بھڑكتي آگ سے بپتسمه پاتے هوئے
مصنف :پاسٹر يونگ ڈو كِم
تلخيص ُ
شده :يه كتاب كا محض مختصر نمونه هے۔ بهت سے
واقعات ،تصادم ،تفصيالت اور رويا اِس خالصه ميں شامل نهيں
كئے گئے هيں ۔ مكمل ورژن كيلئے كتاب ايمازون ڈاٹ كام سے
خريد فرمائيں۔
ايك چهوٹے سے كورين چرچ م يں مسلسل شبينه ُدعائيه پروگرام ميں تيس دنوں كے دوران
جماعت نے ايك ناقابل يقين نئي زندگي كا تجربه كيا۔ اُٹهے هوئے هاتهوں كے ساته اور رات
بهر ُدعا ميں مشؽول ،جماعت نے اپني روحاني كهُلي آنكهوں كے ساته رويائوں ،شفائوں،
شديد روحاني جنگ اور يسوع كے ساته بدالئو كے تصادم كا تجربه كيا۔ اپني روحاني كهُلي
آنكهوں كے ساته وه اصل ميں اپنے ُدعائيه اوقات كے دوران شيطاني لڑائي ديكه سكتے
تهے۔اُنهيں دكهايا گيا كه كيسے ابليس يا شياطين هميں ورؼالنے ،ڈرانے اور دهوكه دينے
كي كوشش كرتے هيں جب هم ُدعا ميں هوتے هيں۔ كتاب ميں هر شيطاني عمل استعمال كيا
گيا تا كه اُنهيں ُدعا كرنے سے روك سكے۔ اُن كا اژدهوں ،شياطين بادشاهوں ،جهوٹے
فرشتوں  ،جهوٹے مسيحيوں  ،رحم طلب شياطين ،چڑيلوںُ ،خوبصورت عورتوں كے روپ
ميں بدروحوں وؼيره سے تصادم اور مُقابله هوا۔ اُنهيں يسوع كئي بار دوزخ اور عالم اقدس
ميں بهي ليكر گيا۔ اُن پر ظاهر كيا گيا كه شبينه ُدعا ﴿ؼير زبانوں ميں بولنے كي نعمت كے
ساته﴾ نهايت شديد ،مُشكل اور پهلدار ُدعائيه وقت هوتا هے ۔ اِس سلسلے كي پانچ كتابيں هيں،
يه صرؾ كتاب نمبر  ١هے۔ ﴿تشريحات شامل كي گئي هيں اور اصل كتاب كا حصه نهيں
هيں﴾۔
پاسٹر كِم سے يسوع مخاطب هوتے هوئے:
٫٫اب سے ليكر جو بهي تجربات ُتم اور ُتمهاري جماعت كے اركان ديكهتے هيں ُ ،تم اُنهيں
باقاعدگي سے لكهو جو بهي ُتم ديكهتے اور سُنتے هو۔ اِس سے ،ميں كوريا اور ُدنيا بهر سے
سب كليسيائوں كو چاهتا هوں كه وه جاگيں۔ يه وه سبب تها كه ُتم اِس ُدنيا ميں الئے گئے
تهے۔۔۔۔اِس موجوده وقت ميں كورين كليسيائيں اور جماعتيں اندروني اور بيروني ايماندار
طرز زندگي اُس سے متضاد هے جو ميں نے اُن كے لئے چاهي تهي ،پاسباني رهنما اور
كليسيائي اركان ميري ظاهري پرستش كرتے هيں اور مُجهے محض تحريري مفروضے ميں
جانتے هيں،،۔
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پاسٹر كِم:
هماري جماعت ؼير زبانيں بولنے كي قُدرت پر يقين ركهتي هے  ،پس هم زياده طويل ،زياده
جوش اور زياده گهرائي سے ُدعا كرسكتے تهے۔ ؼير زبانوں ميں ُدعا كرنا هميں دهيان و
گيان ميں بهي مدد كرتي تهيں اور اِس سے ناقابل يقين لياقتيں آتيں جو هماري روحاني
بصيرت كو كهولتيں۔ كسي فرد كي روحاني بصيرت كو كهولنے كا عمل نه صرؾ كٹهن هے
بلكه اِس كے لئے بهت سے ركاوٹوں پر بهي ؼالب آنا ضروري هوتا هے۔ اِس لئے  ،اگر آپ
الپروائي سے ؼير حاضر دماغ اور ؼير موزوں طور پر ليس هيں تو آپ كو اِس كا شديد
خميازه بهگتنا پڑے گا۔ اب هم بهي مُكمل طور پر تيار هيں تا كه مُقابل كرسكيں اپنے آپ كو
تمجيد ،يسوع كے كالم سے اپنے دلوں كو معمور كرنے اور ُخداوند سے روتے هوئے لگائو
سے ڈهونڈتے هوئے دهيان سے تيار كرتے هوئے۔
شيطان كے ماتحت گاتے هوئے آتے هيں۔ پهر جب ايك ناكام هوتا هے تو دو اور آجاتے هيں
؛ پهر وه دس ،تيس ،پچاس ،ايك سو اور اِس سے بهي زياده تعداد كے گروه ميں حمله آور
هوتے هيں۔ گروه بار بار منتشر هوتے هيں اور حاالت كے مُطابق حمله كرنے كے لئے
دوباره اكٹهے هوتے هيں۔ جب ايك كو ُدعا كے ذريعے بهگا ديا جاتا هے  ،تو بُري روح
اگلے هدؾ كي طرؾ چهيڑخاني كرتے ،مذاق كرتے ،ورؼالتے اور كبهي كبهار ميٹهي
باتوں كي سرگوشياں كرتے بڑهتي هے۔ آخر كار جب اُن كي شناخت ظاهر هوجاتي هے تو
وه تيزي سے بهاگ جاتي هے۔ شيطان كے ماتحت همارے سامنے كئي بهروپوں ميں ظاهر
هوتے هيں۔ كبهي كبهار وه هميں مشهور مذاح كار ،معصوم ننه ے بچے ،جهوٹے يسوع ،يا
خوبصُورت نور كے فرشتے كا روپ دهارے بهكانے كي كوشش كرتے هيں ﴿دوسرا
كرنتهيوں ﴾ ١٤:١١۔ وه حتي كه هميں الجهائو ميں بهي ڈال ديتے هيں جب ميري اپني بيٹي
كے روپ ميں نمودار هوتے هيں۔ هم نے بُري روحوں كے خالؾ لڑائياں لڑي اور جيتيں
