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“Binecuvantari de Anul Nou”
”Aşa grăieşte Domnul, Cel ce a făcut pământul. Domnul Cel ce l-a zidit Şi l-a întărit, al Cărui nume este Domnul: Strigă
către Mine, si Eu îţi voi răspunde şi iţi voi arăta lucruri mari şi nepătrunse pe care tu nu le ştii.” (Ieremia 33:2-3)
1. Dumnezeu si relatia noastra
Când Dumnezeu vorbeşte, Cuvântul Său are o fata si un spate. Aşa cum există palma şi dosul mâinii, precum şi doua fete
ale unei monede, există un dublu sens al cuvântului Său. Cei care primesc Cuvântul Domnului cu credinţă vor primi
promisiunea mântuirii şi vor binecuvântati cu viaţă veşnică. Dar, dacă esti plin de necredinţă şi nu asculti de El, te vei
confrunta cu multe încercări şi necazuri. La fel cum israeliţii au uitat de Dumnezeu de multe ori, şi atunci când ei au
respins invitaţia Sa de a fi naţiunea aleasă, au suferit prin multe razboaie si au fost luati ca prizonieri ai inamicului. Vieţile
lor erau pline de mizerie şi au trăit multe suferinţe devastatoare. Prin urmare, credincioşii trebuie să fie siguri că relaţia lor
este bine inradacinata in Dumnezeu în mod special în timpul vremurilor de restrişte şi adversităţi. De asemenea, în
umblarea noastră cu Hristos, noi trebuie să-I fim dedicati cu toată inima, cu credinta şi cu o atitudine pozitiva pentru a-I
aduce bucurie Domnului nostru. Dumnezeu Tatăl nu ii respinge pe copiii sai din cauza neajunsurilor lor. Ca în cazul
jocului cu un titirez, daca acesta a fost ghidat de sus, se invarte corect şi in echilibru. Ca atare, este imperativ pentru noi să
ştim dacă relaţia noastră cu Dumnezeu este cea a mântuirii şi a vieţii veşnice sau blestem şi judecata.
2. Dumnezeu indeplineste si finalizeaza lucrarile Sale
Dumnezeu este planificator şi creator al unui plan divin. El este preocupat de noi, oamenii şi se gândeste în mod constant
cum sa lucreze pentru bunăstarea noastră. Prin urmare, Biblia Il descrie pe Dumnezeul nostru, ca un olar care face diverse
vase din lut (Isaia 45:9).
Înainte de a crea un vas de lut, un olar face planuri înainte şi forme de lut cu mâinile goale şi un olar nu face niciodată
nimic nepregătit. Un olar este profund devotat şi se concentrează asupra proiectului sau până când acesta este perfect
completat. Apoi, în cazul în care proiectul se dovedeste a fi o capodoperă, toti sunt plini de admiraţie şi încântare.
“Eu întocmesc lumina şi dau chip întunericului, Cel ce sălăşluieşte pacea şi restriştei îi lasă cale: Eu sunt Domnul Care fac
toate acestea.” (Isaia 45:7).
Tu şi cu mine suntem capodopere preţioase pe care Dumnezeu Le-a creat personal. Infatisarea fizica şi a personalităţii
noastre sunt toate diferite şi suntem trimisi în această lume cu unicitatea noastră. Nimeni nu poate îndrăzni să-i imite
creatia şi noi suntem sufletele cele mai preţioase din această lume. Prin urmare, este greşit sa fim mai jos, dar este, de
asemenea, greşit să ne ridicam mai sus de Creatorul nostru, şi să devenim aroganti. Noi trebuie să dam întotdeauna
mulţumire şi slavă Domnului.
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3. Striga la Dumnezeu si roaga-te
Putem vedea ca unul dintre cele mai importante aspecte ale vietii este schimbul de cuvinte intre oameni. Comunicarea este
un pas important in intelegerea interiorului celuilalt. Dumnezeu a spus ca daca vrem sa Ii cunoastem gandurile, El ne
indeamna sa strigam la El si sa ne rugam. Apoi El a promis ca ne va dezvalui secrete nestiute de nimeni. Noul şi vechiul
testament sunt pline cu strigătele oamenilor, cu rugăciunile lor şi cu răspunsurile lui Dumnezeu la aceste rugăciuni
stăruitoare. Ca si grup, familie, sau individual, atunci când ne rugăm cu voce tare şi strigam la Dumnezeu vom primi
întotdeauna răspunsuri adecvate la problemele noastre. Dumnezeu are posibilitatea de a interveni personal atunci cand
strigam cu fervoare la el. Biblia afirmă că, atunci când vom striga la Dumnezeu, el va spune, "Iată-mă" (Isaia 58:9), şi
Domnul nu este niciodată departe, dar este întotdeauna aproape.
Ieremia, ca si profet, si-a petrecut toata viata strigând pentru naţiunea lui şi pentru oameni. Dar, dacă nu ar fi fost Ieremia,
care s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi ales pe altcineva in locul lui. Când ii studiem pe prooroci si activitatea lor în
Biblie, vedem ca in vieţile lor au trăit exclusiv ca slujitori ai lui Dumnezeu.
Dumnezeu este mereu în căutare de oameni care se potrivesc în mod corespunzător intervalului de timp special în care
trăim. Când El găseşte slujitorul potrivit, El ii va da putere, iar Duhul Sfânt va turna peste el untdelemnul de ungere, ce va
fi apoi utilizat individual cu putere. Cum este folosit fiecare depinde de dimensiunea vasului sau spiritual, dar noi trebuie
să fim recunoscători că suntem chemaţi de Dumnezeu pentru a fi utilizati, de aceea, noi trebuie să ne dedicam cu fidelitate
acestei chemari.
In aceasta viata, noi putem fi folositi de catre Dumnezeu pentru un moment scurt, sau putem fi folositi toata viata, pana la
moarte. Privitor la acest lucru, dacă vrem să fim utilizati pentru o perioadă lungă de timp trebuie să trăim în conformitate
cu planul Său, fără a ne schimba. "Dar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ,
unele pentru cinste, şi alele pentru ocară. Dacă un om se curateste pe el insusi, el va fi un vas de cinste, sfinţit, bun pentru
a fi folosit de stapan, şi pregătit pentru orice lucrare bună". (2 Timotei 2:20-21)
4. Va voi descoperi secretele Mele
“Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui! Dacă leul mugeşte, cine nu se va înfricoşa?
Şi dacă Domnul grăieşte, cine nu va prooroci?” (Amos 3 7:8)
Dumnezeul nostru Tatăl descoperă tainele Lui celor care caută cu sârguinţă şi bat. Secretul lui Dumnezeu poate fi gasit de
către cei care il caută cu fidelitate şi cu pasiune; astfel, vei cauta ceea ce iti starneste curiozitatea şi, în acelaşi timp te
motiveaza. Crezand, studiind cuvântul, rugandu-te, şi dorind cu sârguinţă sa fi în prezenţa Domnului, secretul iti va fi
dezvăluit.
Acest adevăr arată cu siguranţă harul enorm al Domnului nostru. Pot fi multe interpretari a ceea ce înseamnă „dezvăluirea
secretelor” dar, deviind de la sensul original, asta inseamna trecerea printr-un test de rugăciune adâncă; iar interpretarea
secretului, inseamna dezvăluirea mai multor informaţii. De fapt, Domnul mi-a arătat mai multe evenimente, care sunt pe
cale să apară. „Iar El a zis, Voi trece toata bunătatea mea înaintea ta, şi voi chema Numele Domnului înaintea ta, şi Voi fi
indurator cu cine vreau sa fiu indurator, şi voi arăta milă celui caruia vreau sa-I arăt milă". ( Exodul 33:19)
Dumnezeu Tatăl nu ne dă pur şi simplu volumul enorm al secretelor spirituale, ci ele ne vor fi revelate prin diverse teste şi
încercări, mari şi mici. Domnul ne verifica zelul în fiecare zi, atat în domeniul spiritual, precum şi in viata noastra fizica.
Cu toate acestea, ceea ce este mai dureros şi mai dificil este faptul că Dumnezeu nu ne avertizează dinainte şi nu avem
absolut nici o idee unde, când, şi prin ce metodă va avea loc testul. Iata de ce nu putem fi liberi de tensiune şi trebuie să ne
rugăm întotdeauna, fără încetare. "Si din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin straduinta, şi
cei ce se silesc pun mana pe ea." (Matei 11:12)
Dumnezeu caută suflete care vor sa se apropie de împărăţia cerurilor, pentru a debloca secretele spirituale. Apoi, în
vremurile din urmă El le va folosi ca lucrători pentru recolta spicelor. Pentru acest lucru trebuie să îndurăm până cand
Domnul aproba pregătirea noastră şi să cautam mai adanc sa ne rugam, continuu, cu credinţa nesfarsita, in smerenie şi
putere.
Calea lui Dumnezeu pe care biserica noastra o urmeaza în prezent, este mai puţin obisnuita în comparaţie cu alte biserici.
Motivul este, ca avem de a face cu vremurile din urmă; de aceea exista opinii puternic afirmate şi unele care sunt incerte.
Când ne uităm înapoi la experienţele şocante ale natiunii noastre din trecut, este cel mai probabil ca majoritatea opiniilor
vor fi negative. Acesta este motivul pentru care subiectul este tratat cu prudenţă şi în serios.
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Astăzi, suntem orbiţi spiritual şi cu cat mai mult vom continua, cu atât mai incertă devine lumea. Acesta este motivul
pentru care Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt şi cu foc – El isi dezvăluie puterea Sa pentru a salva sufletele pierdute.
"Eu vă botez cu apă spre pocăinţă. dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, a cărui incaltaminte eu nu sunt
vrednic să o port: El vă va boteza cu Duhul Sfânt, şi cu foc." (Matei 3:11)
Noi ne confruntăm cu botezul focului Duhului Sfânt zi de zi. Nu conteaza unde ne aflam, puterea Domnului este peste noi,
atunci când doi sau mai multi dintre noi sunt adunati împreună. "Şi aceasta este încrederea pe care o avem în El, că, dacă
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă" (1 Ioan 5:14), iar acest lucru este promisiunea Lui. Suntem siguri că putem fi
reînnoiti zilnic prin rugăciune. Aleluia!!!
* Cu privire la ingerul pazitor
În Biblie nu există nici o menţiune privitoare la îngerii „pazitori”. În schimb, Apostolul Petru menţionează pe scurt în
Fapte 12:15 un astfel de înger. Conceptul de inger pazitor ne-a stârnit curiozitatea de multe ori. "Caci noi nu vorbim din
intelepciunea omeneasca, ci ceea ce Duhul Sfânt ne invata; vorbind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovnicesti." (1
Corinteni 2:13)
Aceia dintre noi care sunt creştini ar dori sa stie daca ingerii pazitori exista cu adevarat. În general, cei cu darul de
distinctie spirituala, care au pasit in taramul spiritual cunosc adevărul, şi noi impartasim experienta reala cu lumea.
Evenimente spirituale pot fi distinse numai spiritual, şi Isus ne-a poruncit sa informăm creştinii cu certitudine şi sa
înregistram exact ceea ce ne-a fost descoperit.
Kim, Joo-Eun: * Kim, Joo-Eun intalneste ingerul pazitor
La o săptămână după Anul Nou m-am dus la casa bunicilor din partea mamei . Bunicul şi bunica m-au întâmpinat cu
bucurie. Pastorul şi tatăl meu a spus: "Joo-Eun, chiar acum bunicul si bunica ta vor spune rugăciunea de pocăinţă a
păcătosului, deci observa cu atentie, cu ochii spirituali", şi apoi a început pregătirea pentru rugăciune. Tatăl meu le-a spus
bunicilor mei să îngenuncheze şi să repete după el rugăciunea.
Ambii au repetat: "Tatăl nostru ceresc, eu sunt un păcătos. Nu te-am cunoscut şi am trăit până acum închinandu-ma la
idoli. Te rog, iartă-mi păcatele! De acum înainte, ma voi închina fiului tău, Isus Cristos si il voi accepta ca Salvatorul meu
", şi atunci când s-au rugat, Dumnezeu a trimis doi îngeri să coboare din cer si acestia au luat loc langa bunicii mei. Cei
doi îngeri erau îngerii păzitori care ii vor proteja pe bunicii mei până la sfârşitul vietii.
De îndată ce îngerii au coborât din cer, ei si-au plecat capetele cu respect în faţa lui Isus şi, ridicand o mana, parea ca prin
acest gest si-au luat un angajament. Această scenă arata eroic. Isus le-a vorbit cu glasul Lui glorios şi maiestuos: "V-a fost
încredinţata obligaţia de a-i proteja pe fratele Kang, Soo-Yong, si pe sora, Haam, Oak-Boon până când ce vor parasi
pământul. Ati înţeles? "De îndată ce comanda a fost data, îngerii si-au plecat capul, si-au îndoit uşor genunchii şi au
răspuns cu respect:" Da, sfinte Doamne! Vom face aşa cum ai spus."
Dar ceea ce era ciudat a fost faptul ca, de îndată ce au răspuns, aripile îngerilor au disparut; prin urmare L-am intrebat pe
Isus cu privire la aceasta: "Isus! Când îngerii au venit jos din cer aveau aripi, atunci de ce aripile lor au disparut brusc?"
Isus mi-a raspuns:" Draga mea Pistrui, nu mai fi asa curioasa! Aripile îngerilor nu au dispărut."
* Aripile si penele ingerilor
„Aripile ingerilor pazitori şi penele lor au o strânsă legătură cu credinţa celui credincios. Atunci când viata credincioşilor
imi este dedicata si ei traiesc cu fidelitate pentru Mine, aripile îngerilor vor începe să crească, iar mai tarziu vor deveni
niste aripi mari. De asemenea, penele aripilor vor creste frumos.” „O văd, Doamne! Iti mulţumesc ca mi-ai explicat aceast
lucru.” Când mi-am arătat recunoştinţa faţă de Isus, El mi-a zâmbit şi a fost foarte multumit.
Isus mi-a spus că, în ceruri, bunicii paterni şi materni ai mamei mele sunt alături de noi astăzi si celebrează acceptarea
mântuirii bunicii mele materne, şi Domnul le-a promis să ii aducă pe bunicii din partea mamei mele la serviciul Bisericii
Domnului.
Când i-am transmis aceste informaţii, pastorul a spus entuziasmat: „Joo-Eun! Aceasta este o chestiune sensibilă aşa că
trebuie să fim precauţi cand vorbim despre ea. Putem primi critici negative din partea multora din poporul nostru.” De
îndată ce pastorul a terminat de spus ceea ce gândea, Iisus, care stătea lângă mine a spus: „Este ceva ce eu nu pot face?
Pastore Kim, nu iti mai face griji! Am invitat multe suflete din cer să se alăture Bisericii Domnului, deoarece serviciul
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acesteia este axata pe Mine şi pe viaţa spirituala. În viitorul apropiat am de gând să ii iau pe mulţi dintre slujitorii mei bine
cunoscuti din Biblie ca sa asiste personal le predica din Biserica Domnului, şi membrii congregaţiei cu darul de vedere
spiritual ii vor vedea în mod clar şi vor avea conversatii cu ei.”
Plina de o emoţie copleşitoare, m-am uitat la Isus, strigând: „Wow! Isus! Asta înseamnă că strămoşii noştri de credinţă,
Avraam, Moise şi Ilie vor participa la serviciul bisericii noastre!” Isus a răspuns: ”Da, da. Desigur, da! Chiar acum toti
sunt nerăbdatori să viziteze Biserica Domnului.”
De îndată ce am ajuns acasă, am împărtăşit acest lucru cu fratele meu, Joseph, şi el a răspuns imediat: "Wow! Apoi as dori
să ma întâlnesc şi sa vorbesc cu fetele lui Iov prima data." Când am auzit, am fost geloasa. Isus încă o dată, mi-a dat
Cuvântul Său si mi-a spus sa-i reamintesc tatălui meu sa înregistreze exact ceea ce s-a discutat astăzi.
* Procesul primirii lui Isus
„Daca-L marturisesti cu gura ta pe Isus Cristos, si crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit. Caci
prin credinta din inima, si prin marturisirea cu gura se ajunge la mantuire.” (Romani10:9-10)
Isus mi-a explicat: ”Pistrui! Pentru ca cineva să fie mântuit, el trebuie să creadă şi să mă primească sincer, adânc în inima
sa, dar cel mai important si esenţial este să ai o inimă şi o minte sincere. Mulţi dintre cei care M-au primit ajung în iad,
pentru că în timpul rugăciunii de spovedanie, ei au recitat pur şi simplu rugăciunea, fără sinceritate!”
Isus a spus, de asemenea: ”Mulţi mărturisesc ca M-au acceptat şi M-au proclamat în inimile lor, şi cu gurile lor, ei cred că
sunt mântuiţi, deoarece ei au crezut în mine pentru mult timp, dar, nu durata de timp este cea care determină mântuirea ta.
Este procesul de rodire a fructelor in caracterul tau, care te conduce mai aproape de atingerea mântuiri. Mulţi cred orbeşte
o învăţătura greşită, si anume că simpla recitare cu gura va garanta mântuirea lor - şi se află sub iluzia că vor merge în cer.
Mântuirea trebuie să fie realizata prin frică şi cutremur şi fiecare individ trebuie să crească în credinţă sinceră.” Isus este
cu inima franta si frustrat că atât de multe suflete ajung în iad pentru că au crezut în mod eronat.
L-am întrebat pe Isus: "Isus! Ce trebuie să fac? Pot primi mântuirea ?"şi Isus, plin de har, a răspuns:" Da, desigur. De ce
nu ar primi Pistrui mântuirea mea? Dar, tu, de asemenea, trebuie să se supui cu sârguinţă şi trebuie sa trăiesti cu fidelitate.
Ai înţeles? "Am făcut o promisiune şi a zis:" Da, Doamne! Eu voi trăi aşa cum ai spus."
"De aceea, iubitii meu, după cum aţi ascultat întotdeauna, nu numai în prezenţa mea, dar acum cu mult mai mult în lipsa
mea, duceti pana la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur." (Filipeni 2:12)
"Primind ca sfârşit al credinţei, mântuirea sufletelor voastre." (1 Petru 1:9)
Kim, Joseph: *Joseph se intalneste cu o femeie demon
Ma concentram rugandu-l pe Dumnezeu pentru a primi darul de vedere spirituala si eram in foc rugandu-ma în limbi
atunci când, la aproximativ 3 metri in fata mea a aparut o persoană cu haine albe, cu spatele la mine. In timp ce ma rugam
m-am gandit: "Cine este această persoană care sta cu spatele la mine?" Nu arata ca un barbat, deoarece avea parul lung si
drept, legat in coada şi tremura un pic. Am devenit foarte curios şi teama mea a început să crească, de asemenea.
Am fost convins ca era un demon, iar acesta, fără sa-i pese, s-a aşezat pe spate, in fata mea. Teama mea a crescut si mai
mult. Dintr-o dată, în acel moment, cu un strigăt, "Ahhhh!", capul demonului s-a apropiat de mine, şi am fost sigur că mi
s-a oprit inima. Demonul feminin si-a răsucit capul cu gura larg deschisă, iar sângele ii iesea abundent din coltii
proeminenti din partea de sus şi de jos a gurii. Aceasta si-a îngustat ochii şi s-a uitat în jos, spre mine, spunand: "Te voi
trimite în iad!" Cand am auzit asta am fost îngrozit şi nu am ştiut ce să fac, aşa că am început să mă rog pentru a riposta:
"Hei, tu demon murdar! În numele lui Isus, fugi de la mine! Pleaca de la mine!"
Dar demonul nu s-a retras usor. In schimb, m-a atacat, incercand sa ma zgarie cu unghiile sale lungi si ascutite. Deseori
am memorat versete din Bibile, pentru a fi pregatit atacurilor demonilor, asa ca am strigat: „Supuneti-va lui Dumnezeu!
Impotriviti-va diavolului si el va fugi de le voi!” (Iacov 4:7) Totusi, acest demon feminin nu a plecat, deoarece era un
demon rautacios. Am inceput sa recit cu glas tare, (Matei 16:17), plin de autoritate: „Acestea sunt semnele care ii vor
urma pe cei ce vor crede: in numele Meu vor scoate demnoi; vor vorbi in limbi noi...” In acel moment, pentru prima data,
demonul a fugit de la mine.
Am continuat să ma rog după acest incident, si atunci nenumărati demoni femei s-au apropiat incontinuu de mine, din nou.
Până în prezent, înainte de a primi darul vederii spirituale, am plâns de multe ori şi m-am îngrijorat de faptul că niciodată
nu il voi primi. Când am vazut cât de repede sora Baek, Bong-Nyo, Haak Sung şi Joo-Eun au primit darul vederii
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spirituale şi cand am aflat despre luptele lor spirituale cu demonii, niciodată n-am visat că aş fi putut experimenta si eu
acest lucru. Asa cum noi putem vedea cu ochii nostri si putem vorbi, demonii erau clari şi, desigur, vizibili ochilor noştri.
Noi putem să ii percepem cu toate simţurile noastre. Au contiunat sa ma atace demoni cu un ochi lipsă şi, uneori, demoni
cu ochi stralucitori, precum şi un demon albastru cu ochii ca ai unei pisici, şi mulţi demoni feminini, dar eu i-am scos
fiecaruia ochii şi i-am aruncat departe de mine .
Apoi, brusc, a fost linişte şi nu am mai putut vedea nimic, aşa că am continuat să ma rog în limbi. Atunci a aparut un uriaş
porc sălbatic, cu colti ascuţiti pe ambele părţi, strigand cu voce tare: "Claxonează!" Cu un abur fierbinte iesindu-i din nas
si din gura, porcul m-a lovit, iar mirosul acela dezgustător mi-a facut greata. Fără niciun avertisment, atunci când eram
total nepregătit, mistreţul m-a lovit la cap, aşa ca Haak-Sung, care se ruga lângă mine a strigat: "Iosif, ai grija - este
periculos!", şi cu acel avertisment, el s-a confruntat faţă în faţă cu mistreţul. Fratele Haa-Sung a luat vierul de gât şi l-a
trantit la pământ, apoi vierul a tipat: „Claxonează!”, dupa care a dispărut.
Am oftat, "uau!", pentru a-mi calma tensiunea şi am început să ma rog în limbi in continuare. De data aceasta am văzut un
bolovan mare; era de fapt o roca întunecata. Am început să văd ceva ce semana cu niste lupi, unul câte unul, strigând:
"Aooooo! Aooooo! Aoooo!" Mi s-a facut din nou pielea de găină. În acelaşi timp, fara sa realizez, o anaconda aluneca
alaturi de mine, incepand sa ma infasoare, sufocandu-ma - aceasta s-a întâmplat literalmente cat ai clipi din ochi.
Când mi-a fost dificil sa respir, în acel moment m-am gândit că va fi doar o chestiune de timp pana sa mor, aşa că am lovit
şi m-am luptat, dar nu aveam energie în mine ca să ţip. Cu toate acestea, mi-am adunat toate puterile: "Doamne, Doamne!
Întăreşte-mă! Dă-mi putere!" şi imediat am fost plin de putere. Am luat anaconda cu mâinile mele şi am aruncat-o departe.
În cele din urmă, după ce am învins atacurile demonilor, am simţit ca rugăciunea mea a câştigat brusc putere şi am zburat
cu o viteză de necrezut spre cer. Am simţit totul foarte clar. Atmosfera care incadra pământul era roşcata, uşor catre
galben şi a fost atât de frumos!
Kim, Joo-Eun: * Demonul in forma de porc salbatic
Demonul sub forma de mistret care a apărut înaintea fratelui meu, Joseph, a început sa se indrepte spre mine afişand o
culoare gri, cenuşie. Am fost atât de speriata incat am deschis ochii, şi mistretul a dispărut. Am închis ochii din nou şi miam continuat rugăciunea. Acolo, în faţa mea era o pădure adâncă şi eu mergeam prin ea, singura. Apoi, porcul pe care lam văzut putin mai inainte a reapărut brusc, indreptandu-se catre mine cu mare viteză, încercând să se ciocneasca cu mine.
Am fugit cat am putut de repede departe de mistreţul care ma urmarea la nesfârşit... Atunci am văzut înaintea mea un
drum larg şi am fugit în mijlocul drumului. Acolo L-am văzut pe Isus.
Am strigat la El: "Isus, Isus! Te rog salveza-mă! Mistretul ma ataca!", şi am fugit în braţele Domnului. Domnul m-a
mângâiat şi a spus: "Draga Joo-Eun, nu-ti face griji." Isus a apucat apoi mistreţul sălbatic, i-a scos toata blana, şi l-a batut,
in timp ce mistreţul striga de durere. Isus a aruncat apoi mistretul departe de mine.
* Casa mea din Rai
Am spus: „Iubitul meu Isus, as vrea sa vad casa mea din Cer. As vrea sa o vad. Te rog, arata-mi-o, macar o data!”, l-am
rugat pe Domnul. In acea clipă, peisaje diferite s-au desfăşurat în faţa ochilor mei, o privelişte incredibilă scaldata într-o
mare lumina, aşa incat nu puteam ţine ochii deschişi. La o anumita distanţă era o casa enorma, în diferite nuante
strălucitoare de roz. M-am gândit in mine: “Imi place culoarea roz, .... Wow! Nu ştiu cine este proprietarul acestei case
este, dar sunt atat de invidioasa, foarte invidioasa." Isus m-a ţinut de mâna şi m-a condus mai aproape de casă şi mi-a spus
că ar trebui să aflam a cui era casa, aşa că L-am urmat. Am fost atât de fericita incat am crezut că o să leşin.
Această casă nu era a nimanui altuia decât a mea, iar pe ea se putea citi “casa lui Pistrui”, - porecla mea. De departe casa
arata roz, dar când m-am uitat mai atentă erau de fapt mai multe culori diferite, amestecate, strălucitoare. Casa mea din
ceruri era minunata, mare şi înalta, asa incat, atunci când am stat in faţa uşii m-am simtit ca un fir de praf. Lăţimea ei era
semnificativ de mare, de asemenea. Isus ştia deja că culoarea mea preferata era rozul şi, în consecinţă mi-a pregătit casa
de un roz strălucitor. La intrarea casei mele stateau doi îngeri înalţi purtând săbii, şi când m-au văzut, s-au plecat cu
respect zicand: "Bine ai venit, sora Joo-Eun!" Nu am intrat in casa, m-am bucurat doar de exterior.
Erau atât de multe pietre preţioase şi diamante incrustate în uşă şi în pereţi cm nu am mai văzut niciodata, şi atunci când
lumina stralucea peste acestea nu mai puteam gândi normal. Unele zone ale casei erau modelate ca şi cum ar fi fost blocuri
Lego, iar casa a crescut si mai amre, inflorind ca o dimineata glorioasa. Nu ştiu de ce, ma gandeam că toate casele arătau
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mai mici decât a mea. I-am multumit lui Isus iar si iar: "Isus, Isus, iubitul meu! Mulţumesc foarte mult. Este magnific si
frumos!" Atunci Isus mi-a răspuns:" Eşti binevenita, Joo-Eun! Data viitoare te voi duce în interiorul casei tale, deci roagăte cu sarguinta." De asemenea, Isus mi-a promis că, atunci când fac ceva cu credinţă, orice ar fi, El imi va construi casa
mai mare şi mai mare.
Lee, Haak-Sung: * O rugaciune care se inalta pana la cer
In timp ce ne rugam, Isus trecea pe langa fiecare dintre noi zambind si spunand: “As vrea să văd în special a cui rugăciune
se va urca pana la cer, aşa că haideţi să vedem!", şi de îndată ce El a spus acest lucru, fiecare dintre noi în acelaşi timp, a
început să se roage, încercând să fie plin de focul Duhului Sfânt. M-am simţit ca şi cum am fi tras cu un pistol de
rugăciune.
Isus a spus cu voce tare: "Să vedem. Asta-i bine, bine! Cum era de asteptat, pastorul Kim face foarte bine! Da, da, faci o
treaba buna. Fii tare, mai mult foc, mult mai serios! Oh, da, faci bine. Minunat ... Sora Kang, Hyun-Ja, ea este mireasa
mea si de asemenea, se roaga cu voce tare! Da, asta e! "Apoi Isus s-a concentrat pe audierea lui Joseph, a lui Joo-Eun, a
mea, a lui Yoo-Kyung, a mamei mele, şi a Diaconitei Shin. Isus a trecut înainte şi înapoi printre noi, pentru a examina cat
de sus se ridicau rugăciunile noastre. Eu am putut vedea clar că rugăciunile noastră erau ca intr-o intrecere şi
performantele noastre au fost afişate ca niste linii pe un grafic.
===== 10 Februarie, 2005 =====
“Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă, precum este scris: "Neprihanitul va trai prin
credinta." (Romani 1:17)
Kim, Joo-Eun:* Joo-Eun vede intrarea in Iad
Ma rugam cu voce tare atunci când lumina stralucitoare a lui Isus s-a apropiat de mine. Isus m-a luat de mana si mi-a
spus: "Pistrui! Trebuie să vii cu mine, urmeaza-ma." I-am răspuns:" Da, Isus." De îndată ce am tinut mana Domnului, am
călătorit de-a lungul unui tunel întunecat şi lung, şi am inteles imediat ca eram în iad.
Ca de obicei, drumul în iad este întotdeauna in întuneric şi-mi dă frisoane. Ne-am plimbat o vreme si in timp ce ne
plimbam, pe partea stanga a drumului am văzut în mod clar înaintea mea o săgeată mare. La început părea că săgeata
indica pur şi simplu o anumită direcţie, dar în curând am realizat că nu era nicio altă cale in alta parte decat unde era
indreptata directia sagetii. Când am intrat mai adânc, am vazut un semn clar pe care se putea citi "Intrarea in Iad" şi, in
acel moment, inima mi s-a strans din nou. Domnul a citit repede ce era in mintea mea şi a spus: "Joo-Eun, nu iti fa griji.
Te voi proteja ".
Mai departe de intarea in Iad, drumul era roşu aprins, si nu am putut sta in acea căldură arzatoare. Se părea că totul era
fierbinte din cauza căldurii extraordinare. Am îndurat cat mai mult posibil, dar am devenit si mai speriata şi îngrozita, aşa
că am strigat: "Isus, Isus! Este prea cald, iar eu sunt speriata!" Domnul m-a mângâiat, aducandu-mi aminte să nu imi fac
griji..
În cele din urmă, când uşa iadului s-a inchis si am inceput sa simt caldura focului puternic, ţipetele nenumăraţilor oameni
s-au auzit toate dintr-o dată. Multe drumuri se stramtau, se împărţeau şi se conectau cu multe alte drumuri, şi pe ambele
părţi ale drumurilor erau stânci fara sfarsit. Flăcările mici şi mari de foc pareau vii şi urcau pe părţile laterale ale stâncilor.
La stânga erau multe vase gigantice pentru prăjit, cu mânere pe ambele feţe. In fata mea am văzut mulţi oameni care erau
gătiti de vii în tigaie, dar era o imensa diferenţă fata de ceea ce vedeam acum. Tigaia era de zece ori mai mare decât un
teren de atletism normal.
Tigaia era umpluta cu corpuri goale şi acolo era atât de mult fum. Demonii au început să toarne pe trupurile oamenilor o
substanţă asemanatoare uleiului, iar oamenii au început să ţipe şi alerge frenetic încercând să evite grăsimea. Sub
picioarele lor, tigaia a devenit roşie, fierbinte de la foc, şi de sus demonii ii băteau şi turnau ulei încins pe ei. Oamenii
aratau ca ca si cum ar fi fost îmbrăcaţi în zdrenţe, dar aceea era de fapt carnea lor desprinsa de pe oase, de parca ar fi fost
smulsa cu dintii.
De asemenea, pe cealaltă parte era un munte ca un zid si fiecare parte a pereţilor era acoperita cu nenumărate găuri.
Aceste gauri erau conectate, din partea de sus până in partea de jos a iadului, si in interiorul găurilor întunecate se auzeau
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imcontinuu tipetelor oamenilor. Mirosul era oribil, asa ca am zis: "Isus! Ma simt rău de la stomac şi este insuportabil!",
astfel încât Domnul a răspuns:" Desigur, Joo-Eun! Te asigur că in curand nu vei mai putea mirosi nimic." El mi-a atins
apoi nasul, permitandu-mi numai să văd şi să simt lucrurile din jurul meu.
In jurul tigaii, erau mulţi si diferiti demoni. Erau demoni care seamănau cu o femeie bătrână, cranii cu părul scurt, cu părul
alb, diverse specii de şerpi, şi demoni cu capete de animale, demoni cu aripi de liliac care zburau prin jur, precum şi
nenumărati alti demoni. Fiecare dintre acesti demoni purta o armă mortală.
Erau, de asemenea, mulţi demoni ciudati, care tineau cate o lama uriasa. Atunci când oamenii, care erau intr-o teribilă
durere, strigau şi încercau sa iasa afară, acesti demoni aveau sarcina de a-i înjunghia în mod repetat cu lama, de a le strivi
corpurile, aruncându-i înapoi în foc.
* Kebab omenesc in Iad, semanand cu Kebab de pui
Isus m-a dus în altă locaţie unde am aproape lesinat din cauza a ceea ce am fost martora. În drum spre casă de la şcoală,
ma bucuram de multe ori cand cumparam prepeliţe fierte şi kebab de pui ca sa le mananc la magazin. Dar, când am văzut
in iad o imagine care semana cu acel kebab de pui, am fost socata si am inceput sa tremur in teroare. A fost o privelişte
atât de înspăimântătoare, incat nu L-am mai observat pe Isus stând alături de mine. Un bărbat, apoi o femeie, apoi un alt
bărbat şi asa, în mod ordonat, ei erau adunati laolalta, şi nu erau împrăştiati deloc, poate pentru că demonii gigant ii legau
cu grija. Toţi oamenii erau goi şi erau stivuiti pe mai multe niveluri. Unele gramezi aveau aproximativ 40 de m inaltime,
unele erau înalte de 100 de m, şi altele aveau 165 de m inaltime.
Teroarea oamenilor era atât de vie, şi se părea că nu aveau nicio posibilitate să impiedice ceea ce se întâmpla. Când
gramada umana a fost gata, demonii au luat un tirbuşon lung si ascutit, care era mult mai mare decat gramada umana, şi a
strapuns-o. Curând tirbuşonul a pătruns prin pieptul ultimei persoane din partea de jos a gramezii umane. În acel moment
a rasunat un ţipăt simultan, chinuitor, ca şi cum s-ar rupe ceva: "Ahhh! Te rog, ajuta-ma! Te rog, te rog! Stop!"
Demonii gigantici au fixat oamenii la loc, au luat un alt tirbuşon lung, şi de data aceasta, le-au străpuns zona de jos a
abdomenului, iar apoi au organizat kebabul uman inca o dată. Oamenii au continuat să strige, pledând pentru milă. Alti
demoni i-au abordat, rânjind, fiecare deţinand cate un băţ lung cu care au început să înjunghie şi sa strapunga oamenii.
"Salvaţi-mă! Vă rugăm, nu mai facesti asta! Stop, opriti-i! ! Ai naibii demoni!", oamenii turnau blesteme - dar fara nici un
folos. Sângele a început sa se reverse din oameni. Parea ca atunci când mama fierbea cartofi dulci. Ea folosea un beţigaş
din metal si il băga in cartofi pentru a vedea dacă acestia erau fierti pe deplin.
Ce a fost uimitor a fost faptul că, deşi oamenii se luptau cu toată puterea, lovind si tipand, ei nu cadeau. Demonii erau atat
de inalti, incat inaltimea lor atingea aproape cerul, şi părul lor era cret, iar sprâncenele şi genele lor erau ca nişte viermi
dezgustători. „Yuk! Acest lucru este oribil. Oh, e oribil!” mi-am exprimat dezgustul, involuntar!. Demonii au continuat să
strige cu voce tare si sa rada: "Wow! Acest lucru este mare. Este grozav!", şi au strigat iar si iar. Tirbuşonul lung cu care
demonul injunghia gramada de oameni avea un mâner mare, şi alţi demoni au venit şi i-au ridicat pe oameni spre focul
mistuitor. Apoi ei i-a pus în flăcări şi au început să ii roteasca. In acel moment, oamenii de pe tirbuşon au început să urle
şi mai tare de durere. "Ahhhh, salvează-mă! Durerea asta ma omoara! Ouch, e atât de cald! "Demonilor nu le păsa de
ţipetele agonizante ale oamenilor şi au continuat să ii găteasca de vii în foc. Oamenii sufereau din cauza durerilor
provocate de frigaruia de kebab deoarece erau gatiti de vii, toti in acelasi timp. L-am întrebat pe Isus: "Isus, cum pot ei
simti toate aceste dureri îngrozitoare? Sunt atat de speriata!", iar apoi Domnul mi-a răspuns," Joo-Eun! Indiferent ce fel de
pedepse dureroase le sunt date oamenilor de aici din iad, toate simturile lor sunt încă vii - aşa cum este pentru oamenii
care trăiesc pe pământ. Să ascultăm acum ceea ce spun demonii."
Demonii au luat grătarul din oameni de pe foc şi au spus: "Pare delicios! Care dintre aceste proşti ar trebui mancati mai
intai, în ordine sau de la mijloc?" Oameni de pe grătar nu erau morţi, ci ei erau arsi şi negrii, dar încă în viaţă, complet
epuizati.
Fiecare demon a luat cate un băţ, spunând: "Oh, nu conteaza. Ii voi manca in ordine!"; şi apoi a început sa rupa carnea de
pe gratar. Lor le placea carnea crocanta si o ronţăiau cu placere de pe cartilaje şi de pe oase. Sunetul ronţăitului, de fiecare
dată când demonul mesteca oasele zdrobite ale oamenilor, se auzea in gura demonului. Oamenii ţipau de durere şi, în
curând, au dispărut in gura demonului.
Următoarea persoană de pe băţ astepta, speriata şi a început să ţipe şi sa loveasca cu piciorul, dar fara niciun folos. Toti
erau arsi şi negri si zguduiti violent în teroare. Am asistat cum una câte una, persoanele au fost mancate de vii de către
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demoni, şi am fost plina de tristeţe şi lacrimi imi curgeau pe fata. "Isus, Isus! Mă simt aşa de rău pentru aceşti oameni. Ce
trebuie să fac? Eu nu mai pot suporta să ii vad!", am spus suspinand.
Celor arsi în foc şi mâncati de către demoni a inceput sa li se regenereze carnea şi oasele. Apoi au fost condusi în grupuri
şi unii individual de catre demoni diferiti urmand să fie transferati în alte părţi ale iadului. Demonii nu le-au spus unde
urmau sa fie dusi, dar atunci când o suferinta s-a încheiat, fără nicio consideratie, toţi erau mutati într-un alt loc.
Oamenii strigau: "Unde sunt ne duceti acum? Va rugăm, lăsati-ne în pace. Aveti mila!"; şi atunci când au întrebat,
demonii au răspuns: "Taceti proştilor! Taceti din gura şi urmati-ne!” Au început să-i înjunghie cu o secera albăstruie şi iau bătut grav. Apoi Isus m-a dus în altă locaţie.
* Un munte enorm de instrumente de tortura
"Isus! Unde mă duci acum?" Când l-am întrebat pe Domnul, El mi-a răspuns ca voi sti cand voi ajunge acolo şi am fost
dusa din nou in locul in care era seful demonilor, Satana. Satana era aşezat pe tronul său. Dar, acolo era ceva deosebit,
pentru că pe masa mare dinaintea lui Satana se gaseau cantităţi imense de instrumente oribile, ascuţite şi înfricoşătoare şi
multe arme îngrămădite. Apoi, am vazut o parada nesfarsita de oameni. Era un număr foarte mare de oameni, nu am
niciun simţ al proporţiei ca sa imi dau seama câţi oameni erau.
Privind mai atentă instrumentele de pe masa, am vazut multe instrumente pe care le-am recunoscut pentru că le puteam
vedea zilnic pe pământ. Erau seceri de un albastru lucios, topoare, lame de diferite dimensiuni, cârlige, care erau mai mari
decât furcile omenesti, bice, aparate de ras, ascuţite, sape, şurubelniţe, masini de gaurit, suliţe, arme de foc, şi multe
instrumente care pot fi utilizate pentru a bate şi a taia. Feţele oamenilor au palit, gandindu-se la ceea ce urmeaza.
În timp ce Isus şi cu mine ne uitam la demonul rege, Satana, stand într-o groapă mare, Iisus a spus: "Să mergem înca un
pic mai departe." şi El m-a tras de mână. O parte din mine era speriata, dar m-am simţit în siguranţă pentru că Isus era de
partea mea. Dupa un timp am ajuns în locul în care era demonul rege, Satana şi slujitorii lui si am început să privim
sufletele mai îndeaproape.
* Joo-Eun in fata lui Satan din nou
În iad, Satana arunca blesteme asupra sufletelor, pregătindu-se în acelaşi timp pentru a le tortura. Ochii nostri s-au intalnit.
Când ochii noştri s-au întâlnit, si-a lasat privirea în jos şi brusc, intr-un mod înfricoşător, a ţipat tare: "Tu! De ce esti aici
din nou? Lasă-ma acum! De ce, de ce din nou? Huh, de ce tot vii aici? Vrei sa încerci sa-mi scotii ochii şi sa-mi rupi
aripile din nou, ca data trecuta? Hei! Nu sunt aripi de data asta. Nu le-am facut. Hei, tu scroafa! Hei, tu curva! De ce mă
deranjezi în permanenţă?" Am fost blestemata in toate felurile, asa incat nu îndrăznesc să repet ceea ce el a continuat sa
scuipe catre mine. Regele demonilor avea cu siguranta o furie profundă faţă de mine, dar el era în gardă în fata mea pentru
că ii era teamă că mi-as putea folosi autoritatea lui Isus ca să ma răzbun.
Satana nu mă vedea ca pe o minora; în schimb el m-a înjurat fără încetare, ca atunci când adulţii ignoranţi şi nejustificat
de supărati se angajeaza într-o luptă fara de control. In tot acest timp el era insa prudent, atent la expresia lui Isus. El a
început să vorbească din nou, dar fara injuraturi, pentru că era speriat de Isus, care stătea lângă mine, şi el a strigat din toti
plămânii: "Ahhhh, omule! Ahhhh, omule!" În acel moment Isus i-a aruncat o privire fermă, şi Satan a devenit timid,
lasandu-si capul in jos, incapabil să vorbească, şi apoi a căzut întins in fata!
Nu am vrut să pierd această ocazie şi am strigat din nou la demonul rege: "Hei! Al naibii, Satana! Vrei o bucata din mine?
La naiba cu tine!" Când i-am răspuns, fără să se teamă de Isus, el a izbucnit în râs cu voce tare. Aşa cum am făcut-o
înainte, am vrut să ma urc pe Satana şi am vrut să-l sfâşii, dar Isus m-a convins: "Joo-Eun! Este de ajuns!" El a continuat:"
Pistrui dragă.! Dacă provoci incontinuu acesti demoni murdari, ei se vor ascunde şi te vor ataca, producandu-ti o mai mare
durere, asa încât, de această dată lăsa-l să plece."
După aceasta demonul rege a continuat sa scuipe blesteme de neconceput la adresa mea, şi pot spune sincer ca n-am fost
blestemata atat de mult în toata viaţa mea. Am fost atat de furioasa, şi ca să ma răzbun am început să-l blestem, dar am
realizat că nu vroiam să imi umplu gura cu astfel de mizerii, aşa ca m-am oprit. Apoi am pledat la Isus: "Isus! Acest
Satana murdar m-a blestemat prea mult. Sunt atât de supărata şi asta ma ucide pe dinauntru!" Si tocmai atunci Isus a
poruncit cu voce tare: "Pe cine crezi că injuri chiar acum? Eşti doar un demon murdar şi îndrăznesti să o blestemi pe
copila mea, pe Joo-Eun?" La care Satana a răspuns cu glas tremurat şi a promis: "Da, desigur. Eu nu-i voi face nimic mai
mult. Îmi pare rău. Nu voi face asta din nou."
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Am fost atât de entuziasmata incat am început o altă rundă de atacuri asupra lui Satan, bombardandu-l cu calomnii
abuzive. Satana se uita în jos la mine, neputincios, dar privirea lui imi comunica că el se va răzbuna mai târziu. El a
repetat apoi cu o voce slaba: "Eşti moarta. Te voi avea mai tarziu!" Cu atentie la expresia lui Iisus, l-am provocat pe
Satana, spunând: "Eşti aşa de supărat? Ha-ha!", şi am continuat sa-l necajesc. Demonul a fost pe punctul de a exploda de
furie. I-am spus lui Isus: "Isus! Cred că vreau să merg acum, pentru că nu mai vreau să-i vad fata murdara!" Apoi regele
demon, foarte iritat, cu un glas feroce a spus:" La naiba, ce-ai spus?"
Isus mi-a spus: "Joo-Eun, iadul este locul unde suferinta este pentru eternitate. De asemenea, toate sufletele din iad sunt
aici pentru că au refuzat să Mă accepte pe pământ - şi este un păcat de neiertat. Eu as vrea să-i iert, dar ei au pierdut deja
această şansă. Ei sunt păcătoşi, prin urmare, ei trebuie să îndure şi să sufere, indiferent de pedepse, iar acestea sunt pentru
eternitate. În iad unele pedepse sunt stabilite pentru o persoană, iar pentru unii nu este aşa, dar indiferent de asta, fiecare
va avea de suferit diverse calamităţi şi va trăi veşnic în mijlocul acestui blestem." Apoi Isus a vrut să mă ducă in altă
locaţie. Asa ca L-am urmat.
* Camera cu insecte otravitoare
Isus si cu mine am intrat intr-o camera plina cu insecte otrăvitoare, când brusc am realizat că eram captiva acolo singura.
"Doamne, Doamne! Unde eşti?" dar indiferent cat de mult L-am chemat, Domnul nu era acolo. Acum inteleg cum s-a
simţit sora Baek, Bong-Nyo. Acest scenariu îngrozitor, rece şi dezgustător, a devenit realitatea cu care aveam de-a face.
Eram captiva într-o cameră mică, întunecată, şi un aer dens, umed mi-a străpuns nările. Cateva momente mai tarziu, niste
insecte ciudate mişunau în jurul meu, iar eu nu eram conştienta de unde au venit. Erau unele care semănau cu omizile,
larve, viermi, miriapozi, si multe alte specii cu care nu sunt familiarizata, şi ele au început sa se târasca pe mine. Am
crezut că am să leşin şi am urlat cu disperare: "Yuck! Doamne, unde eşti? Hei, voi insecte dezgustatoare! Focul Duhului
Sfânt! Cu focul Duhului Sfânt va ard acum!" Si le-am dat jos de pe mine. În consecinta, focul Duhului Sfânt a venit din
corpul meu şi într-o clipă a incinerat toate insectele care se târau pe corpul meu.
Dar, insectele de pe podea au continuat să se târască iarasi până la corpul meu. "Isus, Isus! Te rog, salveaza-mă! Unde
eşti?" Am strigat dupa Isus, dar El nu era nicăieri de văzut. "Oh, Iisuse! De ce-ai m-ai adus in acest loc?", am strigat si iar
am strigat. În cele din urmă Isus a apărut şi m-a luat de mâna, ducandu-mă înapoi la biserică.
Isus m-a întrebat ce am făcut, şi i-am răspuns că niciodată nu mai vreau să ma întorc în acea camera. După răspunsul meu,
Domnul a răspuns: "Vei fi bine! Esti un copil cu credinţă puternică, prin urmare, vei putea îndura orice. Eu te voi folosi cu
putere." Domnul mi-a promis să mă ducă înapoi in iad mai des, deoarece este cel mai bun mod pentru a debloca darul
vederii spirituale şi pentru a avea discernământ, iar prin vizitele in iad, lucrurile vor deveni mai clare în curând .
===== 11 Februarie, 2005 =====
"V-am scris vouă, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris vouă, tinerilor, fiindcă
sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi l-aţi biruit pe cel rău. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile care sunt în
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatalui nu este în el. Pentru ca tot ce este în lume, pofta firii pământeşti, şi
pofta ochilor, şi mândria vieţii, nu este de la Tatăl, ci este din lume. "(1 Ioan 2:14-16).

Pastorul Kim, Yong-Doo: * Un demon militar intra in sora Baek, Bong-Nyo
În timpul serviciului de rugăciune de noapte, pentru cateva clipe, sora Baek Bong-Nyo parea absenta, şi în acel moment
demonii au intrat în ea, ca un roi de albine. După inchinarea de aproximativ trei ore, şi dupa predica, m-am scuzat pentru a
folosi toaleta, si cand m-am întors, am vazut demonii continuand sa intre în sora Baek, Bong-Nyo. Ea se tavalea pe podea
plangandu-se de durere severă, şi nu puteam sa stau si sa ma uit la ea vazand-o in felul acesta. Mi-am adunat echipa
pentru rugăciune de urgenţă şi am început să ne rugam în regim de urgenţă, ca şi cum viaţa noastră ar fi depins de asta.
De ce? Aveam o idee de ce demonii au intrat în sora Baek, Bong-Nyo, dar nu ştiam pentru care motive. Am început seara.
