “Ježiš, Brat Lee Haak Hee sa iba
zúčastňuje Nedeľňajšieho kázania. Ako to, že jeho dom je tak vysoký?” Pán odpovedal, “Ty už
vieš, že Brat Lee Haak Hee má cez 70 rokov a napriek jeho veku, nikdy nevinechal Nedeľné
kázanie. Či sneží, prší alebo leje, nikdy nevinechal Nedeľné kázanie. Jazdi na motorke
ďaleku vzdialenosť; jazdi z Haak Dong mesta do Suk Nam Dong mesta. A čo viac, keď má
nejake dodatočné peniaze, tak to obetuje kostolu. To sú dôvody prečo má mnoho poschodí.”
Ja som nová členka tohto kostola a neviem veľa o Bratovi Lee Haak Hee. Neviem koľko dal
desiatky kostolu. Keď pastor vysvetlil charakter Brata Lee Haak Hee, viem o ňom viac. Ako
pastor uviedol, Brat Lee Haak Hee je cez 70 rokov starý a fyzicky limitovaný. V tomto veku má
zdravotné problémy. Má problémy s nohou a nepohodlne sa mu chodí. Napriek tomu, cez
všetky jeho limity sa verne zúčastňoval v kostole a držal svoju pozíciu ako uvádzač.
Iný mladý dospelí prišli a odišli z nášho kostola. Ich dôvody k odchodu boli rozdielne. Niektorí
hovorili, že tam nie je duchovná obnova, niektorí odišli kôli pokušeniam a niektorí odišli kôli
ich vlastným dôvodom. Však, Brat Lee Haak Hee bol iba jeden, ktorý ostal a vytrval nech boli
akékoľvek okolnosti alebo skúšky. Vždy pomohol a podporil pastora. Ešte aj do dnešného dňa
som ho videla prísť do kostola, nevadilo aké je zlé počasie vonku. Nikdy neprišiel do kostola
pozde.
Pán potvrdil, že uctievanie nášho kostola a služba je veľmi príjemná a uspokojivá. Je veľmi
zriedka pre hocijaký kostol po celej zemi aby Pána uspokojil. Pán oznámil, že bolo veľa
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pastorov, ktorý viedli ich funkcie založené na ich vlastných túžob a ich vlastnej predstavy. A
bolo veľmi málo pastorov, ktorý viedli ich funkcie založené na prikázaniach Biblie. A preto
som sa musela opýtať Pána o našom pastorovi. Pán povedal, že náš pastor sa snaží robiť ako
Pán prikáže a podľa Pánovej vôle. Keď som povedala pastorovi ako Pán ho uznával, pastor bol
veľmi povďačný.
Pán nám povedal, že nepremýšľal nám otvoriť duchovné oči. Ale po našich verných, denných
modlitbách a duchovných bojov s démonmi ako modlitebný bojovníci, sme získali Jeho
pozornosť. Pán si myslel, že sa časom vzdáme po niekoľkých pokusoch. Lenže, keď nás videl
verne sa modliť bez prestania, bol veľmi dojatý a rozhodol sa nám otvoriť naše duchovné oči.
Začal nám otvárať oči jeden po druhom.
Pán nás popýtal aby sme sa postarali o naše fyzické tela, lebo sme boli oslabený z neprestajného
modlenia. Keď sme skončili modlitebné preteky, pastor povedal, “Od tohto okamihu budeme
mať nočné modlitebné služby v Stredu, v Piatok a v Nedeľu. V iných dňoch budeme mať iba
skoro ráno služby.” Keď Pastor odhalil jeho program, Pán zatlieskal a povedal, “Toto je dobrý
plán. Súhlasím s týmto plánom. Ako si to vedel, že som o tom premýšlal presne tak ako si to
naplánoval?” Pán bol veľmi spokojný. Spievali sme a uctievali, ‘Chvála, Oh moja Duša.’
Poďakovali sme Pánovi v modlitbe a odišli sme domov.
Pani Kang Hyun Ja:

*Šokované momenty keď prežívala Ohňový krst

Ukončenie nášho 30 dňového modlitebného zhromaždenia ma veľmi neuspokojilo. Priečilo sa
mi skončiť pretože som nebola duchovne zobudená. Požiadala som pastora aby to predĺžil o
niekoľko dní. Žiaľ, Pán mi prikázal aby som poslúchla pastorove rozhodnutie. Uľavilo sa mi,
keď som sa dozvedela, že budeme mať aspoň tri modlitebné stretnutia v týždni. Očakávam
dostať duchovné zobudenie v našich týždňových pokračujúcich modlitebných stretnutí.
Žila som ako pastorova manželka viac ako desať rokov. Počas našej služby som robila mnoho
ťažkosti, ktoré zapríčinili pastorovi prechádzať cez mnoho utrpení. Musela som sa úplne
pokajať.