ليكن بهت سي هاريں بهي۔ هماري شكستوں سے همارے جسم ميں ُدكه دينے والے درد آئے۔
درد اتني شديد تهي كه هم زمين پر كئي بار تڑپتے اور لڑهكتے رهے۔ جب هم خوفناك بے
قابو شياطين كا سامنا كرتے تهے تو همارا ُخداوند مقرب فرشتے ميكائيل اور آسماني فرشتوں
كو هماري مدد كيلئے حركت ميں ال تا۔ همارا پيار بهرا ُخداوند هميں يقين دالتا هے كه هم
اكيلے نهيں هيں جب هم لڑنے كے بعد تهك جاتے هيں اور مدد كيلئے آسماني فرشتوں كو
بُالتے هيں۔
يسوع هميں ياددهاني كراتا هے كه هم اپنے آپ كو روزمره كي ُدعا سے ليس كريں
﴿مرقس﴾٩٢:٩۔يه ضروري هے كه باقاعدگي سے ُدعا كي جائے۔ يسوع دو يا زياده كے اتفاق
سے ُدعا كي اهميت كو بيان كرتا هے﴿متي ﴾١٩:١٨۔ بُري روحيں آساني سے پيچها نهيں
چهوڑتيں۔ اِس كے بجائے وه نشان چهوڑ جاتي هيں اور تكليؾ جاري رهتي هے۔
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همارا  ٢٠٠٥كا قول ُ ٫٫دعا كے وسيله سے نئي زندگي پائيں ،،تها ،اور هم نے اپني ُدعائيه
ريلي كا آؼاز  ٢جنوري كو كيا ۔ يه تيس دن تك چلتي رهي۔ اِس ميں ُكل دس افراد شامل
هوئے۔ پهلے دن ،اتوار كے شام كي عبادت كے بعد  ،هم نے ُدعائيه عبادت كي۔ دوسرے دن
﴿ ٣جنوري﴾ كو هم نے پاك روح كے شعلے كا تجربه كيا۔ مُشتركه ُدعا اور اُس كے ساته
ساته انفرادي ُدعا بے ساخته هوئي اور اگلي صُبح ساڑهے سات بجے تك جاري رهي۔ ُدعائيه
عبادت كے اختتام پر هم دائرے ميں اكٹهے هوئے تا كه گواهياں اور حقيقتا ً يسوع سے ملنا
كيسا هوتا هے سُن سكيں۔هماري ُدعائيه عبادت كا دورانيه طويل سے طويل هوتا گيا۔ بده كي
شام كي عبادت  ،شام ساڑهے سات بجے شروع هوئي اور اور اگلي صُبح آٹه بجے تك
بمشكل ختم هوئي۔ جمعرات كو رات نو بجے سے صُبح دس بجے تك۔
ُخدا نے ُكلي طور پر هماري سوچوں كو اُلٹ ديا۔ جتنا زياده هم ُدعا كرتے تهے اتنا زياده
ُخداوند هم پر حيران ُكن باتوں كا اثر كرتا تها۔ حتي كه هماري عبادت ساري رات جاري
رهتي تهي ليكن كبهي كسي نے شكايت نه كي۔ اِس كے بجائے وه اور زياده روحاني خوراك
كے طالب تهے۔ جب هم ُدعا كررهے تهے تو ُخداوند هم سے ملنے كو آئے۔ هم نے اُنهيں
اپني رُ وحاني آنكهوں سے ديكها  ،ليكن ُكچه اوقات ميں هم نے اُنهيں اپني جسماني آنكهوں
سے واضح طور پر بهي ديكها۔
جب بچوں نے يسوع كا تجربه كيا تو وه نافرماني سے آزاد هوگئے اور تابعدار اور وفادار
خادموں ميں تبديل هو گئے ۔ همارے دو اركان دوزخ اور عالم اقدس كو ديكهنے كے بعد
اپنے گهٹنے ٹيك كر چال اُٹهے اور مُجه سے اُن باتوں كي مُعافي مانگنے لگے جب اُنهوں
نے ميرے ساته بدتميزي كي تهي ۔ وه منفي درجه حرارت موسم ميں ُخوشخبري كي مُنادي
كرنے كے لئے چلے گئے جب وه اپني هتهيليوں كو گرمائش كے لئے گرم سانسوں سے
پهونكيں مار رهے تهے۔وه سه پهر چار بجے نكلے اور رات ساڑهے آٹه بجے اپنے هاته پير
منجمد هونے سے قبل واپس نه آئے۔ وه جانتے تهے كه اُنهيں مُستعد هونا هوگا كيونكه اُنهوں
نے عالم اقدس ميں اپنے لئے جمع ُ
شده خزانے ديكه لئے تهے۔ پانچ ساله لڑكي مينا دو سے
تين گهنٹے تك اپنے هاته اوپر اُٹهائے ؼير زبانوں ميں ُدعا كرتي تهي۔ هماري جماعت نے
نبوت ،روحاني امتياز ،ؼير زبانوں ميں بولنا  ،سمجه  ،حكمت اور الهي ايمان كي الهي
نعمتيں بخشيں۔
اِس كتاب ميں كوئي جهوٹا مواد نهيں  ،صرؾ ُدعائيه ريلي ميں شامل اركان كے شخصي
تجربات شامل هيں۔
ُخداوند كي كليسيا كے اركان﴿ :پاسٹر كِم ﴾ ﴿ كينگ ،هئيون ۔جا﴾ ﴿ كِم جوزؾ﴾ ﴿كِم ُ ،جو
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ائيون﴾ ﴿سسٹربائيك ،بونگ ۔نائو﴾ ﴿ لي ،هاك سُنگ ﴾ ﴿ لي ،يُو كيونگ﴾ ﴿مينا﴾ ﴿اوه ،جونگ ۔
سُك ﴾ ﴿شماسه شِ ن ،سُنگ كيونگ﴾ ﴿ اوه ،جونگ ۔ مِن﴾
========== پھال دن =========
========== دوسرا دن =========
پاسٹر كِم:
پاك روح كي خاص مداخلت سے ،يه يوں تها جيسے هم جب ُدعا كررهے تهے تو آگ ميں
هوں۔ حتي كه يه اگلي صُبح سات بجے ختم هوئي ليكن هم يوں محسوس كررهے تهے جيسے
يه كافي نه تهي۔
ليُ ،يو ۔ كيونگ:
ے يسوع  ،يسوع ميں ُتجه