Am luptat cu disperare ca să alungam demonii, până în dimineaţa următoare. Chiar şi cu capacităţile mele spirituale
puternice, impreuna cu puterea fizica, am început treptat să se obosesc; apoi ceilalţi membri ai echipei de rugăciune au
devenit lipsiti de energie şi, unul câte unul, am cazut de epuizare.
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Asa cum s-a mai intamplat inainte, Isus statea acolo, fără să spună un cuvânt şi foarte silenţios El ne-a observat. Noi
suntem mereu în grabă, solicitam de urgenţă ajutorul Său şi avem nevoie de soluţii, insa Isus controleaza toate lucrurile.
El s-a asigurat că am îndurat fiecare pas care trebuie facut. Când am vazut prin ochii mei spirituali, mi s-a confirmat faptul
că acesta a fost procesul.
Intreaga noapte am strigat şi ne-am continuat lupta spirituală urmarind demonii, precum şi fiind urmăriti de demoni.
Eram in atac şi in retragere şi, în timp ce eram angajati în luptă ofensiva şi defensiva, Isus ne observa mereu, gândind
profund. Isus cântărea credinţa noastră, şi El a vrut ca noi să ne facem munca cu credinţă. Dar, atunci când am ajuns la
limita într-o situaţie, El personal a intervenit. Aşa cum am presupus, Isus ne testa limitele. Am aflat mai târziu că Isus se
pregatea să ne trimita,după un anumit timp,doi îngeri pentru a alunga demonii.
Atunci când eram fata in fata cu demonii, cand aplicam planurile de luptă defensivă şi ofensivă, şi, de asemenea, in
momentul în care forţa fizică şi spirituală ne erau epuizate, ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi luptat până la sfârşit cu
credinţă, si daca am fi renunţat? Domnul are aşteptări foarte mari de la noi, prin urmare, trebuie să încercăm să muncim
din greu şi sa-I îndeplinim speranţele,tot timpul.
În special într-o luptă spirituală, victoria poate fi obţinută prin rugăciune şi încredere în Isus. Nu există nici o altă cale. În
plus, partea noastra omeneasca, gândurile temporare de odihnă sau de retragere din strategia de luptă, nu pot intra minţile
noastre. Când ne-am gandit la asta, toti membrii familiei Bisericii Domnului nostru s-au implicat cu totii nebuneşte în
rugăciune şi chiar aratau ca niste nebuni.
Demonii malefici care au intrat în interiorul corpului sorei Baek, Bong-Nyo au fost exorcizati pe toată durata noptii, iar
noi i-am alungat unul câte unul. Cred ca am strigat, "În numele lui Isus!" si "Focul Duhului Sfânt!" de mii de ori. Forţele
demonice au rezistat până la sfârşit, chiar dacă acestea au fost arse de focul Duhului Sfânt si în cele din urmă a rămas doar
cenuşa.
Aşa că m-am gandit: "Din moment ce toti acestia sunt incinerati de foc şi transformati în cenuşă, s-a terminat!" Insa ceva
total neaşteptat şi de neînţeles s-a întâmplat. Cenusa a revenit apoi la viaţă şi s-a transformat într-un demon diferit. Nu am
reuşit să indepartez cenusa şi, desi obiectivul nostru a fost sa obtinem un rezultat victorios, situaţia a avansat la mai rău.
Acest lucru s-a întâmplat de nenumărate ori. Prin urmare, chiar dacă forţele demonice din interiorul cuiva sunt
transformate în cenuşă de focul Duhului Sfânt, trebuie să scoatem cenuşa complet pentru a fi asigurati. Sunetele
demonilor care au fost alungaţi erau asemanatoare cu sunetele din filmul "The Exorcist", asa ca am inregistrat sunetul ca
probă pentru a documenta corect evenimentul.

* Domnul taie demonii cu o foarfeca mare
Numarul de forţe demonice care au intrat în interiorul sorei Baek, Bong-Nyo întrecea orice ne-am fi putut imagina. A fost
ceva ce nu am putut înţelege cu mintea noastră. Fiecare dintre noi a căzut pe podea, în completă epuizare, şi abia apoi am
îndrăznit să Il deranjam un pic pe Isus. Demonii s-au răspândit în tot corpul sorei Baek ca benzile de cauciuc întinse. "Isus!
Nu vrei, te rugam, sa ne ajuti? Noi nu putem face nimic mai mult de atat! Ce fel de demoni sunt acestia, atât de puternici
şi de încăpăţânati că nu se pot desprinde de corp? Doamne, te rog ajuta-ne in această situaţie!", m-am plans lui Isus,
cerându-I să ne ajute, şi după mult timp Isus a intervenit în cele din urmă - pentru că eu cred ca aratam neajutorat.
Isus ţinea o foarfeca foarte ascuţită într-o mână, cu care El a început să-i foarfece fără milă pe demonii care acopereau
corpul sorei Baek ca benzile de cauciuc. In acel moment, duhurile demonice au strigat si au cerşit mila, insa s-au
transformat în cenuşă, iar apoi au devenit un fum şi au dispărut.
Cu o expresie severa, Isus a început să ne mustre: "Trebuie să va duceti lupta cu credinţa până la sfârşit, de ce credinţa
voastra a slabit? Când te rogi cu credinţă, nu există nimic ce sa nu poti face. De ce va este aşa de frică de demoni? "Ne-am
adunat corpurile si mintile la un loc pentru a ne regrupa şi ne-am pocăit sincer înaintea lui Isus. Apoi, după ce Isus a
primit toate rugăciunile noastre, El a zis: "Haideţi să dansam si sa sărbătorim cu bucurie!", aşa ca ne-am ridicat de unde
eram si am dansat din toate inimile noastre.
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Isus a schimbat apoi atmosfera, mangaindu-ne, si El ne-a vorbit cu simtire şi cu voce caldă: "Va spun voua, oilor din
Biserica Domnului: de acum inainte, când demonii şi forţele răului intră în corpurile voastre, nu va fie frică!! Înfrângeti-i
cu putere şi autoritate, deoarece nimic nu este imposibil cu credinţă; deci fiti îndrăzneţi şi puternici!" Isus a dorit ca noi să
obtinem victoria şi să înduram lupta cu credinta - indiferent de cât de greu este - fără a deveni tristi sau înfrânti. În schimb,
El a vrut ca noi să fim plini de bucurie şi victoriosi.
Dumnezeul nostru, Sfânta Treime personal ne-a creat, şi El ne utilizeaza pe fiecare dintre noi in plinătate. În ciuda oricarei
situaţii, un copil este fără grija sau ruşine cu privire la reputaţia sa sau la apariţia sa exterioara; in acelasi mod, noi, ca si
congregaţie, trebuie sa dansam şi să ne bucuram în timpul serviciului. Isus doreşte să fim puri ca nişte copilaşi.
Mulţi credincioşi astăzi, sunt conştienţi de acest adevăr, dar în realitate, atitudinea lor în timpul serviciului este foarte
diferita fata de tipul de serviciu pe care Il vrea Isus. Există zone în care avem nevoie sa fim puri ca un copil, dar, de
asemenea, ca un adult matur. "Şi a zis:, Adevărat vă spun că, daca nu primiti Imparatia Cerurilor ca niste copii, sub nicio
forma nu veţi intra în ea." (Matei 18:3) "Când eram copil, am vorbit ca un copil; am gândit ca un copil, m-am purtat ca un
copil. Când am devenit om matur, am lasat comportamentul copilăresc în urma." (1 Corinteni 13:11)
Domnul nu răspunde rugăciunilor noastre în momentul in care ne dorim, indiferent de moment sau de problema. Chiar şi
atunci când demonii au intrat în corpurile noastre fara nici un avertisment, Isus nu a rezolvat imediat problema, ci, El ne-a
instruit pentru a lupta impotriva demonilor cu credinţa noastră. Domnul a permis orice situatie care a facut ca credinţa
noastră să se maturizeze.
Sora Baek, Bong-Nyo: * Leul spiritual al Iadului
De îndată ce am ajuns la biserică demonii au intrat în trupul meu în timp ce mintea mi-a fost distrasa. Cand pastorul Kim a
mers la toaletă după predică şi s-a întors, cat ai clipi din ochi demonii mi-au intrat prin braţe şi picioare. Fara sa realizez,
mi-am lăsat garda jos devenind distrasa, şi a rezultat o greşeală gravă. Am strigat inauntrul meu: "Oh, nu, Doamne! Din
nou astăzi, pastorul şi congregaţia nu vor putea să se roage din cauza mea. Ce ar trebui să fac?"
Pastorul Kim în special, si-a folosit toată puterea ca să alunge demonii din mine, şi asta nu s-a intamplat doar intr-o zi sau
doua, ci in aceste zile el a scos afară demonii zi de zi. Ma simt asa de rau, şi nu ştiu cum să-mi exprim aprecierea pentru el.
Nu mi-am imaginat cât de greu este procesul de deblocare a vederii spirituale, si este oribil sa te ocupi de atacurile
demonilor. Când am început să primesc unul, doua si mai multe daruri spirituale, m-am întors palida, surprinsa. Demonii
pe care pastorul a inceput sa-i scoata unul câte unul m-au privit intr-un mod dezgustător. Acesti demoni murdari s-au
împrăştiat in tot corpul meu, apoi s-au strans laolalta într-o masă conglomerata care mi-a provocat o durere fizica
îngrozitoare, şi au repetat acest proces. Nu mai puteam suporta durerea de spate, si curand am cazut la podea. Am putut
vedea cu claritate demonii care erau inauntrul meu, si acesti bastarzi radeau, transformandu-se in diferite imagini. În
mijlocul nebuniei, un leu spiritual din iad deosebit de ciudat, purtand un palton coreean tradiţional, negru şi o căciulă
cilindrică coreeana (realizata din bambus sau din păr de cal), a apărut în faţa mea. Am fost ingrozita de frică şi mi s-a
facut pielea de găină pe tot corpul. Acest demon murdar se uita ţintă la mine cu fata lui alba ca o foaie de hârtie şi a
început să vorbească. În mâini avea un portret de-al meu şi cu un glas puternic, periculos a spus: "Hei, tu! Eu am de gând
să te duc in iad in seara asta, aşa că iată-mă. Te voi termina pana diseara, aşa că ar fi mai bine sa renunti!" Acest parazit
era determinat să mă ducă în iad, şi a rămas langa mine. Nu a contat cât de mult m-am rugat, nu am putut sa-l scutur de pe
mine. In acel moment m-am gândit in mine: "Oh! Acest leu vine din iad la cei care sunt pe patul de moarte si nu cred în
Iisus Hristos!" Nu imi pot da seama ce ar crede oamenii daca ar sti ce exista in realitate in domeniul spiritual..
Eu, la rândul meu, cu puterea Duhului Sfânt pe care mi-a dat-o Isus, am strigat: "Hei, tu demon murdar! Îţi poruncesc în
numele lui Dumnezeu, Sfânta Treime sa pleci înapoi în groapa iadului de unde ai venit! " Si l-am prins pe acest demon de
gât, aruncandu-l apoi departe de mine.
===== 14 Februarie, 2005 =====
“Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui! Dacă leul mugeşte, cine nu se va înfricoşa?
Şi dacă Domnul grăieşte, cine nu va prooroci? (Amos 3:7-8)
Joseph Kim: * Joseph primeste in sfarsit darul vederii spirituale
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Cand am început să ma rog in biserică, am observat stelele pe cerul nopţii şi universul în faţa ochilor mei, şi am fost în
mijlocul spaţiului nesfârşit, deschis al galaxiei.Domeniul spiritual despre care am auzit, era acum în mod clar vizibil
pentru mine, şi eu l-am putut vedea in timp ce eram încă în genunchi şi ma rugam în limbi, fără a cădea.
Corpul meu fizic, care era în rugăciune, simtea de asemenea, domeniul spiritual, iar sufletul meu experimenta cu claritate
fiecare senzatie in timp ce eram absorbit în lumea spirituală. Chiar şi cand am fost introdus în tărâmul spiritual, atunci
când m-am uitat înapoi, am putut vedea clar congregaţia bisericii în rugăciune.
* Ingerii si aripile lor
Pentru prima dată în toată viaţa mea am văzut îngerii atât de clar, şi chiar a fost uimitor şi ireal. Corpul pastorului era în
picioare în spatele altarului, iar el se ruga continuu în limbi, şi pe partea stângă a altarului statea un inger cu trei perechi de
aripi. Aripile erau triunghiulare si lungimea lor era destul de mare. Am văzut, de asemenea, alţi îngeri, vag. De asemenea,
un înger statea în picioare in partea dreaptă a pastorului, si acesta tinea un vas de aur, şi in acest vas îngerul aduna
rugăciunile pastorului ca si cum ar fi adunat apa de ploaie.
"Şi un alt înger a venit şi a stat la altar, având o cădelniţă de aur, şi i s-a dat tămîie multă, ca el să o aduca, împreună cu
rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul de aur, care era înaintea tronului. Şi fumul de tămâie, care erau rugăciunile sfinţilor,
s-a înălţat în faţa lui Dumnezeu din mâna îngerului ." (Apocalipsa 8:3-4)
* Galaxia
M-am întors cu spatele şi mi-am reluat mersul, mai departe şi mai adânc în galaxie ca si cum as fi călătorit într-o maşină a
timpului. Cum călătoream, m-am simţit ca pe un val de uimitor de viteză. Nenumărate stele din galaxie au trecut prin
dreptul meu şi eu am plecat cu un sunet puternic. Multe stele au început să se mişte, dandu-mi iluzia care veneau spre
mine pentru a mă înconjura.
Iniţial am crezut că erau doar cerul întunecat şi stelele din galaxie, dar cum am călătorit mai departe, culoarea cerului
albastru a avansat inspre albastru pal, şi în curând a devenit un curcubeu scanteietor, plin de culori strălucitoare. Lumina
curcubeului era magnifica, ca o fantezie.
===== 16 Februarie, 2005 =====
“Iată că Eu fac un lucru nou, el dă muguri; nu-l vedeţi voi oare? Croi-voi în deşert o cale, în loc uscat izvoare de apă. Pe
Tine Te vor preaslăvi fiarele câmpului, şacalii şi struţii, că Tu ai izvorât apă în pustiu, şuvoaie de apă în pământ neumblat,
ca să adăpi pe poporul Meu cel ales. Poporul pe care l-am făcut pentru Mine, ca să Mă preaslăvească întru laude.” (Isaia
43:19-21)
Joseph Kim: * Intrand prin cele douasprezece porti din perle
Pastorul a sugerat ca mai întâi să ne rugăm. Am decis să facem predica după rugăciune, deoarece era doar familia noastra,
si el a vrut sa faca lucrurile putin mai usoare si altfel decat de obicei. Am fost de acord şi am strigat cu entuziasm, "Da,
mi-ar plăcea. Să începem mai intai cu o rugăciune!" Ieri, aproape de final, rugaciunea mea a fost întrerupta prematur şi mam simţit nemultumit ca si cum as fi pierdut ceva. Am început să ma rog, hotărât sa intru din nou în cer.
Numai pastorul era în spatele altarului si se ruga, în timp ce mama, Joo-Eun şi cu mine am îngenuncheat sub altar, fiecare
dintre noi concentrându-ne in rugăciune. De îndată ce am strigat cu o rugăciune sinceră în limbi, la fel ca ieri, vederea mea
spirituala s-a deschis, şi de la distanţă am văzut cerul stralucind puternic spre mine. M-am apropiat de lumina strălucitoare,
inima imi batea cu putere, şi eram in asteptare. Nu ştiam de ce inima si trupul imi tremurau incontrolabil.
În cele din urmă, am observat ce eram în picioare înaintea celor douăsprezece porţi de mărgăritar ale cerului. Ele erau
enorm de mari, ca niste usi rotunde, şi pe fiecare latură erau îngeri înalţi pazind intrarea. Acei îngeri m-au salutat ca si
cum ar fi ştiut cine sunt, si mi-au spus: "Bine ai venit, frate! Frate, ai nevoie de un bilet pentru a intra pe aici. Aş dori să
văd biletul tau, te rog! ", şi in acel moment, nu ştiu cum, în mâna mea era deja o carte mică, şi am fost şocat.
* Biletul de intrare in Rai si descrierea lui
Nu ştiu când, cine sau modul în care această carte frumoasă, care reprezenta biletul de intrare in Rai, a ajuns acolo, dar
indiferent cum s-a intamplat aceasta, biletul era, în mod clar, în mâna mea. L-am arătat cu mândrie îngerilor.
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Marginea exterioară a biletului de intrare era împodobită cu aur, diamante şi bijuterii. În mijloc era o cruce pătată cu sânge
roşu, iar aceasta cruce era lipicioasa ca si cum ar fi fost pătata doar cu cateva momente în urmă. In dreapta jos, într-un
spaţiu gol, simbolurile Alpha şi Omega erau gravate în limba greaca, iar numele meu era scris în limba cereasca. De
asemenea, în spaţiul gol de deasupra crucii erau desenati doi îngeri, faţă în faţă, şi partea din spate a biletului era acoperita
cu aur, iar cuvintele "Isus Hristos" erau scrise in mod distinct pe ea.
Isus mi-a explicat că în mod normal, biletul de intrare in cer nu este vizibil, ci numai atunci când ajungem la poarta
cerului pentru a intra, biletul va apărea în mâna noastra. Prin harul lui Isus am fost capabil sa experimentez un spectacol
unic în faţa porţii cerului. Isus a spus: "Dragul meu Joseph! Vom trece prin porţi în curând şi nu vei pierde nimic, dar
acum te rog acorda atentie unui lucru special, care este pe cale să se manifeste în faţa ochilor tai." Deci, Isus şi cu mine am
stat în faţa porţii cerului, in aşteptare .
Acolo, înaintea mea se afla un suflet, si am simtit compasiune pentru că el, deoarece părea atât de patetic. Am vrut să ma
apropii si sa-i dau o mână de ajutor, dar Isus mi-a spus: "Stai, şi doar observa," aşa că nu am făcut nimic, ci doar m-am
uitat. Acest individ era complet epuizat şi nu putea rosti niciun cuvânt macar pentru că abia respira. "Oh, Doamne, am
ajuns în cele din urmă la poarta Raiului. Uau, eu sunt bine acum!" De îndată ce a terminat ce a avut de zis, ingerul gardian
al porţilor Raiului i-a aruncat o privire feroce, strigand: "Hei, tu! Cine eşti şi cum îndrăzneşti să stai în faţa porţilor cerului?
Mai bine pleci de aici, chiar acum!" Conduita îngerului a fost aspra şi plina de demnitate, dar şi înspăimântătoare.
Acest individ purta o haină întunecată şi a început să vorbească: "Te rog, domnule înger! Aceasta este poarta cerului, nu?
Tu nu înţelegi cât de greu mi-a fost sa ajung în cele din urmă aici, te rog asadar! Am să intru prin poarta. Nu vrei sa ai
milă de mine?, te rog! " Iar ingerul i-a răspuns: "Chiar aşa? Atunci, lasă-mă să iti văd biletul de intrare!" "Huh? Ce bilet de
intrare? Ce să fac?, pentru că nu am nimic de genul asta!" Îngerul a răspuns: "Aşa ma gandesc! Cum indraznesti sa vii aici
fără un bilet de intrare şi să te porti frivol! Piei din ochii mei!" Acestea fiind spuse, îngerul l-a lovit pe individ cu degetele
ca şi cum s-ar fi jucat un joc cu bile! Cu un urlet, persoana a zburat cu o viteză mai mare decât a unei rachete şi a căzut în
iad. Acest individ a căzut exact în mijlocul gropii de foc din iad şi in curând a inceput sa strige pentru milă.
Dupa ce am urmarit tot ce s-a intamplat, Isus mi-a vorbit: "Iosif! Ai înţeles acum? Niciodata nu poti intra prin poarta
cereasca dacă nu ai bilet. Şi tu trebuie să fie veghetor şi sa trăiesti cu fidelitate. Ai înţeles? "I-am răspuns:" Da, Isus! Am
înţeles foarte clar!" Expresia îngerilor s-a schimbat de la teroare la blândeţe şi căldură, şi si-au plecat capetele.
Iisus a spus: "Bine, haide să intam prin poarta. E târziu!", aşa că L-am urmat pe Isus. Părea ca şi cum perla rotunda rula
uşor, si atunci am realizat brusc că eram deja în interiorul unei lumi stralucitoare. Ochii şi gura mi-au căzut de veneraţie şi
mai ales nu mi-am putut închide gura. "Wow! Acest lucru este minunat! Wow!" Am fost brusc în picioare în faţa unui
gigantic. . . cineva.
* Joseph vede tronul lui Dumnezeu
Un gigantic. . . gigant?. . . purta o haină care era mai alba decat zapada. El era aşezat pe tron. Acolo erau curcubee
incadrand si stralucind peste tot în jur, şi nu există cuvinte pentru a descrie ceea ce vedeam. De asemenea, zona de
deasupra pieptului Sau era acoperită de ceaţă, ca nişte nori. De îndată ce am încercat să imi ridic capul, în mod automat lam plecat în jos, şi măreţia, slava si lumina Sa au cazut în jos, cu greutate peste mine.
M-am gândit în interiorul meu: "Acesta este Domnul Dumnezeu," şi mi-am ridicat capul pentru a-L vedea. Figura lui
Dumnezeu era ca a noastra, oamenii, şi El ajungea pana in partea de sus a cerului, şezand pe tron. El era extrem de mare şi
părea de nepătruns.
"Si imediat am fost în duhul: şi, iată, un tron era în cer, şi Cineva aşezat pe tron. Şi Cel ce sedea semana cu un iaspis şi o
piatră de sardiu: şi de jur imprejurul scaunului de domnie era un curcubeu, la fel ca o piatră de smarald." (Apocalipsa 4:23)
O lumina intensa a iesit de la Dumnezeu Tatăl, din zona fetei, iar eu mi-am capul plecat în mod automat, din nou.
Dumnezeu mi-a vorbit cu o voce puternică, tunătoare: "Oh, Joseph, copilul meu, ai venit. Ai trecut prin multe pentru a
ajunge aici. Eu iti voi voi da abilităţi puternice, deci sa te rogi în continuare, cu sârguinţă!" De îndată ce am auzit glasul
Tatălui nostru, Dumnezeu, corpul meu a îngheţat pe loc si am fost ca lovit de un şoc electric; şi nu m-am putut misca
deloc.
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După aceea, L-am urmat pe Isus pentru a călători prin cer, vizitând multe locuri care erau la fel ca Grădina Edenului. Era
un loc uimitor. Acolo erau coloane din bijuterii necunoscute, de care n-am mai văzut înainte şi luminille reflectate de ele
străluceau mai puternic. L-am putut vedea, de la distanţă, pe Arhanghelul Mihail călare pe un cal alb.
* Joseph primeste un sul
În acea zi am început cu rugăciunea şi apoi mai târziu a urmat pastorul cu laude şi cu predica. În timp ce ma închinam, am
putut vedea clar tronul lui Dumnezeu. L-am putut vedea atat cu ochii închişi, precum şi cu ei deschisi. Am văzut un sul
enorm de mare şi Dumnezeu Tatăl il tinea de o parte, cu mâna Lui tare. Dintr-o dată, cealaltă parte a sulului a început să
se deruleze şi a rulat si a rulat până când a ajuns in locul in care ma închinam. Mi-am întins braţele cât de mult am putut şi
am acceptat sulul cu respect. I-am simţit imediat greutatea. Când am observat sulul cu ochii mei, nu am putut intelege
pentru ca era scris într-o limbă străină, cereasca, care imi părea ca era hieroglifica sau cuneiforma. A fost uluitor să ma
holbez la sulul acela acoperit cu litere ceresti, mici si mari. Sulul nu avea sfarsit, dar era conectat la cer, şi în acel moment,
Dumnezeu Tatăl a vorbit cu voce răsunătoare în urechile mele în mod clar: "Joseph! Vei deveni un pastor special, şi
acesta este darul meu pentru tine!" Am sărit în sus şi în jos din locul in care stateam.
Dumnezeu Tatăl a continuat să imi faca promisiuni cu o voce adâncă, răsunătoare si să toarne puteri marete şi multe
abilitati asupra mea. Tatăl meu, care este de asemenea pastor, părea să se uite la mine cu invidie enorma. De ceva timp
eram in dificultate pentru că nu primisem darul vederii spirituale. Cand ceilalţi membrii ai adunării au primit darul vederii
spirituale, precum şi diverse alte daruri spirituale, m-am simţit singur şi rănit în interiorul meu, dar în cele din urmă visul
de a primi darul vederii spirituale a devenit realitate si pentru mine. Nu ştiam cum să imi arat recunoştinţa fata de
Dumnezeul meu Treime. Am reluat rugăciunea în limbi şi am fost imediat luat în faţa tronului lui Dumnezeu. M-am simţit
mai nesemnificativ decat un fir de praf înaintea prezenţei lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a amintit din nou că am o chemare
pentru a fi pastor în viitor, şi El mi-a dat un alt dar special; acesta era o cutie de comori.
Apoi, în timp ce eram încă in fata tronului lui Dumnezeu, am văzut exact patru fiare: una era un leu, una un viţel, alta o
bestie cu fata unui om, şi alta un vultur cu aripile intinse - aşa cum este menţionat în cartea Apocalipsa 4:7. Fiecare avea
sase aripi ataşate, cu nenumărati ochi în faţă, precum şi partea din spate, urmărind cu atenţie şi a observand tot ce se
întâmplă pe pământ cu cei vii. Deoarece îngerii au deschis cartea vieţii înaintea tronului lui Dumnezeu, Dumnezeu a întors
paginile cartii una cate una, cautand ceva.
* O sticla plina cu lacrimi
Dupa un scurt timp, mâna enormă a lui Dumnezeu a gasit ceea ce cauta în cartea vieţii. Deci, după ce a găsit, El s-a uitat
la mine, spunând: "Joseph Kim!", apoi a poruncit: "Adu-mi sticla cu lacrimile lui Iosif, precum şi sticla sorei Shin, SungKyung."
"Viata mea ti-am spus-o Tie: pune lacrimile mele înaintea Ta dupa fagaduinta Ta; nu sunt ele in cartea ta?" (Psalmul 56:8)
Imediat după ce comanda a fost data, într-o clipire, un inger a adus sticlele, dar unele erau mari, iar unele erau mici. Nu
ştiam motivul pentru care Dumnezeu a cerut sticla diaconiţei Shin, dar in ultimul timp ea a plâns de multe ori în timp ce
ea se ruga, deci cred ca Dumnezeu a vrut ca eu să verific cu ochii mei. După ce am văzut sticlele cu lacrimi, am putut să
ma bucur de vizitarea multora dintre casele din cer, si am fost în totala veneraţie fata de dimensiunea enormă a lui
Dumnezeu şi fata de planul Sau. La fel ca lastarii de bambus după ploaie, casele erau suspendate peste tot si aveau diferite
forme si dimensiuni. De asemenea, Dumnezeu mi-a pus o coroana pe cap; era o coroana strălucitoare care se potrivea
perfect capului meu. De îndată ce am primit această coroana pe cap, o bucurie copleşitoare a curs din mine şi am alergat
peste tot pentru a continua vizitarea locurilor din Rai.
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Capitolul 2:
Spinii otravitori ai Duhului Sfant
===== 17 Februarie, 2005 =====
"Pământul roadeste de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. Dar atunci când rodul s-a copt,
imediat el trimite secera, pentru că a sosit secerişul." (Marcu 4:28-29)
Kim, Joo-Eun: * Adormita in bratele lui Isus
În timp ce ma rugam, Isus a venit şi a stat înaintea mea. "Isus, Isus! În sfarsit, am absolvit şcoala primară astăzi. Isus,
deoarece am absolvit, te rog să ma iei ca sa vizitam Raiul.", şi la cererea mea, Domnul a răspuns:" Serios? Daca te rogi cu
sarguinta te voi lua cu siguranţă in cer. Deci, roaga-te neîncetat!" Am început să strig la Domnul în rugăciune, şi El m-a
felicitat, spunând: "Pistrui, te rogi din greu de azi.. Oh, ce bine faci!"
Am început să ma pocăiesc la Isus pentru toate păcatele pe care le-am comis, şi am strigat la El, până când am fost
complet epuizată. In acel moment, Isus s-a aşezat în faţa mea şi a zis: "Pistrui! Esti obosita? Vino la mine ", şi apoi El m-a
îmbrăţişat. El mi-a pus capul uşor pe genunchi şi a zis: "Pistrui! Din moment ce esti atat de epuizata astăzi, haide să
amânam vizita ta in cer pentru data viitoare, în schimb, odihneste-te in bratele mele.", şi a început sa ma atinga pe spate.
L-am întrebat pe Isus: "Isus! Dacă adorm în timp ce ma rog demonii mă vor ataca. Crezi că voi fi ok?" Domnul mi-a
răspuns:" Te voi proteja, deci nu iti fa griji. Acum, Pistrui dragă, du-te la culcare. Du-te la somn ... "
Am căzut într-un somn adânc în îmbrăţişarea caldă a lui Isus.
Joseph Kim: * Demonul din filmul “Fantoma din liceu"
În timp ce se canta melodia de inchinare "Primiţi Duhul Sfânt," corpul meu a devenit o minge de foc, şi atunci când
muzica a încetinit treptat într-o melodie mai moale, rugăciunea mea a devenit, de asemenea, moale. Am simţit dintr-o data
că eram într-un hol închis al unei şcoli ca în filmul "Fantoma din liceu." Dintr-o data, intr-un colţ întunecat, statea un
demon purtand o rochie alba, cu părul lung fluturand în vânt. Văzând demonul, un fior rece mi-a patruns prin tot corpul, şi
imediat a început sa se apropie de mine intr-o miscare in zig zag cu un zgomot puternic: "Bang, bang, bang, şi bang", şi
apoi m-a prins. Demonul feminin avea fata acoperita de un par lung, iar eu am fost absolut îngrozit şi am crezut că am să
leşin, dar am încercat din greu să nu mi se vada teama pe fata. Demonul si-a apropiat fata de vârfului nasului meu, şi si-a
deschis gura, cu colti proeminenti si ascutiti, ca si cum ar fi fost Dracula, şi cu ochii şi gura sângerand, a venit spre mine
să mă intimideze. Am strigat: "În numele lui Isus fugi de la mine! Demon murdar!", şi apoi demonul a dispărut.
Am continuat să mă rog, si atunci scaunul de domnie al lui Dumnezeu a început să apară în faţa ochilor mei, si se parea ca
Dumnezeu se pregăteste să-mi dea ceva. M-am gândit: "Ce imi va da de data asta?" Şi am fost plin de curiozitate, asa ca
m-am concentrat asupra rugaciunii cu si mai multă sârguinţă.
* Un sul enorm coborand din Cer
Am vazut suluri nenumărate într-o grămadă mare ca un munte înalt, înaintea tronului lui Dumnezeu, şi dintre cele mai
mari suluri ruland de jur imprejur, unul a coborat in locul in care eram eu. Grosimea sulului era de aproximativ 3 metri şi
lăţimea de aproximativ 6 metri, şi părea destul de mare şi greu. Nu ştiam cum as fi putut să prind acest sul, care se apropia
de mine cu o viteză enormă. Cele patru fiare din faţa tronului lui Dumnezeu observau totul cu atenţie şi ochii lor erau
fixati pe ceea ce se intampla.
În cele din urmă, mi-am întins braţele pentru a primi acest sul enorm, si abia l-am prins pentru ca era atat de greu incat
aproape am căzut din nou. Sulul era alb, dar din aur strălucitor, si in mod natural a intrat în corpul meu. Scrisul de pe el
arata similar cu ebraica. În timp ce ma inchinam şi ascultam predica, nenumarate suluri de toate mărimile au coborât
incontinuu spre mine. Mai târziu, sulurile s-au suprapus într-o grămadă mare, aşa că nu ştiam ce să fac, uneori. Sulurile au
intrat în capul meu, piept, gura precum şi mâinile mele. "Wow! Oh! Ce se întâmplă? ", vorbeam cu glas tare fără să ştiu.
"Pastore! Pastore! Nenumărate suluri coboara de la tronul lui Dumnezeu în jos în corpul meu chiar acum!"
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Cand pastorul mi-a auzit vocea, a venit spre mine şi cu o curiozitate copilărească a spus: "Serios? Hei! Nu le tine pe toate
pentru tine. Împarte-le cu mine." Apoi s-a asezat în faţa mea şi a început sa primeasca sulurile care imi erau destinate. Dar,
ciudat, sulurile erau respinse de catre pastor şi fiecare dintre ele a intrat în corpul meu. I-am spus: "Pastore! Nu contează
că eşti în picioare în faţa mea. Aceste suluri imi sunt date mie de catre Dumnezeu!" şi am ras, dar pastorul si-a exprimat
dezamăgirea.
In acel moment Isus mi-a spus: "Pastorul Kim le-a primit deja pe toate."
Lee, Yoo-Kyung: * Bunica inchisa intr-o sticla, in Iad
Numai pastorul si familia sa erau la Biserica , inchinandu-se si rugandu-se, dar am avut o puternica dorinta sa merg si eu
si sa ma rog. Asa ca am mers la Biserica, si in timp ce ma rugam, Isus m-a luat in iad. Isus m-a dus intr-un loc in care erau
multe sticle si inauntrul lor erau multi oameni. Am putut auzi strigatele lor dupa ajutor. La baza sticlelor erau flacari rosii,
fierbinti, si in curand sticlele ai devenit de un rosu stralucitor, iar oamenii din ele erau inebuniti. Am auzit o voce familiara
printre ei, care era vocea bunicii mele, şi am crezut că am să leşin: "Yoo-Kyung? Draga Yoo-Kyung! Este atât de cald aici!
Oh Mă sufoc aici! Te rog, salveaza-mă. Nu vrei sa o ajuti pe bunica ta in acest loc? Grăbeşte-te şi roaga-l pe Isus pentru
ajutor, grăbeşte-te!" Bunica mea a strigat la mine din interiorul sticlei. M-am uitat la ea şi i-am răspuns: "Bunico, bunico!
Ce trebuie să fac? Oh, inima! Sunteţi demoni murdari! De ce o torturati pe bunica mea in foc? Bunica!" L-am rugat pe
Isus:" Isus! Te rog, salveaz-o pe bunica mea, te rog !”, Iar El a spus: "Yoo-Kyung! Este periculos, asa ca nu merge prea
aproape de sticla. Nu fi prea aproape. Este periculos, chiar şi pentru tine! "Isus mi-a tinut strâns mâinile, astfel incat sa nu
merg mai aproape de sticla.
Indiferent cât de mult L-am rugat, Isus nu a făcut ceea ce I-am cerut, aşa că am început să strig la Dumnezeu: "Dumnezeu
Tată! Oh, Dumnezeu Tată! Te rog să o salvezi pe bunica mea, te rog !", dar Dumnezeu Tatăl nu a spus niciun singur
cuvânt. Bunica mea a început să mearga prin jur frenetic deoarece sticla se incalzea tot mai mult, si in curand picioarele i
s-au topit pe fundul sticlei, devenind treptat negre. Vocea i-a devenit foarte slabă. Dintr-o data ea a strigat cu voce tare,
deoarece caldura era atat de intensa, iar apoi s-a prăbuşit din nou. Bunica mea a fugit in cercuri în jurul sticlei până ce
picioarele i s-au topit şi ea arata complet scoasa din minti.
Langa sticla era de paza un demon cu coarne. Acesta a spus: "Hahahaha! Astăzi avem carne delicioasa de mâncat, din nou.
Sunt atât de fericit. Hahahhaha! "Şi a continuat să râdă. Acest demon ii înjunghia cu coarnele pe oamenii aliniati in fata
sticlei pentru a intra in ea, iar ei au căzut înauntru urland.
Demonul a inceput sa linga sângele care i-a stropit corpul, spunând: "Delicios, cu adevarat delicios!" Şi a continuat să
lingă sângele. Demonii le-au provocat dureri şi mai mari cand au început să le suga sangele, iar atunci cand sangele s-a
terminat ei i-au chinuit si mai mult, deoarece demonii le taiau carnea in felii, pentru a obtine si mai mult sange, şi au
început din nou să-l linga. A fost o privelişte îngrozitoare, pe care n-am vrut să o privesc, dar nu m-am putut ascunde de
ea. Am suspinat incontinuu din cauza bunicii mele. Am fost cuprinsa de durere, astfel încât Isus a încercat să ma
consoleze, spunând: "Shsss, acum, acolo, acolo!" Şi a încercat să mă consoleze de patru ori. "Yoo-Kyung! Hai acum şi
opreste-te din plans. Nu mai plange! "
Dar demonii malefici stateau în faţa sticlei şi a dansau fericiti în faţa persoanelor care sufereau in fata lor. Iisus a spus:
"Yoo-Kyung! Să mergem in cer acum!", şi aşa L-am urmat pe Isus la cer şi-am lăsat în urmă imaginile oribile ale
suferintei bunicii mele şi ţipetele ei dureroase. Când am ajuns în cer, am mâncat dupa pofta inimii toate fructele pe care
Isus mi le-a dat să le mănânc şi apoi m-am intors la biserică.
===== 18 Februarie, 2005 =====
"Domnul te va asculta în ziua necazului, şi numele Dumnezeului lui Iacov te va apara; El iti va trimite tie ajutor de la
locasul sau cel Sfant, şi te va sprijini din Sion; Isi va aminti toate jertfele tale, şi va accepta arderea ta de tot; Selah."
(Psalmul 20:1-3)
Joseph Kim: * Coborarea intregii armuri a lui Dumnezeu
Când a început serviciul de inchinare, brusc vederea meu spirituala s-a deschis, şi tronul lui Dumnezeu a devenit vag
vizibil, dar în curând totul a devenit limpede ca si cristalul. Am auzit vocea Lui Dumnezeu Tatăl spunând: "Tu vei fi
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servitorul meu şi vei face munca Mea, de aceea, eu iti voi permite să vezi în mod clar şi întotdeauna tărâmul spiritual cu
ochii tai. Nu fi arogant, ci fii smerit până la capăt."
De asemenea, Tatăl nostru ceresc avea ceva în mâna Lui tare; era o coroana de aur impodobita cu diferite pietre preţioase pe care Dumnezeu însuşi a pus-o pe capul meu. De îndată ce coroana de aur a fost pe capul meu am simţit un flux de
energie electrică şi, pentru că coroana era atât de puternic stralucitoare, nu am mai putut vedea clar.
O lumina enorma a iesit din tronul lui Dumnezeu, atunci când sabia din aur stralucitor a Duhului Sfânt a început să
coboare încet, şi am gândit instinctiv in mine insumi: "Oh! Aceasta trebuie să fie sabia Duhului, despre care am auzit doar.
"Mi-am amintit ca am citit Efeseni 6 cu ceva timp în urmă şi din dorinţa de a primi sabia Duhului, m-am rugat pentru ea
cu sinceritate. Şi acum sabia Duhului cobora inspre mine! Scena pe care mi-am imaginat-o se întâmpla chiar în faţa
ochilor mei.
Daca ar fi posibil, as dori sa fiu imbracat in toata armura lui Dumnezeu. “Sa iti pui intreaga armura a lui Dumnezeu, ca sa
poti sta impotriva diavolului.” (Efeseni 6:11)
Sabia stralucitoare de aur a lui Dumnezeu a continuat sa coboare direct spre mine, si indata m-am gandit ca ar trebui sa o
inghit, asa ca mi-am deschis gura larg. Sabia a intrat prin gura mea si a ajuns în stomac. Surprinzator, nu mi-a fost rău şi
nici nu am avut vreo durere.
Altceva a început să coboare, şi era un scut minunat, care părea că era făcut din aur, stralucind atât de puternic, iar acesta,
de asemenea, a intrat în corpul meu. Alte câteva sabii le Duhului Sfant au coborât de sus şi, încă o dată, le-am înghiţit. Am
văzut, de asemenea, căşti pe care generalii din istoria noastră le-au purtat în război. M-am gândit: "Oh! Aceasta trebuie să
fie coiful mântuirii. Apoi, coiful mântuirii a intrat în corpul meu.
După aceasta, a coborât scutul credinţei, in diferite lumini stralucitoare si armonioase – avand atat de multe lumini si
stralucind foarte puternic. Acest scut, de asemenea, a intrat în corpul meu. Incaltamintea corespunzatoare gradului de
cunoastere a Evangheliei Pacii, era similara cu niste cizme din aur, precum şi platoşa neprihănirii şi centura adevărului
erau făcute din aur.
Ceva mai târziu un obiect pe care l-am perceput ca fiind viu, parea sa inainteze spre mine, şi mi-am dat seama că era un
cal alb, enorm de mare. Fără nici o ezitare sau teamă, într-o clipă am sărit pe spatele calului alb şi calul a început să zboare
prin tot cerul. Am simţit o astfel de bucurie absolută, incat nu o pot descrie în cuvinte. În timp ce zburam încă pe calul alb,
ceva cobora continuu catre mine din scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Am văzut un sac de aur, iar interiorul sau era
plin cu alimente şi băuturi. De asemenea, a coborât încet un caracter chinezesc, şi m-am întins mâinile ca să-l apuc si să
mi-l pun pe piept.
"Mai presus de toate, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău."(Efeseni 6:16)
Aşa cum am menţionat, am fost pregătit pentru bătăliile viitoare, cu demonii. Au aparut, de asemenea, multe steaguri de
victorie, coborând din cer, si au intrat în trupul meu, precum şi o hartă a lumii, care imediat a intrat în gura mea. Trompeta
din aur, care semnifică vestea cea bună a Evangheliei, de asemenea, a intrat în gura mea.
Apoi, pentru a ataca demonii malefici în bătălie. toate tipurile de arme au început sa coboare din cer: săbii şi suliţe de
orice dimensiune, topoare, săbii cu doua taisuri, ciocane de fier, trese de general, suliţe, foarfece, pusti cu aer, instrumente
electrice pentru şocuri, arcuri cu săgeţi, un ventilator portabil, cărţi, vulturi, binocluri, rachete, tunuri, un aruncator de
flacari, avioane, nave de război, stele, scaune, curcubee, linguri, betisoare, bile, şi multe altele multe - au coborât fără
încetare.
Am vrut să ştiu motivul pentru care Tatăl Ceresc mi-a dat toate aceste arme, aşa ca l-am întrebat încă o dată: "Tatăl Meu
cel ceresc! De ce mi-ai dat atât de multe si diferite arme? "
La aceasta Dumnezeu mi-a răspuns: "Tu te vei deplasa peste tot în lume pentru a salva multe suflete pierdute. Acesta este
motivul pentru care Eu iti dau aceste arme. De asemenea, in scurt timp vei lupta împotriva demonului rege, Satan, şi
atunci când vei lupta cu demonii vei avea nevoie de astfel de arme; dar Eu iti voi da arme si mai puternice. Vei primi focul
Duhului Sfânt şi energie electrică. Dar, dacă vei deveni arogant si corupt, Eu iti voi retrage toate abilitatile pe care ti le-am
dat, iti vei pierde darurile, iar Eu le voi da altcuiva; rămâi la fel de smerit până la sfârşit şi nu deveni arogant! Ai înţeles?"
M-am plecat cu respect în faţa lui Dumnezeu Tatăl şi i-am răspuns:" Da, Doamne!" In plus, Dumnezeu mi-a promis ca imi
va da toate darurile cereşti de care voi avea nevoie în lucrarea mea pe viitor, ca pastor.
La scurt timp după aceasta, 12 îngeri au coborât din cer, transportand ceva pe un cal alb, şi au proclamat că mi-au adus
daruri speciale direct de la Dumnezeu, iar apoi darurile au intrat în corpul meu. Aceste daruri reprezentand cuvintele lui
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Dumnezeu, mai multe decat orice alte cadouri pe care le-am primit, şi sabii ale Duhului Sfant, de diferite marimi, au
intrat în corpul meu.
De asemenea, un covor stralucitor, intr-o nuanta rosiatica a coborât în faţa mea, dar imediat când covorul s-a deschis, s-au
raspandit din el tone de bijuterii. M-am simtit ca si cum as fi fost personajul principal dintr-o carte de povesti. Era o cutie
de bijuterii de valoare in fata ochilor mei, si atunci cand am deschis-o, o lumină orbitoare a iesit din ea şi am crezut că voi
leşina.
Am vazut toate aceste lucruri într-un mod atat de clar, şi m-am simţit de parca as fi fost in transă, deoarece ceea ce am
văzut a fost atat de frumos, incat am fost pe punctul de a-mi pierde conştiinţa.
Sora Baek, Bong-Nyo: * Isus ne avertizeaza cu privire la suferintele pe care trebuie sa le induram in Iad
Iisus a spus: "Pentru transformarea pastorului Kim, înainte de orice, Il voi duce în iad şi, timp de 3 ani si jumatate el va fi
închis acolo, şi va experimenta suferinţele din iad." Pastorul Kim a răspuns în stare de şoc: "Nu Doamne, te rog, nu! Ştii
că eu sunt un laş în interiorul meu! Spre deosebire de ceea ce arata exteriorul meu, eu sunt în interiorul meu slab, blând, şi
uşor de speriat." Dar atunci Isus a izbucnit în râs, spunând:" Tu esti mai puternic decât crezi, şi Eu ştiu asta!" Pastorul Kim
şi familia sa sunt foarte amuzanti, uneori . El niciodata nu arata cat este de obosit. In schimb, am fost martora la fericirea
care emana din el, si de aceea am fost invidioasa pe el in multe ocazii.
În ultima vreme am observat că Isus este un oaspete constant în casa pastorului. Când L-am întrebat pe Domnul unde a
fost, El mi-a spus de multe ori ca a fost in casa pastorului, şi abia am reusit sa-L aud vorbindu-mi.
Sotia pastorului, Kang, Hyun-Ja: * Rugamintea pastorului Kim
Isus I-a spus pastorului Kim: "Eşti pastor, dar ai, de asemenea, responsabilitatea de a scrie cărţi pentru ca lumea sa le
citeasca, prin urmare, trebuie să experimentezi personal cum este iadul. De asemenea, acest lucru iti va permite să fii
foarte atent şi să iti dai seama de lucrurile pe care trebuie sa le corectezi, deci din acest moment, fii temeinic pregatit.
Trebuie să vizitezi în special locurile în care au ajuns slujitorii mei căzuti, si vei suferi foarte mult in diferite locuri de iad,
incepand cu partea de jos." Acestea fiind spuse, pastorul Kim a inceput sa tremure violent de frică..
Isus ne-a permis sa intelegem si ne-a spus de ce pastorul Kim şi cu mine am primit cu intarziere darul vederii spirituale:
aceasta a fost pentru că am păcătuit prin divulgarea secretului.
Pastorul Kim a intervenit cu un ton sfidător, spunând: "Iisuse! Te rog, nu! De ce să sufar dureri doar din cauza faptului că
sunt pastor? Asta nu e corect. Iisuse, dacă mă tratezi cu adevărat aşa, mă voi opri din scrierea cărţii. Eu chiar nu vreau să
merg în iad!", a strigat el. Apoi, Isus a răspuns cu o voce fermă: "Pastor Kim! Fii tare. De ce te temi atât de mult? " Si Isus
l-a linistit.
Iosif şi Joo-Eun ascultau lângă mine, şi au spus: "Tata! Eşti într-adevăr pastor? De ce spui toate aceste lucruri slabe?
Serios ...” Când copiii noştri si-au spus parerea, mândria pastorului a fost rănita, şi faţa lui arata nefericita. Isus si-a
exprimat compasiunea şi iubirea şi l-a consolat: "Pastore Kim! Eu iti voi da putere, aşa că nu iti fa prea multe griji! Eu iti
voi reduce durerea pe care va trebui să o suferi."
„Pentru inceput nu vei vedea nimic şi simţurile corpului tau vor deveni mai ascutite”, şi El ne-a asigurat că atât pastorul
cat şi eu vom experimenta senzaţii similare. Amandoi am fost extrem de uşuraţi, apoi am oftat.
* Natura umana a lui Isus
Isus ne-a aratat natura Sa umana mult mai mult decat ne-am fi asteptat, aratandu-si caldura, si desi este spirit, El este
foarte sentimental. Chiar şi atunci când nu ne ţinem ferm de Scriptura pentru a marturisi Cuvantul, şi de fiecare dată când
intalnim dificultăţi şi suferim de epuizare, El simte compasiune pentru noi şi ne mângâie din belşug. Ca fiu al lui
Dumnezeu, El stapaneste peste toată creaţia cu autoritate, dar fiecare cuvânt pe care El ni-l vorbeşte ne topeste inimile. Nu
există nici măcar o singură persoană care sa nu fie mişcata de o astfel de iubire, care sa nu o fi simţit în adânc inauntrul
sau. Isus este foarte sensibil la emotii si umanitatea Lui se revarsa tot timpul.
Noi de multe ori avem tendinţa de a-L vedea pe Isus doar ca un judecător şi de a-L cunoaste ca un Domn Sfânt. Acest
lucru nu înseamnă că sugerez ca Domnul nostru Sfânt sa fie privit in mod neglijent sau cu uşurinta.