Od začiatku nášho vzťahu, pastor a ja sme mali rozlišné nezhody v našej viere. Dokonca aj ako
mladý pastor mal silnú, neotrasiteľnú vieru. Kedykoľvek mal problém, modlil sa a dôveroval
Pánovi. Úplne bol závisly na Pánovi. V porovnaní našej vieri, moja viera bola zaplnená
pochybnosťou a ukázalo sa to v našich modlitbách.
Hoci sa pastor spoliehal úplne na Pána, pripadalo mi, že nemal finančnú schopnosť aby uživil
vlastnú rodinu. Predsa len, ako roky prešli a moje modlitby zosilneli, uvedomila som si
Pánovou skúsenosťou, že Boh miloval a cenil si môjho manžela ako záväzného služobníka.
Bohova láska k môjmu manželovi bola veľmi hlboká. Nikdy som sa nemodlila dlhú dobu, čo
Pána uspokojuje. Minulého roku v Júly som sa začala modliť s väčšou disciplínou. Keď som
trávila viacej času s Pánom v modlitbe, rok 2005 sa začal oživovať.
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Čo je služba? Čo je rola pastorovej manželky? Aká je moja funkcia? Chodievala som do
modlitebných miest v Korei aby som našla odpovede na moje otázky. Ale moje hľadanie bolo
neúspešné. Cez deň pastor a ja sme šírili kresťanstvo z miesta do miesta. Nepretržite sme sa
modlili, každú jednu noc. Zoslabla som a moja nemoc sa zhoršila. Mala som pľúcnu
tuberkulózu a bojovala som s chorobou dlhý čas. Neustále som brala medicínu. Lenže, keď som
stretla Ježiša, dramaticky som bola vyliečená z mojej choroby. Teraz som v perfektnom zdraví.
Kôli našej neúčinnej a nepresvedčivej služby sme nenašli žiadne prostriedky aby náš kostol
vzrástol. Náš kostolový rituál a rutiny boli stagnujúce. Jedného dňa nám Pán dal mimoriadnu
príležitosť. Modlila som sa mnoho hodín, ale bolo to márne. Moje modlitby boli neúčinné alebo
neodpovedané. Vyzeralo to ako naša služba bola neúčinná a naša práca bola márna. V roku
2005 pastor sa rozhodol uniknúť z nášho stagnujúceho štýlu.
Hoci kázania trvali dve alebo tri hodiny, kongregácia chcela viac. Členovia z kongregácii, ktorí
sa zúčastňovali v 30 dňovom modlitebnom zhromaždení sa ešte stále cítili neuspokojení a
chceli viac. Keď všetky aspekty nášho uctievania sa predĺžili, ich hlad sa ešte viac zväčšil. Keď
sa zúčastnili modlitebného zhromaždenia, tak čas viac nehral rolu. Uctievanie trvalo tri až štyri
hodiny. Kázanie šlo aspoň tri hodiny. Denné modlitby trvali až do piatich hodín. Pastorove
kázanie bolo posilnené Svätým Duchom a preniklo hlboko do našich sŕdc a duší kongregácie.
Pán Ježiš mi povedal, že budem mať uzdravovacie ministerstvo cez môj Svätý tanec.
Keď mi to bolo povedané, tak som sa divila a opýtala som sa Pána výhradne o uzdravovacej
služby. Pán milo vysvetlil cez príklad. Sú určité duchovné stupne k dosiahnutiu aby sa mohlo
vykonávať uzdravovanie cez službu Svätého tanca.
Napríklad, keď som mladšia v prostrednej škole, nebola by som schopná pochopiť. Lenže, keby
som bola študentka druhého ročníka na vysokej škole, bola by som schopná predviesť Svätý
tanec liečivej služby. Sestra Baek Bong Nyu bola iba siedmačka. Ale, keď prídeme do prvej
triedy v strednej škole, povznesieme sa k vyššej pozícii a pomaly začneme predvádzať.
Tancovať v Svätom tancy nie je niečo ako že môže niekto praktizovať alebo byť trénovaný v
tom. Nikto to nemôže vytvoriť sám od seba. To je niečo čo môže byť uskutočnené iba cez
Pánovu milosť.
Pastor Kim Yong Doo: * Prechádzať cez most bez návratu
Pán nás mnoho krát varoval, “Modlitební bojovníci v Pánovom kostole prežili hlboké
duchovné uvedomenie. Vy nikdy nebudete žit normálny Kresťanský život. Vy ste prešli most a
nemôžte sa už nikdy vrátiť späť!”
Som veľmi povďačný za Pánov osobný zákrok. Obával som sa o tom ako mám viesť môj
krehký kostol podľa Pánovej vôle. Moja sebadôvera bola malá a moje strachy boli vysoké.