ميں نے پوري قوت اور دل كي گهرائي سے ُخداوند كو پُكارا٫٫ ،ا َ
سے پيار كرتاهوں ،ميں تجهے ديكهنا چاهتا هوں ،مُجه پر اپنا آپ ظاهر كر،،۔ ميں چاليا اور
دلجمعي سے ؼير زبان ميں ُدعا كي۔ ايك گهنٹه ُگزرنے كے بعد جب اچانك ايك برق روشني
چمكي اور كوئي اُس روشني ميں كهڑا تها۔ ميں نے اپني آنكهيں كهوليں اور ششدر ره گيا
ليكن ُكچه نه ديكه پايا۔ جب ميں نے دوباره اپني آنكهيں بند كيں تو ميں واضح طور پر ديكه
سكتا تها  ،پس ميں نے اپني آنكهيں بند ركهيں۔ يسوع ميرے سامنے ايك نوراني چمكدار لباده
اوڑهے كهڑا تها۔ ٫٫يُو ۔كيونگ ،ميں ُتمهيں پيار كرتا هوں  ،،يسوع نے يه الفاظ كهے ،پهر
ميرے قريب آيا اور ميرے سامنے بيٹه گيا ۔ ميرا نهيں كيال كه ميں نے كبهي كسي كو اتنا
خوبصُورت ديكها هوگا جتنا وه تها۔ يسوع كے بال سنهرے تهے اور اُس كي بڑي
خوبصُورت آنكهيں تهيں۔ يسوع نے شفقت سے ميرے بالوں ميں هاته پهيرا اور كها ٫٫ ،يُو ۔
كيونگ ،ميں ُتجهے پيار كرتا هوں ،،،جلد هي هم سفر پر تهے  ،وهاں اتني برق روشني
چمك رهي تهي كه ميں اپني آنكهيں نهيں كهول سكتا تها ،ميں سمجها٫٫ ،يه يقينا ً عالم اقدس
هوگا ،،۔ جب هم پهنچے تو التعداد فرشتوں نے اپنے پروں سے هميں خوش آمديد كها ،اور
يسوع مُجهے ساته لئے مختلؾ فرشتوں سے متعارؾ كرواتا رها۔ بعد ميں يسوع نے مُجهے
كها٫٫ ،يُو ۔ كيونگ ،كيا ُتم عالم اقدس كي سير كرنے پر خوش هو؟ ،،۔٫٫جي هاں يسوع ،بهت
 ،بهت خوش هوں،،۔ يسوع نے كها٫٫ ،دلجمعي سے ُدعا كرو ،پاسٹر كِم كي تابعداري كرو،
اور كليسيائي عبادتوں مينبخوبي شركت كرو ،تو ميں تمهيں اكثر اوقات عالم اقدس كي سير
كرايا كرونگا ،پس سرگرم ره و،،۔
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جب يه ختم هوا تو ميں نے اپني يسوع سے مالقات اور عالم اقدس كي سير كي گواهي سب
كو سُنائي۔
بائيك  ،بونگ ۔ نائو :
هم ميں سے هر ايك ُدعا كرنے كے لئے تكيه پر گهٹنے ٹيكے تها۔ ميرے ساته پاسٹر كي
بيوي تهي  ،جو پاك روح سے معمور رقص كررهي تهي ۔ اُس كا رقص هم وار بهتے پاني
كي مانند تها۔ وه دمك رهي تهي اور خوبصُورتي سے رقص كررهي تهي جيسے پاك روح
اُسے رهنمائي كررها تها۔
ميں ؼير زبانوں ميں ُدعا كرتي رهي ۔ اچانك ايك جاللي سنهري روشني چمكي  ،اور وهاں
نوراني سفيد لباس ميں ملبوس يسوع كهڑا تها۔  ٫٫بونگ ۔ نائو ،ميں ُ
تمهيں پيار كرتا
هوں،،۔الفاظ ُخداوند سے مالقات كي بڑي شادماني كو بيان نهيں كرسكتے۔ مُجهے اُس سے
بهت سے سوال پوچهنا تهے  ،اور اُس نے سب كا فوري جواب ديا۔
سنگ:
لي  ،هاك ُ
ميں نے ؼير زبانوں ميں ُدعا پر توجه دي ،ميري سمجه كے بؽير ،ميري ُدعا اختيار سے
معمور هوگئي جب ميري آواز بهاري هوئي۔ ميرا جسم آگ كي مانند جل رها تها اور مُجهے
اپنا بيروني لباده اُتارنا پڑا۔ بعد ميں ميري قميض پسينے سے شرابور هوگئي۔ ميں نے اپني
پوري زندگي ميں كبهي بهي پاك روح كي اِس بهڑكتي آگ كا اپنے اوپر تجربه نه كيا تها ۔
ميں خوشي اور شادماني سے ُدعا كررها تها۔ پس ميں گهٹنے ٹيكے اور شديد درد سے اپنے
شل ٹانگوں كے ساته ُدعا كرتا رها۔
پاسٹر كي بيوي ،كينگ  ،هئيون ۔جا:
ميں نے ايك لمبے عرصه سے كبهي كوئي اچهي ُدعا نه كي تهي  ،پس ميں خواهش محسوس
كررهي تهي ۔ ُدعا كرتے هوئے ،اگر كوئي ؼير معمولي روحاني ماحول اُبهرتا ،تو ُخداوند
پاسٹر اور هر ايك رُكن سے انفرادي طور پر پُرشوق اختيار سے نبٹتا۔ روحاني رقص جس
سے مسز چُ و تهامس مسح هوئي ميں اُسے پانا چاهتي تهي۔ اور بعد ميں پهلي مرتبه ميں بؽير
هچكچاهٹ كے پاك رقص كرنے كے قابل هوئي۔ ُكچه عرصے تك ميں نے اِس بخشش كو
چهپُائے ركها ليكن ميں پاك روح كي رهنما قوتوں سے بهاگ نه سكي۔ ميرا جسم مسح هوا تها
جيسے آگ سے جب ميرے هاته آزادانه موسيقي پر حركت كرتے تهے۔
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========== تيسرا دن =========
========== چوتھا دن =========
لي ُ ،يو ۔ كيونگ:
ميں اپني ساري طاقت اور پوري توانائي سے ُدعا كررها تها كه ميں نے ابليس كو ديكها جو
ايسے دكهائي ديتا تها جيسے كسي فلم ميں سے نكل كر آيا هو۔ سفيد لباس پهنے اور لمبے