Majoritatea dintre noi, creştinii obişnuiţi sau biserica, nu ştim, dar Iisus are un simţ al umorului foarte mare. De asemenea,
atunci când suntem supăraţi şi plângem, El va plânge cu noi, se intristeaza cu noi cand suntem tristi si atunci cand suntem
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fericiti, El se bucură cu noi. El este Sfânt, dar aş dori să evidentiez faptul că Domnul nostru este extrem de gelos atunci
când El este înlocuit de preocuparea noastră excesivă pentru lucrurile acestei lumi.
Prin urmare, sa ne traim vietile de zi cu zi cu deosebita prudenta, astfel încât să nu dezamăgim sau sa rănim Treimea
noastra Dumnezeu. Când avem o conversaţie, sa ne asigurăm că nu incetam sa vorbim despre Tatăl nostru Ceresc, Isus
sau Duhul Sfânt. Isus şi Duhul Sfânt - văzând devotamentul nostru - sunt mereu de partea noastra permitandu-ne să ii
vedem, şi Ei revarsa peste corpurile noastre foc si energie. În plus, după ce am primit darul vederii spirituale am început
sa experimentam multe lucruri surprinzătoare, şocante şi de neimaginat in viata de zi cu zi.
* Umorul lui Isus
Familia noastră statea şi purta o conversaţie despre cer, schimband opinii despre Isus şi Duhul Sfânt atunci când am
realizat ca, incaperea a fost curând plina. Isus, Duhul Sfânt şi îngerii se bucurau de conversaţia noastră.
Isus mai ales, părea ca glumeste cu soţul meu, pastorul Kim, şi a început să vorbească: "Pastor Kim! Esti pastor şi ai o
credinţă mare, prin urmare, trebuie să suferi o mare durere, astfel încât vederea ta spirituală se va deschide rapid - deci ce
crezi? Eşti gata să mergi chiar acum in iad? "Isus i-a spus toate acestea lui Eun Joo pentru ca ea sa-i transmita pastorului.
La aceasta, soţul meu a sărit în sus în stare de şoc, strigând: "Oh, Doamne! Vei incepe din nou? De ce ma tot sperii?” Am
ras cu totii de răspunsul său. Chiar dacă ceea ce i-a cerut Isus părea o glumă, a existat un adevăr ascuns în ceea ce a spuns
El.
Isus ne-a explicat că a exista o diferenţă uriaşă între a vizita iadul pur şi simplu şi a te confrunta efectiv cu el, şi singura
modalitate de a scrie cărţi, fără a compromite adevarul este să simti durerea şi sa experimentezi personal realitatea
suferinţei. Astfel, aceasta este singura modalitate pentru ca, conţinutul cărţilor sa fie autentic, şi pastorul Kim trebuie sa
fie gata pentru a fi folosit cu putere în viitor. După această explicaţie pastorul s-a îngrozit. Domnul a continuat, de această
dată catre mine: "Din moment ce esti soţia pastorului şi sunteti în aceeaşi barcă, prin urmare, nu are sens să i te alături, si
de asemenea sa experimentezi impreuna cu el iadul?" Am fost atât de surprinsa incat am strigat: "Isus! Sunt o persoana
care se sperie uşor. Sunt în special ingrozita de iad. Eu sunt o slujitoare slaba si nu voi putea indura niciun minut sau o
secundă!", apoi Isus a izbucnit în râs, spunând:" Oh, nu, nu - nu cred aşa ceva! Esti puternica!" In curand pastorul Kim a
fost alaturi de mine, fermecator, râzând şi fiind de acord cu Domnul, ca să mă tachineze.. "Hahahaha! Doamne, ai atâta
dreptate. Sora Kang, Hyun-Ja este mult mai puternica decat arata. Uită-te la antebratele ei. Oare ea nu arata ca si cum le-ar
putea provoca unele daune grave cu mainile ei acelor demoni?"
Am încercat să folosesc o voce copilăreasca şi cu tot farmecul meu am pledat: "Oh, Iisuse! Acest lucru nu este drept. Din
moment ce eu sunt aşa de speriata, aş dori să observ doar dacă aş putea, te rog?! "Deci Isus mi-a răspuns:," Bine, bine,
cum doresti! Eu iti voi permite să observi doar."Am strigat de bucurie.
Deci, pastorul s-a aşezat lângă mine şi cu ochii lui mici, el m-a privit şi mi-a spus: "Hei, unde iti este loialitatea? În timp
ce soţul tău iubit suferă în iad, dupa toti anii de dragoste şi loialitate ar trebui să spui: "Draga! Eu voi fi lângă tine, aşa că
nu iti face face griji! Vom trăi şi vom muri împreună!" Dar ce? Esti atât de fericita că nu vei suferi durere în iad? ... Ce
mai pot spune?" şi el chicoti.
"Pastore Kim! Nu iti face griji. Isus va fi cu voi şi vă va proteja, astfel încât veti fi norocosi sa fiti în iad! "Şi de îndată ce
am spus acest lucru, Isus a izbucnit într-un râs zgomotos," Hahahaha! "Copiii au spus la unison: "Tata! Sunteţi într-un
mare necaz!" şi au început să râdă.
Dintr-o data, era evident că pastorul a fost teribil de îngrijorat de ceea ce va experimenta în iad. Isus a mers un pas mai
departe şi a zis: „De acum încolo, pastore Kim, trebuie să-ti pregătesti temeinic mintea şi sa intri mai adânc în rugăciune!"
Pastorul a intrebat: „Când voi fi închis în iad şi voi suferi multe dureri, recompensa mea în ceruri va deveni mai mare?"
Isus i-a explicat că motivul pentru care va suferi nu este recompensa, ci pentru a scrie corect cărţile cu ajutorul acelei
experiente. Suferinta fizică pe care pastorul va trebui să o îndure în timp ce luptă cu demonii va fi partea de credinţă pe
care el trebuie să o completeze. Când va fi gata, el va primi recompensa.
Isus l-a încurajat pe pastorul Kim pentru suferinţele fizice pe care el va trebui să le îndure în iad în viitorul apropiat, şi i-a
arătat lui Joo-Eun casa pastorului din ceruri. Joo-Eun a raportat că, casa pastorului Kim avea deja 900 de etaje şi a mea
avea 700 de etaje şi nenumarati îngeri erau ocupaţi cu construcţia caselor.
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* Telefonul celular spiritual si SMS-ul
Pastorul Kim s-a rugat: "Iisuse! Te rog să revigorezi biserica noastră!", şi brusc telefonul mobil spiritual al pastorului a
început să sune. Telefonul spiritual al pastorului Kim a avut un mesaj spiritual de tip text de la Iisus în ceea ce priveşte
cererea, şi spunea ca pur şi simplu să marturisim oamenilor nu este indeajuns, prin urmare, noi trebuie să ieşim fiind plini
noi înşine, prin multă rugăciune, de puterea care ni se da de sus. Copiii, de asemenea, au verificat acest lucru prin ochii lor
spirituali. Isus a strigat tare că Biserica Domnului va fi reînviata şi creşte, prin urmare, trebuie să ne rugăm şi sa
evanghelizam cu sârguinţă.
===== 19 Februarie, 2005 (Sambata) =====
"Eu vă botez cu apă, spre pocăinţă. Dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, a cărui incaltaminte eu nu
sunt vrednic să o port: El vă va boteza cu Duhul Sfânt, şi cu foc. Acesta are lopata in mana, şi el se va curăţa temeinic aria
sa, şi va aduna grâul în grânar, dar el va arde pleava cu foc nestins.” (Matei 3:11-12)
Kim, Joseph:
Când imi închid ochii sau sunt în rugăciune pot vedea tronul lui Dumnezeu deodată, atât de clar în fata mea. Cu doar
câteva zile înainte am fost frustrat atunci când am auzit de experienţele celor cu vedere spirituala, pentru că nu primisem
încă darul vederii spirituale, şi cu invidie şi tristeţe, de multe ori m-am aşezat singur într-un colţ al bisericii, cu lacrimi în
ochi. Acum am posibilitatea de a vedea tronul lui Dumnezeu, înghiţit de o strălucire maiestuoasa, stand în faţa ochilor mei.
Acesta este mult mai luminos decât lumina orbitoare a soarelui, de zeci de mii de ori mai luminos.
Am încercat din răsputeri sa vad tronul lui Dumnezeu mai clar cu ochii mei, dar de fiecare dată când mi-am ridicat capul
pentru a privi strălucirea luminoasa şi maiestatea sa, mi l-am plecat involuntar si am fost în imposibilitatea de a-l vedea în
mod clar. Am putut vedea un pic din genunchii enormi si din picioarele lui Dumnezeu. El este puternic şi incredibil de
gigantic. Înaintea tronului lui Dumnezeu, cele patru fiare sunt acolo cu privirile lor feroce, şi cand se uita spre locul in
care sunt eu, ochii lor lumineaza totul in jur (Apocalipsa 4:6). De asemenea, diferite lumini strălucesc dinspre tron.
Nuanţele lor erau neclare, dar semanau cu culorile curcubeului.
*Un drum din aur conectat la Rai
O lumină necunoscută, a unei construcţii din aur a inceput sa apara stralucind inaintea mea, asa ca am acordat o atenţie
deosebită la ceea ce urma sa mi se dezvăluie. Fără să mă gândesc, am strigat: "Wow, e drumul spre cer!" De unde eram în
picioare, n-am mai văzut aşa un drum fără sfârşit care duce până la cer. Chiar şi cei cu darul vederii spirituale din biserica
noastra nu au văzut acest drum care duce la cer, dar Dumnezeu mi l-a arătat în mod clar şi precis.
Lăţimea drumului nu era foarte mare, dar drumul duce direct la tronul lui Dumnezeu, şi el a început chiar sub nasul meu.
Luminile aurii au continuat să strălucească, şi de la o anumita distanta niste obiecte veneau in direcţia mea.
*Comoara cereasca necesara in slujire
Orice coboara din cer, indiferent ce este, străluceşte atât de puternic şi atunci când încerc să privesc, imi pot deschide
ochii cu greu din cauza orbirii, şi ma tem ca, incercand sa ghicesc ce este, viziunea mea se va deteriora. Obiectele pe care
le-am vazut de la distanţă veneau inca spre mine, şi odata ce au ajuns mai aproape, identitatea lor s-au arătat în mod clar.
Erau trei - patru îngeri cereşti transportand o trasura de aur, iar la conducere era un cal alb ca zăpada pe care îngerii il
tineau de capastru ca niste carutasi, conducand trasura jos.
În interiorul trasurii de aur erau multe ambalaje rosii de haine, şi am fost nerăbdător să văd ce se afla în interiorul
ambalajelor. De îndată ce au ajuns, îngerii au adus pachetele din trasura şi au spus, politicosi: "Frate Joseph, salutari!
Dumnezeu ne-a poruncit să vă livram acestea, prin urmare, suntem aici. Fratele Iosif va fi implicat în lucrare ca pastor şi
Dumnezeu a spus că toate lucrurile necesare tie in lucrarea ta sunt aici. Te rugăm să le utilizezi în mod corespunzător."
Am început să deschid fiecare pachet unul câte unul, in timp ce îngerii le-a adus la mine, şi în interior, erau tot felul de
bijuterii şi comori preţioase în cantităţi de neconceput, şi fiecare dintre ele emana o lumina stralucitoare. Chiar şi după ce
îngerii şi trasura s-au înălţat la ceruri pachetele au continuat să coboare din cer. Dumnezeu le-a turnat neîncetat jos, peste
mine.
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L-am întrebat pe Tatăl ceresc: "Tatăl Ceresc! De ce imi dai astfel de daruri nepreţuite? Nu ştiu ce să spun." Isus statea
alături de mine şi mi-a raspuns cu tandreţe:" Iosif! Vei sta în faţa lumii întregi ca slujitor al Domnului si vei fi utilizat întrun mod puternic! Prin urmare, să nu devii arogant, ci sa fii smerit până la sfârşit. Nu fi dus în rătăcire şi să nu devii corupt.
Acestea iti sunt date, astfel încât sa poti face mult mai mult pentru numele Meu, aşa că ia-le şi utilizeaza-le cu înţelepciune.
Vei fi o figură proeminentă şi vei avea o influenţă considerabilă în lume!"
După aceea, multe pachete care conţineau alte cadouri necunoscute au continuat să coboare în jos, la mine. Am început sămi deschid gura ca si cum as fi mancat şi am înghiţit toate darurile, care apoi au intrat în stomacul meu, cate unul. Când
m-am văzut cu ochii spirituali, eram extrem de umflat şi de gras pentru că am înghiţit atât de multe lucruri.
Sora Kang, Hyun-Ja: *Atinsa de Isus
Astazi am fost brusc atacata de tristete, asa ca am inceput sa strig in rugaciune, si asa cum un aparat de fotografiat este
dotat cu blit, o lumina a inceput sa se aprinda si sa se stinga de cateva ori. Am fost foarte surprinsa, asa ca am decis sa o
intreb pe fiica mea, care se ruga langa mine, ce se intampla. Dupa putin timp am simtit pe cineva atingandu-mi capul,
spatele si mainile. Joseph si Joo-Eun mi-au spus cu sarcasm: “Mama, incerci sa tachinezi pe cineva? Isus este cel care te
atinge chiar acum. Nu stii asta?” si m-au certat. Asa ca m-am decis sa-l intreb pe Isus, iar Domnul mi-a spus sa nu-mi fac
griji, doar sa imi continui rugaciunea.
Lee, Haak-Sung: *Haak-Sung il intalneste pe Moise
În timp ce ma rugam, Isus a venit şi m-a dus la cer, şi m-am întâlnit în cele din urmă cu Moise, pe care am dorit atat de
mult sa-l intalnesc. De îndată ce l-am întâlnit pe Moise am strigat din toti plamanii mei: "Moise, domnule! Moise,
domnule! Atat de mult am vrut să te cunosc!" Moise mi-a răspuns :" Ah-ha, frate Haak-Sung! Ma bucur să te cunosc! ", şi
m-a luat de mâna.
Moise a continuat: "În prezent, în ceruri se vorbeste despre Biserica Domnului. Am vrut să mă întâlnesc în special cu
pastorul Kim, Yong-Doo, dar de ce nu este el aici? În schimb, de ce ai venit să mă vezi tu, frate Lee?" M-am simtit umilit
de comentariul său şi nu ştiam ce să fac. Moise mi-a spus că mulţi credinciosi celebri din Biblie aşteapta sa-l intalneasca
pe pastorul Kim şi am fost rugat sa ii transmit acest mesaj si să-l îndemn să primească rapid darul vederii spirituale, astfel
încât să poată întâlni în ceruri.
In acel moment, deoarece Isus asculta această conversaţie, El a vorbit dintr-o dată cu voce tare, spunând: "Eu sunt cel mai
mare!", si atât Moise cat şi eu ne-am plecat imediat capetele.
M-am întors la biserică, şi după ce am terminat rugăciunea, i-am spus pastorului ceea ce a zis Moise, iar pastorul a spus:
"Haak-Sung! Sunt un pastor al unei biserici atat de mici şi eu sunt nesemnificativ, asa ca de ce ar fi dori cei mai mari
slujitori ai Domnului să se întâlnească cu mine? Nu pot să înţeleg asta!" În acel moment, Isus statea alături de mine şi încă
o dată a repetat ceea ce a spus în ceruri: " Eu sunt mai mare decât orice proeminent slujitor din Biblie!"
=====21 Februarie, 2005 (Luni) =====
"Prea iubiţilor, nu priviti ca un lucru ciudat incercarea de foc din mijlocul vostru, ci bucurati-va, ca sunteţi părtaşi
suferinţelor lui Hristos, căci, atunci când slava Lui se va descoperi, sa va bucurati cu mai mare bucurie. "(1 Petru 4:12-13)
Pastor Kim, Yong Doo: * Kang, Hyun-Ja si sora Baek, Bong-Nyu, incursiune in lumea spiritelor rele
Soţia mea şi cu sora Baek, Bong-Nyu s-au rugat pentru a primi darul vederii spirituale. Ele au început să se roage noaptea
trecută şi au terminat în această dimineaţă la ora 9 am. Gândul de a merge acasă trebuie să fi iesit din mintea lor, asa ca ele
au continuat să vorbească una cu alta. Ele s-au rugat toată noaptea. De aceea ar trebui să doarma şi sa se odihneasca, dar
ele nu par epuizate. Ele doar au continuat să vorbească una cu alta.
Le-am spus că Domnul le va acorda darul vederii spirituale şi toate celelalte daruri la momentul potrivit. Le-am spus să
înceteze sa vorbeasca despre această problemă. Cu cat mai mult vorbeau, cu atât mai mare era sansa ca spiritele rele sa
atace. Prin urmare, le-am sfătuit să se oprească şi să plece acasă pentru a se odihni. Cu toate acestea, ele au continuat să
stea una lângă cealalta şi sa converseze incontrolabil. Nu dadeau nici un semn ca s-ar opri. Fara tragere de inima le-am
lăsat, m-am dus acasă şi am adormit. Soţia mea a venit acasa dupa o lungă perioadă de timp. Apoi s-a produs accidentul.
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“Niciodata sa nu dai prilej diavolului” (Efeseni 4:27)
“Sa faci toate lucurrile cu decenta si in ordine.” (1 Corinteni 14:40)
“Ascultarea este mai importanta decat jertfa, si supunerea mai mult decat grasimea berbecilor.” (1 Samuel 15:22)
Dupa ce sora Baek, Bong-Nyu s-a despartit de sotia mea, era aproape pranzul cand ea a ajuns acasa. In timp ce ea urca
scarile, a fost atacata de un grup neidentificat de forte ale raului. Ele s-au înfăşurat în jurul corpului ei şi au făcut-o sa cada.
Iniţial, spiritele rele au aşteptat şi au plutit în jurul ei. Când au găsit o vulnerabilitate, ele s-au infasurat repede, ca o
tornadă, cu mare viteză. Ele au ameţit-o. Deşi ea era foarte ameţita şi trebuia să stea pe scari, ea a încercat să sa tina de
podea, cu dintii inclestati. Cu toata puterea, spiritele rele au împins-o, şi ea a alunecat în jos până la baza scarilor. Ca
rezultat, ea si-a fracturat coloana şi a fost dusa la spital. Ea a trebuit să suporte o operaţie prin care sa ii fie fixate oasele
spatelui cu bare de oţel. Acest accident a fost cauzat de neascultare şi de un pic de vanitate.
Isus nu a vindecat-o personal, dar El i-a spus sa se opereze. Când am întrebat de ce Domnul nu o vindeca şi ea trebuie sa
mearga la spital, El a spus că depinde de credinţa persoanei. Uneori, Domnul va vindeca personal oamenii, dar de
asemenea, ar trebui să fie folositi medicii pentru îngrijiri medicale. Medicii sunt utilizati de către El, ca un mijloc de a
trata şi vindeca oamenii. "Sfanta Baek are câteva zone care trebuie să fie evaluate. Există anumite domenii în care
neascultarea este o problemă. De data aceasta forţele răului au găsit mai multe vulnerabilităţi. Atunci când pastorul
vorbeşte in adunare, el trebuie ascultat. Pastore Kim, nu iti face griji, viziteaz-o şi să transmite-i mesajul meu. Mesajul
meu este voia mea pentru ea. Mai mult decât atât, sa îi spui să se smereasca mai mult."
Domnul i-a reproşat soţiei mele: "Când vine momentul, ochii tai spirituali vor fi cu siguranţă deschisi. De ce eşti atât de
nerăbdătoare? Ochii tăi spirituali nu s-au deschis pentru că există încă probleme spirituale de care nu esi conştienta. Mai
tarziu, vei şti în mod natural la ceea ce mă refer."
Sora Baek, Bong-Nyu este într-adevăr o persoană de neoprit. În general, alţi credincioşi care se intalnesc cu Satana devin
îngheţati şi timizi. Ei devin speriaţi şi nu indraznesc sa-l sfideze pe inamicul lor. Cu toate acestea, sora Baek Bong este
foarte indrazneata si ea nici măcar nu a clipit din ochi în orice loc din iad. Ea este foarte puternica şi curajoasa. Ea i-a
influenţat treptat, pe ceilalţi membri ai congregaţiei pentru a deveni indrazneti pentru armata lui Isus. Toţi membrii au
devenit soldaţi curajoşi.
M-am dus la spital pentru a o vizita pe sora Baek, Bong-Nyu. Când am ajuns acolo, ea a spus imediat, "Pastore, îmi pare
rău că te-am ascultat." Apoi mi-a spus că operaţia ei a mers bine. Când a căzut, măduva spinării ei s-a rupt. Doua dintre
vertebre s-au rupt şi au trecut prin carne. Ea tocmai a suferit o operaţie prin care i s-au fixat vertebrele cu bare de otel. Ea
a avut şase bare de otel inserate în spate, cate trei bare de otel pentru fiecare vertebra.
Am fost foarte curios de ce a fost permis să se întâmple acest lucru pentru o neascultare. Ea a trăit în sărăcie şi m-am
simţit rău pentru ea. Cum isi va acoperi facturile de spitalizare si interventiile chirurgicale? Ea era demna de mila.
Domnul statea în tăcere în mijlocul nostru. După o lungă perioadă de timp, El a început să ne explice. Meticulos, El a
început să ne explice că fiecare eveniment care i se intampla cuiva are un anumit motiv şi o cauza care sta la baza
evenimentului.
Doamna Kang, Hyun-Ja: * Calea Domnului, cum calatoreste Isus
Inima mea a fost chinuita pentru o lungă perioadă de timp după ce sora Baek, Bong-Nyu a fost grav rănita de atacul
forţelor răului. O tristeţe greu de suportat a venit peste mine. M-am simtit responsabila pentru accident. Am fost
nerăbdătoare şi eu am fost cea care am incercat sa imping lucrurile prea departe. Am dorit atât de mult ca ochii nostrii
spirituali sa fie deschisi. M-am pocăit continuu iar si iar. Isus stia deja faptul că inima mea era chinuita. El m-a consolat,
mangaindu-me pe cap şi pe spate.
După-amiaza, m-am rugat în linişte în camera noastră mică şi, extrem de rapid, un fascicul de lumină a strălucit prin
fereastra. În mijlocul luminii era Isus. Ori de câte ori Isus isi face intrarea, o rază de lumină străluceşte. Este ca o raza
laser. Se pare ca acesta se deplasează instantaneu la viteze inimaginabile. Nu există alte entităţi care pot să călătorească ca
Isus. Isus este mai rapid decat orice alt tip de lumina, cum ar fi razele de soare sau lumina unei lanterne. El nu este doar
mai rapid, dar El calatoreste cu precizie.
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De-a lungul vieţii mele, Isus a fost întotdeauna cu mine. Când El mă atinge, pot simţi în mod clar atingerea Sa prin
simţurile mele. Astăzi, El mi-a arătat o scenă foarte speciala. În sfârşit mi-am dat seama cât de repede călătoreşte Domnul
în jurul lumii. El calatoreste la fel de repede ca un fulger. Înainte, am avut doar vag o idee. Dar acum, eu înţeleg cu
adevărat şi cred cu inima mea. Am înţeles cum El cunoaşte evenimentele din lume. Isus supervizează şi urmareste sfinţii
din întreaga lume. El nu trebuie să călătoreasca în jurul lumii ca să ştie ce se întâmplă cu sfinţii. El deja stie despre ei. Nu
ii ia nici macar o secundă lui Isus ca să aiba toate informaţiile despre sfinţii Săi.
Domnul mi-a spus: “Iti arat toate acestea pentru ca te iubesc.” Cred ca Isus le arata si altor sfinti credinciosi tainele
diferitelor evenimente, deoarece El ii iubeste pe toti. "Cine are poruncile Mele, şi le păzeşte, acela mă iubeşte: şi cel ce mă
iubeşte va fi iubit de Tatal Meu, si Eu il voi iubi, si Ma voi arata lui." (Ioan 14:21)
Oridecate ori Isus apare langa mine, sunt inconjurata de o lumina puternica, stralucitoare. Pare ca si cum un stâlp de
lumină strălucitoare este în faţa mea. Am mereu impresia că Isus este cu mine şi El întotdeauna mă însoţeşte. Pastorul L-a
facut fericit pe Domnul. "Oh, Doamne! Te iubesc! " Domnul i-a spus:" Pastor Kim! Din moment ce te-ai rugat toată
noaptea, du-te şi dormi!" Pastorul I-a răspuns cu o expresie unică şi plină de umor pe fata: "Te iubesc." Toti membrii
familiei noastre râs cu voce tare.
Din Biblie, înţelegem caracteristicile lui Isus ca fiind sfânt, serios si fin. Părea că El este întotdeauna discret şi nu ar putea
să glumească sau să fie jucaus. Mulţi oameni cred că Domnul este departe de a fi plin de umor, vesel sau jucaus. Cu toate
acestea, atunci când ochii noştri spirituali s-au deschis, am aflat că El este dincolo de imaginaţia noastră.Cu cat mai
aproape am ajuns de El şi cu ochii nostri spirituali deschisi în continuare, am aflat ca El este plin de umor. Dar ori de câte
ori am păcătuit, El s-a întristat şi a plâns.
* Pastore Kim, tu esti adevarata Mea mireasa
Astăzi, când soţul meu a mers la culcare, Domnul a apărut cu un fel de pânză de sac. Iosif, Eun Joo, şi cu mine am fost
foarte surprinsi sa-L vedem pe Domnul cu o pânză de sac. "Ce este asta? Isus, ce ai de gând să faci?" Toti L-am urmărit cu
atenţie. De obicei pastorul este acela care Il distrează pe Domnul. Acum, Domnul a dorit să aibă o ceremonie de nuntă în
cer. Domnul ne-a spus: "Mi-am dorit să il iau pe pastor şi sa avem o ceremonie de nuntă." Domnul a pus apoi spiritul
pastorului în pânza de sac şi s-a întors la cer cu spiritul lui. Nu ştiam dacă Pastorul era conştient de ceea ce tocmai s-a
întâmplat. El era într-un somn adânc. Am inceput sa chicotim.
Domnul a avut o expresie unica şi plina de umor cand El a luat spiritul pastorului în pânza de sac. Nu ne-am putut opri din
râs. În rai, sfinţii din Biserica Cerului au venit în grupuri ca să priveasca şi să râdă la vederea a ceea ce aduce Domnul.
Părea aproape ca şi cum Domnul L-ar fi răpit.
Isus le-a poruncit îngerilor să il îmbrace şi sa-l împodobeasca pe pastor. Îngerii l-au dus apoi pe pastor intr-o altă cameră.
Ei l-au îmbrăcat şi l-au împodobit cu pietre preţioase şi accesorii. Arata minunat. Splendida nunta a început în cele din
urmă. După ce ceremonia s-a încheiat, a început recepţia. Cand receptia de nunta a inceput, pastorul şi cu Isus au dansat
într-un mod plin de umor. Ei se atingeau cu soldurile şi se miscau în lateral. Toţi sfinţii s-au distrat. De fapt, ei au fost
încântati de faptul că Dumnezeu Tatăl a râs cu voce tare, cu vocea Sa adanca.
Pastorul si cu Isus şi au dansat pentru o lungă perioadă de timp. Domnul a proclamat: "Începând de astăzi, pastorul Kim,
Yong-Doo este mireasa mea adevarata!" Când Domnul a proclamat acest lucru, toti sfinţii au strigat şi au aplaudat. Îngerii
au sunat din trâmbiţe şi au participat cu veselie la celebrare. Atunci când Domnul a dansat şold la şold cu pastorul, părea
ca şi cum ei concurau care danseaza mai bine. Miscarile pastorului au devenit treptat ciudate şi de stranii. Domnul, plin de
umor, a spus că Ii este greu sa prinda mişcările de dans ale pastorului şi că El ar trebui să practice mai mult.
Domnul s-a întors înapoi la casa noastră. L-am întrebat pe Domnul: "Doamne! Ti-a placut ceremonia de nuntă cu pastorul
Kim? "Domnul a răspuns:" Desigur, mi-a plăcut! Mi-am expus în întregime cea mai adanca parte a inimii mele Bisericii
Domnului! Cu toate acestea, doresc ca si alte biserici sa Mi se închine în mod liber, cu mai mult interes şi cu bunăvoinţă."
Isus a spus că i-ar plăcea să vadă inchinarea si slujirea bisericilor cu mai mult spirit liber. În loc să fie rigide şi formale, El
ar dori să le vada mai flexibile, distractive şi binecuvântate.
Kim Joseph: * Ploaia cu mingile de foc ale Duhului Sfant
In timp ce ma rugam, mingi de foc mari şi mici au început să se mişte în jurul tronului lui Dumnezeu Tatăl. Mingile de foc
au început să cadă jos, catre mine. Iniţial, mingi de foc mici curgeau in jos, dar cu trecerea timpului, mărimea mingilor de
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foc a devenit, treptat, mai mare. În cele din urmă, dimensiunea mingilor de foc a devenit de marimea unei case şi aceastea
au pătruns neîncetat în trupul meu. În timp ce mingile de foc intrau in corpul meu, a fost atât de cald ca nu am putut
suporta caldura. "Oh, fierbinte! Oh! Fierbinte!", am strigat continuu.
Am vazut porţile cerului larg deschise, mai ales astăzi. Isus a spus că astăzi a fost o zi specială pentru sfinţii din cer
deoarece acestia au asistat la evenimentele din Biserica Domnului. Sfinţii ceresti au asistat la închinare, slujire şi la
rugăciune. Ei au observat totul cu mare curiozitate.
* Sfintii din Rai au venit in vizita
Isus S-a ţinut de cuvânt. În timpul serviciului, un eveniment extrem de şocant a avut loc. Am avut posibilitatea de a vedea
mai multi sfinţi coborând din Cer. Cu porunca Domnului, ei au putut să ne viziteze. Am strigat tare la pastor: "Pastore!
Pastore! Profetul Ilie a venit jos din cer într-un car cu cai roşii de foc. Wow! Este uimitor! Uită-te la scena! El plutea
deasupra plafonului bisericii. În urma lui Ilie era Daniel şi cei trei prieteni. Ii văd, de asemenea, pe Noe şi pe Avraam !"
Pastorul a fost uimit şi a devenit speriat.
Pastorul a spus: "Joseph! Acest eveniment este şocant şi extraordinar. El poate crea, de asemenea, o mulţime de
controverse. Acest lucru este mare, şi nu exista în Biblie. Există un caz similar, dar nu ca acest eveniment. Acela nu a
implicat multe suflete ceresti." Pastorul mi-a cerut apoi să caut evenimente similare în Biblie.
Pastorul a găsit Luca 9:28-31. Era vorba despre momentul in care Isus se ruga pe munte şi aspectul Lui s-a schimbat.
Apoi, au apărut Ilie şi Moise. El a avut o conversaţie cu ei în ceea ce priveşte plecarea Lui. Pastorul a fost un pic
îndoielnic. Cu toate acestea, sora mea mai mică Joo-Eun a urmarit toata scena. Sora Baek, Bong-Nyu şi fratele Haak Sung
au fost si ei martorii vizitei sfinţilor ceresti.
Isus a strigat apoi cu voce tare: "Este ceva ce Eu nu pot face? Acesta este doar începutul. De acum înainte, Eu voi permite
ca sfinţii ceresti să vină şi să va viziteze cât de mult doresc. Pastore Kim, trebuie să mă crezi!" În timpul serviciului de
închinare, noi toţi am dansat, am cântat, şi să ne-am închinat cat de mult ne-am dorit! Domnul ne-a imitat, de asemenea,
dansurile.

* Dumnezeu Tatal primeste inchinarea noastra
Dumnezeu Tatăl, Isus si Duhul Sfânt au fost impresionati de inchinarea si de serviciul nostru. Atunci când biserica noastră
se închina, pare să fie sărbătoare şi distractie. Dumnezeu a fost foarte încântat de serviciile noastre de închinare.
Dumnezeu acceptă întotdeauna serviciul nostru de închinare cu plăcere. In timp ce Dumnezeu priveste serviciul de
închinare, El este foarte mulţumit.
"Şi David a dansat înaintea Domnului cu toată puterea lui, şi David era încins cu un efod de in. Aşa că David şi toată casa
lui Israel au adus chivotul Domnului cu strigăte de bucurie, şi cu sunet de trâmbiţă. Şi, in timp ce chivotul Domnului intra
în cetatea lui David, fiica lui Saul, Micol se uita pe fereastră, şi a văzut pe împăratul David sărind şi jucând înaintea
Domnului. Şi ea l-a dispreţuit în inima ei." (2 Samuel 6:14-16)
Domnul a avrut ca Joo-Eun sa-si exprime mişcările într-un dans. Isus I-a spus lui Joo-Eun sa se miste exact aşa ca El şi a
învăţat-o. Noi am urmat mişcările de dans ale lui Isus şi ne-am miscat în ritmul muzicii pianului mecanic. Domnul ne-a
condus în dans, iar noi cu sinceritate I ne-am inchinat. O multitudine de ingeri au sosit din cer si s-au aşezat pe scaune in
biserică şi au umplut biserica. Erau, de asemenea, ingeri care zburau, ocupând spaţiul aerian în care priveam. În general,
în alte zile, spiritele rele se ascundeau în colţurile întunecate ale bisericii, dar astăzi nu a existat nici unul.
Dintr-o data am devenit curios despre felul in care ne privea Dumnezeu Tatăl. Am vrut să ştiu care era reacţia Sa. In timp
ce dansam, m-am uitat în sus la cer. Dumnezeu Tatăl sărea şi se misca dintr-o parte în alta. Atunci când Dumnezeu Tatăl
s-a miscat, un blitz enorm sau un fascicul de lumina a stralucit in jos. Am simţit că Dumnezeu Tatăl a fost foarte
multumit.
Dumnezeu Tatăl se mişca într-un mod unic şi special. El si-a miscat mâna lui enorma de la stânga la dreapta. El Si-a
ridicat apoi mâna şi a mutat-o încet de la dreapta la stânga. Dumnezeu Tatăl a continuat să isi onduleze mâinile mari,
puternice în aer. Apoi s-a aşezat pe tronul Său. El si-a miscat apoi piciorul drept in ritmul muzicii care se auzea în biserica
noastră.
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A râs cu o voce profundă, sonoră. Apoi, ne-a acordat un cadou foarte special de la tron. O minge mare, care era mai mare
decât o casă, a început să se rostogolească spre mine. Mingea a devenit brusc o minge de foc şi a intrat in corpul meu. A
fost atât de fierbinte, că am lesinat aproape instantaneu.
Mingi de foc aprins au intrat în toţi membrii bisericii noastre. În timp ce mingile de foc intrau in corpurile lor, membrii
bisericii au strigat şi au ţipat: "E fierbinte!"
* Vazand taramul spiritual cu ochii nostrii fizici
După serviciul divin, m-am întors acasă şi am observat spirite rele în casa noastră. Când am deschis usa de la intrarea din
faţă ca sa intru, grupuri de duhuri rele care aratau ca soarecii au fugit din dormitor in cealalta camera mai mica. Cand au
intrat membrii familiei mele, duhurile rele s-au grabit să se deplaseze şi să se ascundă în colţuri. Când am asistat la acest
eveniment, am putut să-l văd cu ochii mei fizici şi a fost foarte viu. De asemenea, L-am văzut pe Isus cu ochii mei, care au
fost deschisi la biserică. Domnul ne-a însoţit cand ne-am întors acasă. El a fost cu noi. Domnul radia o culoare aurie. El
are parul maro. El era îmbrăcat într-o pânză strălucitoare şi structura Lui faciala este fantastica. Ne simţim atât de
confortabil şi liniştiti cand ne uitam la Domnul nostru, care apare foarte binevoitor şi natural. Aspectul lui ne dă un
sentiment de securitate.
Fie ca ochii mei erau deschisi sau închisi, am putut să-L vad pe Isus şi tronul lui Dumnezeu Tatăl. Cu ochii închişi,
vederea era un pic neclară, dar acum, cu ochii deschisi, era foarte clară şi vie. Isus mi-a spus: "Joseph, te-am ales ca omul
care va face multa treaba pentru mine la un moment dat. Prin urmare, Ti-am acordat posibilitatea de a vedea domeniul
spiritual cu ochii fizici la fel ca şi cu ochii spirituali." Am conversat, uneori, cu Domnul, şi L-am vazut în mod clar, cu
ochii fizici. Uneori, Isus arata ca un om fizic, dar El poate veni, de asemenea, ca o lumină să vorbească cu mine. Iisus mia spus: "Voi merge la casa de rugăciune în oraşul Hwa Sung pentru a observa cum se roagă robii Mei. Slujitorii mei s-au
adunat acolo pentru a se ruga împreună." Apoi a dispărut instantaneu şi mai târziu s-a întors la mine.
* Evanghelizand un suflet pierdut
Într-o după-amiază, m-am rugat la biserică pentru un scurt timp, şi am plecat să evanghelizez. Am întâlnit un om şi am
început să-l evanghelizez. El a părut foarte impresionat ca l-am evanghelizat. El a ascultat mesajul meu foarte atent si a
tinut brosura în mînă. Parea mult mai în vârstă decât mine. Apoi mi-a spus: "Ştii ce? Am fost în rătăcire si diferite
incidente mi-au agravat viaţa. Acestea au fost toate rele. Iti mulţumesc foarte mult pentru ca mi-ai impartasit acest mesaj."
El a fost determinat să participe la biserica noastră. Determinat, el s-a ţinut de cuvânt şi este în prezent credincios.
Isus mi-a spus că recompensa pentru evanghelizare este cea mai mare. Dupa ce El mi-a vorbit, El a adăugat 150 de etaje la
casa mea din ceruri. Am fost curios să ştiu dacă casa mea a devenit mai inalta si daca mi s-au acordat recompense. Mi s-a
confirmat faptul că, casa mea a devenit mai inalta in ceruri.
===== 25 Februarie, 2005 (Vineri) =====
"Domnul Dumnezeul tău din mijlocul tău este puternic, el te va salva, el se va bucura de tine cu bucurie, el se va odihni in
dragostea Lui, el se va tine cu bucurie peste tine, cântând." (Ţefania 3:17)
Doamna Kang, Hyun Ja: * Serviciul este ruinat si Dumnezeu pleaca
Chiar înainte de a începe slujirea, fiica mea, Joo-Eun, a fost într-o stare extrem de proastă şi cu pacea tulburata. Ea are un
temperament fierbinte. Un spirit rău a intrat în corpul ei. În cele din urmă serviciul a fost distrus de Joo-Eun. Chiar şi după
ruinarea serviciului, Joo-Eun nu s-a oprit, ea a continuat până la capăt. Serviciul a devenit rece într-un timp scurt şi apoi a
devenit treptat discordant. Predica a devenit stangace. Pastorul, care are, de asemenea, un temperament iute, în cele din
urmă a explodat. El şi-a pierdut răbdarea cu ea. Înainte ca pastorul sa explodeze, i-am facut un semn, ca să aibă răbdare
până la capăt. Dar temperamentul iute şi fierbinte al pastorului le-a dat un avantaj spiritelor rele. Predica a fost lasata
neterminata si el a vorbit numai timp de 5 minute.
Temperamentul isteric a lui Joo-Eun, nu pare sa se sfarseasca. Ea a fost încăpăţânata, insistând asupra parerilor ei.
Pastorul, în cele din urmă, a certat-o aspru.
Nu ştiu de ce membrii familiei mele şi eu suntem atât de incapatanati. Trecem printr-o perioada dificila, cu acest
temperament al familiei noastre, iute si fierbinte.
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Membrii bisericii au îngheţat şi feţele li s-au impietrit. Cum s-a întâmplat acest lucru, fiul meu, Joseph, şi unii membrii ai
bisericii au văzut tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a sărit în picioare şi a mers neîncetat dintr-o parte în alta. Iisus a
spus: "Serviciile pe care le aveti acum nu vor fi primite. Nu contează cât de multe, fie că este vorba de 100 sau de 1000 Eu nu le voi primi!" După ce a vorbit, Domnul a dispărut instantaneu.
Membrii bisericii care aveau ochii spirituali deschisi nu L-au putut găsi pe Isus sau pe Duhul Sfânt. Ei au privit în jur, dar
nu L-au putut vedea pe Domnul nostru. Apoi, spiritele rele au inceput sa mişune peste tot şi sa umple locul. Ele au strigat
şi au ovaţionat şi s-au bucurat ca ne-au infrant: "Wow! Bine! Buna treaba! Wow, ma simt bine! Acest lucru este atât de
grozav, încât nu ştiu ce să fac!" Ele se bucuriau, dansau şi petreceau. Pastorul, cu toţi membrii bisericii şi cu mine, am
simtit ca ochii spirituali ni s-au închis. Nu am mai putut vedea. Datorita acestui fapt, o tristeţe greu de suportat a venit
peste mine. Domnul nu a primit si nu I-au facut placere serviciul şi predica. Acestea au fost patate din cauza
temperamentului fierbinte al membrilor bisericii. Asta L-a revoltat cel mai mult pe Domnul.
* Mania Lui Dumnezeu Tatal
Atunci cand fratele Haak-Sung a văzut tronul, Dumnezeu Tatăl a sarit de pe tronul Său şi părea să fie în deplină mânie. În
plus, o voce extrem de profundă şi înfricoşătoare a rasunat. Vocea Dumnezeului celui viu şi sonorul ei a rasunat in
urechile lui Haak-Sung. Vocea Tatălui era ca fulgerul şi tunetul. Dumnezeu Tatăl a proclamat: "După ce v-am deschis
ochii spirituali, aţi devenit aroganti şi încrezuti, asa incat slujirea voastra a devenit neglijenta! Dacă veti mai sluji vreodată
în acest mod, va voi retrage toate darurile!" Fratele Haak-Sung ne-a spus că el niciodată nu s-a simtit atat de speriat de
Dumnezeu. Aceasta a fost prima data cand el s-a simţit cu adevarat speriat.
Am putut simţi mânia vie a lui Dumnezeu. Din moment ce am ajuns intr-un taram spiritual profund, trebuie să fim cu
adevarat atenţi cu privire la ceea ce crede Dumnezeu.
Mult har etern ne-a fost acordat, şi avem nevoie să ne smerim mai mult. Trebuie să ne trăim viaţa sfântă. Putina
complezenţă şi nepăsare poate da putere spiritelor rele ca să-şi manifeste rautatea.Duhurile rele ar putea exploata o situaţie
prin care ele pot continua să agraveze o problemă.
M-am gândit cu îndoială: "Cu siguranta nu .... Un serviciu ruinat nu ar putea avea ca rezultat pierderea tuturor Sfintele
Daruri, nu-i asa?” Am simţit că Dumnezeu încerca să ne înveţe importanţa inchinarii şi slujirii.
In toate bisericile inchinarea şi slujirea sunt un pic diferite. Cu toate acestea, ele se aseamana destul de mult. Serviciile
sunt slabe şi se amesteca Cuvântul lui Dumnezeu cu tradiţia. Mai mult decât atât, tradiţia lor a fost adusa din generaţie în
generaţie. Cu toate acestea, cu pregatirea corespunzătoare, de predare şi de studiu biblic, creştinii trebuie să ştie
importanţa inchinarii şi slujirii. Ei ar trebui să realizeze şi să cunoască esenţa slujirii.
* Pocainta prin palmuirea obrajilor
In timp ce toata adunarea Bisericii Domnului se pocăia intr-o singură voce, am auzit ca cineva se palmuia în mod continuu.
Prin urmare, mi-am deschis ochii pentru a investiga. Pastorul a fost acela care se pocăia cu lacrimi şi se plesnea peste
obraji. "Doamne! Mi-am crescut în mod eronat copilul! Nu l-am educat în mod corespunzător si nu l-am disciplinat. Ca
rezultat, am păcătuit înaintea ta."
"Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte il disciplineaza cu promptitudine." (Proverbe 13:24)
Pastorul spunea: "Te rog iartă-mă, Doamne", si el însuşi s-a pălmuit continuu peste obraji. Pastorul s-a pălmuit fără milă
peste obraji. M-am gândit in mine insami: „Ce? Cum poate el sa-si pălmuiasca obrajii atât de rau?" Pe cand gândeam
aceste lucruri, fiica mea, Joo-Eun a alergat spre altar şi a îngenuncheat lângă pastor. Ea a fost cea care a creat haos. Apoi
Joo-Eun a început sa se pocăieasca, plângând. Ea a început, de asemenea, sa se pălmuieasca peste obraji.
Joo-Eun are o personalitate dificilă şi zbuciumata. În unele aspecte, ea este atat de incapatanata ca odata ce este hotărâtă să
facă ceva, ea va face acel lucru cu orice preţ. Ea este extrem de incapatanata. Acum, eu nu sunt în măsură să înţeleg modul
în care un tată şi fiica lui pot să se pocăiască în acelaşi mod, extraordinar. Cand Joo-Eun se pocăia şi se pălmuia, ea a
strigat: "Dumnezeu! Isus! Am greşit. Te rog, iartă-mă! Este vina mea că tatăl meu se loveste el însuşi peste obraji ! Te rog
sa-l opresti!" Pastorul a continuat să se pălmuiasca fără milă peste obraji, in timp ce el striga:" Doamne! Te rog, iartă-mă!
De asemenea, este vina mea. De asemenea, am un temperament fierbinte !"M-am ingrijorat cand am văzut cum pastorul
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continua să se pălmuiasca fără milă. Adunarea a observat ca pastorul şi Joo-Eun se pocăiau şi se pălmuiau. Ca urmare, sau rugat mai agresiv.
Isus plecase de ceva timp, dar El a revenit din nou. El a stat în tăcere la distanţă şi a observat cum ne pocăim. El ii observa
şi pe pastor si pe Joo-Eun, cu atentie deosebita. Câteva zile mai târziu, Domnul ne-a vorbit cu amabilitate. Domnul ne-a
spus că Dumnezeu Tatăl a fost foarte supărat. Apoi, Domul ne-a avertizat printr-un mesaj că, dacă vom avea vreodată un
alt serviciu de închinare neglijent sau necorespunzator, Tatăl ne va trata aspru.
Deoarece Eun Joo a ascultat in mod direct cuvintele lui Isus, ea a recunoscut: "Isus! Isus! Îmi pare foarte rău. Am greşit!
Te rog, iartă-mă!" Domnul a vorbit cu ea şi a îmbrăţişat-o strâns. "Bine, sa nu te mai comporti vreodata în acest mod."
Isus l-a imbratisat, de asemenea, pe pastor şi l-a sfătuit să nu isi certe copii în toate cazurile, ci să-i educe cu dragoste. Isus
ne-a spus că, pentru a scapa de mânia lui Dumnezeu Tatăl şi a fi iertati complet, ar trebui să ne rugam în pocăinţă un pic
mai mult.
După ce a trecut mai mult timp, apropiindu-se dimineaţa, Domnul ne-a spus să incheiem şi să mâncam nişte gustări. El nea poruncit să ne închinam cu bucurie din nou.
Kim, Joseph: * O camera plina cu arme ucigatoare
Pe cand ma rugam, Isus s-a intors. Spre deosebire de alte zile, fata Domnului exprima manie. De fapt, am fost putin
inspaimantat. Am fost receptiv, dar speriat. Nu L-am mai vazut niciodata pe Domnul cu o astfel de expresie. Cred ca a
fost din cauza ca temperamentele pastorului si a lui Joo-Eun au stricat serviciul de inchinare. Isus mi-a spus: “Joseph, sa
mergem in iad.” De indata ce Isus m-a luat de mana, am fost in iad. Domnul ma lua, uneori, instantaneu in centrul iadului
sau El ma lua cu alte ocazii in călătorie petru a putea experimenta toate evenimentele cu meticulozitate. Când am ajuns in
centrul iadului, am cautat cu privirea scaunul lui Satana. M-am concentrat pentru a observa evenimentele şi împrejurimile.
Ceea ce am vazut, nu am mai putut privi cu ochii mei. Scena era îngrozitoare şi cruda.
Regele dracilor, Satana, statea aşeză pe scaunul lui de domnie si isi coordona subalternii. Subordonaţii lui Satana erau
ocupaţi, mergand de colo-colo, implinind poruncile Lui. Unii mergeau pe jos, iar unii zburau în aer. Numărul lor era
foarte mare, iar activitatea era sofisticata; nu am fost în stare să înţeleg ce se întâmplă. Spiritele rele au fost organizate
într-un sistem ierarhic. Unul dadeau un ordin şi altul il primea şi il executa. Erau diferite niveluri si ranguri.
In faţa lui Satan era o masa. Masa era acoperită cu diferite arme mortale. De fapt, erau atât de multe, incat parea un munte.
Erau arme din timpuri stravechi, utilaje agricole uzate, arme convenţionale, şi armament; si multe alte arme diferite.
Subordonaţii lui Satana lua cate o armă de pe masa pentru a înjunghia, sfâşia, şi strapunge victimele lor. Cu toate acestea,
duhurile rele nu erau satisfacute. Ele mergeau intr-un alt loc din iad pentru a aduce si mai multe tipuri de arme mortale.