Videl som členov kostola porazených zlými duchmi. Uvedomil som si, že môj základ
premýšľania bol nevzdelaný a moja Biblická vedomosť bola veľmi obmedzená. S nevzdelanou
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mysľou a obmedzenou vedomosťou som bol nepripravený k boju v duchovnom svete. Keď som
si to uvedomil, taký som bol veľmi zahanbený.
Mnohí Korejský pastory využívajú ich vlastnú metódu učenia a služieb, na základe ich
vlastných filozófii. Vonkajší druh svätosti zobrazený v organizovanom náboženstve je bežný s
Pánovou neprítomnosťou v kostoloch. Ja som vinný zúčastňovania sa v organizovanom
náboženstve. Kedykoľvek počujem “Bude podľa Pánovej vôle,” moje srdce je v úplnej úcte,
pretože mi Pán ukázal stav mnohích Korejských pastorov a ich kongregácie. Ja ich nebudem
Odsudzovať, ale čakám na Pána ako sa zaoberať s takými záležitosťami.
Pán vyriešil moje bežné problémy, ktoré som nemohol sfixovať ja sám, tie isté ťažké problémy
iný pastory dnes stretávajú. Pán nám pomohol s tými problémami a dal nám perfektné riešenie
na všetky. My sme boli vybratý aby sme žili naše celé životy pre Pána.
Pastory a ich kongregácie budú súdené podľa ich činnov. Ich životy, snahy a myšlienky budú
všetky hodnotené. Či z mega- kostolov, alebo z malých, všetci budú stáť pred Pánom. Všetky
naše skutky budú súdené toho dňa.
Pred tým, som chodil na semináre alebo som čítal cirkevné reklamy, ktoré sa chválili svojou
novo vystavenou budovou. Žiarlil som lebo ich kostoly boli postavené tak rýchlo a umiestnili
obrovské kongregácie. Niekedy tvrdili, že to bolo, lebo bola duchovná obnova. Cítil som sa
menejcenný k ich všetkým úspechom a bol som vystresovaný, lebo som sa cítil neúspešný.
Lenže, už ma to netrápi.
To neznamenalo, že moja služba bude pasívne vykonávať alebo bez vášniveho srdca. Tak často
pastori a svätí začnú chodiť vo viere s čistými motívami a vzrušením. Lenže, po čase sa stanú
priateľmi sveta bez toho aby si to uvedomili. To Pána rozčuľuje a nakoniec ich odsúdi. (Jakubov
4:4)
Každý človek žije svoj život podľa svojho vlastného štandardu. Mnohí z nášho kostola mi
povedali, že ľudia v ich okolí prehlasujú, že náš kostol je kult.
Uvediem vám typické oznámenie. “Ktorý kostol by mal nového veriacého aby rozprával v
jazykoch? Aké cirkevné proroctvá, bojuje proti zlým duchom a má ukážky z Neba a Pekla?
Človek môže ísť do Neba a do Pekla iba po smrti. Možno že je možné navštíviť Nebo a Peklo vo
sne. Ale iba raz alebo dva krát môžu navštíviť. Predsa len, ísť do Neba a do Pekla denne je
nemožné. To nedáva zmysel!” Pokúšali sa stiahnúť do ich kostolov mojich členov kongregácie.
Ja zreteľne vyhlásim, “Majú pravdu. Pôjdeme do Neba alebo do Pekla keď zomrieme. Ale, je to
s Božou všemohúcou silou, ktorou môžme zažiť Nebo a Peklo pokiaľ ešte žijeme.” Ja sám som
bol vysmiaty mojou vlastnou najbližšou rodinou a obvinený z mysticizmusu, nedbal som čo
rozprávali. Nebo a náš Pán je veľka záhada. Hoci naše určené zhromaždenie skončilo, my sa
naďalej budeme modliť bez prestania. Duchovné zážitky s ktorými som sa stretol a zapísal boli
zhustené kôli tejto knihe. Keby som napísal každý jeden zážitok, tak by bolo ohromné
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množstvo informácie na jednu knihu. Preto, zapíšem iné zážitky v budúcich knihách. Pán
naďalej návštevuje a pracuje po určenom modlitebnom zhromaždení. Pán zasahuje so všetkým
našim denným podnikaním. Haak Sung a Yoo Kyung veľmi zmúdreli cez ich zážitky.
Pán mi povedal, že mi dá príležitosť napísať viac kníh o Nebi a Pekle. V našej prvej knihe sme
mali menej miesta a nemohli sme zapísať niektoré neuveriteľné scény, ale Pán odložil zápis
tých udalostí do ďalšej knihy. Ďalšia kniha bude maťviac neuveriteľný a šokovaný obsah. Z
toho dôvodu som veľmi opatrný.
Koniec Knihy č.2
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