بالوں كے ساته ،وه ميري طرؾ ناچتے هوئے اور ڈرائوني آواز ميں بولتے هوئے آيا۔ ٫٫
هاهاهاهاها هاهاهاهاها،،۔ ميں خوؾ سے ميں خوؾ سے مفلوج هوگيا۔ ٫٫اَے شرير اور
لعنتي ابليس ،ميں ُتجهے يسوع كے نام ميں حُكم ديتا هوں كه مُجه سے دور بهاگ جائو،،۔
ليكن ابليس چالتے هوئے ميرے اور قريب آ گيا۔  ٫٫هي هي هي هي ،ميں كيوں بهاگوں؟ ميں
نه صرؾ اِس لئے يهاں آيا هوں كه ُتمهيں ُدعا كرنے سے روكوں بلكه ُتمهيں جسماني اذيت
ُدوں،،۔ پهر پاسٹر كِم نے اپنے هاته ميرے سر پر ركه كر اُونچي آواز ميں ُدعا كي٫٫ ،اَے
ناپاك شيطان  ،ميں ُتمهيں يسوع مسيح كے نام ميں حُكم ديتا هوں كه يهاں سے دفع هو
جائو،،۔ ابليس چال گيا۔ پاسٹر نے هميں بتايا ٫٫ ،هم جب ُدعا كريں تو ه ميں پُر اعتماد رهنا
چاهئے،،۔
ميں نے پهر ُدعا شروع كي ،پُكارتے هوئے ٫٫يسوع ميري مدد كر ،ميري مدد كر ،،۔ميں
اُسے كافي دير تك پُكارتا رها جب يسوع برق نور ميں نمودار هوا۔ وه مُجه سے مخاطب هوا،
٫٫يُو ۔ كيونگ ،مت گهبرائو۔ ميں ُتمهيں تحفظ ُدونگا۔۔۔۔چاهے كيسي بهي بدروح ُتم پر حمله
كرے ،خوؾ مت كهانا اور نه گهبرانا۔ اپني پوري قوت سے مُجهے پُكارنا اور ميں آئوں گا
اور بدروحوں كو بهگادونگا۔ پس مت ڈرو اور بهادر بنو،،۔
========== پانچواں دن =========
لكھاري كا نوٹ :سسٹر بائيك  ،بونگ ۔ نائو اور يسوع كي شادي نجات دهنده اور گناهگاروں
كے درميان اُس تعلق كي عالمت هے ۔ وه يه نئي ايمان النے والي سسٹر بائيك كو دكهانا
چاهتا تها۔
بائيك ،بونگ ۔ نائو:
عبادت كے بعد ميں نے دلجمعي سے ؼير زبان ميں ُدعا كرنا شروع كي جب ُخداوند مُجه پر
ظاهر هوااور كها٫٫ ،بونگ۔ نائو ،آئو عالم اقدس كو چليں،،۔ اُس نے ميرا هاته پكڑا اور ميري
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رهنمائي كي۔ جلد هي ميں همارے آسماني باپ كے پاك تخت كي چوكي كے پاس كهڑي تهي
۔ يسوع نے پرجوش طريقے سے اُس سبب كي وضاحت كي كه كيوں مُجهے عالم اقدس ميں
اليا گيا تها٫٫ :بونگ ۔ نائو ،ميں ُتمهارے ساته عالم اقدس ميں آج ايك خوبصُورت بياه كرنا
چاهتا هوں اور اِسي لئے هم يهاں آئے هيں،،۔ جلد هي فرشتوں نے ميرا لباس تيار كرنا
شروع كرديا اور مُجهے جواهرات سے سجايا۔ ميں نے كبهي بهي ايسا سنهرا گائون نه ديكها
تها جو ميرے لئے تيار كيا گيا تها ۔ ميں شادماني سے لبريز هوگئي۔ بهت سے فرشتوں اور
عالم اقدس كے باسيوں نے هماري شادي كي مباركباد دي ،اور ميں كبهي بهي اُس منظر كو
بهُال نهيں سكتي ۔ اُسي وقت همارے آسماني باپ كا تخت آهستگي سے آگے پيچهے جهومتا
دكهائي ديا ۔ هر بار جب اُس كا پاك تخت جهومتا ،كيونكه ُخدا بهت خوش تها ،پانچ چمكدار
رنگ اُس ميں سے نكلتے ۔ تقريب كے بعد  ،ميں نے ُخداوند كا هاته تهامے سارے عالم
اقدس كي سير كي ۔ ميں اپني ُخوشي كے عروج پر تهي ۔
سنگ:
لي ،هاك۔ ُ
مصمم ارادے كے ساته ،ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا كرنا شروع كي  ،جب اچانك چبوترے
كے پيچهے لٹكتي هوئي صليب برق روشني سے چمك ا ُٹهي ،اور گول دروازه نمودار هوا۔
تهوڑي دير بعد يسوع نمودار هوا۔ ٫٫هاك ۔ سُنگ،ميں ُتمهيں پيار كرتا هوں،،۔ ميں ُخوشي
سے پهولے نه سمائي۔ ٫٫هاك ۔ سُنگ ،ايك ايسي جگه هے جهاں ُتمهيں ميرے ساته جانا
هوگا ،پس آئو چليں ،،۔ جيسے هي يسوع نے ميرا هاته تهاما ،ميرا بدن هوا ميں يوں تيرتا چال
گيا جيسے پر كي مانند هلكا پهُلكا هو۔ جب هم اپني منزل پر پهنچے  ،تو و هاں ايك عجيب
بدبو تهي اور وه بهت ؼليظ تهي۔ ميں اردگرد گندي بو كے سبب بمشكل سانس لے سكتا تها۔
 ٫٫يسوع ،ميرے پيارے يسوع ،هم كهاں هيں؟ ميں اپنے سامنے اتنا زياده واضح نهيں ديكه
سكتا،،۔ميں چاليا ليكن يسوع نے كها۔ ٫٫هاك۔ سُنگ ،مت ڈرو۔ يه دوزخ هے ۔ ميں ُتمهاري
حفاظت ك ُرونگا ،پس مت گبرائو۔ بلكه بؽور ديكهو،،۔
آگ سے دوزخ كے دروازے الل سُرخ هوگئے تهے اور حتي كه
داخل هونے سے قبل هي وه ناقابل برداشت گرم تها۔ مُجهے
جهُلساني والي آگ اور شديد تپش سے دور هٹنا پڑا۔ ميں نے
پوچها٫٫ ،يسوع ،هم كيسے اِس آگ كے گڑهے ميں قدم ركه سكتے