Am fost într-o cameră enorma, impartita prin niste pereţi. Acolo erau diverse arme, agăţate pe perete. Astfel de arme se
pot vedea doar în filme, cărţi, Sci-Fi, şi poveşti de ficţiune. Ele erau arme care intrecea orice imaginaţie. In timp ce
observam varietatea armelor agăţate pe perete, m-am simţit ca şi cum as fi fost intr-o expoziţie. Duhurile rele au luat o
armă mortale pentru a taia picioarele oamenilor, iar eu mi-a amintit când prietenii mei şi cu mine chinuiam insecte şi
furnici. Spiritelor rele li se parea vesel şi distractiv atunci cand ei le taiau picioarele oamenilor, urmărindu-i în chinuri.
În timp ce Isus imi arăta oamenii care s-au aliniat pentru a fi chinuiti, El mi-a spus: "Printre aceste suflete sunt unii dintre
cei care au frecventat bisericile. Sunt unii care erau alcoolici şi unii care au tratat Sabatul sau duminica cu nepasare.
Duminica, ei cheltuiau banii pentru plăcerea lor. Cele mai multe dintre aceste persoane sunt aici pentru ca nu au păstrat
duminica Sfânta. Sunt unii care se grabeau sa faca afaceri şi presupuneau că Domnul îi va ierta. Ei au fost înşelaţi. "
Domnul a continuat să-mi explice că printre oamenii din grup au fost bătrâni şi diaconese. De fapt, era un numar mare de
diaconi, diaconese, şi păstori. El mi-a arătat acest lucru foarte clar. Erau, de asemenea, multe grupuri etnice diferite, rase
diferite. Erau negri, albi, şi oameni din ţara mea. Am fost foarte surprins să văd mulţi oameni care aratau similar cu mine.
O mare majoritate erau asiatici.M-a uimit faptul ca am putut să fac distinctie între diferite grupuri etnice.
Dintr-o data, am devenit speriat şi uimit. Am strigat cu voce tare: "Iisuse! Isus! Nu-mi place in iad. Te rog, nu lăsa
spiritele rele sa vina spre mine! Isus m-a apucat atunci de mâna. M-am întors înapoi la biserică şi am continuat să ma rog.
Din moment ce nu primul serviciu de închinare nu a fost pe placul Domnului, am început un al doilea serviciu de
închinare. Înainte celui de al doilea serviciu de închinare, ne- am pocăit şi apoi am început sa ne inchinam. Dupa pocăinţa,
al doilea serviciu de închinare a fost fervent şi armonios. Ne-am restabilit închinarea şi serviciul. Dumnezeu a fost foarte
multumit.
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*Ziarul Raiului
Gândindu-ne la Isus, am dansat şi ne-am închinat. Am dansat cu sinceritate. Toţi membrii care aveau ochii spirituali
deschisi, în curând au strigat: „Ceva a coborât din cer!”
"Wow! Ce este aceasta? Este un ziar? Ce? Raiul are un ziar? Wow! Ziarele coboara din cer !"Eu am fost primul care a
strigaT. O culoare aurie a strălucit din marginile ziarului. Marginile erau, de asemenea, decorate cu pietre pretioase.
Cuvintele erau tipărite cu perle. Centrul ziarului avea imagini vii cu adunarea Bisericii Domnului in închinare, oferind
servicii şi dansand în duhul.
Cand am văzut scena, am fost uimit de ceea ce se intampla. A fost ireal. Membrii care nu aveau ochii spirituali deschisi au
fost nedumeriţi. Pentru ei a fost dificil să inteleaga ceea ce am descris. Evenimentul a fost remarcabil şi prea bun pentru al pierde. Am fost un pic trist, deoarece cei fără ochi spirituali au pierdut ceva grozav.
Uitandu-ma la poze, am observat că fiecare membru al bisericii avea un aspect şi o expresie unica. Titlul ziarului Ceresc
era: "Biserica lui Dumnezeu se roagă." Dimensiunea scrisului titlului era imensa. Una dintre imagini avea chipul
pastorului în centru. Imaginile erau foarte asemănătoare cu cele pe care un ziar le are aici, pe pământ. Cu totii zambeam,
spunand: "cheese".
* Isus promoveza Biserica Domnului
Iisus a spus: "Iosif! Ce părere ai? Niciodată nu ai mai văzut asa ceva, e drept?" Isus le-a poruncit personal îngerilor sa
imprime ziarele şi El le-a poruncit sfinţilor din cer sa le distribuie si să le citească. Isus a spus că, dacă El le porunceşte
sfinţiilor ceresti sa citeasca, ei nu au de ales, ci vor citi. De asemenea, el a spus că e foarte rar ca o biserică de pe pământ
sa apara în ziar cerului. Cu toate acestea, Biserica Domnului apare frecvent în ziar cerului.
Isus mi-a spus încă o dată: "Observa îndeaproape. Crezi că pozele au ieşit bine?"Uitandu-ma atent din nou, am râs mult
timp? Am observat expresiile faciale ale membrilor bisericii care au ochii spirituali deschisi; erau unice. Fotografiile au
fost uimitoare. Membrii care au ochii spirituali deschisi erau ocupaţi să le explice cu mare entuziasm membrilor cu ochii
spirituali nedeschisi.
Domnul ne-a explicat modul în care El a mers prin tot Raiul ca să anunţe şi sa-i faca publicitate tatălui meu, pastorul. Isus
ne-a explicat modul în care El il prezenta pe pastor: "Este o biserică nouă, mica în oraşul de Suh, Incheon. Numele
bisericii este Biserica lui Dumnezeu. Biserica este condusă de un pastor. Ori de câte ori predică sau se închină, el face o
mulţime de expresii faciale sau gesturi umoristice!" Eu însumi sunt de acord. Tatăl meu face o multime de expresii faciale
sau gesturi comice.
Pastor Kim, Yong-Doo: * Focul Duhului Sfant
În timp ce eram în rugăciune, m-am concentrat pe Domnul, să merg mai adânc. Am strigat către Domnul. Cu putin timp în
urmă, m-am pocăit, palmuindu-mi obrajii. Ca urmare, obrajii mei erau umflati si fierbinti. Am simtit ca si cum ar fi fost in
foc.
Fără focul sfânt, obrajii mei erau deja fierbinti. Dar când Focul Sfânt a intrat corpul meu, obrajii au început să-mi fiarba.
Era ca si cum corpul meu ar fi stat pe o soba fierbinte, o soba cu o putere extraordinară de încălzire.Miscarile de vindecare
cu mâna au devenit treptat mai puternice şi mai rapide. Mâinile mele aveau diverse miscari. După ce au trecut două ore,
niste mingi enorme de foc, au intrat dintr-o dată în corpul meu, prin vârful degetelor. Nu am putut suporta. Focul s-a
treptat răspândit în întreg corpul meu.
Corpul meu a devenit atât de fierbinte, că imi venea să urlu. Picioarele imi tremurau şi se loveau unul de altul din cauza
caldurii intense. Am atins limita; ardeam si imi era sete. "Apă! De apă! Are cineva apă "Apoi am băut ca cineva care nu a
baut de zile intregi.
Kim, Joseph: * Spinii otravitori ai Duhului Sfant
Odata ce ochii mei spirituali s-au deschis, si pe masura ce am continuat să merg mai adânc spiritual, spiritele rele mi-au
pus tot mai multe obstacole în fata. Obstacole necunoscute şi atît de numeroase încît nu le-am mai putut numara.
Comparativ cu alţi membrii bisericii, mi-a luat o perioadă lungă de timp ca să merg mai adânc spiritual. Domnul mi-a
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explicat că am fost chemat să fiu pastor. Mi-am dat seama că se plăteste un preţ enorm pentru a avea ochii spirituali
deschisi. Ori de câte ori am dorit sa merg mai adânc spiritual, am fost atacat fără milă. Duhuri rele au cautat orice
slăbiciune sau orice lipsa a mea pentru a ataca. Şi datorita slăbiciunilor mele, am fost de multe ori învins de atacurile lor.
Spiritele rele au intrat frecvent in corpul meu. Ceilalţi membri ai bisericii noastre au fost, de asemenea, obiective continui
ale spiritelor rele. Odată ce forţele răului intrau in trupurile noastre, au început dureri insuportabile si chinuri.
L-am întrebat pe Domnul: "Isus! Ori de câte ori duhurile rele intra in trupurile noastre, suntem în chinuri şi durere. Si alti
membri ai altor biserici experimenteaza aceeleasi dureri ca si noi? "Domnul mi-a răspuns: "Unii pot avea dureri şi chinuri,
dar nu la nivelul la care membrii Bisericii Domnului le experimenteaza. In general, majoritatea oamenilor nu simt durere
şi chin. Duhuri rele se ascunt in secret în corpurile lor şi comploteaza in mod clandestin."
L-am întrebat încă o dată: "Doamne! Acorda-ne spinii otravitori ai Duhului Sfant, astfel ca duhurile rele sa nu poata intra
în corpurile noastre. Ii putem folosi pentru a le împiedica să intre noi?” Isus ne-a poruncit apoi să strigam la unison: "Spini
toxici ai Duhului Sfânt! Te rugam sa ne acorzi spini toxici ai Duhului Sfânt!"
Când l-am rugat pe Domnul pentru spini toxici ai Duhului Sfânt, am fost mai mult glumet decat serios. Dar am aflat că
există într-adevăr un astfel de dar sau de putere. Nu mi-as fi putut imagina asta nici macar în visele mele. "Pastore!
Pastore! Sunt menţionati în Biblie "spini toxici ai Duhului Sfânt"? Pastorul a răspuns: "Joseph! Nu există astfel de cuvinte
menţionate în Biblie." Totuşi, Domnul nu numai ca ne-a arătat, dar El ne-a si dat in dar, deşi nu sunt menţionati în Biblie,
spinii otrăvitori ai Duhului Sfânt.
Isus ne-a acordat spini toxici ai Duhului Sfânt. Spini veninoşi au iesit din corpurile noastre cu niste varfuri ascuţite.
Pastorul m-a intrebat: "Joseph! De ce simt furnicături in corp?" Verificand corpul pastorului, am vazut ca acesta era
acoperit cu multi spini. El imi amintea de un arici. I-am explicat pastorului că spinii sai erau mult mai mari si mai
puternici. De fapt, spinii lui erau mai otrăvitori decât cei ai membrilor congregaţiei". Domnul ii acorda întotdeauna
pastorului cadouri mai puternice şi putere.
Ceilalţi membrii ai bisericii noastre aveau, de asemenea, spini toxici ai Duhului Sfânt în corpurile lor. Ori de câte ori vom
striga: "Spini otravitori ai Duhului Sfânt!" din interiorul corpului nostru apăreau numerosi spini veninosi.
Pastor Kim, Yong Doo: * Intepat de spini otravitori
Fără ochii spirituali deschisi, nu am putut vizualiza spinii toxici ai Duhului Sfant. Cu toate acestea, am vrut să investighez
şi să vad ce fel de spini otrăvitori poseda corpul meu. Nu există nici un loc in Bibile in care sa fie mentionati "spini
otravitori ai Duhului Sfânt", în niciuna dintre cele 66 de cărţi ale Bibliei. Am vrut să verific cuvintele lui Iosif şi ale
celorlalţi membri ai congregaţiei. Simţurile mele fizice îmi spuneau că corpul meu experimenteaza o senzaţie de
furnicături. Dar eu sunt un caracter care are nevoie sa vada, sa simta, si sa experimenteza pentru a fi sigur. Mintea imi era
determinata sa verifice acest eveniment.
Cand spiritele rele ne-au atacat, am vrut să experimentam zi de zi a puterea spinilor otravitori ai corpului nostru. Duhurile
rele au fost transformate în cenuşă. Cand spiritele rele au fost înţepate, ele s-au transformat în cenuşă. La un moment dat,
le-am cerut tinerilor să închidă ochii. Cu ochii închişi, am atins-o usor pe fiica mea, Joo-Eun, pe mână cu vârful degetului
meu. In momentul în care am atins-o, Joo-Eun a ţipat tare şi a căzut pe podea. "Ouch! Pastore! Tată! De ce mă înţepi cu
spini otrăvitori? "Ea a strigat şi a plâns.
După ce Joo-Eun a fost înţepata, urmata de Yoo-Kyung, Haak-Sung şi Iosif, s-au intepat de mine. Indata ce i-am atins ,
fiecare dintre ei era cazut pe podea. Zona în care i-am atins cu degetul a început să se umfle şi otrava a început să se
răspândească treptat in trupurile lor. Ei au paralizat. Am asistat personal la acest eveniment.
"Pastore, Pastore! Grăbeşte-te! Grăbeşte-te! Roaga-te pentru noi, acum! Te rugăm să opresti raspandirea otravii in întreg
corpul nostru!" Le-am răspuns:" Ce? Cum as putea să o opresc?" Ei au strigat: "Opreşte-te! Atinge-ne cu mâinile tale!"
Le-am strigat din nou:" Nu! Dacă v-as atinge iarasi, otrava va intra din nou şi s-ar putea raspandi mai rapid. Nu sunteti de
acord? "Tinerii au strigat şi au căzut la podea. Ei mi-au spus: "Nu! Este în regulă. Pune-ti mainile pe noi si roaga-te cu
toata inima!" Dupa ce m-am rugat, am împiedicat ca otrava sa se răspândeasca în trupurile lor şi ei au fost eliberati din
durere!
Gandindu-ma la aceasta, nu am ştiut cum să accept acest eveniment. Nu am fost în măsură să imi explic ceea ce tocmai sa întâmplat. Am fost dezorientat, iar situaţia mi s-a parut absurda. După acest incident, tinerii ma evitau şi nu îndrăzneau
se apropie de mine.
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In timp ce ne rugam, corpurile noastre au fost acoperite cu spini otrăvitori. Spiritele rele, neştiind acest lucru, ne-au atacat
şi au devenit cenuşă în in momentul in care s-au înţepat in spini. Ei au devenit cenuşă şi au dispărut. Cu toate acestea,
spiritele rele puternice nu s-au putut transforma in cenuşă atât de uşor. Ei au făcut numeroase încercări pentru a intra in
trupurile noastre - chiar şi după ce au fost înţepate de spini. Domnul ne-a luat, uneori, spinii pentru a se asigura că nu ne
complacem in rugăciunile noastre. Noi nu putem depinde numai de spini toxici ai Duhului Sfânt, trebuie să ii combinam
cu o rugăciune: "Oamenii din Biserica Domnului! Spinii otrăvitori nu sunt chiar atat de puternici. Nu va puteti baza pe ei
complet. Spinii otrăvitori au fost un experiment temporar pentru a lupta spiritele rele. Vi le-am acordat deoarece sunteti
atacati in mod repetat. Invingeti duhurile rele cu credinta voastra puternica, mai degrabă decât sa depindeti de spinii
otrăvitori."
Doamna Kang, Hyun-Ja: * Sfanta Kang, Hyun-Ja este logodnica speciala a Domnului
Cu câţiva ani în urmă, prin harul Domnului, am fost dusa la cer. În acel moment, cand m-am uitat la mine, am fost uimita.
In fata mea au apărut nenumărate domnisoare de onoare, frumoase şi s-au apropiat de mine. Ele m-au imbracat frumos.
Isus arata ca un logodnic, care va deveni mire. Eu eram logodnica Lui. Aveam o relaţie pe care nimeni nu putea sa o
distruga. Suntem atât de îndragostiti. Dragostea mea pentru sotul meu fizic nu este nimic în comparaţie cu iubirea pentru
Domnul.
Datorita grijilor vietii de zi cu zi, am uitat de vizita Cereasca. Mai târziu am aflat că Domnul nu a uitat de mine. Domnul
meu iubit m-a însoţit intotdeauna. Mai mult decât atât, El uneori, mă privea de somn. Ori de câte ori am dormit mai mult,
El mi-a spus: "Logodnica mea, de ce ai dormit atât de mult? De ce m-ai parasit?" Când El îşi exprimă dragostea Lui plina
de gelozie, sunt instantaneu plina de fericire. Este o fericire pe care nu o pot exprima sau descrie in cuvinte.
Domnul meu iubit ii însoţeşte întotdeauna pe toţi credincioşii. Cu ochii spirituali, am văzut clar că El ii însoţeste pe toţi
credincioşii. Când i-am spus soţului meu ce am experimentat, El a spus că Domnul îi iubeşte pe toţi credincioşii în mod
egal.
In timp ce Domnul asculta în tăcere conversaţia noastră, El mi-a atins capul şi mi-a trimis un semnal. Duhul Sfânt il
însoţeşte pe pastor. El ii atinge capul pastorului si fata de multe ori.Domnul ma însoţeşte pe mine de multe ori, de
asemenea. Ochii mei spirituali s-au deschis gradual, iar acum sunt acum parţial deschisi.
Ori de câte ori pastorul este glumet şi un pic dur cu glumele lui, Domnul întotdeauna intervine. "Pastore Kim, nu o trata pe
logodnica mea atât de dur!" Cand Domnul a comentat, soţul meu a spus: "Locuiesc cu o sotie a carei inima este departe de
Mine." Pastorul a râs cu voce tare. Apoi Domnul şi cu mine am râs împreună. Razand cu totii, am realizat că o zi, nu este
suficient timp pentru a-l petrece cu Domnul.
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Capitolul 3:
Electricitate Sfanta
===== 28 Februarie, 2005 (Luni) =====
"De asemenea, va voi da o inima noua, şi un duh nou voi pune în voi: voi lua inima de piatră din trupul vostru, şi vă voi
da o inimă de carne. Şi voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi veţi ţine poruncile Mele, şi
le veti implini." (Ezechiel 36:26-27)
Kim, Joseph: *Bule colorate roz, in forma de inima, exprimand o inima plina de dragoste
In timp ce strigam la Isus, niste lucruri extraordinare au ieşit din corpul meu. Am fost foarte surprins. Am închis bine
ochii şi m-am rugat, dar fenomenul nu a mai continuat. Bule de culoare roz au ieşit din corpul meu. Ele erau stralucitoare
şi radiante. Dupa ce au ieşit din corpul meu, bulele roz s-au transformat în forma de inimă. Ele au zburat spre cer, la
tronul lui Dumnezeu. Au trecut spaţiu, au călătorit prin galaxie şi în cele din urmă au ajuns la tronul lui Dumnezeu. Ele
păreau fragile, ca niste bule de aer obisnuite, şi păreau ca şi cum acestea ar fi explodat, la orice impact uşor. Cand le-am
văzut, m-am temut ca vor exploda. Dar, din fericire, nu au explodat.
Cu o voce răsunătoare, rezonanta, Dumnezeu Tatăl a spus, impresionat: "Hmmm, inima lui Iosif e aproape gata! Foarte
bine, mulţumesc!" El a primit apoi bulele de aer in forma de inima!. Dumnezeu a fost atat de multumit si de satisfacut,
incat a ras. Inimile roz reprezentau inima mea faţă de Dumnezeu. Odată ce au ajuns la Dumnezeu Tatăl, ele au izbucnit
intr-o lumină fantastică în faţa lui Dumnezeu. Dupa un timp, bule similare în formă inima au început să iasă de la
Dumnezeu spre mine.
"Din moment ce mi-ai dat inima ta iubitoare, Eu iti voi da, de asemenea, inima mea!" Din sânul lui Dumnezeu, inimioare
frumos colorate in roz au coborat la nesfarsit. Ele erau în formă de bule. Când acestea au intrat continuu in corpul meu,
inima mi s-a umplut emoţie şi de fericire.
I-am spus Dumnezeu Tatăl: "Tată Dumnezeu! Iti multumesc pentru ca ma iubesti atat de mult. Am fost lacom şi irascibil.
Am fost nerabdator si am vrut ca ochii spirituali sa imi fie deschisi repede." Inainte de a-mi termina fraza, Dumnezeu
Tatăl mi-a spus:" Este bine! Astăzi, acest fenomen dovedeşte că tu şi eu avem aceeaşi inimă iubitoare şi manifestare a
credinţei." Dupa aceasta experienta, întotdeauna mă gândesc la Dumnezeu şi eu sunt mereu în rugăciune.
Doamna Kang, Hyun-Ja: *Domnul le da sfintilor odihna
"Doamne! In aceste zile, imi este greu sa adorm, după o noapte intreaga de rugăciune. Vreau să dorm, dar sunt în chinuri
şi nu pot adormi. Doamne, am nevoie sa dorm bine, pentru a scăpa de oboseală! Te rog ajută-ma sa dorm mai bine!” şi
fiica mea, care era alături de mine a strigat: "Mamă! Isus tocmai iti da o imbratisare!" De îndată ce El mi-a ţinut în braţele
Sale, am adormit uşor. Am adormit ca şi cum as fi fost în stare de ebrietate, sau as fi luat somnifere ori anestezice. In
timpce dormeam, Duhul Sfânt a fost alaturi de mine, ca o energie calda, moale, care mi-a înmuiate şi mi-a încălzit trupul.
"în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul
somn, iubiţi ai Săi. " (Psalmul 127:2)
Isus contiunat sa spuna membrilor Bisericii Domnului ca inima sa este larg deschisa pentru aceasta biserica. Domnul ne-a
facut, atat pe mine cat si pe copiii mei, foarte fericiti. El este uneori jucaus si vesel. Domnul poartă, uneori, un costum
extraordinar sau vine imbracat într-un fel comic. Scopul vizitelor sale teatrale este de a ne face fericiţi. Sunt uneori
confuza, cand nu pot stabili cine pe cine face fericit.. Domnul iubeste inchinarea si serviciul nostru foarte mult. El ne-a
spus că intotdeauna asteapta închiarea şi serviciul bisericii noastre.
Deoarece Biserica Domnului şi familia mea se concentreaza in continuare pe Dumnezeu, rasetele noastre nu se termină
niciodata. Inimile noastre vorbesc Domnului. Subiectele noastre importante de discuţie sunt întotdeauna despre Domnul.
Toate conversaţiile noastre sunt centrate pe Dumnezeu. Am observat ca Domnul aproape întotdeauna este însoţit de Duhul
Sfânt, dar uneori El lucreaza singur.
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===== 4 Martie, 2005 (Vineri) =====
"Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Şi
le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare; Ci să fie încălţaţi
cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veţi ieşi de
acolo. Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele
voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii
aceleia. Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i
vindecau." (Marcu 6:7-13)
Doamna Kang, Hyun-Ja: * Vorbirea diavolului
In timpul intalnirii de rugaciune de dimineata, cum ma rugam in limbi, un sunet ciudat a inceput sa-mi iasa pe gura. Au
trecut doua ore. Initial am fost bucuroasa datorita acestui sunet nou si atat de diferit. M-am gandit ca Domnul mi-a acordat
o noua vorbire in limbi. Dar sunetul noii limbi a devenit straniu. Intuitia mi-a spus ca ceva nu merge bine.
Mi s-a facut pielea de gaina. Intr-un final, un duh in forma de femeie tanara a aparut. “Oh, hohohoho, hohoholoholoholo,
eeheeeheeeeheee, ehehehehe.” Diferite feluri de ras dracesc au tasnit din gura ei. In acelasi timp, sora Baek, Bong-Nyo, de
asemenea vorbea in limba diavolului. Aceasta suna exact ca a fetei demonizate din popularul film “Exorcistul”.
M-am gandit in mine insami: “Cum este posibil ca limba diavolului sa-mi iasa pe gura?” Oricat de mult m-am gandit, nam putut sa inteleg. Sunetul vorbirii diavolesti nu se termina. Dupa scurt timp, capul a inceput treptat sa mi se miste dintro parte in alta. Apoi viteza s-a accelerat. Capul mi se agita violent si eu nu puteam sa-l opresc.
Mi-am deschis ochii si am vazut-o pe sora Baek, Bong-Nyo, de asemenea agitandu-se violent. Intr-un final, pastorul, care
se reuga, a simtit cumva ce se intampla si a venit imediat langa noi. Apoi a inceput sa scoata demoni: “Satan! Iesi! Spirite
de confuzie, in numele lui Isus, plecati!”
Inaintea acestei manifestari, nu m-am concentrat in timpul rugaciunii in limbi. De fapt, ma gandeam la alte lucruri. Din
cauza acestui moment de slabiciune, demonii s-au folosit de aceasta oportunitate si au intrat in corpul meu. De aceea
vorbirea mea s-a transformat in vorbirea demonilor. Oridecate ori demonii intra in corpul meu, sunt in chinuri. Sunt
afecatat nu numai fizic, dar si mental sunt confuza si foarte obosita. Pastorul s-a apropiat de mine si apoi de sora Baek,
Bong-Nyo si s-a rugat peste noi. Si de cate ori pastorul se roaga peste mine, lucrurile revin la normal. Totusi, cand el
merge catre sora Baek, Bong-Nyo, limba diavoleasca imi iese din gura, iarasi.
*Fortele spiritelor rele intra din nou in corpul Doamnei Kang, Hyun-Ja
“Isuse! De ce vorbirea demonica se manifesta incontinuu?” Dar Domnul a pastrat tacerea. Domnul este placut si
binevoitor, insa El nu a scos niciun cuvand de aceasta data. El a stat in tacere si ne-a privit.
Inca o data, mi-am pierdut concentrarea, si m-am gandit la altceva. In acel moment, spiritele rele, s-au intors in grup.
Aproape am lesinat. Corpul mi-a amortit. Am cazut pe podea, in dureri. Nu a contat cat de mult am strigat si m-am rugat,
Domnul nu mi-a raspuns. A fost zadarnic.
Sora Baek, Bong-Nyo de asemenea a cazut la podea, strigand de durere. Pastorul a devenit nervos, iar fata i s-a facut
palida. El a continuat sa mearga inainte si inapoi printre noi, in timp ce se ruga. Puterile sale fizice erau deja la limita. Era
epuizat total. Pastorul este, de obicei foarte increzator cand vine vorba de rezistenţa lui. Cu toate acestea, după ce el a
alungat spiritele rele, strigând şi ţipând, el a devenit foarte obosit in timp ce a trebuit să meargă înainte şi înapoi la sora
Baek, Bong-Nyu şi la mine. Mai mult decât atât, rănile Pastor din luptele anterioare cu spiritele rele, nu erau complet
vindecate. Ca urmare, el a suferit mai mult şi a fost în agonie. Cu toate acestea, în ciuda rănilor, el a continuat să se roage
neîncetat pentru noi. M-am simţit rău pentru Pastor, şi am vrut ca el să se odihnească, dar nu înainte de a mă ajuta. L-am
rugat să se roage pentru mine, deoarece durerea mea era de nesuportat. Atacurile au fost continui. Durau deja de 4 sau 5
zile. Am fost atacata fără încetare. Am fost hartuita zi şi noapte. Nu am putut să mănânc, să beau sau sa dorm deloc. Am
fost victima unor atacuri neobosite, mai mult decât in alte dati. Nu m-am putut odihni.
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*Instiintarea Domnului despre lucrarea Duhului Sfant si eliberare
Isus a fost pe cale sa ne explice de ce El a stat tăcut in timp ce strigam şi ne rugam Lui. Am strigat si L-am chemat ca sa
ne ajute în alungarea spiritelor rele. L-am întrebat pe Domnul motivul pentru care El le-a permis spiritelor rele, sa intre in
corpul meu continuu. I-am spus că durerea era insuportabila. Domnul a început să-mi explice: "Sunt mai multe motive
pentru care am permis aceste lucruri. Primul motiv este pentru ca sa renunti la obiceiurile proaste de vorbi compulsiv şi de
a divulga informaţii. Sfanta Kang, Hyun-Ja! Tu esti logodnica mea iubita. Atunci când este timpul potrivit, totul va fi
dezvăluit. Secretele spirituale trebuie să fie păstrate secrete, dar te duci de colo-colo si vorbesti, în toate locurile. Nu crezi
este cazul să iti schimbi căile? Tu cu siguranta nu te-ai fi schimbat datorita cuvintelor mele! Acesta este motivul pentru
am permis aceste evenimente, pentru a te disciplina. Prin această experienţă dureroasă, vei fi schimbata!"
Când am fost copleşita de amintiri, mia-m dat seama ca sunt departe de a fi schimbata. Mă întreb cât de deplorabilă apar
în ochii Domnului. Odata ce am realizat acest lucru, mi-a fost atât de ruşine, incat am vrut să ma ascund.
Isus a continuat: "În viitor, va va fi un timp în care oamenii vor experimenta Botezul cu Focul Sfant la nivel mondial.
Biserica Domnului va conduce lucrarea Focului Sfant. Eu va voi face să conduceti şi sa efectuati lucrarea focului. De
aceea, va trebui să treceti prin multe încercări pentru a fi instruiti. Dar nu-ţi fie frică atunci când treci prin încercări.
Îndura-le cu îndrazneala!"
Domnul a adăugat: "Voi trebuie să cunoasteti şi să înţelegeti schemele şi strategiile duhurilor rele pentru a le putea alunga
şi arunca afară. Trebuie să ştiti planurilor lor în profunzime. Va trebui să experimentati chinurile şi asuprirea lor, astfel ca
veti intelege durerea si chinul altor persoane care sunt oprimate de forţele întunericului. Va va parea cu adevărat rău
pentru ei si veti sti durerea lor. Veti fi motivati pentru a-i vindeca şi pentru a-i elibera. Acesta este motivul pentru care am
permis aceasta experienţă!”
“Iar vouă şi celorlalţi din Tiatira câţi nu au învăţătura aceasta, ca unii care n-au cunoscut adâncurile satanei, după cum
spun ei, vă zic: nu pun peste voi altă greutate. Însă, ceea ce aveţi, ţineţi până voi veni.” (Apocalipsa 2:24-25)
Toate lucrurile care apar pe acest pământ trebuie să impună unele sacrificii. În general, lucrurile nu merg lin, fara
sacrificiu. În domeniul spiritual, trebuie să fie plătit un preţ enorm ca să înveţi sau să câştigi ceva. Biserica Domnului a
intalnit multe spirite rele, cu care a luptat la nesfârşit.
Dacă nu suntem pregătiţi pentru a lupta împotriva forţelor răului, vom fi în cele din urmă învinsi. Am ajuns să realizam că
adunarea bisericii noastre a fost nominalizata ca un fel de un experiment. În fiecare zi ne luptam împotriva spiritelor rele
în domeniul spiritual. Şi în fiecare zi suntem botezaţi cu Focul Sfant, de asemenea. Noi nu am fost doar doar un
experiment, dar această experienţă ne-a instruit în discernământ şi imunitate.
Cu toate acestea, pe de altă parte, luptele spirituale au fost ceva neaşteptat şi dincolo de imaginaţia noastră. Deoarece
luptele sunt continue şi infinite, corpurile noastre fizice devin epuizate, noi invidiem acum oameni care trăiesc o viaţă
creştină normală. Ei imi par fericiti. După ce am primit multe daruri, mai multe în fiecare zi, şi, deoarece ochii noştri
spirituali sunt continuu deschisi, am devenit centrul de atac diavolului. Am devenit ţintele sale. Am devenit, de asemenea,
centrul criticilor din partea altora. Suntem neintelesi si oamenii devin gelosi pe noi. Suntem centrul tuturor luptelor, atât
spirituale cat şi cu alte persoane. Luptele sunt necruţătoare: sunt zi de zi. Cu toate acestea, acum, ne-am obisnuit cu astfel
de probleme.
În general, oamenii crede că având ochii spirituali deschisi, este grozav si vesel. Este posibil sa apara ceva bun, dar, în
realitate, este total opusul. Când cineva este în domeniul spiritual, trebuie să devină mult mai puternic decât atunci când
este în tărâmul fizic. În domeniul spiritual, poti fi recunoscut doar în cazul în care câştigă bătălia zi de zi. Cu toate acestea,
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este foarte greu să trăieşti spiritual în toate domeniile. Cel mai dificil şi greoi lucru este atunci când corpul fizic nu poate
ţine pasul cu apariţiile în spirit.
În ciuda dificultăţilor, cu toate acestea, este un lucru mare de a fi favoarizat şi a capata o atenţie specială. Suntem cu toţii
recunoscuti de către El. Suntem capabili să gustam placuta senzatie de victorie şi de bucurie. Mai mult decât atât, este o
abundenţă palpitanta. Emoţia nu poate fi experimentata in lume. De fapt, aceasta este fericirea veşnică.
Înainte ca ochii mei spirituali sa fie deschisi, am fost ignoranta fata de toate evenimentele şi experienţele pe care le-am
întâlnit. Credinţa mea se baza pe teorie şi studii universitare. Un lucru este sigur, nu se poate trage concluzia că ochii
spirituali ai cuiva sunt deschisi doar pentru că a primit un cadou sfânt. Când lupti cu spiritele rele, va trebui să le învingi,
în caz contrar, vei fi imediat învins. Dacă nu iti prejudiciezi adversarul, el te va prejudicia enorm.
Războiul spiritual a determinat ca mulţi pastori şi soţiile lor să fie înşelaţi. Ca rezultat, înşelăciunea şi eşecul i-au condus
in iad. Suntem martori şi experimentam războiul spiritual. Eu sunt, de asemenea, soţia unui pastor. Şi ca soţie a unui
pastor, am vrut să il sprijin şi să il servesc pe pastorul meu mult mai bine decât soţiile altor pastori. De fapt, acest obiectiv
a fost foarte greu de atins. De multe ori înainte, am prezentat sau am judecat situaţii prin prisma experienţelor mele şi prin
carnea mea. Înainte, umanismul mi-a inmuiat inima, prin urmare, obisnuiam sa judec toate problemele din punctul meu
de vedere.
Ori de câte ori am fost asuprita şi atacata fără de speranţă de către forţele răului, am fost învinsa. Nu am fost capabila sa
mananc si starea mea mizerabila a continuat timp de mai multe zile. La fel ca o persoană nebună, mi-am pierdut mintile şi
trupul mi s-a agitat violent. Deoarece am experimentat aceste situaţii dureroase, eu sunt acum în măsură să ma raportez la
durerea si mizeria multor oameni din lume care sunt afectati şi asupriţi de spiritele rele.
In timp ce eram în chinuri insuportabile, m-am rugat Domnului. I-am văzut faţa Domnului; El se uita la mine cu o
expresia impietrita. Vazand aceasta expresie, am fost plina de tristete. Poate că Isus imi permite sa trec prin diferite
incercari pentru un eveniment sau evenimente viitoare.
*150 de spirite demonice intra din nou
Cat de mult continua Domnul sa ne testeze si pana cand? În timpul celei de a doua întâlnire de rugăciune, aproximativ
150 de spirite rele au intrat corpul meu încă o dată. Vorbirea diavolului a început să iasă neîncetat din gura mea. Spirite
rele au început prin a-mi amortit tot corpul, inclusiv toate articulatiile si oasele. A început la ora 9 pm iar pastorul şi cu
mine ne-am luptat până la amiază în ziua următoare, aproape de ora 12.
Am strigat şi am strigat către Domnul. Cand mi-am dat seama că nu am avut destulă credinţă ca să-i alung din corpul meu,
am plâns şi am plâns. Am fost ruşinata. Ca soţie de pastor, credinţa mea era doar la un nivel mediocru. Acesta este
motivul pentru care trebuie să fiu continuu hărţuita de către spiritele rele. Atunci cand am avut aceste gânduri in mine
insami, am strigat chiar mai mult. De ce am fost atacata de aceste duhuri rele, în special eu? De ce nu sunt eu în măsură
să alung forţele răului cu credinta mea? Am devenit rusinata şi deamagita. Sufletul / spiritul meu era zguduit de
incertitudine. Datorită epuizării, ceilalţi membri ai bisericii au plecat acasă. Pastorul şi cu mine eram singurii rămasi.
Pastorul a făcut câţiva paşi înapoi şi a zis: "Ah! Este îngrozitor! Am făcut multe eliberări, dar niciodata nu m-am
confruntat cu astfel de spirite rele tenace - foarte încăpăţânate!"
Plangand, l-am rugat pe pastor: "Dragă! Ce ar trebui să fac? Trebuie să le alungi!" Pastorul mi-a răspuns: "Bine, am
înţeles deja! Cu toate acestea, permite-mi un pic de odihnă şi apoi voi putea incerca din nou." Dupa ce pastorul si-a tras
răsuflarea, m-a aşezat pe o bancă în timp ce el stătea în spatele meu cu picioarele peste umerii mei. Pastorul si-a pus apoi
mîna peste mine şi a început să se roage. In timp ce se ruga, mi-a deschis gura cu degetele si toate tipurile de spirite rele
au început să ţâşnească afara la un moment dat.
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Pastorul şi cu mine am devenit treptat epuizati. Am fost la un pas de a lesina. În plus, Domnul a continuat să doar se ne
observe. Cred că El a vrut să ne observe şi să aştepte până ce ajungeam la limita. Spiritele murdare nu dadeau absolut nici
un semn de oboseală. De fapt, ele treptat au ţipat mai tare. Acum, ele ne-au atacat, ca şi cum fiarele salbatice atacau prada.
Noi nu am mai putut răbda, ne-am pierdut toata puterea spirituală şi fizică. Când pastorul strigat: "Focul Sfânt!", am auzit
spiritele rele strigand in mod constant: "Ah, fierbinte! Ah fierbinte! Ah fierbinte!” Cu toate acestea, atunci când vocea
pastorului a slăbit, spiritele rele au devenit mai violente în corpul meu. În timpul luptei, am inregistrat sunetele petru a
avea dovezi.
Domnului, in timp ce ne privea, i-a părut rău pentru noi, deoarece El a intervenit în cele din urmă. Isus a intrat corpul
pastorului. De îndată ce Domnul a intrat in trupul său, pastorul a câştigat mai multa putere şi a fost umplut, în plinătatea
Duhului Sfânt. Atunci pastorul a alungat toate spiritele rele. Am fost în sfârşit capabila să ma odihnesc. Domnul ne-a spus:
"Toate aceste experienţe sunt necesare, astfel încât să le puteti utiliza la nivel global la o dată ulterioară”. Domnul apoi nea explicat în detaliu mai mult.
Fără ajutorul Domnului, noi suntem doar niste vase slabe care nu sunt capabile de a indeplini ceva la un moment dat.
Putem indeplini în mod corespunzător numai atunci cand Domnul intervine sau lucreaza în numele nostru. Corpurile
noastre au fost foarte obosite şi epuizate. Dar am mulţumit Domnului. Am reuşit în cele din urmă sa plecam acasă, în jurul
orei 15.
Pastorul Kim, Yong-Doo: * Nominalizati pentru un experiment
Sotia mea si sora Baek Bong-Nyo au fost tintele atacurilor multor spirite rele. Aproape zilnic m-am luptat cu disperare
impotriva acestor forte demonice care au intrat in corpurile lor. De obicei, cand fortele demonice patrund in corpurile
oamenilor, le ia un timp foarte scurt pentru a intra cu usurinta si in mare viteza. Insa odata ce au intrat, nu va fi niciodata
usor ca ele sa fie scoase.
Unele dintre spiritele rele sunt foarte puternice si ele au o strategie proprie pentru a se apara. Ele rezista in mod riguros si
tipa in timp ce sunt arse de catre Focul Duhului Sfant. Oridecate ori duhurile rele parasesc corpurile, ele produc daune si
lasa serioase efecte secundare.
Prin harul Domnului, am putut sa stabilesc cu claritate numarul fortelor demonice. Puterile spirituale ale lui Iosif, Joo-Eun,
Haak-Sung, şi Yoo Kyung-a au atins un nivel superior, iar acum ei au fost capabili să lupte împotriva spiritelor rele.
Domnul I-a protejat în special pe tineri, dar adulţii ca soţia mea si sora Baek, Bong-Nyu si cu mine am fost lăsati să ne
ocupam de situatiile dificile. După lupta zilnica cu spiritele rele, am devenit atât de epuizat incat simteam ca mi-am
pierdut fiecare centimetru de putere. Totuşi, Domnul numai ne observa fără sa ne ajute.Din gura sotiei mele ieseau sunete
ingrozitoare: diferite sunete de bocet ale unei fete tinere si sunete ale unei bestii salbatice. Nu mi-am imaginat vreodata ca
exista astfel de sunete demonice, in special cand am auzit din gura sotiei mele sasaitul unui sarpe. Cand am auzit asta, mi
s-a facut pielea de gaina si mi s-a ridicat parul de pe cap. “Shhhh…Shhhhh! Ohohohoh!” Cand am auzit vocea unei fete
tinere plangand cu jale, am tremurat de firca – a fost infiorator si atat de ciudat. Am aflat mai târziu că toţi membrii
bisericii noastre au fost subiectii unui experiment. Domnul ne-a explicat mai târziu în detaliu. El ne-a explicat mai clar
pentru a ne ajuta să înţelegem.
* Spiritele rele renasc din cenusa
Spiritele rele au avut capacitatea de a se revigora, chiar după ce am avut le-am ars cu foc - focul Duhului Sfânt. Am
alungat si am ars toate spiritele rele din corpurile soţiei mele şi al sorei Baek, Bong-Nyu. Cu toate acestea, în loc ca
spiritele rele sa fie arse si sa plece, au început să ţipe.
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Ele au strigat cu voci umane caracteristice: "Nu, Nu! Nu voi pleca! De ce aş pleca atunci când este atât de frumos aici? De
ce as pleca? Ouch, Ouch! Fierbinte! Fierbinte! Focul Sfânt vine în încă o dată! Ouch! Este fierbinte! Eu nu pot suporta!
Pastore Kim, ia-ţi mâinile! Bine, bine! Eu voi ieşi. Plec. Plec!" Ele au spus de multe ori ca vor pleca. De fapt, au zis de
sute de ori. Mai târziu, au devenit cenuşă.
Când au devenit cenuşă, m-am relaxat şi am crezut că, "Trebuie într-adevăr să se fi terminat." Cu toate acestea, cenuşa a
început să transforme într-un alt fel de duh rău. Si-a revenit! "Ce! Cum se poate intampla acest lucru? Ce sunt astea? Sunt
bolnav şi obosit! "Copiii mei, de asemenea, au început să ţipe: " Pastore! Avem o problemă serioasă! Spiritele rele au
reînviat. Mare problemă! Ce ar trebui să facem?"
Co voce sonoră, i-am încurajat. "Cum adica, ce ar trebui să facem? O luam de la inceput. Le vom alunga pe toate!" Am
inceput apoi sa ne luptam cu spiritele rele care erau în sora Baek, Bong-Nyu şi nevastă-mea!. M-am simţit ca şi cum lupta
ar fi fost fără sfârşit. "Hei, băieţi! Nu lasati garda jos! Adunaţi-vă şi nu stati în calea spiritelor rele în cazul în care acestea
ne părăsesc! Rămâneti aproape, in spatele meu si rugati-va."
Ori de câte ori spiritele rele părăsesc un corp, ele merg în corpul sfinţilor care sunt slabi în credinţă. Sfinţii cu credinţa
slaba nu ar trebui să fie în imediata apropiere. În caz contrar, ei trebuie să fie în gardă şi pregatiti. Am continuat să atac
spiritele rele care au devenit un morman de cenuşă si în cele din urmă s-au transformat într-un fum întunecat. Fumul s-a
imprastiat şi în cele din urmă a dispărut în iad. Soţia mea a suferit timp de aproximativ patru zile efecte secundare. Ea a
gemut de durere. De asemenea, Sora Baek, Bong-Nyu a fost în aceeaşi stare. Cu toate acestea, atunci când serviciul de
seara era pe cale să înceapă, Domnul le-a acordat harul de a se recupera. Datorita harului de recuperare al Domnului, cele
doua păreau foarte liniştite şi pline de graţie atunci când au dansat în Duhul Sfânt.
Lee, Haak-Sung: * Dansul lui Dumnezeu
După ce am scos toate spiritele rele din doamna Kang, Hyun-Ja şi din mama mea, am cântat cu fervoare cântece de
inchinare. Ne-am început apoi rugăciunile individuale. O viziune a început să apară în faţa ochilor mei. Am avut o viziune
a tronului lui Dumnezeu. Iosif şi cu mine priveam tronul lui Dumnezeu, în acelaşi timp.
Dumnezeu Tatăl s-a ridicat de pe tronul Său şi a consfinţit dansul pe care l-am dansat la serviciul de închinare. Datorită
razelor de lumina, nu I-am putut vedea fata Tatălui. Cu toate acestea, am putut să-I văd dansul. Dumnezeu Tatăl si-a
desfăşurat degetul aratator dreapta şi l-a clătinat dintr-o parte în alta. El s-a deplasat şi a dansat. Apoi si-a desfăşurat
degetul arătător stânga şi l-a clătinat si pe acesta dintr-o parte in alta. Tatăl si-a legănat picioarele şi, ori de câte ori se
legăna, diferite forme si culori ale curcubeului au tasnit in jos dinspre El.
Moise a venit de până la tronul lui Dumnezeu şi şi-a zis: "Oh, Dumnezeu Tatăl nu a mai facut asa ceva! De ce danseaza
Dumnezeu Tatăl?” Dumnezeu a vorbit instantaneu şi I-a poruncit lui Moise:" Moise! Moise! Sunt foarte încântat de
inchinarea Bisericii Domnului. Sunt foarte bucuros! De ce nu dansezi şi tu?” De îndată ce Dumnezeu a vorbit, Moise a
dansat în faţa lui Dumnezeu pentru un timp destul de lung.
Dumnezeu a zis: "Mă simt aşa de bine astăzi!" Dumnezeu a fost vesel şi mulţumit. Moise a dansat stîngaci la început, dar
a început să danseze minunat. Am crezut că Dumnezeu Tatăl a primit doar serviciile noastre, de închinare, şi rugăciuni.
Cu toate acestea, El şi-a exprimat incantarea, dansand. Viziunea a fost într-adevăr incredibila!
Chiar şi după ce am fost martorii acestei minunate intamplari, Dumnezeu Tatăl a continuat să danseze ori de câte ori ne
inchinam la biserică. Dumnezeu Tatăl, de asemenea, a batut din picioare, plin de entuziasm şi de voie bună. Sunetul bataii
a rasunat in tot cerul şi lumina bucuriei Sale s-a imprastiat în toate direcţiile. Ori de câte ori Dumnezeu era încântat, cei
douăzeci patru de bătrâni din faţa lui Dumnezeu, sfinţii din cer, şi îngerii au fost, de asemenea, încântati. Ingerii au suflat
din trâmbiţe.
36

===== 6 March , 2005 (Duminica) =====
“Duhul Domnului este peste mine; caci Domnul m-a uns sa aduc vesti bune celor nenorociti; El m-a trimis ca sa-I vindec
pe cei cu inima zdrobita, sa vestesc robilor slobozenia, si sa-I eliberez din inchisoare pe cei legati.” (Isaia 61:1)
Kim, Joo-Eun: * Camerele foto si video ale Raiului
Ne-am inchinat cu ardoare in timpul serviciului de închinare. La mijlocul serviciului, o lumină a strălucit deodată de sus.
Am văzut o multitudine de lumini si o procesiune ingereasca coborând. "Wow! Pastore, surori, fraţi, îngeri mulţi
coboara!", am strigat.
Îngerii au adus cu ei diverse obiecte. In mâini aveau niste obiecte mici, în timp pe umar le aveau pe cele mari. Obiectele
erau aparate foto si camere video. Aparate foto şi camerele video erau decorate cu pietre preţioase şi erau făcute din aur.
Ca o chestiune de fapt, ele au fost destul de drăguţe. În momentul în care le-am văzut, am vrut să am si eu cate una.
Îngerii au înregistrat fiecare eveniment care a fost care a avut loc la biserica noastră. "Wow! Cum
se poate întâmpla asa ceva? Nu mi-as fi imaginat niciodata că Raiul va face fotografii şi va înregistra ceea ce facem noi
aici pe pământ!" Am fost uimit. Am continuat să strig. Nu văzusem niciodată aşa ceva, în viaţa mea. "Frate Joseph! Frate
Haak-Sung, sora Yoo-Kung! Uitati-va la asta! Wow! Minunat!"
Unei îngeri înregistrau expresiile faciale şi gesturile plin de umor pe care pastorul le face în timpul predicii sale şi in
închinare. Părea ca şi cum oamenii de la o staţie de emisie luau instantanee. Isus L-a urmat Pastor, imitandu-i expresiile
faciale pline de umor. Îngerii au fost foarte ocupati mergand prin jur şi fotografiind expresiile faciale şi gesturile
membrilor congregaţiei.
Camerele foto, camerele video, aparatele de înregistrat păreau foarte asemănătoare cu cele pe care le avem aici cu excepţia
faptului că acestea erau făcute din aur şi decorate cu pietre pretioase din cer. Cu toate acestea, nu ştiam ce scop avea
aceasta înregistrare a tuturor evenimentele din Biserica noastra. Unii îngeri au înregistrat predica sonoră a pastorului şi au
scris cuvintele predicii. Ei au documentat totul cu sârguinţă şi au fotografiat activităţile bisericii.
Pastorul era foarte epuizat din cauza luptelor şi alungarii duhurilor rele timp de câteva săptămâni. Pastorul nu putea să
doarmă. Epuizarea l-a împiedicat sa manance, el a putut doar sa bea apa. Mai mult decât atât, buzele sale aveau basici şi
arăta foarte rău. În cele din urmă, pastorul a cazut lângă altar de epuizare. El nu a fost capabil să se ridice.
Isus statea în spatele pastorului întinzand braţele şi mâinile pentru a-i atinge spatele. De îndată ce Domnul i-a atins spatele,
în corpul pastorului a intrat o lumină intermitentă transparentă. Apoi două rânduri de lumina in forma de cercuri mici au
continuat sa intre in corpul pastorului.
Din acel moment înainte, predica slaba a pastorului s-a transformat intr-un serviciu puternic. Pastorul a predicat timp de
peste patru ore. Serviciul s-a transformat într-un adevarat festival.
* Testul Darului Profetiei
Iisus a spus: "Adunaţi membrii bisericii care posedă darul profeţiei pentru a-i învaţa. Este sarcina pastorului să-i înveţe."
El a spus că in aceste sunt mai multe profeţii false. Prin urmare, trebuie să fim mai precauţi şi să fim pe deplin înarmaţi cu
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a testa profeţii. El a mai spus că oamenii care au darul profeţiei nu ar trebui să fie aroganti
şi să vorbească neglijent. Ei trebuie să fie smeriti. Ei nu ar trebui să meargă peste tot şi sa se laude cu privire la darul lor
in fata altor persoane.
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Mai mult decat atat, acestia ar trebui să se roage mai des şi nu trebuie să fie leneşi in citirea Bibliei.Spiritele rele ii înşeala
pe oamenii pentru a spune profeţii false. Prin urmare, de fiecare dată când proorocesc, ei trebuie să fie foarte atenti. L-am
întrebat pe Domnul: "Isus! Isus! Ce se întâmplă dacă strig pentru a testa: Diavole, pleacă!?” Domnul mi-a răspuns: "Este
bine. Este mai important ca tu sa nu fii înşelat. Trebuie să-l testezi cu Cuvantul. Chiar dacă sunt Eu. Ai înţeles?” I-am
răspuns: "Da, Doamne!"
Domnul a vorbit cu mine şi mi-a spus: „Joo-Eun! Astăzi, mama ta, Kang, Hyun-Ja abia scapat dintr-o situaţie proastă.
Diavolul al treilea cel mai înalt in rang a intrat în corpul ei cu subordonaţii săi. Ea trebuie să fi experimentat o mare
durere.”
Prin urmare, datorita intamplarii de astăzi, trebuie să fii foarte precauta. Persoanele care au primit darul profeţiei vor avea
incercari mai mari şi ispite. Cand cineva se deschide treptat catre daruri, spiritele rele mai puternice vor veni si il vor ataca!
Fără a cunoaşte realitatea acestui pericol, sunt mulţi sfinţi care cer in mod neglijent daruri. Nu trebuie să proorocesti
imprudent sau neinformat. Intelegi?” Am fost determinată să fiu foarte atenta.
Doamna Kang, Hyun-Ja: *Puterea spirituala nu se utilizeaza cu usurinta
După serviciu, m-am întors acasă, dar spiritele rele m-au urmat. Apoi, aproximativ 50 de spirite rele mi-au intrat in corp
din nou. Din cauza durerilor foarte mari, m-am rostogolit pe podea. Am strigat cu credinţă, dar se pare ca duhurile rele nu
plecau atat de usor.
În acel moment, Isus mi-a spus: "Trebuie să le alungi cu credinţa ta! Prin urmare, trebuie sa fii în stare să mergi mai adânc
spiritual pentru ca credinţa ta sa creasca. I-am spus lui Joo-Eun: "Joo-Eun! Roaga-te pentru mama! Repede! ... "Dupa ce
Joo-Eun si-a pus mâinile pe pieptul meu şi s-a rugat, Focul Sfant a ieşit din trupul ei şi acesta a ars duhurile rele. Focul
Sfânt mi-a transformat instantaneu corpul într-o minge de foc. Joo-Eun a gemut şi a spus: "Mama, mama! Nu pot suporta
Focul Sfânt care iese din corpul meu! Braţele mele suferă atât de mult şi puterea spirituala imi este slabita. Ce ar trebui să
fac?” Du-te şi cheama-l pe tatăl tau - el chiar acum scrie cartea".
Atunci Domnul imediat a strigat: "Nu! Pastorul Kim scrie cartea aşa cum am poruncit. Din moment ce el se concentrează
la scrierea cartii, nu trebuie ca el să-si foloseasca puterea spirituală în acest moment pentru a alunga spiritele rele. Dacă el
isi va folosi puterea spirituală pentru a alunga spiritele rele, atunci nu va fi capabil să scrie cartea în mod corespunzător.
Joo-Eun, va trebui să iti iei mâinile! Veţi fi, de asemenea, într-o situaţie periculoasă deoarece puterea ta spirituala este
slabita! Hyun-Ja, tu trebuie să rezolvi această problemă cu credinţa ta."
După ce am alungat cu durere toate spiritele rele, Joo-Eun şi cu mine ne-am dus în camera pastorului, unde el era ocupat
cu scrierea cartii. Cu ochii spirituali, l-am vazut pe pastor gemand, cu dintii inclestati in timp ce scria. Braţul sau drept şi
spatele erau in suferinta de la atacurile duhurilor rele. Acestea aveau linii în formă de brazde din cauza zgârieturilor. In
timp ce scria, din cauza durerilor insuportabile, pe fata ii curgeau lacrimi. Isus L-a mângâiat pe pastor, si El I-a mangaiat
spatele. Duhul Sfânt şi Iisus au stat alături de el, si l-au protejat. Ei au devenit scutul lui şi duhurile rele nu l-au mai putut
ataca.
Dupa ce am vazut aceasta scena, am stat foarte liniştită, in timp ce pastorul scria cartea. Membrii familiei noastre umblau
prin casa in vîrful picioarelor. Chiar am respirat cat mai usor putinţă. Pentru a-l putea ajuta să se concentreze, am fost
foarte atentă cu toate treburile casei. Mai mult decât atât, Domnul ne-a poruncit să fim foarte atenţi în tot acest timp. Am
încercat să nu-l perturbam pe pastor şi am fost chiar nelinistiti atunci când ne odihneam, mancam, sau dormeam.
Diaconita Shin, Sung-Kyung: *Pocainta
De îndată ce am început să mă rog, in jurul meu au început să apară scântei luminoase. Imediat, am început să ma
pocăiesc. De obicei nu plang cu uşurinţă, dar în cele din urmă obrajii imi erau plini de lacrimi.
In tot acest timp, am fost indolenta şi leneşa. M-am pocait în întregime pentru tot. Astăzi, rugăciunea mea a fost deosebit
de concentrata. După un timp, rugăciunea mi s-a accelerat treptat. Apoi, brusc, un obiect enorm albastru s-a indreptat
catre mine şi apoi a trecut pe langa. Am simtit ca rugaciunea mea zbura în permanenţă spre cer, în spaţiul fără sfârşit.
===== 9 Martie, 2005 (Miercuri) =====
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“Cand ma culc si adorm; cand ma trezesc;Domnul este sprijinul meu.Nu imi va fi frica nici de zeci de mii de oameni,
daca ar veni impotriva mea.” (Psalmul 3:5-6)
Kim, Joo-Eun: * Puterea electrica a Duhului Sfant
În timpul serviciului de noapte, Isus ne-a vorbit: "Astăzi, va voi acorda o putere speciala. Prin urmare, sa doriti sa o
primiti cu credinţă!" L-am întrebat: „Ce ne vei acorda?” Domnul a răspuns: „Energie electrică a Duhului Sfânt!”
M-am întors şi i-am spus pastorului: "Isus a spus că El ne va acorda Energie Eelectrică Sfânta. Domnul ne va acorda cea
mai mare putere. Restul dintre noi vor primi ceva mai puţina energie electrică. Pastorul a răspuns: „Cuvântul de energie
electrică sau de energie electrică a Duhului Sfânt nu este în Biblie.” Înainte ca pastorul să termine ce avea de zis, Domnul
l-a intrerupt si a spus: „Este o putere mult mai mare, care nu este menţionată în Biblie. Sunt alte puteri inimaginabile care
există!”
Domnul a poruncit membrilor Bisericii Domnului să vină în faţă şi să-şi întindă mâinile. Toti ne-am dus in faţa altarului.
Am format un cerc sub crucea care atîrna deasupra altarului. Am început să ne rugam în limbi şi am dorit acest har. Cu
ochii spirituali, am văzut Curentul Eelectric al Duhului Sfânt ieşind afara din EL. Acesta a început să curgă în pastor şi
instantaneu, am strigat: "Wow! Impresionant!"
De sus au venit diferite forme de energie electrică a Duhului Sfânt. O formă a venit ca un fulger în. Altă formă a venit ca
un cerc rotund. Ea a continuat să scânteieze şi ne-a şocat, pe pastor si pe noi toti. Mi-am amintit de un film Sci Fi, si am
fost şocata. Electricitatea iradia in diverse culori, inclusiv aurie. Apoi, au apărut alte forme de energie electrică.
Fiint cu toii şocati de energie electrică a Duhului Sfânt, am strigat intr-o singură voce. Duhul Sfânt şi Isus au continuat să
ne dea de energie electrică. Nu este nicio persoană din biserica noastra care sa fi refuzat energia electrică. Toti am
acceptat-o. Isus ne-a spus să nu stam aproape de Pastor in timp ce acesta primea energie electrică a Duhului Sfânt.
Domnul ne-a explicat că energia electrică a Duhului Sfânt era atât de puternica şi de mare, încât dacă l-am fi atins
accidental, am fi putut lesina, sau am fi putut paraliza. A fost periculos. Pastorul a primit energia electrică la putere
maxima, deoarece el este un slujitor al lui Dumnezeu.
Pe masura ce credinţa noastră creşte şi spiritualitate devine mai profundă şi mai puternică, vom primi o mai mare putere
electrica. Domnul a spus că va veni o zi când sfinţii din Biserica Domnului vor fi folositi pe plan internaţional şi la scară
globală. L-am întrebat pe Domnul: "Isus, există grade diferite de energie electrică a Duhului Sfânt?” Domnul a răspuns:
"Desigur, din moment ce esti atat de curioasa şi nerăbdătoare, de ce nu o testezi? Cu toate acestea, nu pune mâna pe
pastorul Kim. Pune mana pe mama ta, Kang, Hyun-Ja. Dar sa o atingi uşor.”
Precauta, am atins uşor vârful degetului mamei mele. Am început să simt amorteala in mâna, si aceasta a început să
meargă în sus prin braţ. Odata cu amorţeala, am inceput sa simt dureri mari. Amorţeala şi durerea au început să mi se
răspândească în tot corpul. „Ahhhhhh!" Instantaneu, am inceput sa ţip şi durerea nu a dispărut. "Isus! Isus! Salvează-mă!
Ajută-mă!”In timp ce strigam, Domnul mi-a spus: „Joo-Eun! Nu fi atat de lacoma! Tu esti încă firava şi tinara şi trebuie sa
cresti şi sa te maturizează.” Când Domnul mi-atins uşor braţul şi mâna, amorţeala a început să se estompeze încet şi in
curând m-am recuperat.
Am realizat atunci puterea Energiei Electrice a Duhului Sfânt. Curentul electric al Duhului Sfânt din mama mea a fost
extrem de puternic. Cu toate acestea, curentul electric al pastorului a fost cel mai puternic. Natura jucausa a tatalui meu a
ieşit la iveala şi el ne-a atins pe toţi iar noi am experimentat amorţeală. Am decis sa fim precauti in cazul in care pastorul
se apropia de noi. In timp ce ne rugam, ne-am asigurat că nu ne rugam lângă pastor.
Pastorul Kim, Yong Doo:
Ori de câte ori Domnul ne acordă un nou tip de putere, El ne determina sa mergem mai adânc în rugăciune. Mai mult
decât atât, ori de câte ori ne-am rugat mai adânc spiritual, am experimentat revelaţii speciale. In seara asta totul a fost
special. Duhul Sfânt ne-a acordat foc şi energie electrică în timpul serviciului. Toţi membrii bisericii au venit în faţa
altarului pentru a primi noua arma, Energia Electrică a Duhului Sfânt.
Am petrecut aproximativ doua ore primind energie electrică din Duhul Sfânt. O persoană nevrednica ca mine a primit şi a
fost botezat cu puterea Energiei Electrice a Duhului Sfânt. Inima imi bătea foarte repede. Probabil că a fost din cauza
energiei electrică a Duhului Sfânt care trecea prin tot corpul meu. Cu toate acestea, de energia electrică a curs adânc în
interiorul meu, in toate organele. Domnul şi Duhul Sfânt m-au botezat incontinuu cu puterea energiei electrice, pana am
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ajuns în punctul in care nu am mai putut suporta. Inainte de aceasta, am întâlnit duhuri rele şi am luptat impotriva lor fara
arme puternice. Acum, în cele din urmă, Domnul ne-a acordat o armă pe care o vom putea folosi absolut în câmpul de
luptă spiritual. Focul Sfânt şi de Energia Electrică a Duhului Sfânt sunt enorme, neînchipuit de puternice şi pot fi folosite
ca arme ofensive. Vom avea acum posibilitatea de a le folosi în lupta împotriva demonilor.
Corpurile noastre au fost acoperite cu spini otrăvitori. Din trupurile noastre au iesit spini ascuţiti. O astfel de perie de spini
poate transforma instantaneu orice demon în cenuşă. Otrava era atat de puternica incat spiritele rele ne evitau. Cu toate
acestea, unele dintre spirite rele au încercat să pătrundă printre spinii otrăvitori. Acestea erau cele mai puternice spirite
rele şi erau multe. Mi-am dat seama că grupurile de duhuri rele nu atacau la intamplare, fără un plan. Ei aveau o
organizare si un ordin. Ulterior am realizat ca aveau si o ierarhie.
“În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să
puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva
începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care
sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindule, să rămâneţi în picioare.” (Efeseni 6:10-13)
Am inceput sa ne rugam individual si apoi la unison. Apoi am primit Energia Electrica a Duhului Sfant pentru a doua oara.
De data aceasta, ea a fost mult mai puternica. A fost atat de puternica incan nu ne-am mai putut misca. Dupa aceasta
experienta, in timp ce ne-am ridicat mainile strigand catre Domnul, focul si energia electrica au intrat in corpurile noastre.
Corpurile noastre tremurau din cauza manifestarii acestei mari puteri.
Oridecate ori primim foc sau electricitate, respiratia ni se ingreuneaza si devenim ca niste mingi de foc. Credinta noastra a
crescut mult, in lupta impotriva spiritelor rele. Am devenit mult mai puternici.

Capitolul 4:
===== 10 Martie, 2005 (Joi) =====
“Fraţilor, eu încă nu socotesc ca am apucat-o. Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte,
alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.” (Filipeni 3:13-14)
Pastorul Kim, Yong-Doo: * Oh! Pastorul Kim, Young Gun
Spitalul General Sung Min este situat în cartierul meu. Pastorul Kim, Young Gun, a evanghelizat şi a slujit la acest spital.
Am fost odată eu insumi internat in spitalul Sung Min. Când am fost pacient acolo, pastorul şi cu mine ne-am salutat unul
pe altul şi am făcut cunoştinţă. L-am invitat, uneori, la biserica mea pentru a tine o predică, în calitate de invitat.
Pastorul Kim, Young Gun mi-a spus odata o poveste. El avea in jur de 60 de ani. El întotdeauna a evanghelizat in spitale.
El a fost, de asemenea, bine cunoscut pentru evanghelizarea pe străzi. Într-o zi, el a căzut bolnav iar ficatul i s-a umflat.
Ficatul si stomacul i-au fost pline de apă. Mai mult decât atât, el a avut, de asemenea, icter, o boala care coloreaza pielea
in galben. El însuşi a ajuns la spital, în timp ce evangheliza.
Pastorul Kim, Young Gun a fost o dată trimis in Filipine de către biserica lui, intr-o călătorie misionară. În timp ce a fost
in misiune în Filipine, el a lucrat dincolo de puterile sale fizice. Pastorul a fost foarte stresat de presiunea pe acre a avut-o
din partea bisericii sale. Ei au vrut rezultate şi l-au intrebat frecvent: „Câţi oameni ai evanghelizat? Câte înregistrării noi ai
facut?” Ei au folosit diferite tactici de presiune şi l-au interogat. Sub toata aceasta presiune şi stres, în cele din urmă el s-a
imbolnavit din punct de vedere fizic. El a murit în Coreea, în timpul tratamentului.
*Imnurile care ar trebui cantate la o inmormantare
Pastorul Kim, Young Gun ne-a relatat experienta sa atunci când spiritul/sufletul i-a parasit trupul său. El ne-a spus ca
atunci când si-dat ultima suflare, spiritul/sufletul sau s-a separat de corpul fizic. De fapt, spiritul/sufletul lui arata identic
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cu corpul său fizic. Pastorul Kim, Young Gun a fost capabil sa vada cum medicul foloseste un defibrilator pe corpul său.
Medicii au încercat să-l resusciteze de mai multe ori cu defibrilatorul. Deoarece n-au obtinut niciun rezultat, medicii au
confirmat ca el a murit şi i-au acoperit tot corpul si fata cu pânză albă.
Familia pastorului si rudele au venit mai târziu şi au fost informate de moartea sa odată ce au ajuns la spital. În ziua
înmormântarii, persoanele care participau au cântat imnuri. Imnuri erau lente şi ritmul lent i-au facut ziua deprimanta.
Înmormântare a fost mai mult sau mai putin un marş trist până la locul mormântului. Pastorul a continuat şi a spus că,
atunci când oamenii cântau cântece lente, sufletul lui era slăbit. Deşi a vrut imediat sa urce la cer, el nu a fost în măsură.
El avea nevoie ca oamenii de la înmormântare să cânte imnuri rapide, puternice. El a spus că sufletul lui nu avea nicio
putere şi, prin urmare, el a fost frustrat şi îngrijorat. Din fericire, cineva a recomandat imnul 388 şi au început să-l cânte
într-un ritm alert. De îndată ce oamenii au început să cânte imnuri rapide şi puternice, sufletul lui a zburat cu mare viteza
si a ajuns la poarta Raiului. Pastorul a spus că porţile Raiului erau douăsprezece porţi perla şi a fost o privelişte magnifică.
Impresia pastorului a fost de uimire: „Absolut fantastic!”
Cand pastorul Kim, Young Gun a încercat să intre pe porţile de perla ale Raiului, doi îngeri stând de pază i-au aruncat o
privire înfricoşătoare. Pastorul a devenit foarte speriat si inima i s-a umplut de frică. Cei doi îngeri aveau o sabie mare. Ei
erau foarte înalti şi el nu i-a putut prinde pe amandoi intr-o privire.
Ingerii l-au întrebat pe pastor: „Cum indraznesti sa vii lângă poarta? Cine esti? Care este titlul tau şi ce ai facut cand erai
pe pământ?” Pastorul a răspuns: „Tocmai am murit în urma unei boli; ficatul mi s-a umflat. Am fost păstor şi am lucrat ca
misionar.” Îngerii i-au cerut un bilet: „Foarte bine, prezinta biletul de intrare in Rai. El le-a răspuns în stare de şoc: „Ce?
Este nevoie de un bilet pentru a avea permisiunea de a intra in cer? Nu am auzit niciodata despre un astfel de lucru! Eu nu
am.” Unul dintre îngeri a replicat imediat: „Ce? Ce vrei să spui? Cum indraznesti sa te apropii de poarta fara un bilet de
intrare?” Dupa ce îngerul l-a mustrat, celalat înger l-a lovit ca si cum ar fi fost o minge de fotbal. Apoi acelasi înger care la lovit, l-a prins şi l-a lovit inca o dată, pentru a doua oară, chiar mai tare.
Pastorul a fost aruncat brusc in iad şi atarna la marginea unei stanci. El a putut să observe locurile mizerabile din iad. In
timp ce pastorul atârna pe marginea falezei, el s-a rugat ca cineva să-l salveze. Îngerul i-a spus: „Uită-te la acele suflete!
Uită-te foarte atent la acele suflete care merg în iad! Toate aceste suflete au participat la biserică şi a trăit o viaţă de
credinta, dar erorile invataturilor pastorului lor le-au dus in iad! Iti arăt această scenă pentru că eşti, de asemenea, un
pastor care a condus o adunare. Tu nu poti fi iertat pentru ca ai comis aceleaşi atrocităţi. Ei nu au păstrat duminica sfântă
şi nu si-au menţinut în mod corespunzător credinţa. Ei si-au bătut joc de Dumnezeu şi au crezut în conformitate cu ceea ce
au vrut să creadă şi si-au bazat credinţa pe ceea ce era în mintea lor.”
În momentul în care pastorul Kim era pe cale de a fi aruncat în iad, două suflete au venit imediat şi l-au apucat serios,
ţinandu-l. Pastorul a aflat ulterior că cele două suflete erau rudele sale, care erau războinici ai rugăciunii. Datorită
rugaciunilor lor serioase, Domnul I-a mai acordat pastorului şapte ani de viata. Pastorul a primit un har special. Lui i-a
mai fost data o şansă şi a scăpat de a fi aruncat în iad.
Pastorul a revenit pe pamant sa se reuneasca cu trupul său mort. Când a venit înapoi, rudele sale cântau imnuri în
continuare. Piesele pe care le cântau erau din nou lente şi triste. Ele sunau ca niste piese de rămas bun, ca şi cum, un cuplu
sau niste prieteni se desparteau pentru totdeauna. Pastorul a fost foarte supărat pe melodiile care erau cântate. Ori de câte
ori credincioşii mor şi se duc la cer, oamenii de la înmormântare ar trebui să sărbătoreasca cu imnuri rapide, cu bucurie,
însufleţiti, şi victoriosi. Noi, ca si credincioşi trebuie să ne insemnam acest lucru în inimile noastre.
El a experimentat un eveniment supranatural. Cu puterea lui Dumnezeu, pastorul a revenit înapoi la viaţă. Acum, acesta
este anul al şaptelea şi din cauza epuizării, boala a recidivat încă o dată. Ficatul sau s-a umflat şi pastorul a trebuit să fie
adus la terapie intensiva. Pastorul Kim, Young Gun a spus cu seriozitate: „Pastore Kim, Yong-Doo, am fost foarte mândru
de mine. Până acum, am crezut că am evanghelizat în mod corespunzător de-a lungul vieţii mele, în credinţă. Mai târziu
mi-am dat seama că am făcut totul cu tăria şi pasiunea mea, mai degraba decat cu îndrumarea şi ajutorul Duhului Sfânt. Te
rog, pastore Kim, Yong-Doo, tu trebuie să cauti ajutor de la Duhul Sfânt, de fiecare data. Vreau să iti faci lucrarea cu
ajutorul şi puterea Duhului Sfânt.” Pastorul Kim, Young Gun mi-a cerut apoi să cânt mai multe imnuri care sunt puternice
şi fortifiante. Joo-Eun, sora Baek, Bong-Nyu, soţia mea şi cu mine, ne-am adunat în jurul pastorului Kim, Young Gun.
Domnul, Isus, ne-a însoţit, de asemenea. Isus, Duhul Sfânt, şi ingerii pazitori ne-au privit şi s-au pregătit să-l ia pe
pastorul la cer.
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Astăzi este joi şi Domnul ne-a anunţat că El are de gând să-L ia pe pastorul Kim, Young Gun la cer în curând. Atunci
când Joo-Eun şi sora Baek, Bong-Nyu si-au ridicat privirile spre cer, casa pastorului Kim era aproape terminata. Ultimul
lucru care trebuisa sa se intample, era ca sufletul pastorului sa ajunga în cer. Casa lui era în aşteptare. Pastorul Kim,
Young Gun şi soţia sa au fost foarte veseli odată ce au auzit acesta veste.
* Daca am sa mor, as vrea sa mor in timp ce predic pe platforma
Sunt mulţi pastori, inclusiv eu, care doresc un anumit deznodamant. Am fost curios cu privire la modul in care Domnul
imi va răspunde şi care sunt gândurile Lui cu privire la această problemă. "Isuse al meu iubit! Sunt mulţi pastori în Coreea
şi mai ales sunt multi plini de har. Ei spun adesea ca, atunci cand vor muri, ar dori ca ultimul lor moment să fie pe altar în
timpul predicii lor. De asemenea, si eu as dori asta. Acum, pastorul Kim, Young Gun a căzut bolnav de ficat ca rezultat al
epuizarii şi efortului. El nu a avut grijă de el, din punct de vredre fizic. Care sunt gandurile tale pe care, Doamne?”
Domnul a început să-mi explice, în ceea ce priveşte această problemă, folosindu-l pe pastorul Kim, Young Gun ca un
exemplu. „Este cu adevarat regretabil. Este o nebunie să gândesti şi să acţionezi în acest fel! Pastorul Kim, Young Gun
este un slujitor pe care il stimez cu adevărat Dar, de dragul Evangheliei, el a trecut prin foc şi apă nu a avut grija de
sanatatea lui. Prin urmare, el a devenit bolnav. Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt şi Eu, suntem de acord din acest punct de
vedere. Din percepţia voastră, aceasta poate apărea ca o binecuvântare. Ar putea părea ca este o binecuvintare ca
credincioşii să se prăbuşească din cauza epuizarii sau efortului depus in timpul evanghelizarii sau predicilor - poate chiar
sa moara în timpul evanghelizarii sau propovăduirii. Cu toate acestea, asta nu este totul! Fiind credincios, toată puterea ta
este foarte importantă, dar nu în detrimentul corpului tau fizic. Trebuie să aveti grijă de corpurile voastre, în scopul de a
continua şi de a Ma servi pentru mult timp. Corpul tau este administrat de către Dumnezeu Tatăl. Există un timp pentru
odihnă şi este necesar sa te odihnesti in mod corespunzator.
„Nu este înţelept ca cineva sa faca munca mea cu un entuziasm absolut. Lucrul trebuie facut cu înţelepciune. Pastorul Kim,
Young Gun era tânăr în anii '60 şi el ar fi putut continua munca mea pentru o perioadă mai lungă. El nu a fost foarte
înţelept. El nu si-a dat seama cat de mult l-am stimat! Cu toate acestea, acum este prea târziu.”
M-am gândit că ar fi fost frumos dacă Isus l-ar fi vindecat. Cu toate acestea, se pare că Domnul a decis să-l ducă acasă, la
cer. Domnul ne-a spus absolut clar că a face lucrarea Lui cu credincioşie şi cu toată fiinţa noastră este foarte important.
Mai mult decât atât, având grijă incontinuu de corpul nostru fizic este la fel de important. Majoritatea dintre noi cred cu
adevarat că suntem cu siguranţă de bună credinţă, dacă vom merge prin foc şi apă pentru preocuparile Domnului, dar asta
nu este totul, deşi este important.
Domnul a spus: „Corpul fizic al pastorului Kim, Young Gun a devenit bolnav şi epuizat. Este timpul ca el să se
odihnească acum.” Domnul, apoi s-a uitat la mine şi a spus: „Pastore Kim, Yong-Doo, trebuie să asculţi, de asemenea, cu
atentie! Ai înţeles? În scopul de a Ma servi pentru o perioadă lungă dfe timp, trebuie să ai în mod constant grija de
sanatatea ta!” Am răspuns: „Amin.”
Joo-Eun a avut o viziune a tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, de asemenea, a spus: "Robul Meu iubit! De ce ti-ai
solicitat corpul atat de mult incat sa ajungi in aceasta situatie?" Cand Tatăl a vorbit, El a avut milă de el. El Le-a poruncit
atunci ingerilor. "Pregătiţi-vă să-l intampinati pe pastorul Kim, Young Gun." Cand pastorul Kim, Young Gun s-a pus în
pat, Isus l-a mângâiat şi i-a zis cu cuvinte de consolare” "Vei intra in cer foarte curând. În rai, toate sufletele şi îngerii
pregătesc un mare eveniment pentru a-ti ura bun venit. Deşi va fi un pic dificil pentru un moment, mă aştept să înduri."
In timp ce pastorul Kim, Young Gun asculta conversaţia, faţa lui se însenină. Ingerul păzitor al pastorului Kim, Young
Gun avea trei perechi de aripi. El avea o casa care il aşteapta în ceruri. Casa lui era la fel de înalta ca cerul Raiului. În
interiorul casei, îngerii erau foarte ocupati, miscandu-se de colo colo, pregătindu-se pentru sosirea lui. Joo-Eun a vrut să
ştie când pastorul Kim, Young Gun uremeaza să mearga la cer şi L-a întrebat pe Isus. Domnul i-a spus că El îl va lua la
cer, după două zile.
I-am explicat meticulos unele dintre revelaţiile care au fost descoperite în biserica noastră. Pastorul a răspuns cu o privire
surprinsă: "Ce? Când am vizitat biserica voastra pentru a predica, nu au apărut niciuna dintre aceste experienţe sau
revelaţii. Acum, biserica ta experimenteaza mari revelaţii." I-am răspuns, spunand că totul era din cauza harului Domnului.
Am continuat şi l-am rugat pe pastorul Kim, Young Gun: "Pastore! Înainte de a pleca de pe pământ, aş dori să împart cu
tine Sfânta Împărtăşanie pentru ultima dată." Pastorul a acceptat cu bucurie. Domnul a intervenit prin Joo-Eun: "În scurt
timp, vei intra in cer. Să sarbatorim atunci!" Am ascultat şi am spus: "Amin!"
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===== 12 Martie 2005 (Sambata) =====
"Doi sunt mai buni decât unul, deoarece acestia au o răsplată bună pentru munca lor. In cazul în care cade, il va ridica
colegul lui; dar vai de el dacă este singur atunci cand cade, pentru că el nu are un altul să-l ridice. Din nou, in cazul în care
doi se află împreună, se incalzesc unul pe altul: dar cum poate cineva sa-si tina de cald singur? Şi dacă unul va birui, doi
vor rezista ceva mai mult, si un funia impletita in trei nu se rupe uşor ". (Ecleziastul 4:9-12)
Pastorul Kim, Yong-Doo: *Pastorul Kim, Young Gun In Rai
Spitalul Sung Min m-a contactat si m-a anuntat ca pastorul Kim, Young Gun a murit. A plouat puternic, toata ziua. Pana
dupa-amiaza tarziu, cerul a fost acoperit de nori negrii. Fulgerele au umplut cerul si sunetul tunetelor au zguduit intreg
cerul. Dumnezeu I-a vorbit lui Joo-Eun, cu voce auzibila: “Imima Mea este indurerata deoarece viata iubitului meu
servitor s-a sfarsit. Nu iti fie teama sa consemnezi acest lucru. Doresc ca tu sa consemnezi in cartea ta, acest tip de
eveniment. Ploaia reprezinta lacrimile mele. Doresc sa realizati acest lucru!”
Isus statea langa mine, spunand cu blandete: „Multi sfinti si pastori nu pot fi folositi in lucrare deoarece sunt lenesi si se
auto-complac. Apoi, există unii care se suprasolicita fizic şi, ca rezultat se îmbolnăvesc. Aceasta este, de asemenea, o
problemă! Mai mult decât atât, idolatrizarea inutila a corpului fizic este, de asemenea, un mare păcat.” Domnul ne-a
explicat modul în care sfinţii se bucura de activităţi recreative sportive. "Ei se dedau prea mult la distracţii. Aceste
activităţi au devenit mai importante decât Mine. Sunt foarte întristat pentru ei."
Ca o chestiune de fapt, noi ne încurcam in diferite tipuri de afaceri şi / sau activităţi recreative şi apoi ne scuzam că
suntem prea ocupati pentru Domnul. Apoi, Il uitam de multe ori pe Domnul. Mai degrabă decât sa ne bazam pe Împărăţia
lui Dumnezeu, ne incurcam in lumea noastra fizica actuală. Ca rezultat, ne este dor sa auzim glasul lui Dumnezeu. Încet şi
treptat, ne vom schimba şi vom urma un tip de viaţa care este irelevanta pentru Domnul.
Astazi, membrii bisericii Domnului trăiesc o viaţă cu totul diferita decât au avut înainte. Credinţa noastră s-a schimbat în
totalitate. Din moment ce ştim acum voia Domnului, membrii bisericii, familia mea şi eu, nu mai putem trăi în
automulţumire sau indolenţă fata de Domnul.
Noi acum L-am pus întotdeauna pe Domnul si lucrurile lui pe primul loc.
Sora Baek, Bong-Nyu: *Regele sarpe se incolaceste in jurul pamantului
In timp ce ma rugam cu fervoare, Domnul mi-a aratat o viziune. In viziune, multi serpi mici acopereau pamantul. Eram
speriata şi am simţit ca imi vine sa vărs din cauza revoltătoarei apariţii a şerpilor. Serpii cei mici s-au strans laolalta pentru
a forma o linie. Linia continua la nesfârşit. De la distanta, linia formata din serpi mici părea să fie un sarpe mare. Linia era
conectata la iad. In timp ce ma uitam la şerpi, ei impreuna aratau ca un arc.
Cand serpii s-au încolacit în jurul pământului, din corpurile lor au iesit mici insecte, care semănau cu niste larve. Insectele
s-au ataşat de oameni şi i-au târât în iad pe calea liniei.Acestea aveau sute de picioare mici, cu care se tineau de corpurile
oamenilor ca sa nu au cadă. Domnul mi-a dat o explicaţie cu privire la acesti oameni. Ei erau suflete care nu au crezut în
Isus. Domnul Le-a dat acestor oameni nenumărate oportunităţi să creadă in El, dar ei nu au crezut.
Lee, Haak-Sung: *Intalnirea cu pastorul Kim, Young Gun in Rai
Dupa ce spitalul ne-a anuntat despre moartea pastorului Kim, Young Gun, mi-am spus mie insumi: „In noaptea aceasta
sunt determinat sa-l intalnesc pe pastor in Rai.”Am început să ne rugam după ce predica pastorului s-a încheiat. Când am
început să mă rog, am intrat in cer cu Domnul. Am fost foarte emoţionat şi în extaz gândindu-ma la întâlnirea cu pastorul
Kim, Young Gun. L-am rugat pe Domnul: "Isus! Te rog permite-mi să-l întalnesc pe pastorul Kim, Young Gun. El a murit
azi, dar mi-e dor deja el!" Isus mi-a spus: "El tocmai a sosit si este foarte ocupat privind şi aventurandu-se în toate locurile
din cer." Inclinandu-mi capul, L-am rugat din nou: "Doamne, te rog, du-mă la el?" Domnul mi-a răspuns: "Foarte bine."
Domnul mi-a aratat gradina cu flori: "Uită-te acolo." Cand Domnul mi-a aratat-o, m-am uitat spre grădina cu flori şi l-am
văzut pe pastorul Kim, Gun Cuplu alergand prin jur ca un băieţel. Am fugit spre pastor şi am strigat: "Pastore! Pastore!
Pastore Kim, Young Gun. Sunt eu, Haak-Sung."
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Dar pastorul mi-a răspuns: "Cine? Nu cred că te-am cunoscut !" I-am spus la rândul meu: "Frecventez Biserica Domnului
şi numele meu este Lee, Haak-Sung. Te-am întâlnit odată când erai în spital. Pastorul meu este Kim, Yong-Doo."Apoi mau recunoscut şi a spus:" Da, da! Este drept! Biserica Domnului este foarte bine cunoscuta în ceruri. Nu am stiut cat de
bine a fost cunoscuta Biserica Domnului pe pământ, dar acum mi-am dat seama, după ce am ajuns aici. Este o biserica
mare. Transmite-i salutarile mele pastorului Kim, Yong-Doo! Spune-i că aş dori să-l întâlnesc în viitorul apropiat. Prin
urmare, sper ca ochii sai spirituali sa fie deschisi cât mai curând posibil." Aşa cum am văzut., pastorul Kim, Young Gun
se bucura ca un băieţel. El fugea peste tot si era foarte ocupat vizitand toate locurile.
Sora Baek, Bong-Nyu:
Dupa ce am fost martora scenelor sângeroase din iad, m-am dus la cer. M-am întâlnit apoi cu pastorul Kim, Young Gun.
El tocmai a murit astăzi, dar el arata acum ca un tânăr chipeş. De îndată ce pastorul m-a vazut, el a bătut din palme şi a zis:
„Bine ai venit, sora Baek, Bong-Nyu. Am auzit despre tine si biserica ta de mai multe ori. Sunt atât de bucuros, încât nu
ştiu ce să fac! După ce am murit, ai cântat o mulţime de imnuri si am fost foarte recunoscator. Sa umbli în credinţă cu
sinceritate, la Biserica Domnului. Oh, şi am uitat să-l recomand pe pastorul Kim, Yong-Doo ca succesorul meu la pastorul
senior. Regret foarte mult ca am uitat sa-mi exprim ultima mea dorinta în timp ce eram în spital. După ce am ajuns în Rai
şi am vazut Biserica Domnului pe ecranul gigant al cerului, mi-am dat seama ca Biserica Domnului este foarte bine
cunoscuta.”
Pastorul si cu mine ne-am spus adio unul altuia şi m-am întors la Biserica Domnului. Apoi am inceput sa ma rog. I-am
spus pastorul Kim, Yong-Doo despre întâlnirea mea cu pastorul Kim, Yong Gun în ceruri.

===== 13 Martie, 2005 (Duminica) =====
“Căci milă voiesc, iar nu jertfă, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Ei, întocmai ca Adam, au
călcat legământul Meu, au căzut de la credinţă.” (Osea 6:6-7)
Pastor Kim, Yong-Doo: * Despre a manca carne de caine
"Isus! Mulţi oameni în Coreea consuma supa din carne de câine. Am mâncat, de asemenea, carne de câine de multe ori.
Unii oameni au afirmat că, dacă oamenii mănâncă carne de câine, ei vor deveni tulburi spiritual şi stare de ebrietate.
Doamne, care este răspunsul tău cu privire la acest lucru?"
Domnul tăcut pentru ceva timp. Am fost foarte curios. Isus a spus: "Nu poti manca orice, chiar dacă aceste alimente pot fi
bune pentru corpul tau. Carnea de câine nu este benefica spiritual. Prin urmare, încearca să nu mananci carne de câine.
Cainii sunt animale care efectuează acte obscene şi necurate. Mancandu-i vei deveni slab spiritual "
*Sa tinem Duminca sfanta, sa nu cheltuim bani duminica
Am decis să-l intreb pe Domnul despre duminica, ziua Sabatului: cum ar trebui să fie păstrata Sfânta şi dacă putem să
cheltuim bani în zilele de duminică. Ma întrebam ce gândeste El despre asta. „Doamne! În prezent, văd multe biserici şi
sfinţi care nu ţin duminica sfânta. Duminicile sunt folosite de către familii pentru a mânca afară, zile de recreere, şi pentru
a-si petrece timpul cu hobby-urile lor. Ei spun că, dacă aceste lucruri sunt facute de dragul Evangheliei, sunt justificate. Ei
sunt indiferenti cand vine vorba de a menţine duminica sfânta. În plus, credinţa lor nu are nici o condamnare din partea
Cuvântului lui Dumnezeu.Slujitorii lui Dumnezeu nu sunt subliniaza importanţa acestui subiect în predicile lor. În plus,
duminică seara, serviciile sunt în scădere treptată şi aproape sa fie eliminate. Cele mai multe biserici au numai servicii de
zi. Te rog să-mi spui gandurile tale cu privire la acest subiect.”
De îndată ce l-am întrebat, Domnul a devenit repede furios. Expresia lui s-a schimbat şi mânia s-a arătat pe fata Lui.
Domnul a vrut să fac referinţă şi sa documentez cu scriptura: scriptura descrie o condamnare la foc pentru cei care nu ţin
duminica sfântă.
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”Iar de nu Mă veţi asculta ca să sfinţiţi ziua odihnei şi să nu duceţi sarcini, când intraţi pe porţile Ierusalimului în ziua
odihnei, voi aprinde foc la porţile lui şi va arde palatele Ierusalimului şi nu se va stinge". (Ieremia 17:27)
”Dacă îţi vei opri piciorul tău în ziua de odihnă şi nu-ţi vei mai vedea de treburile tale în ziua Mea cea sfântă, ci vei socoti
ziua de odihnă ca desfătare şi vrednică de cinste, ca sfinţită de Domnul, şi vei cinsti-o, fără să mai umbli, fără să te mai
îndeletniceşti cu treburile tale şi fără să mai vorbeşti deşertăciuni, atunci vei afla desfătarea ta în Domnul. Eu te voi purta
în car de biruinţă pe culmile cele mai înalte ale ţării şi te voi bucura de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a
grăit acestea.” (Isaia 58:13-14)
”Pentru ca Fiul Omului este Domn si al sabatului.” (Matei 12:8)
„De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” (Matei 12:12)
Domnul ne-a poruncit să ţinem duminica Sfânt în orice mod. El i-a mustrat pe cei care se uita la televizor, iau masa cu
familia, şi alte fac alte activităţi lumesti. În plus, Domnul nu le-a permis creştinilor de a incheia afaceri cu orice fel de
profit în zilele de duminică. De asemenea, el nu a aprobat ca sfinţii să facă cumpărături duminica.
Ca o chestiune de fapt, cativa sfinti care nu au ţinul duminica în mod corespunzător, abia au ajuns la cer. Şi dimpotrivă, sa adunat un număr mare de sfinti care au ajuns în iad pentru că nu au ţinut duminica sfânta. Sfinţii din iad striga în agonie.
Ei sufera diferite grade de chinuri.
Domnul a poruncit: "Priveste acele suflete! Aceste suflete nu a considerat ca ziua Mea are prea multa importanta. Ei au
făcut ziua Mea necurata. Priveste de apoape.” Adunarea bisericii si cu mine am asistat la o scenă şocantă. Am fost în stare
de şoc total. După ce am fost privit scene, m-am pocaint pentru faptul ca nu am ţinut duminica Sfânta.
Avem nevoie sa ajustam conceptul nostru de duminica. Există numeroşi sfinţi care cred este justificat faptul de a cheltui
bani în zilele de duminică dacă aceasta este de dragul Evangheliei. Cu acest gand, ei isi cheltuiesc banii în zilele de
duminică.
„Si El le-a spus ca Sabatul a fost facut pentru om, nu omul pentru Sabat. De aceea Fiul Omului este Domn si al
Sabatului.” (Marcu 2:27-28)
Dacă pur şi simplu noi justificam cheltuirea banilor de dragul Evangheliei şi de dragul poporului, atunci toată lumea va
valida acest lucru ca o motivare de a cheltui bani în zilele de duminică. În cele din urmă, se vor crea în mod continuu mai
multe cazuri speciale sau motive de a cheltui bani. În timp, oamenii vor crea scuze pentru a cheltui bani în zilele de
duminică.
Domnul a clarificat în mod lamurit realitatea înşelătoriei bisericii.
Domnul a declarat: „Oamenii umbresc si abuzeaza de porunca cu privire la ziua de duminică, de dragul Evangheliei. Ei o
fac în mod consecvent. Nu cheltuiti bani în zilele de duminică! Odată ce oamenii au decis să facă ceea ce este în inimile
lor, ei isi prezintă motivele sau justificările pentru a calca porunca cu orice pret.” Domnul arata foarte serios. Maiestatea
Sa se revarsa. Seriozitate şi maiestatea Sa m-au atins profund.
Mai mult decât atât, duminica, Isus nu a vrut ca noi să cheltuim bani pe automatul de cafea înainte sau după ce luam masa
în biserică. Domnul doreste ca noi sa strangem bani pentru misiuni şi misionari în timpul săptămânii şi nu duminica.
Domnul mi-a spus sa documentez această problemă. În prezent, oamenii din biserici striga pentru trezire şi reformă, dar
pastorii şi congregaţiile bisericilor trebuie să fie primul schimbati. Ei trebuie să se pocăiască cu frică. Ei nu învaţă în mod
corespunzător si nu declara păstrarea duminicii Sfinte. De fapt, ei tratează această chestiune cu neglijenţă. Domnul a dat
un avertisment sever.
Orice fel de evenimente organizate în casa lui Dumnezeu trebuie să fie gratuite. Multe biserici astăzi vând tichete de masa,
deoarece acestea au numerosi candidati. Sa cumperi tichetele de masa nu inseamns sa păstrezi duminica Sfânta. Domnul
mi-a arătat meticulos cum bisericile Coreene şi sfinţii din ele nu sunt ratificate de catre Dumnezeul nostru Sfânt - doar
prin faptul că nu ţin duminica Sfânta.
Domnul a vrut, de asemenea, ca biserica sa hraneasca invitatii, fie la casa pastorului sau la casa unui sfânt, dacă eveniment
special are loc în zilele de duminică. Domnul nu a vrut ca biserica să duca invitatii pentru a lua masa la un restaurant în
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zilele de duminică. În cazul în care Biserica are o bucătărie, oaspeţii ar putea fi hrăniti acolo. Domnul a încheiat mustrarea
Lui precizan că El ne interzice să cheltuim bani în zilele de duminică.
Aş dori să prezinte un eveniment pe care un membru al bisericii l-a experimentat în biserică. Fiul meu, Iosif, l-a
evanghelizat pe prietenul său, Oh, Seung-Young. El l-a invitat la biserica noastră. În timp ce ne-am pus mâinile peste el şi
ne-am rugat, i s-au deschis ochii spirituali. El nu avea cunoştinţă sau ignora păstrarea duminicii Sfinte. Din obişnuinţă, el
a continuat să cumpere guma de mestecat în zilele de duminică. Apoi, într-o seară de duminică în timpul serviciului
bisericii, el a fost dus în faţa tronului lui Dumnezeu.
Dumnezeu I-a spus imediat: „Seung-Young! De ce ai făcut ziua Mea necurata? De ce nu ai ţinut duminică Sfânta? Inima
mea este trista.” Apoi Dumnezeu l-a intins pe burta şi l-a batut la fund de şase ori. Seung-Young a simtit furnicaturi pe
fund in timp ce statea intins pe burta. Atunci Dumnezeu i-a ordonat să facă flotari.
În timp ce Seung-Young era pedepsit, alţi sfinţi din biserica se rugau. Seung-Young, de asemenea, se ruga în starea sa
fizică. În timp ce noi toţi ne rugam, Seung-Young, din senin, suspina adanc. L-am întrebat: "Ce faci? Nu ar trebui sa te
rogi?” Seung-Young a strigat: „Pastore! Am cumpărat o gumă de mestecat in această după-amiază, iar acum Dumnezeu
mă pedepseşte pentru ca am calcat porunca Lui a ţine duminica Sfanta. Am fost pedepsit, chiar acum.”
După ce a fost disciplinat, Dumnezeu Tatăl i-a spus: „Seung-Young! Deoarece inima mea este trista, acum poti sa ma
inveselesti. Potoleste-Mi durerea şi bucura-Ma!” Seung-Young si-a incetat flotarile şi a început să danseze într-un mod
plin de umor înaintea Domnului. Dumnezeu a fost foarte încântat.
Dumnezeu I-a poruncit lui Seung-Cuplu ca niciodată să nu mai achiziţioneze gumă sau gustări duminică. Dumnezeu a
declarat că duminica este Sfânta şi trebuie să fie păstrata sfânta. Seung-Young a spus incontinuu: „Amin!” El a ascultat de
Dumnezeu.
Ca pastor, nu am învăţat în mod corect congregaţia mea cu privire la păstrarea duminicii Sfinte. Eu, de asemenea, nu am
tinut duminica Sfânta. Prin urmare, m-am pocăit. Acum, cu o inimă înfricoşata şi tremurând, eu păstrez în întregime
duminica Sfânta. Familia mea şi cu mine, inclusiv adunarea bisericii, dorim să evitam să iesim pentru plăcerile personale
de orice fel. Acum, duminica, ne-am adunat împreună în biserică, pentru a sluji şi a evangheliza. Vom avea un castig
pentru asta.

===== 15 Matie, 2005 (Miercuri) =====
„Incepand de acum, zice Domnul, întoarceti-va la Mine din toata inima, cu post, cu lacrimi şi cu doliu. Şi rupeti-va inimile,
şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-va la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, încet la
mânie, şi bogat în bunătate, şi nu iubeste rautatea.” (Ioel 2:12-13)
Pastorul Kim, Yong-Doo: *Salvarea familiei si a rudelor mele
Soţia mea, Joseph, Joo-Eun şi cu mine am stat împreună într-un cerc. A trecut mult timp de când noi, cei patru am stat
împreună. Isus s-a aşezat în mijlocul nostru. Duhul Sfânt a înconjurat familia noastra, cu o lumină protectoare. În mijlocul
stratului protector de lumina, am putut să discutam cu Domnul şi cu Duhul Sfânt. Am vorbit despre mântuirea rudelor
noastre. Am discutat despre starea spirituala a rudelor noastre. Ne-am întrebat dacă in cazul in care acestia ar trebui să
moară chiar acum, ar fi salvati? Practic, întrebarea era dacă starea lor spirituală era acceptabila. Familia mea şi cu mine
am avut o conversaţie profundă cu privire la această chestiune.
În afara stratului protector de lumina, se afla un grup de îngeri din cer, impreuna cu îngerii nostrii păzitori. Ambele
grupuri de ingeri stateau impotriva forţelor întunecate ale lui Satan. Duhurile rele nu au putut auzi conversaţia care avea
loc în cadrul luminii protectoare. De fapt, duhurile rele nu au putut veni aproape de lumina.