هيں ؟ ميرا نهيں خيال كه ميں يه كر پائونگا؟ ٫٫۔ هم ايسي جگه پر
گئے جهاں گهُپ اندهيرا تها اور مُجهے ُكچه دكهائي نه ديتا تها۔پهر
جيسے هي يسوع نے ميري آنكهوں كو چهُوا ،تو ميں واضح طور
پر ديكه سكتا تها ۔ وهاں پر ايك بُزرگ خاتون تهي جس پر مايوسي
عياں تهي اور وه ساكن اور روايتي كورين لباس پهنے هوئے تهي
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۔ يسوع نے هدايت كي٫٫ ،هاك۔سُنگ ،قريب سے ديكهو ،،،پس ميں اُس بُزرگ عورت كے
قريب گئي۔ وه ميري ناني تهي جو ُكچه عرصه قبل فوت ه و چُكي تهي ۔ جب ميري ماں گهر
چهوڑ گئي تهي تو ميري ناني نے ميري پرورش كي تهي۔ ميري ناني هم سے پيار كرتي
تهي۔ ميں اِسے سمجه نه پائي كه وه كيوں دوزخ ميں تهي  ،حيرت سے ميں چال اُٹهي٫٫ ،ناني
ماں ،يه ميں هوں ،هاك۔سُنگ۔ يه كيسے ممكن هے كه آپ جيسي مهربان اور نرم دل
شخصيت يهاں هيں؟ جلدي كرو اور وهاں سے باهر آ جائو،،۔ ميري ناني نے فوري مُجهے
پهچان ليااور حيرانگي سے مُجهے پوچها٫٫ ،هاك ۔ سُنگ ُ ،تم يهاں كيوں هو؟ ُتم يهاں كيسے
آئي ،،ميں نے جواب ديا ٫٫ ،يسوع مُجهے يهاں ليكر آئے۔ ناني ماں جلدي كرو اور وهاں سے
باهر آ جائو،،۔ ميري ناني روئي اور چالئي ٫٫ ،هاك۔سُنگ ،ميں جتنا بهي يهاں سے نكلنے كي
كوشش كروںُ ،تم وه نهيں كرسكتي جو ُتم چاهتي هو۔ ُتمهارا انجام يه نه هو۔ جلدي سے چلي
جائو،،۔ آنسوئوں كے ساته ميں نے يسوع سے التجا كي ٫٫ ،يسوع ،مهرباني سے ميري ناني
كي مدد كرو كه وه وهاں سے نكل آئے ۔ميري ناني نے تو بهت هي اداس زندگي ُگزاري تهي
،،۔ پلك جهپكنے ميں ايك بڑا سانپ ميري ناني كي ٹانگوں كے بيچ نمودار هوا اور وه اُس
كے جسم كے گرد لپٹتا چال گيا ۔ ميں زور سے چالئي٫٫ ،آه،،۔ ميري ناني خوؾ سے چيخي،
٫٫مهرباني سے ميري مدد كرو،،ليكن اُس كا كوئي فائده نهيں تها۔ ٫٫يسوع ،ميرے پيارے
يسوع ،ميں وه هوں جس نے بهت سي بُرائياں كي هيں ،،،ميں روئي٫٫ ،مهرباني سے ُكچه
كرو ،مهرباني سے،،۔ يسوع نے كوئي لفظ نه كها ،ليكن اُس كا دل ٹوٹ رها تها جب وه يه
ديكه رها تها۔ ميں روئي اور روتي رهي جب ميں التجا كررهي تهي  ،ليكن اُس كا كوئي فائده
نه تها۔ حتي كه اِس پاگل پن كے دوران بهي وه خاندان كي بهتري كے بارے ميں پوچه رهي
تهي اور اُن كے بارے ميں فكرمند تهي ۔ ٫٫هاك۔ سُنگ ُ ،تمهاري بهنيں كيسي هيں؟ ُتمهاري
ماں كيسي هے؟،،ميں جواب ديا٫٫ ،سب ٹهيك هيں،،اور ميں جب اُسے جواب دے رهي تهي
تو سانپ اُس كے گرد اپني گرفت مضبوط كرتا گيا ۔ ميري ناني كي دردناك چيخيں اور
بڑهتي گئيں۔ يسوع نے ميرا هاته پكڑا اور يه كهتے هوئے ميري راهنمائي كي ،
 ٫٫هاك۔سُنگ ،اب وقت هوا چال هے كه هم چليں ،،۔ ميں اپني ناني كي آه و زاري كو پيچهے
چهوڑتي هوئي دوزخ ميں سے آ گئي ۔يسوع نے كها٫٫ ،مادي ُدنيا كے موازنے ميں  ،دوزخ
ميں ُ ،تمهاري سب حسيں زياده يقيني اور واضح طور پر زنده هوتي هيں۔۔۔۔ها ۔ سُنگ ،مت
رئوو۔ ُتم نے يه واضح طور پر ديكه ليا ،پس جائو اور اپنے ُخداوند كي وفاداري سے خدمت
كرو۔ كيا ُتم سمجه گئي هو؟،،۔
بعد ميں يسوع نے مُجهے بُاليا٫٫ ،هاك۔ سُنگ ،دوزخ بهت گهمبير تهاُ ،درست؟ ميں ُتمهيں آج
عالم اقدس دكهانا چاهتا هوں،،۔ تهوڑي دير ميں هم عالم اقدس ميں تهے۔ فرشتوں كے گروه
اور بهت سے دوسرے لوگ جو مُجه سے پهلے عالم اقدس ميں تهے مُجهے خوش آمديد
كهنے كو آئے ۔ گهيرے ميں لئے هوئے فرشتوں اور يسوع نے هاتهوں ميں هاته ڈال كر
اكٹهے شادماني سے رقص كيا ۔ عالم اقدس كے بارے ميں سب ُكچه دوزخ كے مناظر كے
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برعكس تها ۔ عالم اقدس ميں جو ميں نے ديكها وه حيران ُكن اور ناقابل يقين افسانوي دكهائي
ديتا تها۔ جبكه عالم اقدس ميں  ،ميں نے يسوع سے درخواست كي۔ ٫٫يسوع ،پاسٹر كا بيٹا
جوزؾ ،اُس كا پائوں دردناك مسوں سے بهرا پڑا هے اور وه بمشكل چل سكتا هے ،پليز
اُسے شفا دو۔ اور ميري ماں كمر كي درد ميں مبتال هے ۔ اُس كي مدد كرو كه اُسے درد نه
هو۔ بهائي اوه ،جونگ ۔سُك كي مدد كرو جو چرچ كے آفس ميں رهتا هے تا كه اُسے جلدي