Joo-Eun a fost prima care I-a pune marea intrebare lui Isus: „Iubitul meu Isus! După cum ştii deja, noi suntem o familie
pastorala. Sunt cu toţii mântuiţi? Te rugăm lassă-ne, pe tatăl meu, mama, fratele meu mai mare, si cu mine sa intram in cer,
cu orice pret! Credinţa noastră actuală ne califica ca să intram în cer?” Domnul ne-a răspuns: „Desigur! Credinţa voastra
este suficient de buna pentru a intra in cer. Dar să nu deveniti aroganti; întotdeauna să fiti smeritit! În plus, faceti munca
Mea! Aţi înţeles?” Toti membrii familiei noastre au spus într-o singură voce: „Amin!”
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Problema a început să apară de la următoarea întrebare. Răspunsul la această întrebare m-a facut sa devin foarte îngrijorat.
Am fost foarte curios cu privire la mântuirea rudelor noastre. Câti dintre ei erau salvati? Am fost curios cu privire la
punctul de vedere al Domnului despe fraţii mei: „Isus, Isus! Mama mea, familia fratelui meu mai mare, familia sorei mele
mai mari, nepoţii, nepoatele, frecventeaza cu totii bisericile lor. Aş dori să aflu un răspuns de la tine, Doamne. Te rog să
ne dai un răspuns care să fie exact şi clar. Dacă imi vei răspunde, eu ii pot vizita personal pentru a-i încuraja pe toti, nu-i
asa? Dupa ce l-am intrebat in mod serios pe Domnul, El a tăcut pentru o vreme.
După ce a trecut un timp, Domnul a intervenit în cele din urmă: „Pastore Kim! Ştiu că acest lucru poate fi greu de acceptat
şi sfâşietor, dar trebuie să mă asculţi cu atenţie. Din păcate, printre membrii familiei tale, exista doar trei sau patru suflete
care au credinţă, care se califică pentru a intra in cer.” Surprins, I-am răspuns: „Ce? Doamne! Ce vrei să spui? Rudele
mele au studiat şi au fost instruiţi. De fapt, în fiecare dimineaţă, unii dintre ei studiază şi meditează asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Ei si-au petrecut vieţile studiind Cuvântul cu credinţă ferventă. Ei par a fi foarte credinciosi. Nu pot să cred
ceea ce tocmai am auzit. Doamne! Te rog să verifici inimile lor inca o dată şi să-mi dai răspunsul din nou. Te rog,
Doamne!”
*O atitudine sfidatoare in fata Domnului
Iisus a spus: „Există o problemă mai profundă dincolo de înţelegerea ta. Pastore Kim, asculta foarte atent la ceea ce am de
spus acum. Eu nu privesc, ca si tine, la aspectul exterior al cuiva.Eu văd inimile lor. Văd in interior. Cunosc fiecare
centimetru al inimii cuiva şi gândirea sa. Nimeni nu ma poate înşela vreodată pe Mine, Tatăl, sau Duhul Sfânt. Pe tine te
priveste cât de multi vor ajunge in cer! Fraţii tăi şi rudele cred că ei Mă servesc, dar ei nu au dragoste şi le lipseşte
sinceritatea în inimile lor. În cazul în care mai târziu se vor pocăi, ei vor putea să intre în cer. Dar ei vor trebui să se
pocăiască sincer şi să trăiască prin cuvintele Mele. Cu toate acestea, ei continuă să trăiască o viaţă cu credinţă superficială
şi nu tremura la cuvintele mele! Ei au nevoie să se pocăiască in multe puncte ale vietilor lor.” (Isaia 66:2)
Până in acest moment, din perspectiva mea, fratii mei si rudele pareau atat de credinciosi. Nu m-am îndoit de credinţa lor.
De fapt, am fost foarte increzator cu privire la credinţa lor. Cu toate acestea, există o mare diferenţă între perspectiva mea
şi a Domnului.
Am o mamă, patru frati si o sora. Am fost pe locul patru printre fraţii mei. Trei dintre fraţii mei sunt pastori, de asemenea.
Restul rudelor mele frecventeaza alte biserici. Toti depun toate eforturile de a servi cel mai bine in bisericile lor.
Dacă i-am include pe toti nepoţii şi nepoatele mele, numărul total al rudelor mele ar fi egal cu aproximativ douăzeci. Dar
sunt doar 3 sau 4 salvati? Cum poate spune Domnul asa ceva? Cum pot accepta această realitate? Am fost foarte agitat in
interiorul meu. În scurt timp, temperamentul meu rău a explodat.
Am început să-I vorbesc urât Lui Isus: „Doamne! Daca asa stau lucrurile, câţi oameni crezi că pot intra in cer? Cine va
merge în cer? Dacă cineva a trăit în credinţă, dar nu primeste mântuirea după moarte, nu va crede că este nedrept? Pur şi
simplu nu pot înţelege. Fraţii mei, nepoatele şi nepoţii niciodată nu au baut sau fumat. Ei participa la serviciile bisericii în
fiecare duminică. Mai mult decât atât, ei servesc biserica şi voluntar şi sprijina funcţiile operaţionale ale bisericii. Ei speră
şi pretuiesc ziua în care vor merge în cer. Ce trebuie să facă mai mult în afară de ceea ce fac în prezent? Doamne!
Începând de astăzi, voi opri scrierea cărţii. Nu voi mai scrie cartea!” Am fost încăpăţânat si sfidator. Timp de câteva zile,
nu am continuat cartea.
Domnul mi-a vorbit cu o voce rezonantă:. „Pastore Kim! Nu înceta să scrii cartea! Nu te poţi opri! Dacă te incapatanezi, ii
vei da victoria diavolului. Rapid, apuca un pix şi începe să scrii. Trebuie să expui identitatea diavolilor!” Cand a vorbit
domnul, El a incercat sa ma linisteasca. Cu toate acestea, am fost enorm de şocat de faptul că fraţii mei nu vor intra in cer.
Timp de mai multe zile, inima mi-a fost grav tulburata. Am fost foarte ofensat de acest fapt şi am devenit o ca o epavă.
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L-am sfidat pe Domnul aproape în fiecare zi. Cu mintea mea finită, nu am putut înţelege. M-am comportat iraţional şi răul
a început să se strecoare încet în inima mea. Mântuirea nu este ceva ce se poate negocia cu Domnul. Dar am fost
determinat să fac o afacere cu Domnul. Deşi am stiut ca era imposibil, m-am gândit cum as putea sa folosesc cartea ca
pârghie pentru a negocia salvarea rudelor mele. Am fost de gând să incetez scrierea cartii dacă Domnul nu imi dadea
răspunsurile pe care le doream.
Faţii mei ştiu că sunt în astfel de chinuri?
“Caci mila doresc si nu jertfe! Si cunoasterea Domnului, mai mult decat arderi de tot!” (Osea 6:6)
„Atunci vom cunoaşte, dacă urmărim să-L cunoaştem pe Domnul: El se iveşte ca zorile dimineţei, şi El va veni la noi ca o
ploaie, ca ploaia din urmă de pe pământ." (Osea 6:3)
„Semănaţi în neprihănire, secerati în milă; rupeti-vă un ogor: pentru că este timpul să-l cautati pe Domnul, până va veni El
şi va ploua peste voi dreptatea. Voi aţi arat răutatea, aţi secerat nelegiuire; aţi mâncat rodul minciunii: pentru că v-ati
încrezut în caile voastre, în multitudinea de oamenii puternici.” (Osea 10:12-13)
Domnul Isus a continuat: “Multe biserici din intreaga lume, inclusiv din Coreeea, se aseamana cu fariseii, care sunt
mandrii si satisfacuti de dreptatea lor. Inimile lor sunt pline cu dreptatea lor, insa Eu vreau o inima franta.”
“Domnul este aproape de o inima franta si il salveaza pe cel cu spiritul zdrobit.” (Psalmi 34:18).
La mijlocul cartii, am rezistat şi a încetat să mai scriu. La acea vreme, anxietatea şi nervii mei au ajuns intr-un punct
dramatic. Nu am mai putut suporta gândul şi durerea ca fratele meu mai mic nu intră în rai. El l-am urmarit mereu şi am
avut grijă de el. Imi amintesc lucruri încântătoare despre el, inca de pe vremea cand era un copil drăguţ. Şi să fie lasati
deoparte, chiar şi mama mea? Mama mea? Domnul mi-a spus că mulţi creştini sunt mai preocupaţi de binecuvântările
materiale decât să caute binecuvântarea spirituală şi viaţa. Dorinţele fizice şi nevoile lor au devenit modul lor de viaţă. Cu
părere de rău, Domnul a spus: „Sfinţii au devenit lacomi de binecuvântări materiale.” Acesta a fost diagnosticul Lui cu
privire la biserica.
Domnul a vorbit apoi despre slujitori. Am fost şocat atunci când El mi-a descris problemele. Probleme erau cele mai
severe. M-am gandit să ma documentez despre toate acestea putin mai tarziu. Vroiam sa dau petrec un timp în rugăciune
cu privire la aceasta. Înainte de orice altceva, mântuirea familiei mele a fost problema cea mai importantă. Deşi fraţii mei
şi cu membrii familiilor lor traiau o viaţă de credinţă, Domnul a spus că condiţiile lor spirituale actuale faceau ca să fie
dificil pentru ei să intre în cer. Prin urmare, voi rezista, nu mai mai scrie această carte şi voi fi sfidător până la sfârşit. Am
fost chiar pregătit să primesc pedeapsa Domnului. Chiar dacă această pedeapsă ar fi fost atat de severa si ar fi insemnat
moarte, am fost hotarat.
Am început să protestez, in timp ce strigam la Domnul. Iosif şi-Eun Joo erau de lângă mine; copiii mei încercau să-I
transmită Domnului mesajul meu. In timp ce copiii mei imi transmiteau mesajul, ei au încercat, de asemenea, să mă
calmeze. Am spus: „Doamne! Cum este acest lucru drept? De ce faci în acest fel? Nu pot fi de acord cu tine. Eu nu pot
accepta. Cum poate acest lucru să fie adevărat? Printre fraţii mei şi familiile lor, cum este posibil sa existe doar câtiva care
sa mearga în cer? De ce un astfel de număr mic?” Întrebarea mea nemaipomenita L-a lăsat pe Domnul perplex şi trist. Eu
nu eram preocupat de sentimentele Domnului şi am continuat să-L presez cu intrebarile mele agresive. „Ştiu că ei studiaza
cu fervoare Biblia în fiecare duminică. Mai mult decât atât, duminica, ei nu cheltuie niciun ban pentru plăcerile lor proprii
sau dorinte. Ei isi petrec duminica în devotament. Nu îşi trăiesc viaţa cum impune Biblia? Deci, vrei să spui că cuvântul
din Biblie este eronat? Care sunt motivele pentru care ei nu sunt în măsură să intre în cer?”
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În timp ce eram sfidator şi cum am continuat să fac acest lucru timp de mai multe zile, Domnul a decis în cele din urmă,
să mă ajute să înţeleg ceea ce am nevoie să ştiu. Domnul m-a adus instantaneu intr-o stare de leşin. In timp ce corpul meu
era într-o stare de inconştienţă, El a început să lucreze şi sa-mi arate răspunsurile pe care le-am putut înţelege cu claritate.
*Pastorul Kim sta intr-un final in fata tronului lui Dumnezeu
Domnul Însuşi mi-a luat la cer. Isus şi cu mine ne-am indreptat catre scaunul de domnie pe care statea Dumnezeu Tatăl.
Nu am nici o idee despre metoda, etapele, traseul, sau procesul prin care a trebuit sa trec atunci când am ajuns în cer. Fără
să ştiu cum am ajuns acolo, am fost în cer. Deşi corpul meu fizic era într-un somn adânc, spiritul meu avea toate simţurile
şi am văzut toate lucrurile ca şi cum as fi fost în starea mea fizică.
Am fost într-un loc în care era o lumină enormă, neînchipuit de strălucitoare. Mi-am dat seama ca eram în picioare, în faţa
Tatălui. A fost de nedescris, nu aş fi in măsură sa descriu maiestatea Lui. Vocea lui era foarte adânca, şi înconjura corpul
meu ca un vânt. Vocea lui Dumnezeu Tatăl este vocea pe care am dorit mereu cu nerăbdare dorit să o aud.
Cand am stat în faţa Lui, am fost numai un păcătos neajutorat. Am simtit în mod clar şi mi-am găsit în cele din urmă
identitatea mea personala. Trupul meu întreg tremura. Sfinţenia lui Dumnezeu şi maiestatea Lui emana neîncetat intr-o
imensa gamă de culori. Tatăl Dumnezeu a zis: „Oh! Pastorul meu iubit, Kim. Ai venit! Trebuie să fii obosit din cauza tot
drumului facut pana aici!” Când Tatal a vorbit, am fost intr-un şoc extrem şi copleşit de emoţii de nedescris.
Am documentat doar experienţele altor oameni, prin mărturiile lor. Am simţit Cuvântul lui Dumnezeu, prin citit, vorbit,
sau ascultat. Dar acum, il priveam de fapt pe Dumnezeu în persoană şi în sufletul meu era multă fericire şi bucurie.
M-am simţit ca şi cum as fi fost o fiinta minuscula, care nu valora nici cat un fir de praf. Eram în picioare în faţa Tatălui,
complet dezgolit şi frant. Eram doar o creaţie rănita. În picioare în faţa lui Dumnezeu Tatăl, m-am simţit ca un păcătos,
care era în aşteptarea condamnarii la moarte. Comportamentul meu nepoliticos şi sfidarea - care s-au manifestat atât de
evident, cu putin timp înainte, in fata Fiului lui Dumnezeu, Isus - au dispărut complet. Acum, eram în situaţia de a aştepta
disciplinarea lui Dumnezeu şi compasiunea Sa.
* Templul Raiului
Mâna enormă a lui Dumnezeu a coborât de sus, pe capul meu. Vocea Sa adânca a continuat sa se auda. In timp ce stateam
în faţa tronului lui Dumnezeu, am asistat la judecata multor suflete. Ele erau destinate fie raiului, fie iadului. Am vazut, de
asemenea, cum fapturile spirituale din faţa tronului lui Dumnezeu Tatăl se închinau respectuos şi-L venerau in timp ce
sunau din trâmbiţe.Fiinţele spirituale erau atât de numeroase, incat mi-a fost imposibil sa cunosc numarul lor.
Am asistat, de asemenea, la o privelişte deosebită. In timp ce stateam în faţa tronului lui Dumnezeu Tatăl, pe partea stângă
a scaunului Lui, L-am ţinut de mâna pe Isus şi am privit-o scenă care părea a fi o rememorare a zilelor (Iov 1:6): „Dar
într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului şi Satan a venit şi el printre ei.”; (Iov 2:1-3): „Şi iarăşi au
venit într-o zi îngerii lui Dumnezeu să se înfăţişeze înaintea Domnului şi Satan a venit şi el printre ei să se înfăţişeze
înaintea Domnului. Şi Domnul a zis către Satan: "De unde vii?" Iar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Am dat târcoale
pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos". Şi Domnul a zis către Satan: "Ai luat tu seama la robul Meu Iov? Că nu este
nici unul ca el pe pământ, fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care să se ferească de ce este rău. El se ţine cu
putere în statornicia lui şi tu M-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc.”
Dintr-o dată, am simţit o energie rece în jurul meu atunci când o fiinta urâta, atroce, cu aspect sălbatic, a apărut în faţa
tronului lui Dumnezeu. Acest loc era plin de măreţia lui Dumnezeu, sfinţenie şi glorie. Cu toate acestea, atunci când fiinta
aceea urâta a apărut, i-am simtit duhoarea şi energia diabolica.
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Fiinta se ploconea continuu in faţa Tatălui. Ea cârtea neîncetat şi se plângea împotriva a ceva. In acel moment, am stiut
instantaneu: „Acesta fiinta este cel care a condus o mulţime de suflete în rătăcire şi a sedus lumea întreagă - Satana!”
Nu ştiu cum a reuşit Satana să obţină o audienţă în faţa tronului lui Dumnezeu. Care a fost procedura lui sau dreptatea?
Poate ca (Iov 1:6) este cea mai potrivita descriere a situatiei respective.

Satana aparea ca un hibrid al unui om şi monstru, poate, pentru că el a fost blestemat. Satana avea o fata de un animal
deformat. Din cap ii ieseau multe coarn multe şi diverse tumori hidoase. Gura lui semăna cu cea a unei broaşte. Corpul lui
Satana era acoperit cu ace respingătoare, în formă de fire de par. Am observat, de asemenea, o coada groasa si mi-am
amintit de o coadă lunga de maimuţă. El a făcut un gest enervant cu mâinile şi picioarele. Mai mult decât atât, el facea o
varietate de mişcări ale corpului ca să-şi exprime argumentele in fata lui Dumnezeu. Corpul meu tremura cand i-am văzut
unghiile ascuţite şi unghiile de la picioare. Ele aratau ca ale unei fiare sălbatice.
Satana încerca să obţină o anumita permisiune specială din partea lui Dumnezeu Tatăl. Deşi Dumnezeu Tatăl şi Isus erau
alături de mine, eram încă foarte nervos. Am fost atât de nervos incat am crezut că voi avea un atac de panica. Domnul
meu mi-a observat anxietatea şi m-a ţinut strâns de mâna ca să mă linisteasca. „Nu iti face griji.” Înaintea autoritatatii şi
puterii lui Dumnezeu Tatăl, Satana însuşi statea smerit. Cu capul plecat, Satana se uita la mine cu un aspect rău. El isi
scrâşnea dinţii cu mânie şi am fost în stare să aud ceea ce gândea: „Pastore Kim! Doar aşteaptă şi vei vedea! Te voi sfasia.
Cum îndrăzneşti să-mi expui identitatea? Eu nu te voi ierta, nici pe biserica ta, nici familia ta!” M-am simţit aproape
paralizat indata ce am auzit ameninţările sale..
Cand am început să ma agit de frică, Dumnezeu Tatăl l-a mustrat pe Satana, cu o voce puternica. Diavolul însuşi a fost
expediat imediat. Atunci când Dumnezeu Tatăl a vociferat la Satana, cerul Raiului a vibrat ca fulgerul şi tunetul. Vocea
lui Dumnezeu Tatal a rezonat în întreg cerul, spaţiu, şi pe pământ.
Acest eveniment mi-a produs un scurt fior de frică in fata lui Dumnezeu Tatăl. Sufletele care erau în faţa scaunului de
domnie, in aşteptare pentru ca Dumnezeu Tatăl sa-Si pronunţe judecata in privinta lor, isi tineau toate capul plecat, în
mare frica. În acest timp, am început să-L aud pe Dumnezeu Tatăl. Vocea lui era mult mai profundă decât sunetul unui
bariton, era blanda şi versatila. Odata ce am auzit vocea Tatălui, sentimentul de teama si ingrijorare, a dispărut instantaneu.
Corpul meu a încetat să mai tremure, de asemenea. O energie blânda mi-a acoperit corpul odata ce am experimentat
compasiunea Lui. Am fost acum în linişte completă.
Dumnezeu Tatăl mi-a vorbit: „Pastore Kim, Yong-Doo, păstor al Bisericii lui Dumnezeu, din moment ce n-ai crezut, am
poruncit ca tu să fii aici. Iti voi arăta în mod clar voi, astfel ca te să crezi şi să înţelegi. Uită-te foarte atent! Acum, du-l la
camera secreta a sanctuarului! Am ceva special să-ţi arăt. Iti voi explica personal.” La comanda Tatălui, Domnul m-a
condus la Sanctuarul ceresc în locul în care era camera secreta.
* Camera Secreta
In rai, niciunui suflet nu ii este permis să se apropie de camera secretă. Eu nu sunt în măsură să dezvălui ceea ce am văzut
în camera secretă. Iniţial, nu am avut nici o idee ca exista un sanctuar ceresc sau o cameră secretă. Le-am vorbit din
greşeala copiilor mei despre acest loc. Timp de câteva luni, am cerut permisiunea pentru a ma documenta cu sarguinta şi
a menţiona această cameră secretă.Cameră secretă, de asemenea, este utilizata ca o sală de reuniune. Această cameră este
utilizată mai ales pentru întâlniri ditre Dumnezeu şi Moise. Domnul mi-a explicat că alte suflete nu au intrat aici, cu
excepţia lui Moise. El a spus că această zonă este o zonă interzisă. „Nimeni nu a intrat aici, cu excepţia lui Moise. Şi acum
tu esti singura persoana careia i s-a permis, pastore Kim.” Cand am intrat în cameră., Moise aştepta deja acolo.
Isus şi Moise s-au dus intr-un colţ al camerei şi s-au aşzat pe scaune stralucitoare de aur. Ei au stat fata in fata şi au
început să vorbească unul cu altul. Între Domnul şi Moise era aşezat Chivotul Legământului.Chivotul arata la fel ca cum a
fost descris în cele cinci cărţi ale lui Moise.Chivotul era facut din aur si parea ca arata la fel cum era atunci când a fost
construit.
Privind de jur imprejurul camerei, aceasta nu parea foarte mare. Cu toate acestea, sala era decorata cu multe pietre
preţioase şi rare. Sala era plina de bijuterii, aur şi diamante. In mod neasteptat, podeaua era construita din plăci de
50

marmură de formă pătrată, care pareau similare cu cele pe care le vedem pe pământ. In centrul pardoselii de marmură se
afala o cruce. Pe de o parte a camerei, zidul era transparent. Privind prin peretele transparent, am putut pentru a vedea
arzand viguros Focul Sfânt. Nu i-am putut vedea sfârşitul camerei în care ardea Focul Sfânt. Pana la cealalta parte a
camerei trebuie să fi fost o distanţă.
* Dumnezeu are o aparitie speciala
Deoarece Isus şi Moise vorbeau unul cu altul, am mers în linişte în jurul pardoselii de marmură. Isus şi Moise, ma priveau
ocazional, si pareau ca au o conversaţie plăcută. Mintea imi alerga şi aveam tot felul de întrebări. „Cum am ajuns in acest
punct? Ce va avea loc aici?” Am fost foarte curios.
Am fost sfidător fata de Dumnezeu din cauza întrebarii cu privire la mama mea draga şi le mântuirea fraţilor mei. De
accea sunt aici. Eu trebuie să previn familia mea sa nu mearga în iad, fie ca voi folosi metode corecte fie ca voi trişa întrun fel. Ei trebuie să meargă în Rai cu mine. De ce a afirmat Domnul că numai câtiva dintre ei vor intra in cer? Care ar fi
motivul pentru această afirmaţie? În timp ce mintea mea imi alerga la toate aceste întrebări şi tot felul de ganduri gânduri
imi veneau in minte, o lumină enormă a strălucit în jos, peste mine. Nu am putut să-mi ridic capul din cauza luminii care
stralucea peste mine. Dumnezeu Tatăl a zis: „Pastore Kim, uita-te la mine.” La porunca Lui, am ridicat capul să ma uit la
El. Tatăl radia glorios. El Si-a atenuat lumina, astfel încât am putut sa-I vad picioarele. Ca o chestiune de fapt, nu am putut
vedea mai mult decat picioarele Lui.
„Si Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi ati auzit sunetul cuvintelor Lui,dar n-ati vazut niciun chip; ci ati auzit doar
un glas.” (Deuteronom 4:12)
„Singurul care are nemurirea, care locuieşte în lumina de care nici un om nu se poate apropia, pe care nici un om nu L-a
văzut, nici nu-L poate vedea, si care are cinstea şi puterea veşnică. Amin.” (1 Timotei 6:16)
„Niciun om nu L-a vazut vreodata pe Dumnezeu; singulur sau fiu, care este in sanul tatalui, acela L-a facut cunoscut.”
(Ioan 1:18)
“Apoi a adăugat: "Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască".” (Exodul 33:20)
“Nu doar că pe Tatăl l-a văzut cineva, decât numai Cel ce este la Dumnezeu; Acesta L-a văzut pe Tatăl.” (Ioan 6:46)
După cum aţi citit cuvintele de mai sus din scriptura, putem înţelege că nimeni nu-L poate vedea in intregime pe
Dumnezeu Tatăl. Chiar dacă am cerut in mod insistent, nu L-am putut vedea pe Dumnezeu Tatăl cu totul. Ştiu ce ceea ce
am documentat aici poate aduce critici enorme, dar eu trebuie să documentez în continuare ceea ce am văzut şi am auzit.
Toate acestea imi sunt acordate prin harul şi mila lui Dumnezeu. Nu pot spune cu adevărat ca L-am văzut pe Dumnezeu
Tatăl in intregime. Am văzut doar ceea ce El mi-a permis să văd din Sine.
Dumnezeu este Dumnezeul veacurilor. El trăieşte în întreaga eternitate. Păcătoşii ca mine nu îndrăznesc să se apropie de
El. Cu toate acestea, eu Il pot vedea si simti pe Dumnezeu Tatăl şi ştiu că Scriptura mi-a spus că, dacă L-am văzut pe Isus,
L-am văzut pe Dumnezeu Tatăl.
Mi-am ridicat capul pentru a vedea dacă Dumnezeu Tatăl, stând pe scaunul Lui de domnie ar putea fi Isus. Dar Isus era
aşezat intr-un colţ al camerei, având încă o conversaţie plăcută cu Moise. Dumnezeu Tatăl, ştiind gândurile mele a
intervenit: „Eu sunt Domnul.” Apoi a râs.
Tatăl a continuat să vorbească cu o voce binevoitoare: „Robul Meu iubit! Intinde-te cu fata in sus.” M-am pus în mijlocul
camerei acolo unde era crucea, pe pardoseala de marmură. După ce m-am pus, mi-am întins braţele şi corpul meu a format
o cruce.
Mâna cea mare a lui Dumnezeu a venit spre mine s-a asezat pe spatele meu şi am auzit: „Eu iti dau putere! Vei avea
puterea focului. Tu si turma ta veti indeplini slujba focului.”
De îndată ce Tatăl s-a rugat peste mine, am început să ma rostogolesc pe podea. Ardeam. Cu aceasta senzaţie de căldură,
de asemenea, am devenit emotionat si tristetea m-a copleşit. Am strigat cu voce tare: :Dumnezeu Tată! Ai turnat toate
puterile tale spre mine. Dar dacă puterea ma va indrepta spre mândrie şi o voi folosi în mod incorect? Te rog, ajută-mă ca
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să nu devin corupte sau mândru. Dumnezeu Tată, tu ştii tot trecutul meu, prezentul şi viitorul. Corect? Care este viitorul
meu ca? Te rog, arată-mi! Te rog ajută-mă cu aceasta putere. Nu vreau să devin corupt. Vreau să intru în cer!”
Ascultandu-mi rugaciunea, Dumnezeu Tatăl a spus: „Foarte bine, Eu voi fi cu tine.”
Nu am fost mulţumit cu răspunsul Lui. Cu aceasta ocazie, am strigat constant pentru mântuirea familiei mele. Am început
să strig din toate puterile mele şi sa ma rostogolesc pe pardoseala de marmură.
Datorită acţiunilor mele, într-o clipă, starea de spirit a camerei secrete s-a umplut parţial cu energie mohorata. Am plâns
neîncetat cu pocăinţă şi cu rugăciuni de implorare. "Dumnezeu Tată! Te rog, te intreb: care este finalul mântuirii mamei
mele şi a fraţilor mei?” Mulţi dintre membrii familiei mele sunt credinciosi si te servesc. De ce sunt doar trei sau patru
salvati? De ce este asa? Ce zici de fratele meu mai mic? Dacă el nu este salvat, alternativa este iadul .... Te rog să-l salvezi.
Te rog! L-am ridicat ca pe mine insumi. Doamne! Tată Dumnezeu !” Am strigat continuu. Plangand, am cazut si m-am
rostogolit pe podea.
Continuand să ma rostogolesc, si sa strig, Tatal a început să mă linisteasca: „Foarte bine! Foarte bine! Pastore Kim! Ştiu
de ce strigi. Cunosc inima ta foarte bine. Voi da familiei tale o oportunitate. Prin urmare, observa cu atenţie ceea ce am săţi arăt.”
* Crengile si frunzele din pomul vietii se misca
In interiorul camerei secrete, frunzele unui anumit pom se miscau ca si cand ar fi fost vii. Pomul parea foarte sanatos,
odihnit, viu si verde. A fost foarte uşor de observat cum acest copac special, părea atât de odihnit. Nu am avut nicio idee
că pomul la care ma uitam era Pomul Vieţii. Ramurile au început să se rasuceasca spre mine. Crengile aratau similar cu o
tulpina Sedum sau iedera. Odată ce ramurile au ajuns langa mine, au început să imi atingă capul şi corpul. Am fost gadilat,
până aproape de iritare. Dumnezeu Tatăl, Isus şi Moise priveau cum am reactionat. Am plans si am fost intristat pentru
familia mea şi mântuirea fraţilor mei şi acum eram gadilat de un copac. Am spus: „Ce fel de copac este aceasta? De ce
aceasta mă deranjează? De ce el mă atinge şi ma exaspereaza?” Vorbind si a fiind iritat, am apucat una dintre ramuri, am
rupt-o şi am aruncat-o pe podea.
Dumnezeu Tatăl a fost foarte surprins de comportamentul meu neaşteptat şi a spus: „Oh, Pastor Kim! De ce ai făcut asta?
De ce! Eu stimez acest copac şi ramurile sale. Cred că este foarte onorabil acest copac. De ce-ai facut un astfel de lucru ?”
În acel moment, m-am gândit in mine insumi: „Ahhh! Aceasta trebuie să fie Pomul Vieţii la care Dumnezeu Tatăl atât de
onorabil se gândeşte şi îi pasă.” Am fost în stare de şoc şi de ruşine. Am început să dau înapoi. Asta s-a întâmplat într-o
secundă.
Ce copac de pe pământ se misca la fel ca acesta care mă irita? Am regretat imediat acţiunile mele. Eu ar fi trebuit să-L
întreb mai intai pe Dumnezeu Tatăl despre copac. Mi-am expus public nerăbdarea şi temperamentul rău în Sanctuarul
ceresc.
Jsus m-a privit cu dezamăgire. Acest incident s-a datorat ignorantei mele. Imediat, am căzut în genunchi şi mi-am lasat
capul în jos şi în mod continuu mi-am cerut iertare.
Apoi Dumnezeu Tatăl, mi-a alungat nervozitatea. El a început să explice: „Pastore Kim, asculta cu atentie! Din cauza
neglijenţei tale, mai multe frunze au cazut din Pomul Vieţii. Totii copacii şi toate plantele din această cameră Imi sunt
foarte dragi. Cu toate acestea, dintre toate plantele, Eu stimez mai ales frunzele din Pomul Vieţii. Am grijă cu multa
afectiune de ele. Frunzele din Pomul Vieţii reprezintă sufletele oamenilor. De fapt, ele sunt conectate direct la sufletele
oamenilor. Frunzele de pe podea care le-ai făcut sa cada reprezintă sufletele oamenilor. Uită-te!” In timp ce Dumnezeu
Tatăl mi-a explicat meticulos, mi-a parut foarte rău pentru acţiunea mea. Am fost uimit de mila Lui.
În ciuda faptului ca ramura si-a pierdut multe frunze, copacul s-a miscat spre mine continuu si aparea ca si cum ar incerca
sa-mi exprime ceva. Acesta încerca să-mi exprime ceva prin atingerea capului meu, fetei, si a altor parti ale corpului. De
ce a făcut acest lucru? Ce reprezentau acţiunile acestui copac? Am fost cu adevărat nedumerit şi curios.
* Este credinta familiei mele autentica?
Cu enorma dragoste, Dumnezeu Tatal M-a atins si a spus: „Foarte bine, acum să vedem credinţă fraţilor tai, dacă aceasta
este autentică sau nu. Ai cerut şi iti va fi aratata credinţa lor.” Mi-a fost foarte teamă de răspunsul care era pe cale a fi
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aratat. Inima imi batea, dar eram încă foarte curios.Frunzele care au căzut pe podea au început să se mişte încet şi sa se
transforme. Frunzele s-au transformat în fraţii mei, nepoţii şi nepoatele mele. Asistand la scena, am devenit instantaneu
şocat şi am inceput sa ţip. Dintre toate frunzele, doar trei au rămas, iar restul au început să dispară una câte una. „Ah!
Frate! Micul meu frate! Cum poate fi aceasta?” M-am simţit fără speranţă şi din nou furia a început să iasa la iveala.
Imediat m-am prăbuşit pe podeaua de marmură şi am început să plâng isteric. Şi din nou, M-am rostogolit şi m-am
prăbuşit pe podea.
"Dumnezeu! Isus! Treime Dumnezeu! Cum poti sa imi faci asa ceva? Ar fi fost mai bine dacă nu a mi-ai fi aratat acest
lucru! Pentru care motiv, m-ai adus aici să-mi dai această angoasă? Dacă nu aş fi văzut acest lucru, eu inca as fi putut
crede că ei sunt salvati. Ce-mifaci?” Nu am fost în măsură să-mi controlez tristeţea şi am plâns neîncetat. Nu ştiu cât timp
am fost jale, pentru ca, în cele din urmă am leşinat.
Ori de câte ori, i-am încurajat pe fraţii mei sau pe alte persoane cu privire la credinţa lor, i-am sfătuit intotdeauna sau i-am
încurajat într-o manieră nonşalantă. Le-am spuns astfel: „Fii credincios.” Nu am mers mai departe de acest stadiu pentru
că am fost mai mult preocupat de sentimentele lor. Nu am vrut să le calc pe mândrie. Cu toate acestea, după ce mi-a fost
demonstrata adevărata natură a credinţei lor actuale, am fost complet pierdut. Nu ştiam ce să fac. Am fost total nedumerit.
Dumnezeu Tatăl m-a mangaiat usor pe spate în timp ce eram inconstient. Când mi-am revenit, El a spus: „Pastor Kim,
opreste-te acum din plans. Dupa cum bine ştii, acesta este un loc unde nu exista durere sau lacrimi. Nu ştii lucreul
acesta?” Dar, incă o dată, am continuat sa pledez pentru mântuirea fraţii mei. Dumnezeu a spus: „Foarte bine, foarte bine.
Opreste-te sa gâfâi şi observa păcatele ascunse ale fraţilor tăi. Priveste cu atentie.” Dumnezeu Tatăl mi-a aratat imaginea
clară. Mai mult decât atât, El a spus: „Fratii tai s-au pocăit. De fapt, ei ştiu că au pocăit, încă, nu au roade de pocăinţă. Ei
s-au pocăit fara nicio marturie. Nu există nici o inimă frântă, nici sinceritate!” Ingrijorat, am întrebat in mod serios: „ Tata,
dar încă o data, te rog să ai milă de ei. Te rog sa ai compasiune faţă de ei.”
“Căci aşa zice Domnul: Rana ta e de nevindecat şi plaga ta e dureroasă. Nimeni nu se îngrijeşte de pricina ta, ca să-ţi
vindece rana, şi leac vindecător nu este pentru tine.” (Ieremia 30:12-13)
“Inima omului este mai vicleană decât orice şi foarte stricată! Cine o va cunoaşte! 10. Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc
rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui şi după roada faptelor lui.” (Ieremia 17:9-10)
Nu stiu cat de mult timp am pledat pentru ei. Am simtit ca si cum ar fi durat o vesnicie. Am cazut si m-am rostogolit pe
podea acoperit de lacrimi. Fata si nasul imi erau acoperite de mucus. Dumnezeu Tatal mi-a promis in final ca va privi de
Sus si va fi cu mine. „Foarte bine, inteleg inima ta! Stiu ca iti pasa foarte mult de fratii tai.Voi raspunde rugaciunilor tale.
Dar Eu dispretuiesc religia si religiozitatea lor. Asta urasc cel mai mult.” Dumnezeu Tatal mi-a promis ca El va salva
familia mea si pe fratii mei.... totusi, cu o conditie: ca ei sa accepte aceasta oportunitate in credinta. I-am multumit Lui
Dumnezeu cu voce tare si apoi m-am inchinat in fata Lui si am plans.
Deoarece a trecut un timp, mi-am îndreptat atenţia catre un perete transparent din cameră. In spatele peretelui transparent,
Focul Sfânt aredea viguros. Puteam să simt căldura intensă de unde am fost în picioare. A fost foarte cald; corpul meu
simtit senzatia de arsura. După ce a aparut in fata mea, Dumnezeu Tatăl a vorbit: „Pastore Kim! Vei intra în curând că
cameră. Prin urmare, sa te pregătesti cu suficiente rugăciuni. Trebuie să te pregăteasti serios, fizic şi spiritual. Ai înţeles?”
Fără ezitare, am răspuns cu voce tare: „Amin”!
Din moment ce Dumnezeu Tatăl personal mi-a vorbit, am rezolvat cu obligatia mea. „Trebuie să trec prin sala pana la
sfârşit.” L-am întrebat apoi pe Dumnezeu: „Există alte tuneluri de foc sau camere cu Foc Sfânt în cer?” Tatăl a răspuns:
„Da, sunt multe alte camere ca aceasta! Pastore Kim, vei intra intr-o camera cu Foc Sfânt şi apoi in alta, şi aşa mai departe.
In prima camera in care vei intra focul va fi mai puţin intens şi apoi elva deveni mai intens pe măsură ce vei trece prin
fiecare cameră. Voi turna toate puterile Mele peste tine. Dar nu trebuie să devii arogant sau mândru. Nenumărati alti
slujitorii ai mei au devenit foarte aroganti din cauza puterii pe care le-am dat-o. Ca urmare, mulţi dintre ei au ajuns în iad.
Sunt foarte întristat! Pastore Kim, va trebui să te smereşti mai mult decât oricând. Deoarece puterea de a face minuni se va
manifesta şi va creşte dramatic, oamenii te vor înălţa. Prin urmare, trebuie să fii mai prudent decât oricând. Fii foarte atent
cu puterile spirituale pe care le vei obtine.
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Nu am nicio idee de ce Dumnezeu mi-a dat această sarcină enormă şi har mie, slujitorului care este slab şi incompetent.
Nu credeam că am urma să primesc aceasta mare responsabilitate. Înainte de a se întâmpla ceva, am fost deja îngrijorat.
Eu nu trebuie să devin arogant sau mândru. În timp ce multe gânduri de ingrijorare mi-au umplut mintea, Dumnezeu Tatăl
mi-a vorbit in timp ce ma mangaia pe spate: „Pastore Kim! În comemorarea vizitei tale in aceasta cameră secretă, vei
vizita acum iadul, ca să observi ceea ce trebuie să observi!”
Am fost şocat de porunca lui Dumnezeu Tatăl. „Dumnezeu Tată! Eu nu pot vizita iadul. Nu pot să suport. Aspectul meu
fizic nu este un ceea ce pare. Eu sunt un om foarte timid. Sunt speriat deoarece trebuie sa merg acolo. De fapt, nu vreau să
merg.” Razand cu voce tare, Dumnezeu Tatăl a spus: „Este bine! Credinţa ta actuală este mai mult decât suficienta pentru
a face faţă situaţiei.” Dar am rezistat persistent şi am spus cu un ton puternic: „Dumnezeu! În nici un caz! Sunt foarte
speriat.” După ce Isus Si-a pus mâinile peste mine şi s-a rugat, El a spus: „Eu iti voi acorda toate puterile.” Chiar şi cu
cuvintele Lui încurajatoare, eu am rezistat până la capăt. Ca urmare, nu am vizitat iadul.
Dumnezeu Tatăl şi Isus au spus: „Pastor Kim! Acum, crezi tot ce ti-am aratat? De acum înainte, sa nu te mai opresti din
documentarea tuturor lucrurilor pe care ti le-am arătat, şi lucrurilor pe care am sa ti le arăt, din cer şi din iad şi identitatea
diavolului. Trebuie să iti îndeplinesti sarcina, deoarece sunt multe suflete sunt în joc. Ele trebuie sa creada în Mine în mod
corespunzător şi corect. Dacă vei face cum am poruncit, iti va fi acordata o binecuvântare de neimaginat. Supune-te până
la capăt!”
Dumnezeu Tatăl şi Isus S-au întoars si m-au mangaiat. Din anumite motive, mi s-a acordat un har special. Ma consider
doar un păcătos şi un slujitor prostesc. Maiestatea Sa Dumnezeu Tatăl este de neimaginat. Este prea dificil pentru-L a
descrie cu ochii fizici sau cu o minte finită. Intr-un mod special, Dumnezeu Tatăl L-a întâmpinat pe un păcătos ca mine.
Cum as putea descrie vreodată în cuvinte omenesti experienta mea cu Dumnezeu cel Sfant? Este imposibil de a descrie, a
scrie, sau a-L defini pe Dumnezeu în termeni omenesti.
Dumnezeu mi-a spus să păstrez secret faptul ca am vizitat această cameră şi sa nu-l divulg nimanui. Am aflat mai târziu că
această cameră secretă era un sanctuar ceresc. Am fost foarte ignorant cu privire la acest loc. Câteva luni mai târziu,
Domnul mi-a explicat cu meticulozitate importanţa acesteia. Apoi, El mi-a poruncit să divulg aceste informaţii publicului.
S-a intitulat „Camera secreta”. Am început să scriu cartea a treia, care este despre camera secretă.
Am ieşit din sanctuar şi am stat în faţa tronului lui Dumnezeu pentru o lungă perioadă de timp. In timp ce am stat acolo,
m-am uitat şi am vizualizat spaţiul şi galaxia. Cand Dumnezeu Tatăl sta pe tronul Său, nu exista locuri unde El nu poate
ajunge: fie în Rai, galaxie, spatiu sau pământ. Părea ca şi cum toată creaţia, întreg universul era sub picioarele lui
Dumnezeu Tatăl.
“Şi acum aşa zice Domnul, Ziditorul tău, Iacove, şi Creatorul tău, Israele: "Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat şi te-am
chemat pe nume, al Meu eşti! Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin
foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau
Egiptul preţ de răscumpărare pentru tine, Etiopia şi Saba în locul tău.” (Isaia 43: 1-3)
Tatăl Dumnezeu a rânduit şi a chemat pe cineva ca mine. Eu mă consider o persoană foarte îndoielnica in fiecare lucru.
Sunt foarte recunoscător pentru faptul că El m-a chemat, dar în acelaşi ritm, eu sunt foarte stresat. De cand am asistat
acum şi am experimentat situaţia mântuirii rudeloe mele, nu mai pot comenta nimic. În ciuda atitudinii mele păcătoase,
nepoliticoase şi in ciuda plânsetelor mele, El mi-a arătat cu amabilitate şi mi-a explicat, toate lucrurile în termenii pe care
i-am putut înţelege. Căile lui Dumnezeu sunt mari. Având în vedere nivelul meu de înţelegere finit, El a trebuit să-mi
ilustreze adevarul într-un mod în care am fost capabil să-l inteleg. Nu voi uita niciodată întâlnirea pe am avut-o cu
Treimea Dumnezeu în sanctuarul ceresc. Întotdeauna vor fi gravate în memoria mea lucurrile pe care le-am experimentat.
* Doamna Kang, Hyun-Ja – Ungerea Domnului
Doamna Kang, Hyun-Ja: Sora Baek, Bong-Nyu a fost din nou internata în spital pentru dureri de spate ei. Isus m-a însoţit
in vizita pe care i-am facut-o sorei Baek. Domnul mergea in fata mea cand am intrat în spital. Dupa ce am ajuns, ne-am
aşezat pe pat şi am început să vorbim cu ea. L-am întrebat pe Domnul cu insistenţă. „Doamne! Casa pastorului este situata
într-unul din cele mai bune locuri din cer. De ce a mea este atât de departe de casa lui? Doamne! Pot să muţi casa mea
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intr-un cartier frumos din cer?” Isus mi-a răspuns: „Tu trebuie să câştige recompense pentru a avea casa ta acolo.” Sora
Baek, Bong-Nyu a râs şi mi-a spus: „Doamna Kang, Hyun-Ja, ai o casa atat de înalta. Ce vrei mai mult?” Domnul si-a
înclinat sprancenele şi a spus: „Sfanta Bong Nyu, nu începe cu mireasa mea Kang, Hyun-Ja! Dupa ce i-am acordat darul
rofeţiei şi a vederii spirituale, ea imi pune întrebări in mod constant şi imi cere favoruri pe tot parcursul zilei. Nu ştiu ce să
Ma fac cu ea!” Apoi am ras cu totii pentru un timp. Sora Baek, Bong-Nyu m-a întrebat de ce sunt atât de curioasa si ii pun
întrebări lui Isus pe tot parcursul zilei. Domnul a zis: „Asta este ceea ce spun!”
I-am pus atunci o altă întrebare: „Isuse al meu iubit! Ultima dată mi-ai spus că sfinţii din cer pot veni pe pământ. Este
adevărat? Acest lucru este posibil? Există vreun loc in Scriptura in care se mentioneaza asa ceva? Ştiu că îngerii cereşti
pot veni pe pamant pentru a-i proteja pe sfinţi. Dacă îmi amintesc corect, aceste lucru este scris in Scriptura. Suflete care
au trecut deja dincolo, pot veni înapoi pe pământ? Este posibil acest lucru?”
Iisus mi-a raspuns: „Ce este imposibil pentru mine? Cu toate acestea, sufletele care au plecat in iad, nu mai pot veni înapoi
pe pământ. Odata ce cineva se duce in iad, acest lucru este definitiv. Dacă li se acorda permisiunea, sufletele care locuiesc
in cer pot veni pe pământ pentru a-l vizita. Dumnezeu Tatăl supraveghează vizita.
Sora Baek, Bong-Nyu şi cu mine am întrebat: „Doamne! Pot să ii aduci pe bărbaţii biblici din cer acum?” Domnul a spus:
‚Nu încă! Eu ii apreciez pe sfinţii din Biserica lui Dumnezeu. In aceste zile, vorbesc despre ei tot timpul. Sfinţii din
Biserica Domnului se roaga cu zel şi se închina lui Dumnezeu într-un mod foarte special. Sufletele ceresti doresc sa ii
vada şi sa-i cunoasca pe sfinţii din Biserica Domnului. Ei mă întreabă dacă pot să ii iau cu mine ori de câte ori vin pentru
a vizita aceasta biserica. În rai, sufletele au doar posibilitatea de a vedea Biserica Domnului prin intermediul unui ecran pe
care îngerii redau înregistrarile facute de ei cu camerele video. Inchinarea şi serviciul adunarii il incanta pe Dumnezeu
foarte mult. Biserica Domnului este în topul ştirilor.”
L-am întrebat pe Domnul: „Isus! Acolo se publica despre noi?” Domnul mi-a răspuns: „Desigur, Eu am publicat personal.
Acesta este motivul pentru toate sufletele din rai stiu despre voi. Ele sunt foarte intrigate de aceasta.”
Am menţionat încă o dată dorinta ca, casa mea sa fie mutata in cel mai bun cartier din cer. La aceasta, Dumnezeu mi-a
raspuns: „Incepand din această noapte va trebui să te rogi. Începe sa mărturisesti toata dragostea pe care o ai pentru Mine
şi roaga-te. Poţi să faci asta?”
Cu gesturi incantatoare, i-am răspuns: „Da!” cu o voce suava. Isus mi-a spus: „Sfânta Kang, Hyun-Ja, tu Ma cunosti!
Dacă doar pe Mine Ma iubesti, ce va spune pastorul Kim?” Apoi, Domnul a râs. Domnul mi-a mutat casa in cel mai bun
cartier din Rai. Probabil ca aceasta s-a datorat credintei mele şi rugaciunilor insistente. Cu o singură comandă, Domnul
mi-a mutat casa. Prin urmare, am decis să ii fac mai multe cereri. I-am cerut ca sa fie mutate si casele membrilor bisericii
noastre in cel mai bun cartier din cer, de asemenea. Pentru aceasta, Domnul Le-a cerut sa-si câştige recompensa prin
continuarea rugăciunilor.
Sora Baek Bong Nyu: *Domnul a spus ca suntem creati dupa chipul Sau
Spatele meu era în dureri extreme şi am decis să fac un control în spital. Cu terapie fizica o dată pe zi, durerea a fost în
cele din urmă sub control. Pastorul şi doamna Kang, Hyun-Ja m-au vizitat în timp ce am fost în spital. Cu ochii spirituali,
am fost capabila sa vad cum Domnul Isus şi Duhul Sfânt ii însoţea. De îndată ce Domnul a apărut, toate spiritele rele din
cameră au devenit speriate şi au început să fugă în toate direcţiile. În câteva momente, toate spiritele rele au plecat din
cameră.
Pastorul si sotia lui m-au consolat. Domnul o considera pe soţia pastorului logodnica Sa şi mai ales El o tratateaza bine.
Am fost foarte invidioasă pe tratamentul special, pe care ea il primeste de la Domnul. Doamna Kang, Hyun-Ja si-a
exprimat întotdeauna dragostea faţă de Isus. Domnul o iubeste pentru expresivitatea ei. Ei nu i-a pasat, chiar dacă oamenii
din spital au văzut cum s-a manifestat ea pentru Isus. Ea isi arată dragostea pentru Isus în orice moment.
In timp ce pastorul se închina si canta, el se uita să vadă dacă ceilalti din jur priveau. Apoi, el a început să danseze într-un
mod plin de umor. Soţia lui a început să urmeze acest exemplu si a dansat, de asemenea, dar ea dansa în Duhul Sfânt. Isus
L-a imitat pe pastor. Când Isus râde, El rade cu voce tare. Ori de câte ori Isus râde cu voce tare, ma gândesc in mine
insami: „Domnul este Duh. Cum poate Domnul, care este duh, sa râda atât de mult, ca un om?” Mi-am dat seama că
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Dumnezeu Tatal, Isus si Duhul Sfânt au acelasi caracter ca si noi. Treimea Dumnezeu poate exprima fie bucurie, fie
tristeţe.
*Spiritele rele ma provoaca
Perioada de bucurie a durat doar o perioadă scurtă de timp. Odată ce pastorul şi soţia sa au plecat, spiritele rele s-au întors
brusc. Erau alte şapte paturi în camera mea. Cate o femeie în vârstă, bolnava ocupa fiecare dintre aceste paturi. Cate un
spirit malefic sta la marginea fiecarui pat. Spiritele rele chicotieau în timp ce se uitau în jur, iar privirile lor erau
rautacioase. "Hei! Poate ce tu ai de gând să mergi in cer, dar aceste persoane au de gând să mearga cu mine in iad. Sper că
te-am provocat! Evanghelizeaza asa cum poţi, insa va fi foarte dificil. Hehehehe!” Spiritele rele pe care le priveam aratau
la fel ca cele pe care le văzusem la televizor in filmele horror. Acestea erau acelea care escortau sufletele celor
condamnati. A fost foarte înfiorător. Pe corp mi s-a facut pielea de găină.
Din moment ce eram in spital, nu mi sa permis să strig sau să vorbesc prea tare. În schimb, m-am rugat în limbi. Ori de
câte ori am văzut un necredincios, am putut vedea cum trupul sau este umplut cu spirite rele. Din grupul de spiritele rele,
cele care escorta sufletele condamnatilor in iad sunt responsabile pentru necredinţă. Ele sunt cele care cauzeaza orbirea
spirituală fata de Evanghelie. Ele fac, de asemenea, ca oamenii necredincioşi să moară în accidente, în scopul de a le trage
la iad. Alţi credincioşi care au vederea duhovniceasca, la fel ca si mine, ar putea fi, poate, martori în mod clar ai acestor
evenimente.

===== 25 Martie, 2005 (Vineri) =====
"Şi cum ei L-au dus, au pus mâna pe un anume Simon, un Cyrenian, si ieşind, i-au pus crucea, ca să o poarte, după Isus."
(Luca 23:26)
Kim Joseph: *Reconstituirea suferintei lui Isus
In seara asta, am comemorat suferinţa Domnului nostru, Isus. Isus si-a luat crucea şi a mers până la Golgota. El a murit pe
cruce şi Si-a vărsat sângele pentru noi. Amintindu-ne suferinta lui Iisus pe cruce, adunarea membrilor bisericii şi cu mine
am ascultat predica din Scriptura.
Pastorul a predicat despre Simon, care era un Cyrenian din mediul rural şi cum el a privit şi apoi a luat crucea Domnului.
În timpul predicii, in timp ce pastorul predica cu fervoare, am avut o viziune. Am văzut o mulţime de oameni şi am auzit
murmur de voci. L-am văzut pe Isus stând în picioare în mijlocul mulţimii şi El purta coroana de spini. Domnul sângera
abundent din toate ranile de pe trupul Său.
Scena vie era arătata în mod clar în faţa ochilor mei, ca şi cum as fi vizionat un film. Am observat că eram în picioare, în
mijlocul mulţimii. Domnul se uita la mine şi ochii noştri s-au întâlnit. Acum câteva zile, pentru a comemora suferinţa
Domnului, m-am concentrat pe rugaciune. M-am rugat să fiu ca Simon, şi să-mi iau crucea. M-am rugat să experimentez
purtarea crucii şi durerea.
Isus, fiind în faţa mea, a fost bătut atât de mult încât rănile sale au fost profunde şi El a sângerat abundent şi neîncetat din
fiecare parte a trupului Lui. Sângele picura pe pământ, formand bălţi mici. Am fugit isteric prin mulţime, strigand: „De ce
faceti asta? Vă rog să nu-L loviti pe Iisus al meu. Vă rog să nu mai faceti acest lucru.” Am continuat să strig pentru a
convinge oamenii sa nu-L mai hartuiasca si sa nu-L mai bata pe Isus. Dar lor nu le pasa, ci au continuat să-L bată pe
Domnul şi si-au găsit plăcere in a face aceasta.
Cel mai rău a fost atunci când oamenii L-au scuipat si L-au ridiculizat pe Isus. Ei scuipau flegma scarboasa, lipicioasa pe
Domnul. Fata Domnului si parul erau unse cu scuipat si flegma. Cand am ajuns aproape de Isus, am încercat să-l sprijin in
timp ce era pe drum. Domnul m-a prins cu mâna Lui, care era îmbibata de sânge. El s-a uitat la mine şi a spus: „Oh, tu eşti,
Joseph! Eu sunt în suferinţă. Oamenii sunt batjocoritori şi ma agreseaza. Aceasta este pentru tine! Urmeaza-Ma si tine-ti
ochii numai pe Mine.”
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Cand Domnul s-a ridicat în picioare, ţinând crucea, El a spus: „Sfinţi din Biserica lui Dumnezeu, urmaţi-mă, urmaţi-mă
acum!” Cum a poruncit Isus, pastorul s-a oprit din predica şi coborît de la altar. Am toti aliniati într-un singur rând.
Deoarece Isus Si-a luat crucea pe spate, El a mers în faţa liniei şi a spus: „Biserica Domnului, oile Mele! Concentrati-va
pe mine, tineti-va ochii pe mine, in timp ce Mă urmati. Când mă vedeti ca am cazut ţinând crucea, trebuie să va pocăiiti
complet chiar in locul în care am căzut! Eu recreez aceasta scena, mai ales pentru voi!” După ce El a proclamat acestea, a
început să meargă înainte, ţinându-Si crucea pe spate.
Domnul era acum intre scaunele bisericii, în interiorul bisericii. Cu ochii spirituali, am putut vedea clar scena vie Scenele
au continuat, unadupă alta.L-am urmat pe Isus, iar pastorul era în spatele meu. Doamna Kang, Hyun-Ja, sora Baek, BongNyu, Diaconita Shin au fost următoarele, în spatele nostru. Am continuat să-L urmam pe Isus în această ordine. Eram toti
plini de lacrimi. Deoarece Isus purta crucea, El a căzut de mai multe, deoarece era slăbit de greutatea crucii şi de bătăi.
Membrii bisericii care aveau ochii spirituali deschisi au asistat la întregul eveniment, iar noi il urmam pe Domnul in
suferinta Sa.
* 14 Cazaturi
Cu crucea pe spate, Domnul a mers si a cazut. Noi, de asemenea, am cazut instantaneu in genunchi si ne-am pocait cu
lacrimi in locul in care a cazut Isus. Ne-am pocait o lunga perioada de timp. Domnul indura cu greau toate aceste suferinte.
Inca o data, Domnul S-a ridicat de jos, Si-a luat crucea si Si-a continuat drumul. Domnul transpira si sangera in timp ce
mergea. El a facut un pas la un moment dat. Mergand in spatele Domnului, aproape de El, si observand scena, nu am fost
in stare sa-mi domolesc durerea inimii. Privind in sus, la cer, apoi in jos, la pamant, am plans profund.
M-am pocait cu sinceritate. Mai mult decat atat, toti membrii adunarii, de asemenea s-au pocait cu sinceritate. Domnul a
continuat sa cada si sa se ridice in timp ce Isi contiunua drumul catre Golgota. Domnul facea doar cativa pasi inainte de a
cadea din nou. Oridecateori Domnul cadea, soldatul roman il biciuia fara mila. Domnul agoniza in durere in timp ce
sangele ii tasnea din corp. Sangele curgea pe jos intr-un mod vizibil si clar. Vocea poporului demonizat era haotica.
Galagia ma asurzea. Poporul parea ca se bucura de suferintele Lui isus. Cu ochii fizici, puteam vedea doar membrii
adunarii mergand in cerc prin biserica. Dar, privind cu ochii spirituali, eram martorii suferintei si chinului Domnului pe tot
parcursul drumului. Datorita temperamentului meu, am explodat; nu am mai putut inainta in liniste. “Hei voi! Oameni
blestemati, nu mai faceti asta! De ce il chinuiti pe Domnul? De ce?” Cuvintele mele s-au topit in galagia multimii.
Domnul a continuat sa cada si sa se ridice. In tot timpul in care L-am privit, Domnul a cazut in total de 14 ori. In fiecare
loc in care a cazut Isus, noi ne-am pocait, plini de lacrimi. Timpul s-a scurs repede, trecusera deja 3-4 ore. Isus suferea
mai mult. De data aceasta parea ca El nu se mai poate ridica de jos. Am strigat cu voce tare:
“Pastore, frati si surori, se pare ca Isus a cazut si nu se mai poate ridica! Ce sa fac?”
*Joseph ia crucea lui Isus
Compasiunea mi-a umplut inima vazandu-L pe Domnul cazut pe jos. Am vrut sa-L ajut. In timp ce incercam sa-L ajut, un
soldat roman mi-a facut semn cu mana: „Hei! Vino aici!” Cand soldatul a strigat, mi s-a facut ftica. Am fost socat. Am
crezut ca mi se opreste inima. M-am gandit in mine insumi: „Aceasta este doar o viziune. Nu este o situatie reala.” Am
ezitat, si am decis sa nu raspund ordinului soldatului. Soldatul roman si-a scos sabia si a rotit-o catre mine. Am rezistat si
m-am impotrivit, intrebandu-l: „Ah, ce faci?” Soldatul mi-a pus sabia la gat si mi-a poruncit: „Vei lua crucea! Acum!
Daca nu o iei, am sa-ti tai gatul! Ia crucea acum!”
M-am gandit: „Cum se poate intampla asa ceva?” Am fost foarte confuz si speriat. I-am explicat tot ceea ce se intampla
tatalui meu, pastorul. Pastorul mi-a spus sa ascult comanda.
In seara aceasta predica a fost despre Simon din Cyrene care a carat crucea lui Isus. La fel ca Simon, a trebuit sa car
crucea si sa-L urmez pe Isus. Eram in pericolul de a ma trezi cu capul taiat in cazul in care faceam vreo greseala. M-am
rugat petru a avea ocazia, la fel ca Simon sa car crucea Domnului. Nu m-am asteptat ca acest lucru sa devina realitate, nici
macar in visele mele.
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Nu m-am asteptat ca rugaciunea mea sa primeasca raspuns atat de repede. Am fost uimit si socat si nu am stiut cum sa
reactionez. Cand scena s-a desfasurat in fata ochilor mei, initial nu am indraznit sa car crucea. Dar situatia s-a schimbat in
mod neasteptat; a trebuit sa duc crucea lui Isus. Greutatea crucii era inimaginabila. Era foarte grea. Am inceput sa vad
Golgota la o anumita distanta. Nu mai era mult pana acolo.
In timp ce purtam crucea, umarul drept a inceput sa-mi amorteasca. Ma durea. Nu stiam ce sa fac. Pana in acest punct, nu
realizasem cat de grea este crucea. A o purta cerea multa forta. Realizand acest lucru, am strigat si m-am pocait. Sa simti
greutatea crucii a fost foarte dureros.
In aceeasi noapte, dupa rugaciune, mi-am verifica umarul drept dupa ce am ajuns acasa. Era umflat si rosu. Am fost
bolnav si ma durea tot corpul. A fost cat pe ce sa lipsesc de la scoala. Dimineata, mama mi-a aplicat o crema pe umar,
pentru a ma ajuta in procesul de vindecare. Totusi, durerea era inca intensa si nu s-a diminuat. Suferintele si durerea au
mai continuat cateva zile.
In timp ce ma rugam, Isus a venit si mi-a zis: “iubitul meu Joseph! Ai luat crucea si ai purtat-o. A fost foarte greu. Nu-I
asa? Eu Mi-am varsat sangele si am murit pe cruce pentru voi toti. Prin urmare, Joseph, cand te vei confrunta cu situatii
dificile, sa iti amintesti intotdeauna de Mine. Sa nu uiti! Daca iti amintesti, nu conteaza cat de dificila poate fi o situatie,
vei putea s-o induri. Ai inteles?”
“Da Doamne! Multumesc. Am fost onorat cand am purtat crucea. Iti multumesc atat de mult ca mi-ai dat ocazia sa fac
lucrul acesta!” In timp ce Domnul mi-a atins umarul ranit, El a spus: “In viitor, tu vei fi slujitorul Meu si vei fi folosit cu
putere in toata lumea. Vei primi o mare putere. Prin urmare, intareste-te si fii ascultator, pana la sfarsit.”
Kim, Joo-Eun: *Ultimele locuinte din Rai
Mama m-a rugat sa merg in Rai si sa caut locul in care locuiesc bunicile ei paterna si materna. M-am rugat Domnului.
Bunicile mamei mele L-au acceptat pe Domnul ca Rege si Salvator, cu putin timp inainte de moarte. Prin urmare, ele sunt
in Rai. Ele nu au facut multe pentru Domnul, de aceea ele locuiesc in locurile marginase ale Raiului. In locul in care ele
locuiesc in Rai, exista case construite ca subdiviziuni. Acestea au un singul nivel, si arata toate la fel. Isus mi-a spus ca El
i-a construit casei bunicii paterne un singur etaj, dupa ce ea a evanghelizat cativa oameni intr-un parc, cateva zile la rand.
Asta s-a intamplat cu putin timp inainte de moartea ei. Am vizitat Raiul si am vrut sa merg in locul in care locuia bunica,
pentru a verifica cu ochii mei.
În Rai, sa primesti dragostea Domnului este cea mai mare bucurie pe care orice sfânt o poate experimenta. Este cel mai
bun lucru care ti se poate intampla. În rai, bunicile nu au primit plinătatea completă a lui Dumnezeu, dar ele au fost
onorate şi foarte fericite doar sa fie în cer. O parte din răsplata noastră este de a primi plinătatea iubirii lui Dumnezeu.
Bunicile au fost foarte aproape de a merge la iad si ultimele lor zile au făcut diferenţa. În rai, aratau foarte tinere şi erau
transformate. Aratau minunat!
Acolo, se vorbea frecvent despre Biserica Domnului. Vorbele rezonau peste tot. Cand am ajuns în cer pentru a le intalni
pe bunicile mamei mele, vecinii care erau aproape de casele bunicilor, au venit in grup şi m-au primit.
M-am simţit ca un fel de superstar. Am fost încântata şi fericita. Nu ştiam ce să fac. "Bunici sfinte! Sunteti capabile să ma
recunoasteti?" Ele au răspuns: „Desigur. Toti sfinţii cereşti ii cunosc pe sfinţii Bisericii Domnului. Iubitul nostru Isus
vorbeşte despre Biserica Domnului in fiecare zi. Am auzit la ştiri despre voi în fiecare zi. Isus este foarte mulţumit.
Serviciile din Biserica Domnului sunt extraordinare şi Domnul se mândreşte in cer cu modul în care are loc serviciul din
biserica ta, încântător şi cu bucurie. Dar, te rugăm să ne mai spui „bunica”. Spune-ne „Sfinta”. Este o onoare să ne
vizitezi.” Ele au fost foarte umile.
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Am întrebat: "O ştiti pe mama mea, nu? Sfanta Kang, Hyun-Ja? Ea mi-a cerut ca atunci când voi vizita cerul sa va fac o
vizita, ca sa va vad cu ochii mei. Sfintelor, sunt deja doi ani de când aţi plecat. Oare Isus va viziteaza des?” Ele au răspuns:
Il vedem, de obicei, pe Isus de la distanta. De fapt, Isus nu ne-a vizitat aici, personal.” L-am întrebat de ce. Ele mi-au spus
că aceasta se datorează faptului că ele nu au făcut niciodată într-adevăr lucrarea Domnului pe pământ. De fapt, ele abia au
ajuns la cer. Aceasta s-a datorat faptului că L-au acceptat pe Domnul ca Mântuitor şi Rege chiar înainte de moartea lor.
Prin urmare, ele nu au primit nici o atenţie deosebită şi dragoste din partea Domnului. Ele au spus că erau cetăţeni de nivel
mediu in cer.
Ele mi-au spus: „Sa continui lucrarea Domnului, atat de mult cat poti. Casa şi răsplata ta vor fi mari pe baza muncii tale
pentru El, Sfanta-Eun Joo! Deci, sa implinesti lucrarea Domnului, cat de mult poti. Cineva primeşte multă iubire din
partea lui Isus în cazul în care are o casa mai inalta. Cu cat mai înalta este casa, cu atât mai mult dragoste va primi. Tu şi
cu sfinţii din Biserica Domnului trebuie să fiti foarte fericiti si binecuvântati.” Cand au vorbit, au vorbit cu voce scazuta.
Şi totuşi, ele au spus că cerul este un loc minunat şi le place foarte mult. Ori de câte ori am cerut sau dorit să discut despre
lucrurile care li s-au întâmplat pe pământ, au fluturat din mâini şi au spus că nu vor să discute sau sa se gândaesca la asta.
Eram doar curioasa.
Le-am spus: „Sfine Bunici! Dacă ati vrea, i-as solicita lui Isus favoruri speciale pentru voi, în special L-as ruga ca El sa vă
viziteze des.” Când am spus acest lucru, ele au sărit în sus şi în jos şi au dansat de bucurie. „Ce? Serios? Ah! Asta ar fi un
lucru minunat! Noi nici nu am dori mai mult!” L-am rugat pe Isus: „Isuse al meu iubit! Poti sa vizitezi casele bunicilor
materne şi paterne ale mamei mele?” Domnul a stat tăcut. Când am repetat cererea şi am pledat continuu, El a răspuns şi a
zis ca va face asta. Ambele bunici au fost foarte bucuroase. Ele au fost foarte încântate. Ele s-au înclinat cu respect in fata
Lui Isus.
I-am spus lui Isus: "Doamne, te voi intreba mai târziu dacă le-ai vizitat pe bunicile mele sau nu." Domnul a râs şi a spus:
"Bine, esti insistenta, la fel ca mama ta." Aşa că am răspuns: "Asta-i drept, Doamne! Mama m-a educat şi ea mi-a dat o
misiune secretă în care să-ţi cer o favoare specială." Domnul şi cu mine am râs cu voce tare.
Alte suflete din cartierul bunicilor mele au venit şi L-au intalnit pe Domnul in vizita la bunicile mele. Ei au fost invidiosi.
Cu bucurie, le-am spus bunicilor: „Sfintelor! Ii voi cere Domnului să vă viziteze mai des."Ambele bunici au sărit in sus de
bucurie când au auzit cuvintele mele.
===== 10 Aprilile, 2005 (Duminica seara) =====
“Toate lucrurile mi-au fost date in maini de catre Tatal; si nimeni nu-L cunoaste mai bine pe Fiul decat Tatal; si nimeni
nu-L cunoaste mai bine pe Tatal decat Fiul, si acela pe care vrea Fiul sa I-l descopere.” (Matei 11:27)
Kim, Joo-Eun: *Inotand in oceanul de cristal
Chemandu-ma pe porecla, iubitul meu Isus, m-a întrebat: "Pistrui, ai dori să meargi în cer?" Am răspuns imediat: "Da,
Isus." Tinandu-L pe domnul de mana, am ajuns la poarta Raiului. Ingerii care pazeau intrarea au deschis larg porţile
Cerului indata ce ne-au văzut venind spre ei. Domnul m-a dus la un ocean limpede, ca si cristalul. Am fost martora acum
la ceea ce am auzit doar de la alte persoane. Am avut acum posibilitatea de a vedea oceanul de cristal în persoană.
Oceanul strălucea ca o bijuterie. Am observat-o pe sora Yoo Kyung-care sosise mai devreme, balacindu-se şi înotand în
ocean. Ea se distra impreuna cu Yeh Jee. Yeh Jee a fost fiica diaconiţei Shin. Mi-a placut apa, dar nu ştiam cu adevărat
cum să înot.
La început, mi-a fost un pic teamă sa intru in oceanul de cristal. Totul a fost foarte nou pentru mine. Domnul a observat
acest lucur şi mi-a zis: "Pistrui! Nu-ti fie frică. Uită-te la Yeh Jee-şi Yoo Kyung. Ele înoata bine, nu-i asa? Nu mai fi
îngrijorata. Vrei să înoti cu mine? Grăbeşte-te." Isus m-a ţinut de mâna şi m-a condus la ocean in timp ce eu ma
impotriveam. Dar, odata ce Domnul m-a luat de mâna, teama a început să imi dispara oarecum. Insa imi mai era încă un
pic frică.
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Am capatat mai multa incredere atunci cand Domnul a început să mă înveţe cum să înot. In timp ce învăţam încet, ma
simteam minunat. Mi-am impins braţul stâng şi apoi braţul drept si am inceput să înot mai departe. Domnul m-a prins de
ambele mâini. Apucandu-L strâns de mâini, am inceput sa vâslesc cu ambele picioare. M-am jucat cu apa si m-am balacit
in timp ce vâsleam riguros. Domnul m-a complimentat. "Bine! Esti mare! Bună treabă!" În timp ce am inotat cu Domnul,
Yoo Kyung-şi Jee Yeh se uitau la ceea ce făceam! Ele au râs amuzate pentru o vreme. Cand înota, Yoo Kyung-a strigat:
"Joo-Eun! Eşti un pic in urma. Dar asta e bine! Nu-ti fie frică. Continua!" Yeh Jee a strigat: "Sora Joo-Eun! Sunt eu, Yeh
Jee!"
Yeh Jee arata foarte frumoasa in timp ce inota. Ea purta întotdeauna o bandă strălucitoare în jurul capului. Când ea era pe
pământ, a fost teribil de bolnava. Stomacul ii era plin de apă şi feţei era întotdeauna de un alb palid. Ea si-a pierdut tot
parul de la chimioterapie. Ea a fost mereu trista. Cu toate acestea, aspectul lui Yeh Jee în ceruri era foarte frumos, ea era
mai frumoasa decât orice printesa, din cărţile de povesti.
Oceanul de cristal era atât de curat incat emana lumină. A fost absolut uimitor. Am observat un lucru unic: pe fundul
oceanului era un parchet cu model în formă de hexagon. Fiecare forma hexagonala includea faţa unui membru al Bisericii
Domnului. Chipurile lor erau sculptate în interiorul hexagoanelor. In anumite momente, atunci când ne-am exprimat
amuzamentul prin diferite expresii faciale, acestea au fost fotografiate şi sculptate apoi în hexagon. Părea foarte real, ca o
imagine reala. Am fost foarte surprinsa de acest lucru. L-am întrebat pe Domnul: " Isus, de ce sunt feţele membrilor
Bisericii Domnului inscripţionate pe fundul oceanului?" Domnul mi-a răspuns: "Eu Le-am sculptat. Membrii Bisericii
Domnului mă fac foarte fericit. Le-am făcut, deoarece am fost atît de încîntat. Ce parere ai despre asta? Esti fericita sa-i
vezi?” I-am răspuns cu voce tare: "Da, Doamne!"
Am fost ocupata sa înot cu Domnul. Nu am mai experimentat asa ceva, niciodara in viaţa mea. Sora Yoo Kyung vizita
Raiul în fiecare zi şi atunci când se întorcea, ea se lauda mereu cu privire la faptul ca înota în oceanul de cristal. Ea se
lăuda cu voce tare de mult timp, si noi eram atât de invidioşi pe călătoria ei. Acum, dorinţa mea a devenit realitate. Am
inteles acum ceea ce ea ne-a descris pe pământ. Este cel mai mare sentiment de fericire, acela de a te juca în ocean. De
fapt, am putut să vorbesc cu tot felul de pesti. Nu voi uita niciodată acest moment, mai ales atunci cand am vorbit cu peştii.
Kim, Joseph: *Alcoolul si tigarile
De cand am ochii spirituali deschisi, am fost deseori foarte surprins sa vad starea spirituala a oamenilor. În orice moment,
am posibilitatea sa vad starea lor spirituală. Sunt capabil să văd aceasta atunci când merg impreuna cu ei sau ori de câte
ori vorbesc cu ei. Nu contează dacă ochii mei fizici sunt închisi sau deschisi. Domnul imi arata aspectele spirituale ale
altor persoane.
Domnul, de asemenea, m-a învăţat când să vorbesc şi când să nu vorbesc. El mi-a facut strict diferenţa. Ori de câte ori am
fost inconştient şi am vorbit liber, Domnul m-a certat. A trebuit sa am permisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare lucru,
oricat de mic. A fost foarte greu şi obositor. Cu toate acestea, atunci când m-am intalnit cu copiii de vârsta mea, Domnul
nu mi-a spus niciodată să nu stau cu ei.
Domnul mi-a spus că pot stau cu ei si sa ma distrez, dar să fiu foarte atent la spiritele lor înşelatoare. Într-o dupa-amiază,
pe drumul spre biserica, s-a întâmplat să trec pe langa un bar care era deschis. Oamenii beau băuturi tari şi bere. Ei
petreceau. Am simtit ca imi vine sa vărs de la mirosul neplacut de lichior si de la fumul de tigara. Am trecut pe acolo
ţinându-mi răsuflarea. Cu toate acestea, am decis să mă întorc la bar şi să observ îndeaproape oamenii in stare de ebrietate.
Am vrut să vad cu ochii spirituali ce ar putea fi în pahare le de băuturi alcoolice şi să observ circumstantele.
Oamenii beti aveau inauntrul lor pahare mari de bere. Am fost foarte surprins cand am vazut paharele de bere cu ochii mei
spirituali. Nu am fost sigur de ceea ce am vazut, asa ca am verificat de două ori deschizandu-mi ochii largi. În paharele de
bere, am vazut şerpi incolacindu-se. Ei aratau ca niste cobre regale. Paharele mici de lichior tare erau pline cu şerpi mici.
Scena a fost dezgustătoare. Nu am mai putut privi.
Oamenilor nu le păsa de nimic, vroiau doar sa bea cat mai mult. De fapt, ei pareau să fie în concurenţă unii cu altii, sa
vada care ar putea bea mai mult sau mai repede. In timp ce beau si chefuiau, şerpii care semănau cu cobrele regale au zis:
"Oh, ma simt minunat!" Şerpii isi scuturau cozile şi alunecau în jos, pe gâtulul bautorilor. Isus a apărut lângă mine şi a
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spus: "Joseph! Uita-te foarte atent la această scenă şi aminteste-ti. Apoi, du-te si spune-i pastorului Kim sa descrie această
scenă în carte." Oamenii se veseleau, strigau, toastau şi beau.
Mai mult decât atât, în această scenă, după ce unii oameni si-a aprins ţigările şi inhalau apoi dadeau afara fumul, un fum
întunecat le iesea incontinuu din nas şi din gura. Dintr-o dată, într-o clipă, fumul intunecat s-a transformat într-un sarpe
cobra regala. Din nasurile si gurile fumatorilor au ieşit şerpi, dar apoi au intrat înapoi în timp ce fumatorii inhalau fumul.
Bizar, atunci când şerpii au intrat din nou în corpurile fumatorilor, aspectul lor a devenit mai atroce decât atunci când au
iesit iniţial din nasurile si gurile fumatorilor. Acesti şerpi aveau o expresie de răutate. Cu cat petrecere a continuat, a
crescut numarul de fumatori. Paharele de lichior s-au umplut de diferiti şerpi, mici si mari şi erau tot mai multi şerpi din
ţigări. Oamenii intr-adevar beau si fumau şerpi. Petrecerea a fost o adevarata petrecere a şerpilor. Scena a fost revoltătoare
şi mi s-a facut rău cand am asistat la acest eveniment. Am decis să plec.
Ori de câte ori văd oameni beti, cu un mers nesigur, am posibilitatea de a vedea diferite tipuri de şerpi mari şi mici,
încolăciti în jurul beţivilor incepand cu capetele lor, până la degetele de la picioare. Ambii ochii ai persoanei in stare de
ebrietate sunt acoperiti de cate un şarpe încolăcit, sasaind în batjocură. De asemenea, cate un şarpe încolăcea intreg corpul
persoanei bete, uitandu-se la mine cu o privire diabolica şi şuierand catre mine cu limba.
Pe masura ce oamenii fumeaza si trec pe langa mine, fumul persistă în aer şi cu ochii fizici, acesta se vede dispărand şi
risipindu-se în aer. Dar, în realitate, fumul se transformă în şerpi care ies din gura fumătorilor şi apoi instantaneu se intorc
înapoi în trupurile lor. Atunci când şerpii intra in corpurile fumatorilor, acestia îşi depun ouăle în interiorul lor si, ca
rezultat, si mai multi şerpi vor locui înauntrul lor. Dupa un timp, în corpurile fumători se adăpostesc roiuri de serpi.
Am crezut ca acest tip de evenimente s-ar putea intalni numai in afara bisericii. Cu toate acestea, unii creştini din toată
Coreea de Sud, care au vizitat biserica noastră ca să se roage şi să fie binecuvântati, ajung să urle. Ei au ţipat şi au căzut pe
podea, şuierand cu limbile lor, in timp ce pastorul se apropia ca să se roage pentru ei. Am asistat la nenumărate astfel de
evenimente, iar acestea încă mai continuă si în prezent.
Atunci când beţivii şi fumătorii vorbesc, am putut auzi ce vorbesc, deşi ei vorbeau o limbă intortocheata. Sunetele
cuvintelor lor erau intortocheate. Cu ochii spirituali, am putut vedea că şerpii fluierau şi vorbeau în locul lor. Deoarece am
martor la toate aceste lucruri, eu sunt speriat tot timpul. În cazul în care beţivii vomeaza pe pamant, am vazut şerpi
încolăciti pe voma. În magazinele de pe piaţă, unde se vând toate tipurile de lichior, am vazut roiuri de şerpi înotand şi
dansand în sticle. Sunt întotdeauna capabil să vad aceste lucruri.
Pastorul Kim, Yong-Doo: *Spiritele demonice il ataca in mod constant pe pastorul Kim
Cu mult timp in urma am început să depun eforturi de a publica această carte care expune identitatea diavolului. Pur şi
simplu nu ştiu de ce progresul meu este atât de lent. Cu toate acestea, eu ştiu că Isus şi Duhul Sfânt întotdeauna mă
protejează. În ciuda protecţiei acestora, diavolulul caută continuu o oportunitate de a ma ataca fără încetare. În orice
moment de slăbiciune şi de atenţie absenta, am fost atacat fara mila. Forţele diavolesti m-au înjunghiat cu obiecte ascuţite.
Fără Duhul Sfânt din interiorul meu, nu aş fi putut să finalizez cărţile. Mai mult decât atât, ar fi fost imposibil să le scriu
fără asistenţa Lui. Uneori, Domnul le-a permits spiritelor rele sa ma atace ca un test pentru a îmbunătăţi şi a încuraja
credinţa mea. Fara indoiala, toat aceasta presiune şi multiplele teste mi-au adus multe avantaje spirituale.
De exemplu, o zi, ma rugam şi scriam, în acelaşi timp. Eram în profundă concentrare atunci când am fost injunghiat de
catre un duh rău pe partea dreapta a spatelui, cu un obiect ascuţit. Spiritul malefic m-a înjunghiat în timp ce trecea pe
langa mine. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nu am avut nicio şansă de a reacţiona. Timp de mai multe ore, am fost
în durere şi durerea era de nesuportat. Mai mult decât atât, sângele a început să mi se prelinga din zona injunghiata. Ştiu
ca oamenii care nu au experimentat sau nu au vazut astfel de atacuri spirituale vor avea o problema in a crede acest
eveniment.
L-am întrebat pe Domnul: „Doamne! De ce sunt sunt atat de atacat atunci când Tu mă protejezi?" Domnul a tăcut ceva
timp. După o lungă tăcere, El mi-a răspuns: "Astfel de atacuri sunt în beneficiul Regatului şi tu vei fi răsplătit. Nu vei fi în
măsură să scrii despre atacurile spiritelor rele daca nu le vei experimenta tu insuti." Domnul mi-a atins atunci locurile
dureroase. Ori de câte ori am fost în procesul de scriere a cărţii, Domnul mi s-a arătat pe Sine viu. El mi-a vorbit, de
asemenea, in culori vii. El a facut aceste lucruri in ocaziile speciale, insa in alte dati, El nu a făcut acest lucru.
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Domnul mi-a spus, de asemenea, că am păcătuit prin expunerea unor informaţii confidenţiale acum ceva timp. Prin
urmare, am avut încă multe lucruri de învăţat. Chiar şi acum, cu ochii fizici, am posibilitatea de a vedea unele activităţi ale
duhurilor rele. Ori de câte ori spiritele rele ma ataca, ele folosesc tactici de gherilă. De exemplu, ele trec aproape de mine,
si dupa ce au trecut, imi arunca o suliţă, care imi strapunge trupul. În alte dati, ele stateau la distanta, si aruncau cu pietre
în mod continuu. Sunt întotdeauna în durere severă şi in chinuri din cauza atacurilor letale ale spiritelor rele. În unele
cazuri, am ţipat şi am căzut pe podea, in timp ce corpul meu a fost cuprins de dureri insuportabile.

Capitolul 5:
Vizitand Raiul in grup, impreuna cu Domnul
===== 15 Aprilie, 2005 (Vineri) =====
“Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de
lege, să cădeţi din întărirea voastră, ci creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos. A
Lui este slava, acum şi în vecii veciilor! Amin.” (2 Petru 3:17-18)
Kim, Joseph:
Când m-am întors acasă după şcoală, i-am auzit pe mama şi pe tatăl meu certandu-se pentru ceva ce am considerat banal.
Am ascultat cu atenţie dintr-o cameră alăturată. Ei se certau pentru schimbarea programului de serviciu. Poate ca nu este
treaba mea să comentez, dar lupta pentru o chestiune triviala este ruşinoasa şi îmi pare rău pentru ei.
Adulţii sunt ciudati. În general, mama şi tatăl meu au o relatie extraordinara, insa oricand poate să crească o sămânţă rea.
Ei uda aceasta sămânţă rea cu nerăbdarea lor şi, în curând, ei se luptă ca şi cum ar vrea sa se devoreze reciproc. Eu nu sunt
capabili să înţeleagă. Mă întreb dacă alte cupluri care sunt în slujire au aceeaşi problemă. La început, ei comenteaza cu
câteva cuvinte negative unul catre celalalt şi apoi încep să fie în dezacord. În timp ce conversaţia continuă, vocile lor încep
să crească. Eu cred ca, deşi ei au ochii duhovniceşti deschisi, luptele din carne sunt inevitabile. Sora mea mai mică, JooEun, susţine acelasi lucru.
Am fugit imediat la mama şi la tatăl meu şi am strigat: "Va rog, opriti-va! De ce acţionati amandoi ca nişte copii mici?
Isus e cu ochii pe voi, privind cum va certati, El este în picioare lângă voi. Domnul se simte tulburat. Dacă veţi continua,
voi părăsi casa!" Am fost pe punctul de a exploda de furie!. Dar Domnul mi-a facut un semn, să fiu rabdator. Am căzut în
genunchi lângă pat şi mi-am pus capul pe pat. Mi-am închis ochii, iar parintii mei au stat lângă mine, privind. Isus le-a
poruncit, tatălui şi mamei mele, să cadă în genunchi şi să se pocăiască. Parintii mei sunt întotdeauna foarte ascultători de
cuvântul Domnului. Ei n-au avut de ales decât să asculte de porunca Lui.
Privind expresia facială a lui Isus, mi-am dat seama ce El nu era foarte multumit. El a adus un par lung, care părea să
atinga cerul. Era foarte lung. El i-a poruncit apoi tatălui meu să se întindă pe burta. De îndată ce tatăl meu s-a intins pe
burta, Domnul a asezat parul pe gâtul tatălui meu şi pe spate. Domnul s-a concentrat pe cele doua zone. "Pastorul Kim, să
se pocăiască! Pastorul Kim, să nu fie încăpăţânat, sa isi schimbe caracterul! Te rog sa nu iti lasi firea sa explodeze." I-am
spus: "Tată! Isus te loveste. Ai nevoie să te pocăiesti mai mult." Tatăl meu a strigat: "Doamne.! Merit să fiu pedepsit: te
rog sa ma lovesti incontinuu. Loveşte-mă mai tare!"
Isus avea de gand sa corecteze obiceiurile rele ale pastorului. De data aceasta, Domnul l-a biciuit pe tatăl meu, cu un bici
de culoare aurie. El L-a mîngîiat de aproximativ zece ori. Cu toate acestea, tatăl meu nu a simtit nicio durere reală. După
ce l-a biciuit, Domnul a adus un băţ mare şi a continuat să-l bata peste spate pe tatăl meu. Tatăl meu a strigat si a strigat:
"Doamne! Îmi pare foarte rău! Te rog, iartă-mă! Voi încerca să-mi corectez căile, dar este dificil. Doamne, merit să fiu
pedepsit cat mai mult. Te rog să ma disciplinezi mai mult."
Insa un singur lucru a fost straniu. Mama mea era, de asemenea, pe genunchi pocăindu-se. Cu toate acestea, Isus a
admonestat-o pe mama mea în loc de a o pedepsi. Domnul L-a pedepsit sever numai pe tatăl meu. Instantaneu, am fost
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curios cu privire la ceea ce făcea îngerul păzitor al tatălui meu. M-am uitat la îngerul păzitor al tatălui meu: el observa
disciplinarea tatălui meu. Îngerul părea un pic dezorientat deoarece se afla la câţiva metri distanţă de Isus.
Dumnezeu Tatăl a fost mâhnit de incidentul de astăzi. El Si-a intins brusc mâna enorma aratand catre pastor. Cu voce
profundă, ca un ecou, Dumnezeu Tatăl a vorbit: "Pastore Kim! Aveţi un temperament rău.", L-a avertizat Dumnezeu
Tatăl pe tatăl meu.. Deoarece familia noastră şi congregaţia bisericii primesc o atenţie specială din partea lui Dumnezeu,
chiar si păcatele noastre cele mai mici il fac pe Dumnezeu sa reacţioneze.
Tatăl meu si-a pus capul pe pat şi a plans. Isus S-a aşezat aproape de tatăl meu. Arăta ca si cum capul tatălui meu era între
genunchii Domnului. Am inceput sa plang si m-am rugat: "Isus! Isus! Te rog, iartă-l pe tatăl meu. Te rog, nu-l mai lovi.
Te rog, iartă-l. Iti cer scuze în numele său!" Domnul a incetat pedeapsa tatăl meu.. El a început să-l mangaie pe tatăl meu
pe cap şi pe corp. Tonul vocii Lui s-a schimbat, a devenit moale si reconfortant: "Pastore Kim, atenţie! De ce ai
întotdeauna asa un temperament fierbinte?"
De cealaltă parte a camerei se aflau mai multi diavoli sub formă de porci. Ei stateau si ne priveau. Ei au inceput sa strige
cu bucurie: "Oh! Unde te duci! De ce vrei să-ti limitezi furia? Ar trebui să-ţi lasi mânia sa iasă mai mult!" Mai devreme,
Dumnezeu Tatăl a fost, de asemenea, supărat. Dar când Isus a devenit prietenos, Dumnezeu Tatăl a devenit de asemenea
prietenos şi atingand capul pastorului cu mâna Lui mare a spus: "Sa nu mai reacţionezi într-un asemenea fel, niciodată! Sa
mergi la biserică şi sa te pocăiesti timp de cateva ore." Isus a pus mâna mamei mele peste mâna tatălui meu şi i-a împăcat.
Tatăl meu şi mama mea si-au cerut scuze reciproc.
„Un raspuns bland potoleste mania, dar cuvintele grele o starnesc.” (Proverbe 15:1)
„Un om manios starneste certuri, dar cel ce este incet la manie o evita.” (Proverbe 15:18)
„Maniati-va dar nu pacatuiti; sa nu apuna soarele peste mania voastra. Nu dati prilej diavolului.” (Efeseni 4:26-27)
Kim, Joo- Eun: *Impiedicati de corpul unui sarpe
In timp ce priveam cu ochii spirituali cearta dintre tatal si mama mea, am vazut biserica noastră de pe pământ între două
mari creaturi, care tineau un şarpe. O creatura tinea capul şarpelui în timp ce cealalta tinea coada. Le-am văzut incolacind
şarpele in jurul Bisericii Domnului. Membrii Bisericii lui Dumnezeu săreau in timp ce sarpele pendula între ei. Fiecare
membru a sarit; o saritura reprezenta o incercare iar ei săreau din nou şi din nou. Tatal meu si mama mea săreau in partea
din faţă a liniei. În timp ce săreau, s-au împiedicat de şarpe. De îndată ce părinţii mei au căzut, creaturile au inceput sa
strige şi sa se bucure. "Oh! Da, în cele din urmă pastorul Kim a căzut! Încrederea noastră este mare. Să ne leagănam mai
repede! Acum, că pastorul a căzut, congregaţia ar trebui să fie cireasa de pe de tort. Membrii congregaţiei vor cădea unul
câte unul!" Apoi au inceput sa balanseze şarpele cu o viteză si mai mare..
Dar, o dată ce tatăl şi mama mea s-au pocăit, ei au inceput sa sara mai rapid şi cu energie reînnoită. De fapt, au avut mai
multa energie si se miscau mai repede decât înainte. Dacă ne pocăim de păcatele noastre, Domnul ne va restabili
întotdeauna. Mai mult decât atât, El ne va acorda o mai mare putere. După viziunea mea, Domnul şi familia mea ne-am
adunat împreună şi ne-am aşezat în dormitor. Isus a lovit buza mamei mele şi a spus: "Draga mea logodnica, Kang, HyunJa! Gura este o problemă, de asemenea." Domnul i-a lovit buzele de mai multe ori." Din moment ce ai ochii spirituali
deschisi, ar trebui să fii transformată. Daca personalitatea ta nu se transforma este o problemă. Inima mea este tulburata.
Am nevoie sa respir aer proaspăt în Rai." Apoi a dispărut.
Doamna Kang, Hyun Ja: *Demonul de pubertate
Dupa ce m-am împăcat cu soţul meu, s-a dezlantuit fiica mea, Joo-Eun. Nu am ştiut motivul pentru care s-a intamplat
acest lucru. Poate, ceva s-a întâmplat cu ea la şcoală. Ea a fost foarte ursuza şi nu vorbea. Doar cu cateva momente în
urmă, ne-am simtit atât de binecuvântati, dar acum nu am putut înţelege de ce totul s-a schimbat. "Iosif, arunca o privire
catre sora ta, Joo-Eun! Uita-te, ce este in interiorul ei ..." De îndată ce l-am întrebat pe Iosif, pastorul cu un ton iritat, a
intervenit. "Nu are de ce să se uite. In interiorul ei este diavolul de pubertate." Cu îndoială, am spus: "Ei bine, cred ca asa
ceva este pur si simplu imposibil! Nu cred că există un diavol de pubertate. Mă îndoiesc!"
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Dar Iosif a strigat emotionat: "Tată! Pastore! Cum ai ştiut? Ai dreptate! Există un diavol de pubertate in interiorul lui JooEun. Acest demon o face ursuza şi capricioasa." Iosif a fost uimit de această revelaţie.
Odată ce am primit această noua revelaţie, încă nu imi venea să cred. Ştiam, de obicei, ca pubertatea este o etapă normală
de crestere pana la varsta adulta. Este o etapă prin care trece tineretul. Este o etapă în care tinerii devin interesati de sexul
opus şi se preocupa cu găsirea iubirii. Am presupus că acesta este o etapă normală în procesul de creştere, pana a ajunge la
maturitate. Un diavol de pubertate? Asta chiar nu pot sa inteleg.
Joseph se uita cu intensitate la corpul lui Joo-Eun. Când s-a uitat în interiorul ei, a observat un diavol îmbrăcat in alb,
aratand ca o fată tânără cu părul scurt. Acesta era vinovat de capriciile ei. De fapt, acesta semana cu Joo-Eun. Acest
demon a determinat-o sa devina iritabila şi a făcut-o să plângă pentru orice. Mai mult, demonul făcut-o să fie ursuza,
neascultătoare, şi se holba la ea cu o privire rea. Orice ar fi făcut ea, demonul facea in asa fel incat fiecare situaţie să
devina o problemă şi obstacol. Cu o inimă unită, ne-am rugat, axandu-ne rugaciunea pe Joo-Eun. Spiritul rău a plecat şi
Joo-Eun a devenit ea însăşi.

===== 16 Aprilie, 2005 (Sambata noaptea) =====
“Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un şuvoi, zi şi noapte; nu înceta, ochiul tău să
nu zăbovească! Scoală, jeleşte-te în timpul nopţii, la început de strajă; varsă-ţi inima ta ca apa înaintea feţei Celui
Atotstăpânitor. Către El ridică mâna ta pentru viata pruncilor tăi, care se prăpădesc de foame la colţul tuturor uliţelor.”
(Plangeri 2:18-19)
Pastorul Kim, Yong-Doo: *Vizitand Iadul in grup
Ne-am început neaşteptat rugăciunea, ea nu a fost planificata. Toţi sfinţii au venit la biserică să se alăture în rugaciune.
"Deoarece voi toţi aveti dorinţa de a avea ochii spirituali deschisi, Va voi lua pe toţi în iad astăzi, in grup. Cei cu ochii
spirituali vor fi capabili să simtă şi să vada, iar cei care nu au ochii spirituali deschisi vor fi doar în măsură să simta. Iadul
este un loc foarte periculos, dar voi sa nu fiti speriati sau nervosi. Urmaţi-Ma şi concentrati-va pe mine!" Domnul era în
prima linie cu Iosif; eu însumi; Doamna Kang, Hyun-Ja; Joo-Eun, sora Baek, Bong-Nyu, Lee, Yoo Kyung-; Haak-Sung,
Diaconita Shin; şi Lee, Kyung-Eun in spatele Domnului, asteptand in linie. Cu totii L-am urmat cu precauţie.
Am trecut prin galaxie şi am intrat într-un întuneric, într-un tunel in formă de spirală. Dupa ce am intrat în tunelul
întunecat, Domnul ne-a aliniat şi ne-a spus să ne asiguram că nu exista decalaje între noi. Domnul ne-a spus să ne ţinem
de mâini cu persoana din fata noastra. El a mai spus: "A duce oameni în iad în grup nu este un eveniment obisnuit." El nea condus apoi cu grijă.
După ce am trecut prin tunelul întunecat, am putut vedea clar două drumuri separate. Drumul din dreapta ducea la cer şi
cel din stânga ducea la iad. Am mers pe drumul care ducea la iad. A fost frig. Iadul emana o energie stranie. A fost o
senzaţie îngrozitoare.
"Intrarea in Iad", scria pe semn. Odata ce am ajuns aproape de semn, Domnul Isus ne-a spus să nu se dam drumul la mâini.
El ne-a reamintit sa ne ţinem strâns unul de altul şi nu ne dam drumul. Dupa ce Domnul a vorbit, membrii bisericii care nu
au vizitat niciodată iadul au fost foarte nervosi. In timp ce înaintau, inimile lor erau neliniştite. Sora Baek, Bong-Nyu,
Haak-Sung, Yoo Kyung-şi Joo-Eun au fost deja acolo şi vizita li -sa părut confortabila. Ei au acceptat situaţia cu încredere.
Kim, Joseph: *Iadul vazut prin ochii lui Iosif
Lăţimea drumului spre iad era neînchipuit de mare. Erau nenumărate persoane care mergeau spre iad. Parea ca persoanele
nu vroiau să mearga, dar o forta le determina să mearga până acolo. Drumul extrem de larg a început să se reduca treptat.
Într-adevăr, o data ce drumul a devenit îngust, a fost foarte dificil să se poatea inainta.
Drumul a devenit atât de îngust că nu mai era nici un spaţiu pentru a merge mai departe. Ca urmare, majoritatea oamenilor
au început să cadă de pe stâncă. Mulţi oameni au cazut in prapastie. Ei strigau in timp ce cădeau cu capul înainte. Ei
făceau orice încercare de a nu cădea. Unii oameni se agatau de altii, fie de cei din faţa lor, fie de cei din spatele lor, in timp
ce încercau să se echilibreze. Cu toate acestea, în cele din urmă, toti au căzut. Erau atât de mulţi cei care au cazut de pe
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ambele părţi ale drumului îngust. In timp ce urmaream aceasta scena, am devenit foarte speriat si pe corp mi s-a facut
pielea de găină.
Apoi, mai jos de drumul îngust, am auzit sunetul unui foc. Suna ca si o torţă arzand, iar flăcările pareau ca sunt vii.
Flăcările au crescut tot drumul până pe părţile laterale ale drumului îngust. Mirosul de carne arsa a fost foarte dezgustător.
În interiorul flăcărilor, auzeam strigătele oamenilor: "Salvaţi-mă! E fierbinte! E foarte cald!" Erau strigăte de ajutor. Au
rasunat în mod clar în urechile noastre. Flăcările au inceput sa inghita drumul îngust şi am început să ma tem. Am fost în
imposibilitatea de a merge mai departe. Am auzit bombe explodand, dar mai târziu mi-am dat seama ca era explozia unui
vulcan. Sunete pe care le-am auzit erau de la vulcan. Am vazut numerosi oameni goi sărind în sus şi în jos în interiorul
focului, care ardea. Este dificil de a descrie durerea pe care era acolo. Fumul negru şi de căldura au crescut şi literalmente
s-au transferat pe corpurile noastre. Deoarece am inceput sa nu mai vedem bine, am ezitat să avansam. Domnul ne-a
reamintit continuu să fim atenţi. În timp ce El ne conducea încet înainte, El ne explica meticulos ceea ce se întâmplă. Şi,
în unele cazuri, El ne-a permis sa experimentam noi insine, în loc de a ne oferi o explicaţie.