سے نوكري مل جائے ۔ اور آخر ميں ،هماري مدد كرو كه هم اپنے چرچ ميں نئي زندگي
پائيں ،،۔ يسوع نے خوشي سے جواب ديا۔ ٫٫هاں ،ٹهيك هے،،۔ يسوع نے ميري طرؾ ديكها
اور كها ٫٫ ،هاك ۔ سُنگ ،آج كے لئے اتنا كافي هے ۔ آئو چليں،،۔ جب يسوع نے ميرا هاته
ت هم آسمان ميں سے اُڑتے هوئے  ،واپس اپنے چرچ آ پهنچے۔
پكڑا و
ميں نے پهر دلجمعي سے ُدعا شروع كردي ۔ ميں اپني ناني كے بارے ميں سوچنا نه روك
سكي جو دوزخ ميں تهي اور مُجهے آنسو آ گئے ۔ ميں اتني زياده درد اور پريشاني ميں تهي ۔
ميں چيختي چالتي هوئي رو پڑي ۔ ُ ٫٫خداوند  ،ميں كيا كروں؟ ميري ناني ميري وجه سے
مري ۔ اِس سے ميرے دل كو بهت درد هوتي هے ۔ ناني ،ميري بيچاري ناني،،۔ ميں تهك
جانے تك روتي رهي ۔ پهر دوباره ميں شروع هوگئي۔ ميں نے ُخداوند كو پُكارا۔ ميں ؼير
معمولي طور پر رو رهي تهي  ،ليكن ميں يقين نهيں كرسكتي ،اُن آنسوئوں كا جو دو گهنٹے،
تين گهنٹے اور پهر چار گهنٹے تك بهتے رهے۔ پهال ُدعائيه سيشن اختتام كو پهنچا ،ليكن ميں
پهر بهي اپنے ُدكه پر قابو نه پا سكي۔ ميں نے اپني دوزخ اور عالم اقدس كي سير كي گواهي
كي دوسروں كے ساته شراكت كي۔ پهر صبح پانچ بجے ،هم نے اپنے دوسرے ُدعائيه سيشن
كا آؼاز كيا۔ جو پانچ گهنٹے بعد ختم هوا۔ جب پاسٹر اپنا واعظ كررها تها تو يسوع ظاهر هوا
اور پهر پاسٹر اك واعظ اور موثر هوگيا۔فرشتے عالم اقدس سے نيچے آ گئے اور اُنهوں نے
واعظ كے چبوترے كے گرد قطار بنا لي اور ُكچه نے مدد كے لئے پيالے پكڑے هوئے
تهے ۔ ا ُنهوں نے هم ميں سے هر ايك كي ُدعا كو ليا  ،اور وه ٫٫آمين ،آمين ،،گا رهے تهے ۔
حتي كه تمام عبادتوں كے اختتام پر بهي ميں اپني ناني كے ُدكه كو سنبهال نه پائي جو دوزخ
ميں تهي۔
========== چھٹا دن =========
بائيك ،بونگ۔ نائو:
پاسٹر كو اپنا واعظ شروع كئے چار گهنٹے ُگزر چُكے تهے ۔ اور هم ميں سے كسي ايك نے
بهي آنكه تك نهيں جهپكائي تهي ۔ پانچ ساله مينا بهي بڑے انهماك سے واعظ سُن رهي تهي ۔
جب ميں نے اپني نگاهيں پاسٹر پر مركوز كي هوئي تهيں تو يسوع فرشتوں كے ؼول كے
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ساته ظاهر هوا۔ يسوع اپنے ساته نو بهيڑوں كي رهنمائي كررها تها۔ ميں ان گئي كه جتني
بهيڑيں يسوع ساته اليا اور ُدعا كرنے والے جوشيلوں كي تعداد بهي اتني هي تهي ٫٫تم سب
ميري بهيڑيں هو۔ميں هميشه تمهاري نگهباني كرتا  ،پس مت گهبرائو،،۔
پاسٹر كِم كا واعظ شعله تها اور وه مُقدس آگ كے ساته بول
رها تها ۔ يسوع پاسٹر كِم كے واعظ ميں گهري طرح شامل
تهااور وه مُسرت سے كهه رها تها ٫٫بهت اچهے ،پاسٹر كِم ُتم
عُمده كام كررهے هو،،۔ يسوع مسلسل تابناك مُسكراهٹ كے
ساته پاسٹر كِم كے ساته ساته تها۔ جب پاسٹر اپنے دائيں
حركت كرتا تو يسوع بهي دائيں حركت كرتا؛ جب وه بائيں
حركت كرتا تو يسوع بهي بائيں حركت كرتا۔ پهر دس
فرشتے نمودار هوئے ۔ ايك كهُلي كتاب كے ساته كهڑا تها اور جلدي
سے ُكچه درج كررها تها ۔ دوسرا فرشتے پيالے پكڑے هوئے پاسٹر كے چوگرد تهے جو
واعظ اكٹها كررهے تهے ۔ جب ايك پياله بهر جاتا تو دوسرا ايك اور كے ساته آ جاتا اور يه
جاري رها جب تك وه سار عالم اقدس كو نه لے گئے ۔ يسوع به شادمان هوا اور فرشتے بهي
شادمان هوئے۔
واعظ كے بعد  ،باآلخر اجتماعي ُدعا كا وقت هوا۔ جب هم ُدعا كررهے تهے تو ُدعائيه
جماعت كے نو اركان يوں دكهائي دے رهے تهے جيسے جنگ لڑ رهے هوں۔ جب هم
ُخداوند سے توبه كے ساته فرياد كررهے تهے تو آنسو اور پسينه بهه رها تها۔
پهر يسوع ميرا نام پُكارتے هوئے قريب آيا۔ ُخداوند مختلؾ كليسيائوں كا
موازنه كرتے هوئے مخاطب هوا۔ ٫٫بونگ۔ نائيو ،بهت سي كليسائيں سوتي
هيں اور اپني سُرخ صليبيں پورا هفته روشن ركهتي هيں۔ ليكن ُخداوند كي
كليسيا كے لوگ بهت مستعدي سے ُدعا كرتے هيں ۔ ميں اب بهت ُخوش هوں
،،۔ پهر فرشتے تين كے گروهوں ميں اُترے ۔ ايك ،دو ،تين  ،چار ،پانچ ،ميں
نے ُكچه دير كے لئے گنا ليكن ميں اُن كے جلوس كا اختتام نه ديكه سكي،