*Un loc in iad cu numerosi viermi
In timp ce înaintam cu prudenţă, pas cu pas la un moment dat, cineva a strigat: "Ahhhhh! Ce este aceasta?" Cei care aveau
ochii spirituali deschisi au putut vedea toate lucrurile în timp ce aceia care nu au aveau ochii spirituali deschisi au putut
simti doar ceea ce se întâmplă. Am fost trece printr-o zonă în care erau nenumăraţi viermi. Erau viermi mici şi mai mari în
jur. Ei au început să se infasoare în jurul picioarelor noastre ca niste şerpi. Ei au trecut treptat la corpurile noastre. Au fost
atât de multi viermi! Ei erau în teancuri la fel de mari ca muntii. Acestia întotdeauna căutau o gaură. Nu conta cât de mică
era gaura, ei penetrau orice gaura. Viermii din iad erau mult mai dezgustători decât şerpii. Indata ce am simtit viermii, am
strigat toţi în teroare. Fiecare dintre noi a făcut cel puţin un comentariu sa s-a plâns. "Mie imi este cel mai frică de viermi!
Ahhhhh! Dintre toate lucrurile pe care le urasc, urasc viermii... " În acel moment, pastorul a spus cu voce tare: "Joseph!
Brusc ma mănâncă rectul. Poti să te uiti?" M-am uitat şi i-am spus: "Pastore! Este acolo un vierme enorm târându-se in
gaura fundului tău." Pastorul mi-a răspuns în teroare: "Ce! Ce să fac? I-am spus: "Nu sunt sigur. De ce nu încerci să-l
apuci cu mâna şi sa-l tragi afară?" Pastorul mi-a răspuns: „Dar eu nu pot vedea nimic!”
Ceilalţi membrii ai bisericii, de asemenea, se luptau cu viermi in timp ce il urmam cu totii pe Domnul. După ce Isus ne-a
observat o vreme, El a spus: "Sfinţi ai Bisericii Domnului! Focul Sfânt arede în corpurile voastre. Deci, "Focul Sfânt",
strigati cu voce tare. Cand veti striga „Focul Sfînt”, toti viermii vor arde!" Am strigat cu toţii: "Focul Sfânt!" De îndată ce
am strigat., toti viermi au devenit praf. Cand am strigat, strigam uneori, toti deodata. Cum noi toţi am strigat în mod
constant "Focul Sfânt", in timp ce mergeam, Focul Duhului Sfânt a venit din corpurile noastre şi a ars toti viermii din jurul.
Cu toate acestea, viermii nu au renunţat atît de uşor, ci au continuat neîncetat să ne atace. Nu am nicio idee de unde
veneau toti acei viermi. Nu am înţeles de ce veneau în mod constant spre noi. Am fost bolnav şi obosit de atacurile lor
neobosite. După o oră, abia am scăpat din locul cu viermi.
*Un loc in iad cu larve albe si viermi
Apoi, Domnul ne-a condus puţin mai adânc. Cu totii păream nervosi. Nu pot sa-mi dau seama cât de departe am mers.
Joo-Eun a fost prima care a strigat: "Ahhhhh! Acest loc este plin de larve albe şi viermi! Oh! Dezgustator!” Numărul lor
era atât de mare incat era dincolo de imaginaţia noastra. Am realizat că larvele şi viermii ne ajungeau până la talie.
De îndată ce larvele si viermii ne-au observat, au crezut ca suntem mesele lor. Ei s-au adunat repede în jurul corpurilor
noastre si au inceput sa se lipeasca de noi. Am ţipat şi i-am aruncat. Am sărit în sus şi în jos, calcandu-i. Chiar dacă i-am
calcat in picioare, nu au renuntat. "Sunt atât de multe insecte." Am luptat cu insectele o lungă perioadă de timp, dar la
sfârşit am renuntat pentru ca am devenit extrem de obosit. Uitandu-ne unii la alţii, roiurile de larvele au ajuns până la
capetele noastre.
Senzaţia de larve şi viermi tarandu-se pe trupurile noastre a fost oribila. Mai mult decât atât, în timp ce se suiau pe noi, neau muscat. Dinţii lor aveau formă de roată dinţată. Ei erau mici şi foarte ascutiti. Cand ne-au atacat, ne-au produs dureri
mari. Am fost zgâriati si înţepati.Căldura muscaturilor lor a fost de nesuportat. Mama mea simte repulsie fata de insecte.
Cand m-am uitat spre mama mea, ea tipa isteric. "Oh! Insectele sunt ceea ce urăsc cel mai mult! Urăsc viermii, dar urasc
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cel mai mult insectele! Ce s putea sa fac?" Se pare ca mamei mele ii era cel mai frică de insecte. Am petrecut multe ore
curatand larve şi viermii de pe corpurile noastre.
* Un loc in iad plin de serpi si miriapozi
Dupa ce am ţipat şi ne-am luptat cu larvele, Isus ne-a condus spre un alt loc. L-am urmat acolo unde El ne-a dus. Ma
întrebam in gand unde ne-ar putea duce, deoarece eram curios. Cu toate acestea, am fost speriat. La marginea drumului nu
era nimic, dar o stanca. La baza ei ardeau flacari. Flăcările erau atât de mari, incat ne temeam ca am putea fi înghiţiti de
ele. Privind cu precautie in jur, ne-am continuat mersul înainte. Am mers o vreme, până când am simţit ceva infasuranduse din nou în jurul corpurilor noastre. Apoi gatul mi-a fost străpuns fără milă.
Acest loc era plin de şerpi şi de miriapozi. Mormane de soiuri diferite de serpi si miriapozi erau peste tot. Am fost atât de
speriaţi încat am vrut sa ne întoarcem, dar şerpii şi miriapozii s-au apropiat de noi.Ei ni s-au încolăcit pe braţe, picioare, şi
gât. Cand un şarpe s-a încolăcit strâns în jurul gâtului unui membru al bisericii, acesta a început să se sufoce. Am luptat cu
şerpii şi cu miriapozii. Ei ne-au muscat şi ne-au ranit. Am fost total epuizat de lupta. Chiar dacă am devenit lipsit de
energie şi epuizat, am continuat să strig: "Focul Sfânt" iar si iar.
*Al doilea in rang diavol din Iad ii rapeste pe pastor
Cand Domnul ne-a privit si a vazut ca suntem epuizati, El ne-a incurajat: „Fiti tari, oile mele pretioase!” apoi el ne-a dus
in alt loc. Cand Isus ne-a dus in locul acela, a aparut deodata al doilea cel mai mare in rang diavol din iad si l-a rapit pe
pastor. Toti am fost surprinsi: „Isus! Isus! S-a intamplat ceva teribil! Regele diavolilor l-a rapit pe pastor! Repede,
salveaza-l! Nimic nu este imposibil pentru Tine, Doamne!” Dupa ce ne-am rugat Domnului, El ne-a spus: „Nu va fie
teama! Sa privim... Sa vedem ce vrea diavolul sa faca!”
Diavolul a strigat: „In sfarsit ai ajuns in iad! Nici nu stii cat de mult te-am asteptat! Ma voi razbuna acum pentru zilele in
care ne-ai invins. Astazi este ziua razbunarii mele! Pastore Kim, tu esti adevarata problema!” Apoi diavolul i-a scos toate
hainele.
Diavolul a adus apoi un cuţit ascuţit şi a început să ii ia pielea pastorului. În timp ce membrii bisericii cu ochii spirituali
deschisi priveau la ceaa ce se intampla, ei au strigat în teroare: "Ahhhh! Isus! Salveaza-L rapid pe pastor, te rugam!"
Isus privea în tăcere evenimentul. Diavolul nu avea cunoştinţă de prezenţa noastră. În timp ce il lovea şi ii jupuia carnea
pastorului, diavolul vorbea cu sine însuşi, murmurînd un limbaj abuziv. Pastorul a strigat: "Hei! Diavole! Domnul ma
protejeaza şi eu nu voi simti nici o durere. Tortura ta este inutilă şi în zadar!" Eram nedumerit şi l-am întrebat pe pastor:
"Tată! Pastore! Nu te doare?" Pastorul a răspuns: "Joseph, ma gadila. De fapt asta ma face sa ma simt bine, din cap pana
in picioare."
Pastorul a continuat să strige: "Hei! Diavole! Imi alini foarte bine zonele unde am mâncărimi. Acesta este cel mai bun
lucru pe care poţi să-l faci? Am Treimea Dumnezeu în mine. Nu contează cât de mult vei încerca să imi induce durerea,
nu mă afectează deloc. Diavole! Hahahahaha! Nu ma doare deloc. De fapt, mă simt destul de odihnit!" Părea ca şi cum
pastorul de fapt se bucura de această experienţă.
Sora Baek, Bong-Nyu:
Diavolul doilea cel mai mare in rang din iad il jupuia pe pastor de viu. Diavolul chiar l-a scalpat pe pastor. Am putut sa-i
vad craniul şi oasele. Când am văzut aspectul pastorului, m-am gândit in mine ca aceasta este o scenă atroce. Dar scena
era, de asemenea, hilara şi am început să râd incontrolabil. Chiar daca pastorul era jupuit de viu şi scalpat, el încă râdea şi
făcea glume cu diavolul.
"Isus! Cum arăt? Sora Baek, Bong-Nyu! Arat bine?" L-am întrebat: "Cum esti? Cum te simti, pastore?" „Ca un schelet”, a
răspuns pastorul. Tot trupul meu se simte foarte odihnit! Eu nu simt nicio durere. De fapt, chiar imi face placere!", a
început pastorul, râzând cu voce tare..
Isus a râs şi a spus :„Pastore Kim, chiar ai posibilitatea de a te distra în iad!" Dupa rugăciune, i-am spus pastorului:
"Pastore! Nu m-am uitat în jos la partile private." Pastorul a răspuns: "Hei! Nu spune asa ceva!" Doamna Kang, Hyun-Ja
si restul, cu totii am rîs isteric.
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Kim, Joseph: *Monstrul “Sundew”
În timpul chinurilor pastorului, Isus ne-a poruncit să ne uitam in partea cealalta. Arăta ca marginea unei stanci. Pe faleza
erau bărbaţi goi şi femei, toti adunati împreună. Erau atât de mulţi oameni înghesuiţi împreună, incat nu exista spaţiu între
ei. Ei nu puteau nici macar sa faca un pas. Oamenii stateau în picioare de-a lungul falezei, si apoi cu totii au început să
cadă, unul câte unul. In timp ce cădeau, ei ţipau. De frica, ei se tineau unul de altul, luptandu-se să nu cadă. Nu m-am mai
putut uita la aceasta scena, a trebuit sa plec, departe.
Isus mi-a explicat că acei oameni nu I-au slujit lui Dumnezeu cu credinţă sau în mod corespunzător. Ei au comis de
nenumarate ori adulter. În partea de jos a falezei aştepta o scoica gigant, care era mai mare decât un munte. Aceasta se
deschidea in mod constant şi apoi se închidea odata ce oamenii au căzut. In momentul in care oamenii au căzut în gura
scoicii, aceasta ii înghiţea. Atunci când scoica si-a deschis gura, am putut vedea inauntrul ei numerosi dinţi ascuţiti. Ei
erau mici si compacti, in toată gura. Dinţii de sus şi de jos erau sincronizati si aliniati perfect atunci cand gura se închidea.
Pe masura ce oamenii cadeau în gura şi scoica s-au închis peste ei, dinţii ascuţiţi le striveau corpurile oamenilor. Ei aratau
ca şi cum au fi fost striviti de un ciocan de batut carnea. Sunetele de durere din interiorul scoicii au fost mai îngrozitoare
decât ţipetele persoanelor care cădeau. Îmi amintesc că acum catva timp am văzut un la televizor un film documentar
despre o planta carnivora numita "Sundew". Planta vana din zbor insecte si le mistuia. Ceea ce am văzut la televizor a fost
similar cu ceea ce am fost martor acum.
Am devenit plin de teama urmarind scena şocantă. Isus a spus: „Turma mea iubita din Biserica lui Dumnezeu! Cum va
simţiti fiind martori ai iadului? Voi ati insistat, dorind sa vizitati iadul. Eu v-am condus personal şi vi l-am arătat. De
acum inainte, va voi lua mai des. Oriunde în lume, este o ocazie rara de a lua un grup pentru a vizita iadul. Vom pleca
acum, aşa vă adunati-va şi urmaţi-mă cu atenţie.” După ce Isus a terminat de vorbit, pastorul a revenit înapoi la noi, în
corpul său obişnuit. L-am urmat pe Domnul şi am început să părăsim iadul. Domnul a spus: „Dacă mintea voastră
rătăceşte şi va veti lua ochii de la mine, veţi fi în pericol. Nu ma pierdeti din vedere! Adunaţi-vă şi urmati-Ma!" Am mers
în liniste, cu precauţie, pana cand am ieşit din iad. Am parasit iadul.
===== 17 Aprilie, 2005 (Duminica seara) =====
“Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile,
înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi il spurcă pe om.”
(Marcu 7:21-23)
Pastorul Kim, Yong-Doo: *Vizitand Raiul in grup, impreuna cu Domnul
În aceste zile, Domnul îmi vorbeşte frecvent în vise şi prin viziuni. "Pastore Kim, te rogi putin in aceste zile! Trebuie să te
rogi un pic mai des şi mai fierbinte!" Niciodată Domnul nu ne permite să lipsim de la rugăciune. Indiferent de ceea ce
avem de facut, trebuie să avem întotdeauna rugăciunea ca fundatia a noastra - Domnul a subliniat aceasta pentru mine.
Planificasem sa termin predica un pic mai devreme astăzi şi sa merg sa ma odihnesc, dar Domnul m-a condus într-o
direcţie total diferită.
Chiar daca corpul meu fizic a devenit insuportabil de obosit, Domnul a venit la noi cu un plan foarte special. Suntem
întotdeauna foarte recunoscători şi încântaţi atunci când Domnul ne surprinde cu cadouri. Domnul duce sau aduce
circumstanţe care sunt imprevizibile şi El continua să ne ţină într-o stare de uimire. Prin rugăciune şi mărturisirea
"Crezului Apostolilor" la începutul serviciului şi prin închinare puternica, Domnul ne transforma în mingi de foc.
Transformarea în foc aduce o bucurie de nedescris şi Domnul ne priveste cu mai mult entuziasm. Isus a dansat minunat in
timp ce noi am cântat cântece spirituale. El a dansat pentru aproximativ o oră. Domnul a zis cu glas tare: "Eu vă voi
acorda daruri speciale. Veniti cu totii in faţă şi aliniati-va. Să mergem in grup in Rai astăzi !" Toata lumea a strigat şi a
ovaţionat. "Da! Să ne bucurăm!"
L-am întrebat pe Domnul: " Doamne, îti amintesti când ai spus că ai putea lua numai o singură persoană la cer la un
moment dat.?" Domnul a raspuns: „Da, imi amintesc. Dar m-ati facut foarte fericit astăzi. Vreau să va iau pe toti la cer ca
un grup! De ce plângi?" I-am răspuns: " Eu nu plâng! Mai degrabă, eu iti mulţumesc. Cu toate acestea, sunt unele
persoane care nu au ochii spirituali deschisi - cum vor putea vedea?" Domnul a răspuns: "Nu vă faceţi griji cu privire la
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acest lucru, deoarece sfinţii cu ochii spirituali deschisi pot sta alaturi de sfinţii care nu au ochii spirituali deschisi inca.
Trebuie sa stea unii langa altii. În acest fel, sfinţii cu ochii spirituali deschisi le pot explica celorlalti despre cer." Cu
aceasta, am continuat să ii pun si mai multe intrebari, subliniind lucrurile despre care eram curios. Domnul mi-a răspuns:
"Pastore Kim, de ce eşti atât de religios? Ai devenit atat de religios şi acum profiti de lucrul acesta. De ce nu ieşi din
această stare religioasa şi de rutină şi sa-mi dai adevărata închinare şi slujire!" Nu am fost în stare să mai spun nimic. Lam urmat în tăcere.
Domnul ne-a raspuns: "Imi place inchinarea pe care biserica voastra mi-o dă. Sunt foarte încântat, plin de bucurie, şi uimit
de slujirea voastra. Să ne oprim din vorba şi urmaţi-mă. Astăzi, pastorul Kim va experimenta un eveniment special. El va
predica la biserica din ceruri. Predica cu umor şi adu-ne, Tatălui şi Mie, bucurie.
Acum, spiritele cereşti sunt foarte incantate. Ei stiu ca un grup de sfinţi din Biserica Domnului vin să viziteze Raiul. Ei
sunt pe cale de a sărbători. Ei se inghesuie să va vadă. Ei pregătesc o mare sarbatoare! Pastorul Kim va predica intr-un
mod impresionant. Până acum, Eu am fost singurul care a fost martor şi V-a vizitat. Astăzi, nenumăraţi îngeri puternici şi
spirite ale cerurilor vor asculta personal predica ta. Ei se vor bucura de ea. Pastore Kim, te rog să predici la fel cum
predicai pe pământ. Sa nu fii nervos şi sa nu îngheţi de frica, fa totul în mod liber, aşa cum eşti. Faceti-ne, pe Tatăl, Duhul
Sfânt şi pe Mine veseli!" Mi-am amintit din nou. L-am întrebat pe Isus: "Doamne, eu nu am ochii spirituali complet
deschisi. Ce fel de predică vrei să predic?" Domnul a zâmbit şi Mi-a spus că va fi bine.
Kim, Joseph:
Am inceput să mergem spre cer cu Isus la conducere. Am trecut prin atmosfera si prin spatiu, iar apoi prin galaxie. JooEun a strigat de la capătul sirului: "Wow! Pastore! Suntem in galaxie!" De data aceasta sora Baek timp, Bong-Nyu a ţipat:
„Este galaxia! Indiferent de cât de multe ori o să o văd, galaxia este întotdeauna o privelişte uimitoare. Este magnific şi
spectaculos.”
Iisus a spus: "Cu toţii, ţineţi-vă bine de mâini! De aici, vom a intra în tunelul întunecat." Ori de câte ori trec prin acest
tunel întunecat, se simte atât de rece si sobru. De asemenea, mi se fcae pielea de găină pe tot corpul şi încep să ma agit.
Nu-mi place acest tip de sentiment, deloc.
Domnul a strigat: „Turma mea preţioasa de oi de la Biserica Domnului, imi este atât de milă de voi. Chiar şi în starea
voastra grea, cu toţii stăruiţi în rugăciune. Prin urmare, eu vă voi arăta cerul şi vă voi arate cat de mult doriti din el.
Suntem aproape.” Am ajuns la poarta cerului. Acolo erau un număr inimaginabil de îngeri puternici şi sfinţi cereşti care
ne-au primit. „Aleluia! Wow! Bine aţi venit la cer! Trebuie să fi fost o călătorie obositoare, sa veniti tot drumul pana aici.
Oh, acest sfant este Pistrui; aud mereu despre tine! Miss Pistrui! Ma bucur ca te vad din nou!” Printre cei care ne urau
„bun venit”, i-am recunoscut pe unii pe care i-am întâlnit adesea în ceruri, iar pe unii nu ii văzusem înainte, ci acum a fost
pentru prima dată. Ei ne-au salutat şi ne-au îmbrăţişat. Au fost foarte ocupaţi sa ne salute pe toţi.
În primul rând, am ajuns în fata tronului Tatălui şi ne-am închinat reverenţios. Pastorul a spus: "Dumnezeu Tată, noi, cei
care suntem plini de păcate, suntem aici. Te rog iartă păcatele noastre." Tatăl a spus: "Trebuie să fiti tare obositi de
călătorie. Hahaha!"; cu vocea sa profundă, El a râs de plăcere.
De îndată ce Dumnezeu Tatăl şi Isus ne-au permis sa conversam cu sfinţii din cer, o multitudine de sfinţi s-au apropiat
pentru a vorbi cu noi. În Rai, spre bucuria lui Dumnezeu, au fost planificate patru evenimente speciale. Noi conduceam
evenimentele. Parea că suntem foarte populari. Dar pastorul părea să fie centrul de atractie al grupului nostru.
Mult mai multi sfinţi s-au adunat în jurul pastorului. Ei au fost dornici să-i atingă mâna. Pe pământ, mulţi oameni
urmaresc vedete de cinema in încercarea de a obţine autografele lor. Ei devin foarte entuziasmati si fericiti cand obtin un
autograf. M-am simtit într-o situaţie similară. Era o situaţie recreata în ceruri. Am fost foarte surprins. In timp ce Il
urmaream pe tatăl meu vorbind lui Isus, lacrimile au început să-mi curgă.
"Iubitul meu Isus! Pe pământ, eu sunt un nimeni. Suntem cunoscuti doar ca o mica biserica. Sunt un pastor care nu este
conducatorul unei mari adunari. Eu nu inteleg de ce sfinţii ceresti doresc să ne întâlnească şi fac atata gălăgie pentru noi.
Nu înţeleg acest moment!", a declarat tatăl meu pământesc. Domnul i-a răspuns: "Îngerii au înregistrat deja serviciile
voastre cu un video recorder ceresc şi le-au prezentat în cer. În plus, figurile voastre şi toate evenimentele din Biserica au
aparut în ziarul ceresc. Ziarul ceresc este impărtit tuturor sfinţiilor. Prin urmare, ati devenit tot mai populari."
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Asistand la scena, m-am simtit ca intr-un vis, mai degrabă decât in realitate. Spiritele ceresti ne-au spus că Isus cunoaste
fiecare eveniment in parte şi il înregistrează. Apoi El le explică spiritelor cereşti despre noi. O mulţime de oameni
credinciosi din Biblie, se pregăteau să se întâlnească cu noi. Am avut, de asemenea, posibilitatea sa dam mâna şi sa ii
îmbrăţişam pe cativa dintre ei.
Ne-am întâlnit, de asemenea, cu pastorul Kim, Young Gun care a fost să predice in biserica noastră. El mi-a spus: "Wow!
Joseph, ai venit aici. Înainte de a veni la cer, nu am ştiut ca Biserica Domnului este atat de cunoscuta în ceruri." Am ras cu
totii impreuna si ne-am imbratisat unul pe altul. Am fost încântaţi. I-am redat tatălui meu conversaţia cu pastorul Kim,
Young Gun. M-am uitat sa vad ce fac ceilalţi membri ai bisericii noastre. Ei erau, de asemenea, ocupaţi sa stea de vorbă
cu nenumăraţi sfinţi cereşti.
Am vrut mai ales sa vorbesc cu Moise, mai mult decât cu orice alt profet sau sfânt ceresc. Mi-am pus in minte să-l
întâlnesc dacă voi merge vreodată sa vizitez Raiul. Asa ca am strigat: "Profetul Moise!" De îndată ce am strigat, Moise a
apărut şi m-a salutat. "Bine ai venit Sfinte Joseph! Iti urez bun venit in cer!" Moise si-a inclinat uşor capul ca un gest de
bun venit. Moise a continuat şi mi-a zis: "terog să nu mă înalţi şi să nu-mi spui Profetul Moise. Te rog spune-mi Sfântul
Moise."
Pastorul şi Moise s-au salutat reciproc, de asemenea. Pastorul a spus: "Moise, ne-am întâlnit o dată la Sanctuarul lui
Dumnezeu, corect?" Moise a răspuns: "Ah ha! Acest lucru este corect." Pastorul a mai zis: "Ne-am întâlnit într-o cameră
secretă în locul în care se afla Chivotul Legii.. Domnul era acolo cu noi, de asemenea. Îmi amintesc că erau câteva alte
lucruri acolo, asa e?" De îndată ce pastorul a deschis acest subiect, Moise a fluturat mâna, surprins şi a zis: "Te rog, nu
trebuie sa vorbesti despre acel loc. Este interzis să vorbim despre el - Dumnezeu nu permite acest lucru! Te rog să nu mai
vorbesti despre asta!" Pastorul s-a oprit instantaneu.
Pastor Kim, Yong-Doo:
Prin fiul meu, Joseph, am putut sa conversez cu pastorul Kim, Young Gun care a murit cu ceva timp in urma. Pastorul
Kim, Young Gun m-a implorat: "Mi-am solicitat corpul fizic pentru Domnul. Dorinţa vieţii mele a fost să mor pe altar în
timpul predicii mele. M-am gândit ca dacă munca mea este pentru Domnul, efortul meu fizic a fost un lucru grozav. Cu
toate acestea, m-am înşelat. Când am împlinit 61 de ani, am trecut la cele veşnice şi am ajuns în ceruri. Mi-am dat seama
că vârsta mea era încă suficient de buna ca să continui să lucrez pentru Domnul. Am fost iresponsabil cu sanatatea mea şi
viaţa mea s-a încheiat la 61. Mi-am dat seama de asta abia dupa ce am ajuns la cer.
Pastore Kim, Yong-Doo, sa nu abuzezi de sănătatea ta cum am făcut eu. Sa ai grijă de sănătatea ta. Continua sa lucrezi asa
cum esti rânduit să o faci; salveaza multe suflete şi condu-le la cer. Te rog, sa nu fii ca mine, te rog?" Nenumărati sfinţi
ceresti mi-au atins mâinile şi corpul. Ori de câte ori m-au atins, corpul meu a simtit atingerea lor şi mâinile mi s-au miscat
spontan.
Amîntâlnit nenumăraţi oameni în cer şi amconversat cu ei. Am dat mâna cu ei şi am petrecut o lungă perioadă de timp
salutandu-ne unul pe altul, la fel cum am face pe pământ. Domnul Însuşi, ne-a dus in diferite locuri din cer. Numai
oamenii cu ochii deschişi spirituali au fost capabili sa vada ceea ce se întâmpla. Ceilalţi membrii au fost doar în măsură să
simta parţial locurile cu simţurile trupurilor lor, in timp ce mergeau de colo-colo. De exemplu, în cazul în care sfinţii
ceresti ne-au luat de mâini, au tras de hainele noastre, sau ne-au imbratisat, noi am fost capabili să simtim în mod clar
aceste lucruri.
*Conversatia cu Moise, Iov, Samuel si Samson
Moise a rămas langa mine pe tot parcursul vizitei, iar acest lucru a fost o şansă de a discuta despre mai multe evenimente
istorice biblice. Fiul meu Iosif facea legătura între Moise şi mine. L-am întrebat: “Sfinte Moise, am un temperament iute
şi ma supăr uşor. Cum ai reuşit să conduci atat de mulţi oameni în Canaan? Când ne uităm în (Exodul 17:1-6), observam
ca a fost un incident în care ai lovit piatra şi din ea a iesit apa. Cum te-ai simtit atunci?” Moise a răspuns: "Am avut mai
multe probleme decat au pastorii ca tine acum. Am fost, de asemenea, o persoană iute, temperamentala. De fapt, nu vreau
să discutăm despre ceva ce s-a întâmplat pe pământ cu mine."
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Moise este cu adevărat un mare sfânt. El este mereu smerit, nu exaltat de faptele lui bune. De fapt, toti sfinţii ceresti sun la
fel ca el. Am încercat şi am continuat să conversez cu Moise, cerându-i să-mi explice unele locuri din scriptura pe care nu
le-am înţeles complet. Mă întrebam cum ar răspunde la întrebările mele. Cu toate acestea, de fiecare dată cand i-am pus o
întrebare, el mi-a spus că nu dorieste să discute despre lucrurile care s-au întîmplat pe pământ.
După ce am terminat cu Moise, m-am întâlnit cu Iov. El este un om al credinţei. Am avut o conversatie placuta. I-am spus:
"Sfinte Iov! Cuvintele din Iov, capitolul 8 versetul 7 sunt preţuite în mod special de catre sfinţii de pe pământ:
"Începuturile tale par umile, dar atât de prosper va fi viitorul tau." Alţi membrii ai bisericii si cu mine am folosi acest
verset în mod regulat. Iov a răspuns: "Oh, într-adevăr?" I-am spus: "Cum ai depăşit atât de multe încercări şi suferinţe? Ai
fost mare!" El a răspuns: "Eu nu am făcut nimic. Totul a fost realizat prin harul lui Dumnezeu Tatăl."
Am continuat sa-l intreb: "Sfinte Iov, viaţa ta a fost atât de dramatica. Intreg corpul tau a fost acoperit cu viermi şi cruste
(Iov 7:5-6). Ai avut răni dureroase din partea de jos a picioarelor pana la partea de sus a capului. Ai luat chiar şi o bucată
de ceramică sparta şi te-ai scarpinat cu ea (Iov 2:7-8). As vrea să aflu cum aţi simţit. Îmi place să mangai sfinţii de pe
pământ care suferă in diferite incercari, cu cuvintele tale de încurajare." Dar Iov a spus insistent că totul a fost făcut prin
harul Domnului.
Încă o dată, l-am întrebat pe Iov despre evenimentele de la sfârşitul capitolului. "Toti copiii tai au murit de mâna lui Satan,
dar ai fost binecuvântat cu mai mulţi copii. Acestia erau copiii de la soţia care te-a blestemat sau erau de la altă soţie?" Iov
a răspuns ca şi cînd s-ar fi supărat şi a întrebat de ce era atât de important pentru mine sa pun astfel de întrebări. Prin
urmare, am încheiat convorbirea cu el, cu o ultima declaraţie. "Când El ma va testa, voi ieşi curat ca aurul." I-am explicat
că multi credinciosi iubesc acest verset.
După Iov, am conversat cu Samuel. "Sfinte Samuel, îmi place versetul care afirmă, "Cat despre mine, departe de mine
gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, nerugandu-ma pentru tine. Şi eu vă voi invata calea cea bună şi dreaptă "(1
Samuel 1:13). Eu încerc să trăiesc prin acest verset." Samuel mi-a răspuns cu mare bucurie: “Ah! Chiar? Mulţumesc.
Rugaţi-vă neîncetat. Când te rogi, întotdeauna vine un răspuns.”
M-am întâlnit şi am stst de vorbă cu multe suflete din Biblie. Din păcate, nu am putut simţi realitatea cerului, deoarece nu
am ochii spirituali deschisi şi am conversat prin Iosif. A fost o mare sărbătoare în cer atunci cand au fost prezenţi membrii
bisericii noastre. Isus ne-a îndemnat: "Grăbiti-va, terminaţi-vă conversaţiile cu sfinţii ceresti. Să mergem şi să vizitam
diferite locuri în cer. Am multe locuri sa vă arăt." Ca urmare, nu am putut să întreb despre toate versetele pe care le aveam
în minte.. Mai erau încă versete despre care am vrut să întreb pentru că nu le înţeleg. Ele erau versete dificile şi acestora li
s-au dat mai multe interpretari pe pământ. Doream să obţin o explicaţie cu privire la aceste dezacorduri. Am putut doar sa
strang scurt mâinile oamenilor credinciosi şi a trebuit să imi iau ramas bun. Dupa ce ne-am luat ramas bun, ne-am făcut o
promisiune reciprocă de a ne întâlni din nou.
În timp ce ne luam ramas bun, am continuat să le pun întrebări lui Pavel, Enoh, Samuel, Moise, şi Samson. Pentru Samson,
aveam o întrebare despre relaţia lui cu Dalila. L-am întrebat cît de frumoasa era Dalila, din moment ce el i-a dezvăluit
secretul tău. Samson a declarat că nu doreşte să discute această problemă, deoarece era foarte jenant. Mi-am dat seama că
am atins o problemă sensibilă şi nu am luat în considerare sentimentele lui. Când am realizat acest lucru, mi-am regretat
acţiunile. Joseph a spus: "Pastore, te rog opreste-te acum! Samson este jenat şi nedumerit." Am terminat convorbirea cu
un moment ciudat.
*Usa de intrare in tunelul de foc
Isus a spus: "Urmati-Ma. Să mergem la intrarea în tunelul de foc. In tunel se afla Focul Sfânt." L-am urmat pe Domnul,
asa cum a poruncit.. I-am solicitat anterior Domnului, ca o favoare personală, această călătorie în tunel. Permisiunea mi-a
a fost acordata. Domnul a spus: "Pastore Kim, din moment ce iti lipseste rugăciunea, trebuie să te rogi un pic mai mult
pentru a fi condus în tunel. Astăzi, prin copiii tai şi prin membrii bisericii care au ochii spirituali deschisi, vei putea să
puni întrebări despre tunelul de foc. Vom sta doar în faţa intrării in tunel şi apoi ne vom întoarce.
Domnul stătea în fata intrarii în tunelul în care ardea Focul Sfânt. Am stat în spatele Domnului. Am simţit toată căldura
arzătoare, deoarece aceasta radia afară din tunel. Căldură radia catre corpurile noastre cu atata forta, încât am fost nevoiţi
să ne indepartam. L-am întrebat pe Domnul: "Chiar dacă stam doar în faţa intrării, caldura este enorma. Cum voi putea să
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îndur căldura? Nu văd cum as putea." Domnul mi-a răspuns: „Nu te preocupa de asta. Voi face posibil să înduri căldura.
Pentru ca sa devii o minge de foc, va trebui să intri în tunel. Numai atunci vei fi capabil să primesti botezul focului. Există
multe zone cu Foc Sfânt. Va trebui să treci prin fiecare la un moment dat. Prin urmare, pregăteste-te prin multă rugăciune.
Păstreaza-ti sănătatea fizică şi rezistenţa. Nu uita instrucţiunile mele.”
Kim, Joo-Eun: * Casele din Rai ale sfintilor se afla in acelasi cartier
Cand Isus ne-a aratat casele noastre din Rai, El ne-a explicat in detaliu fiecaruia. Casa pastorului era asa de inalta incat nu
i-am putut vedea sfarsitul. Casa sotiei sale era cu putin mai mica decat a pastorului. Dar casa ei era uimitor de inalta si de
spatioasa.
Am văzut, de asemenea, casele fratelui Haak-Sung, sorei Yoo-Kyung; fratelui Iosif; diaconitei Shin, Jung Min, Mina, Sf.
Lee, Kyung-Eun şi a mea. Deoarece Sf. Lee, Kyung-Eun tocmai s-a pocăit şi s-a întors la Domnul, casa ei tocmai i-a fost
pusa fundatia care era făcuta din aur. Se pare că Isus si-a pus in gand sa ne arăte multe locuri în ceruri. Domnul a mutat
casele membrilor Bbisericii Domnului intr-unul din cele mai bune zone din cer. Acum, vom putea să locuim împreună şi
să avem părtăşie mai des. Părea ca şi cum casele deveneau mai largi pe masura ce erau construite. Forma lor mi-a amintit
de o floare numita "Gloria Diminetii". Totusi, unele dintre case aveau forme diferite.
Domnul ne-a dat ceva timp liber să ne plimbam. Timp liber a fost, de asemenea, acordat sfinţilor ceresti. M-am aşezat pe
iarbă şi m-am odihnit. Apoi, ne-am jucat şi am alergat prin jur cat de mult ne-am dorit. Ne-am împrăştiat şi am vizitat
diferite locuri în cer. Pe pământ era trecut de miezul nopţii, dar în cer, ne-am simtit ca si cum timpul s-ar fi oprit. Nu era
niciun concept de timp.
„Dar nu uitati un lucru, dragi prieteni: La Domnul o zi este ca o mie de ani, si o mie de ani, ca o zi.” (2 Petru 3:8)
Sora Baek, Bong-Nyu: * Inchinarea in biserica din Rai
Isus ne-a chemat şi ne-a adunat pe toţi. El ne-a aliniat într-o linie şi ne-a condus spre biserica din ceruri. După ce am mers
pentru un timp, Domnul a spus: "Bine, aici este biserica din cer! Biserica este deja plina cu multe suflete. Îngeri puternici
au venit. Repede, intrati!" Am intrat repede în biserică.
Biserica Raiului este neînchipuit de mare şi de măreaţa. A fost minunat şi de nedescris. Iosif şi Joo-Eun au fost foarte
impresionaţi. Ei excalmau in timp ce priceau cu uimire la dimensiunea bisericii. Pastorul şi soţia lui, care nu aveau ochii
spirituali deschisi nu au putut vedea ce se întâmplă. I-am spus Domnului: "Doamne, dacă Le-ai deschide complet ochii
spirituali pastorului şi soţiei lui şi le-ai va oferi posibilitatea de a predica, ar fi intr-adevar grozav. Este cu adevarat
regretabil faptul că nu pot vedea."
Domnul a spus: "Pastorul Kim si doamna Kang, Hyun-Ja vor avea mai târziu cea mai profunda trezire spirituala. Deşi nu
sunt capabili să vadă în prezent cu ochii lor, ei vor trebui să predice cu entuziasm şi inspiraţie, ca de obicei."
Am simtit ca si cum biserica din ceruri este mai mare decât întregul pământ. Biserica nu numai ca este plina de sfinţii
ceresti, dar şi îngerii participa. Fiind impreuna cu totii, s-a format o mare mulţime. Isus a urcat la altar în locul în care se
afla tronul Tatălui şi noi, cu totii ne-am plecat inaintea Sa. Ne-am plecat politicosi şi ne-am închinat. Apoi ne-am plecat
până la pământ.
In timp ce Isus statea în faţa crucii, la altar, El ne-a prezentat pe fiecare dintre noi sfinţilor ceresti. Isus statea în mijlocul
altarului. Pe primul rând, la stânga, a luat loc Moise. Îngerii Gabriel şi Mihail stateau pe fiecare parte, unul la stânga şi
altul la dreapta.
Ei si-au fixat ochii pe noi. Pastorul s-a urcat la altar şi a salutat mulţimea. A început închinarea, in timp ce cantecele sa
auzeau continuu. La fel ca in biserica noastră, oamenii dansau în Duhul Sfânt. S-a cântat: "Primiţi Duhul Sfânt", "Ridicate şi lupta împotriva diavolului" şi altele. S-au cantat in continuare cantece despre Duhul Sfânt şi apoi despre sângele lui
Isus.
Părea ca şi cum dansul in Duhul Sfant al doamnei Kang, Hyun-Ja a ajuns la maturitate deplină. Ea a dansat ca apa care
curge liniştita. Ea a început să danseze cu putere; miscarile sale s-au transformat, la inceput au fost linistite, apoi au
devenit puternice in timp ce Duhul Sfânt turna foc asupra ei. În timp ce ea s-a încălzit de la Focul Sfânt, faţa i s-a inroşit
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treptat. Sufletele ceresti şi-au fixat ochii pe dansul in Duhul Sfant al doamnei Kang, Hyun-Ja. Deoarece Isus a fost foarte
multumit, El a râs cu voce tare: "Sfânta Kang, Hyun-Ja imi este devotata complet Mie. Când slujeam pe pământ, Domnul
L-a adus de mai multe ori pe profetul Ilie la serviciul nostru. După ce serviciul s-a incheiat, Ilie s-a apropiat de doamna
Kang, Hyun-Ja şi i-a zis: "Cum de poti să dansezi aşa frumos in Duhul Sfânt? Îmi place să iti privesc mâinile." Apoi Ilie ia atins mâinile.
Doamna Kang, Hyun-Ja a dansat in Duhul Sfânt pentru un timp îndelungat. În timpul dansului ei, sufletele ceresti şi
îngerii au strigat cu entuziasm urale şi vocile lor s-au amestecate împreună. De asemenea, ei au dansat şi s-au închinat lui
Dumnezeu împreună. Pastorul a venit apoi până la altar şi a început să predice în timp ce Isus privea. Atunci când pastorul
predica, sufletele ceresti radeau sau ascultau cu seriozitate, in functie de expresia faciala a pastorului. El a predicat aşa
cum a predicat pe pământ. El a fost plin de umor, ca de obicei. El si-a folosit chiar gesturile tipice ale corpului său in timp
ce predica. De fiecare data cand gesticula, se auzea un sunet exploziv de râs.
===== 10 Aprilie, 2005 (Miercuri) =====
„Pentru implinirea viziunii este un timp hotarat, dar la final ea se va implini, şi nu va minti: daca va zăbovi, aşteapt-o,
deoarece va veni cu siguranţă, si nu va zăbovi. Iată, sufletul care nu sta pe calea cea dreapta va pieri; dar cel neprihănit va
trăi prin credinţa." (Habacuc 2:3-4)
Pastorul Kim, Yong-Doo:
Casa noastra a fost vânduta la licitaţie. Deoarece a fost vânduta, am primit zeci de apeluri telefonice, zilnic. Ei au vrut să
plecam. Ne-au vorbit fara respect şi ne-au ameninţat cu un limbaj dur. Casă şi avea un depozit si era luata in leasing.
Acum, am fost în pericol de a fi dati afară şi de a ne pierde depozitul. Nu am mai avut decat o singură opţiune - a trebuit
să plecam. Era doar o chestiune de timp. Astazi a fost cea mai rea dintre cele mai rele de zile: am primit notificarea finala
prin telefon. Ei ne-au spus într-o singură propoziţie: "parasiti casa în această săptămână," şi apoi au închis. Inima imi era
în agonie şi suferinţă. M-am îmbrăcat în haine de gimnastica şi am ieşit în parc sa iau aer curat. Cu toate acestea, inima
imi era încă împovărata.
La masa de cină, am apelat la Domnul.
Domnul a vorbit prin Joo-Eun. "Pastore Kim! În această situaţie, dacă credinţa voastră devine slaba, Eu va trebui să te
disciplinez. Încercările dificile prin care treci sunt nimic în comparaţie cu binecuvântările pe care le vei primi în viitor.
Prin urmare, fii linistit şi îndura." Dupa ce am auzit cuvintele Domnului, am fost foarte intarit şi linistit. Cuvântul
Domnului îmi dă întotdeauna o bucurie de nedescris, speranţă, şi pace.
"Acum, însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, şi Dumnezeu Tatăl, care ne-au iubit, şi ne-au dat veşnică mângâiere şi bună
nădejde prin har, sa mangaie inimile voastre, şi vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun." (2 Tesaloniceni 2:16-17)
Kim, Joseph: *Diavolul devoreaza si roade un om intreg
Fratele Haak-Sung şi cu mine ne-am ţinut de mâini şi l-am urmat pe Isus în iad. Iisus a spus: "Iosif şi Haak-Sung, trebuie
să ţineţi strâns mainile mele! Astăzi, eu vă voi arăta un alt loc din iad." Isus fiind în mijloc, amandoi l-am luat de mana, de
o parte si de alta. In timp ce mergeam pe calea îngustă, vedeam ambele părţi ale ei. Acolo erau larve. Ele au început să
crească la fel de mari ca munţii.
Chiar dacă, il tineam pe Isus de mâini, larvele au început să ne atace şi sa se lipeasca de noi. Strangand bine mâna
Domnului, am strigat: "Focul Sfânt", iar apoi larvele au început să se desprindă. Dar atunci când nu ne mai tineam bine de
mâinile Domnului, larvele au început să sa urce pe noi din nou. Am trecut de acel loc şi am mers ceva timp, dupa care
Domnul a spus: "Priviti în această direcţie!" Când mi-am întors ochii în direcţia în care a spus Isus, am fost aproape sa cad.
Acolo erau câţiva demoni enormi. Dimensiunile lor păreau să fie zeci de mii de ori mai mari decât ale oamenilor. Erau
aproximativ cinci - şase demoni si acestia erau foarte zgomotosi din cauza petrecerii. Sunetele vocilor lor ajungeau la noi
şi puteau fi auzite cu claritate. Corpul meu avea piele de găină. Acolo era, de asemenea, un vas negru cu sângele
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oamenilor". Ei storceau sângele oamenilor in acel vas. Vasul era plin cu sânge fierband. Culoarea sângelui era de un roşu
închis şi sangele clocotea în căldură.
Acolo era un mare număr de oameni, toţi goi şi legati. Ei stateau aliniaţi lângă demonii giganţi care ii torturau brutal. În
timp ce isi aşteptau rândul, oamenii strigau, zguduiti de frică. Demonii au prins câţiva oameni cu mâinile lor enorme şi
apoi le-au zgâriat întregul corp pentru a le rupe carnea. Sângele se scurgea, cu atat mai mult cu cat ranile erau mai severe.
În primul rând, sângele a fost drenat în vas şi apoi demonii au început să mănânce oamenii, începând cu capetele lor, in
timp ce acestia erau încă în viaţă. Strigatele oamenilor ajungeau din iad pana la cer. "Ah! Ajută-mă! Vă rugăm, lăsaţi-mă
în pace, demonilor. Ah!" Diavolii nu erau interesati de ţipetele oamenilor sau de motivele tipetelor. De fiecare dată când
demonii mâncau oamenii de vii, am putut auzi sunetul care mi-a amintit atunci când mestecam cartilaj de pui. "Wow!
Delicios! Nu pot să cred cât de delicios este!" Ei mâncau ca niste creaturi prost crescute, scotand sunete îngrozitoare in
timp ce mâncau oameni de vii!
Apoi, din vasul in fierbere, au turnat sange in cupe de sticlă. Au toastat unul cu altul şi au băut. "Hei! Acestea sunt zile cu
adevărat fericite. Să bem cat de mult dorim!" Ei erau beti de sângele victimelor lor! Toastand cu cupele lor, au râs. Pentru
un timp, s-au bucurat şi au râs.
De frica, fratele Haak-Sung şi cu mine i-am spus Domnului: "Isus! Acesti demoni sunt atât de înspăimântători. Noi nu mai
putem suporta frica. Nu ne mai putem uita. Ia-ne de aici!" Domnul ne-a mângâiat: "Va fi bine pentru Eu sunt cu voi."
Demonii ne-au aruncat o privire scurta si apoi au inceput sa stea de vorbă, unul cu altul. De fiecare dată cand se uitau la
noi, deveneam foarte nervos, dar cu Domnul alaturi, ne-am simţit în siguranţă şi am fost capabili să suportam situaţia
înfricoşătoare.
Aspectul demonilor era ca acelea care sunt usor de gasit in cartile cu povesti ilustrate. Ei aveau un corn pe cap si un singur
ochi mare în mijlocul fruntii. Ei aratau ca monştrii Goblin cu un singur ochi. După ce au mancat pentru un timp si au fost
satui, păreau pe deplin multumiti. Ei s-au aşezat pe spate pe podea. Nu părea ca se vor trezi în scurt timp. Fratele HaakSung şi cu mine am devenit foarte speriati si nu ştiam ce să facem. Deci, datorita fricii, ne-am acuns fetele în poala lui
Isus.
În acest moment, din scaunul de domnie al Tatălui Dumnezeu a venit un sul. De îndată ce Isus S-a uitat la el, ne-au dus
imediat la cer.
Lee, Kyung-Eun:
M-am rugat în limbi, pentru o lungă perioadă de timp. Dar, acum cand m-am rugat în limbi, limba mi s-a intors brusc
înapoi şi am început să mă sufoc. Apoi am fost acoperita de sudoare rece ca si cum as fi stat in ploaie. M-am gândit: "Ah!
Acesta este modul în care oamenii mor din cauza sufocarii." In timp ce ma luptam şi ma agitam, abia am fost capabila să
respir. Apoi am început să ma pocăiesc. Nu ştiam, dar pastorul deja cunostea faptul ca aveam dificultăţi de respiraţie. El a
venit şi-a pus mâinile peste mine şi s-a rugat. De îndată ce s-a rugat pastorul, limba mea a devenit normală şi nu ma mai
sufocam. Doamna Kang, Hyun-Ja şi sora Baek, Bong-Nyu stăteau în spatele meu şi au mijloceau în numele meu. Nu am
frecventat biserica pentru o lungă perioadă de timp. Am plecat de la Domnul pentru o lungă perioadă de timp şi acum mam întors. Am primit odată tot felul de daruri Sfinte pe care le-am folosit in slujire. Acum, m-am întors cu toate darurile
reziliate. Pentru o lungă perioadă de timp, pierderea darurilor a fost rezultatul înşelăciunii spiritelor rele. Vointa şi
gândurile mele au fost consacrate diavolilor în atât de multe zone şi acum am mărturisit totul. Astăzi, sunt determinata sămi trăiesc viaţa în credinţă în faţa lui Dumnezeu. Ca urmare, duhurile rele s-au agăţat de mine cu toată puterea lor. Dar
acest incident face credinţa mea mai hotărâta şi mai puternică, în dorinta de a fi gata să merg cu Dumnezeu.
Evenimentele care sunt dezvăluite in Biserica Domnului sunt greu de gasit in alte biserici. Aceste experienţe m-au socat.
In timp ce ochii spirituali ai membrilor bisericii s-au deschis unul câte unul, am putut vedea că concentrarea lor era pur şi
simplu pe Domnul. In timp ce ma uitam la ei, mi-a fost foarte ruşine de credinta mea. M-am gândit ca credinta mea este
puternică şi ca mergeam pe cale cu pasiune. Primul lucru pentru mine a fost sa restabilesc prima mea iubire. Aşa că m-am
pocăit cu lacrimi în ochi.
"Eu vă spun că, bucuria va fi cu mult mai mare în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi
nouă de persoane, care nu au nevoie de pocăinţă." (Luca 15:7)
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