پس ميں رُك گئي۔وه بنا رُكے اُترتے رهے اور الطار كے سامنے آ كر
كهڑے هوگئے جهاں هم نو لوگ ُدعا كررهے تهے اُنهوں نے هماري ُدعائيں سونے كے
پيالوں ميں اكٹهي كيں اور اوپر آسمان پر لے گئے اور پهر واپس آ گئے۔ فرشتے هماري
ُدعائيں ُخدا كے پاس لے گئے ۔ ليكن بعد ميں ُ ،خدا كي كليسيا كے لوگوں كے ساته ساري
رات ُدعا م يں همارے ساته رهے  ،فرشتوں نے همارا شكريه ادا كيا كه هم نے اُنهيں اتنا ُكچه
كرنے كا موقع ديا۔
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يسوع نے كهاُ ٫٫ ،تمهاري دلجمعي سے ُخداوند كو پُكارنے اور دن رات پرستش كرنے كي
بدولت ،آسماني باپ ،ميں خود اور پاك روح ُتمهاريعهد بندي سے ُخوش هيں۔ ُدنيا ميں
ُتمهارے جيسي كليسيا پانا نهايت مُشكل هے ،،۔ آسماني باپ نے هم سے پوچها٫٫ ،ميں ُتمهيں
كيا دے سكتا هوں؟،،۔ پهر باپ نے يسوع سے پوچها٫٫ ،ميرے بيٹے ُتمهارے خيال ميں ،
مُجهے كيا كرنا چاهئيے؟ ،،يسوع نے جواب ديا٫٫ ،اَے باپ ،جيسے آپ چاهيں كريں،،۔ پاك
روح نے هميں مقدس آگ ،تيل ،اور آسماني نعمتوں سے مسح كيا۔ باپ نے كها٫٫ ،پاسٹر كي
بيوي كينگ ،هئيوان ۔جاكے لئے ميں خاص طور پر چاهتا هوں كه اُسے پاك روح كي
بهڑكتي آگ سے مسح كروں اور اُسے يه اهليت دوں كه وه بيماروں كو شفا دے اور ميں
چاهتا هوں كه وه روحاني رقص دليري سے كرے،،۔
جب پاسٹر كي بيوي نے روحاني رقص شروع كيا ،تو هر كسي نے حيرت سے ديكها۔ اُس كا
چهره سُرخ هونا شروع هوگيا جب وه پاك روح كي رهنمائي ميں رقص كررهي تهي ۔
ُخدا نے اچانك مُجهے ايسي جگه پر دهكيال جو يوں لگتا تها جيسے ميں پاني كے تلے هوں
اور جيسے ميرے پائوں اور جسم اپنے طور كي سمجه سے حركت كررهے هوں۔ تهوڑي
دير بعد ،ميں نے ُخداوند كي آواز يه كهتے هوئے سُني٫٫ ،ميں ُتمهيں بهڑكتي آگ سے بپتسمه
ُدونگا ،،۔ ميں نے محسوس كيا جيسے مُجهے تيل ميں پهينك ديا گيا هو اور ميرا بدن فورا آگ
كے گولے كي مانند محسوس هونے لگا۔
بعد ميں يسوع نے كوريا كي كليسيائوں كے بارے ميں بات شروع كردي ۔ ُؼصے بهري آواز
سے اُس نے كها٫٫ ،كيا كوئي كليسيا اچهي هے ،اگر وه اپني روشن صليب كے ساته صرؾ
بڑي اور كهوكهلي هے ؟ ميں نے پاسباني رهنمائوں كو چُ نا كه كهوئي هوئي روحوں كو
بچائيں  ،ليكن اُن ميں ُدعا كي كمي هے اور اِس سے ميرا دل ٹوٹتا هے،،۔
بعد ميں ،ميں پاك رقص كررهي تهي اور ؼير زبانوں ميں ُدعا كررهي تهي جب يسوع نے
يه كهتے هوئے ميرا هاته تهاما٫٫ ،بونگ۔نائيو ،ميرے ساته عالم اقدس كو چلو،،۔ جيسے هي
ميں نے يسوع كا هاته تهاما ،ميں اچانك سفيد لباس پهنے هوئے تهي اور ميں هوا ميں يسوع
كے ساته اُڑ رهي تهي ۔ جب ميں ُكچه اوپر گئي تو زمين اور چهوٹي سے چهوٹي لگ رهي
تهي ۔كائنات اتني خوبصورت تهي ۔ هم ُكچه دير تك اُڑتے رهے اور پهر هم كهكشاں ميں
پهنچ گئے جب هم كهكشاں سے ُگزرے  ،تو پهر اندهيرا هوگيا اور ميں نے دو راستے
ديكهے ۔ هم دائيں طرؾ كے راستے سے ُگزرے ،پس ميں نے پوچهاُ ٫٫ ،خداوند ،يه بائيں
طرؾ كا راسته كهاں جاتا هے ،،۔ اُس نے مُجهے بتايا كه يه دوزخ كو جاتا هے ۔ يوں لگتا
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تها كه هم ُكچه دير سے راستے پر هي تهے  ،جب اچانك ايك روشني نمودار هوئي جو اتني
شديد تهي كه ميں اپني آنكهيں نه كهول سكي۔
آسمان تاروں سے بهرا هوا تها۔ زمين پر لوگ اكثر لفظ بهشت استعمال كرتے هيں  ،ليكن جو
ميں نے ديكها اُسے ُدنياوي الفاظ بيان نهيں كرسكتے ۔ ٫٫يه كيسے هوسكتا هے؟ يه كيسے
ممكن هوسكتا هے ؟ ،،ميں نے پوچها۔ انسان مُكمل طور اندازه نهيں كرسكتے كه عالم اقدس
كس طرح كا هے ۔ بهت سے فرشتوں نے سالم كيا اور مُجهے خوش آمديد كها۔ يسوع نے
كهاُ ٫٫ ،تم نے دلجمعي سے چرچ عبادت ميں شامل هونے كے لئے اپنے آپ كو وقؾ كيا هے
 ،ميں ُتمهيں تمهارا آسمان ميں گهر دكهانا چاهتا هوں ۔ ميري پيروي كرو،،۔ ميں نے بهت
سے فرشتوں كو ُكچه تعمير كرتے هوئے ديكها۔ يسوع نے مُجهے بتايا٫٫ ،يه ُتمهارا گهر
هے ،،ميں نے ديكها مگر وهاں كوئي گهر نه تها۔ ميں نے محض گهري بُنياد ديكهي ۔
فرشتے اپنا كام كرنے كے لئے سونا استعمال كررهے تهے ۔ يسوع نے كها٫٫ ،چند دنوں ميں
تمهارا گهر كهڑا هوجائے گا۔ حوصله مت هارو ،ليكن دلجمعي سے ُدعا كرو اور ايماندار
زندگي ُگزارو۔ ُتم نے ابليس كي پرستش كي اور بهت سے لوگوں كي دهوكے ميں رهنمائي
كي۔ ليكنُ ،تم نے مُجه پر ايمان النے كا تهيه كيا اور دلجمعي سے كليسيائي عبادت ميں شامل
هوتي هو،،۔ يسوع نے كها٫٫ ،ميرے پاس ايك جگه هے جو ميں ُتمهيں دكهانا چاهتا هوں ،
پس ميرے پيچهے آئو،،۔اور وه مُجهے ايك اور جگه پر لے گيا ۔ ٫٫ميري پياري بونگ۔نائو،
ميں تمهيں خزانے كا گودام اور اُن لوگوں كا گهر دكهائوں گا جو ُتم پر تبليػ كے زمه دار
هيں  ،يعني تمهاري كليسيا كا پاسٹر كِم  ،يونگ ُ۔ڈو اور اُس كي بيوي  ،كينگ ،هئيوان ۔جا۔
ؼور سے ديكهنا۔ ُدنيا كي ايك هزار منزله عمارت عالم اقدس كي ايك منزله عمارت كے برابر
هے اور عالم اقدس ميں سب ُكچه انساني لُؽت كي حدوں سے باالتر ناقابل بيان هے،،۔
ميري آنكهوں كے سامنے ايك بهت بڑي عمارت تهي اور اُس كي چمكدار روشني اتني زياده
تهي كه ميں اپنا سر نه اُٹها سكي۔ ٫٫يه پاسٹر كِم  ،يونگ ۔ ُڈو كا گهر هے ،،۔ يسوع نے اپنا
داياں هاته اُوپر اُٹهايا اور ميں واضح طور پر پاسٹر كا خوبصُورت گهر ديكه سكتي تهي ۔
پهر ُخداوند نے كها٫٫ ،اب ،آئو پاسٹر كِم كا خزانے كا گودام ديكهيں،،۔ موازناتي طور پر
پاسٹر كے گهر سے خزانے كے گودام كا فاصله محض تين چاربس سٹاپوں جتنا تها۔ پاسٹر كا
خزانے كا گودام پر سينكڑوں فرشتوں كا بهاري پهره تها ،پس هم داخل نه هوسكے۔ جب
يسوع ظاهر هوا ،تو محافظ فرشتوں نے اپنے پر نيچے كرلئے اور سيدهے كهڑے هوئے
اُسے جهُك كر سجده كيا ۔ عالم اقدس ميں هر خزانے كے گودام پر داخلے كيلئے يسوع كي
اجازت چاهئے هوتي هے ۔ خزانے كے گودام سے نكلنے والے چمكدار رنگ ايك ايسي شبيه
بنا رهے تهے جسے ديكه كر بے ساخته نكال۔ ٫٫واه ،پاسٹر كِم بهت خوش هوگا  ،،،ميں نے
كها۔خزانے كے گودام كے اندر التعداد فرشتے ُدنيا سے آنے والے پاسٹر كے سامان كو اكٹها
كرنے ميں مصروؾ تهے ۔پاسٹر كا خزانه جمع هوتا جا رها تها ۔ ميں نے يسوع سے پوچها،
12

٫٫پاسٹر كِم كا گهر اتنا بڑا كيوں هے اور اُس كا اتنا زياده خزانه كيوں هے ؟ُ ،،خداوند نے
ُ
يونگ۔ڈو نے بهت پهلے ديندار طرز زندگي شروع كردي
مُجهے جواب ديا ٫٫ ،پاسٹر كِم ،
تهي اور وه هميشه دلجمعي سے ُدعا كرتا تها اور ميري خدمت كرتا تها ،،۔ يسوع نے كها،
٫٫بس آج كے لئے اتنا ُكچه هي تها  ،پس چليں  ،اور مزيد آينده ديكهيں گے جب ُتم يهاں
هوگے ،،۔ وه مُجهے واپس گرجا گهر لے آئے۔ يسوع نے جانے سے پهلے ايك آخري بات
كهي٫٫ :جب ميں صليب پر موا ،بهت سے يقين ركهتے تهے كه ميں پهر نهيں جئيوں گا۔
اُنهوں ﴿بهت سے لوگوں﴾ نے مُجه پر اعتقاد ركهنا بند كرديا  ،اور گرجا گهر جانا بند كرديا
اور اب ديگر ُدنياوي كام كررهے هيں ،،۔
========== ساتواں دن =========
كِم ،جو۔ائيون:
ميں نے ايك گهنٹه ؼير زبان ميں ُدعا كي جب اچانك ايك روشن نور چمكا۔ پهر يسوع ،سفيد
لباس پهنے ميري آنكهوں كے سامنے ظاهر هوا۔ يسوع كے بهورے بال تهے اور وه سفيد
لمبا چوؼه نما لباس پهنے هوئے تهے۔اُس نے ميرا نام پُكارا۔ ٫٫جو۔ائيون ،ميرے پيارے جو۔
ائيون ،ميں ُتمهيں پيار كرتا هوں ،،۔ يسوع اور قريب آيا جب وه يه كهه رها تها ۔ميں حيران
هوا  ،اور كها٫٫ ،كيا آپ واقعي يسوع هيں ؟  ،واه ،يسوع ،ميں حقيقتا ً آپ سے پيار كرتا هوں۔
آپ بهت اچهے هو ،،۔ ميں جوش سے بهرا هوا تها كيونكه ميں نهيں جانتا تها كه كيا كروں۔
يسوع يه كهتے هوئے ميرے سامنے بيٹهے تهے كه وه مُجه سے پيار كرتے هيں۔ ميں ازحد
خوشي سے كهه اُٹها٫٫ ،يسوع ،ميں حقيقتا ً آپ سے پيار كرتا هوں،،۔ اور اُس نے جواب ديا ،
٫٫جي هاں ،ميں بهي ُتمهيں اتنا هي پيار كرتا هوں،،۔ يسوع نے مُجهے بتايا٫٫ ،دلجمعي سے
ُدعا كرو  ،اور ميں اپنا آپ ُتم پر ظاهر كرُ ونگا۔ ميں ُتمهيں عالم اقدس كو لے كر جائونگا اور
ُتمهيں وهاں كي سير كرائونگا۔ پس دلجمعي سے ُدعا كرو ،،،اور وه ؼائب هوگيا۔
جب ميں يسوع كو نه ديكه پايا ،تو ميں نے اپني ساري قوت سے ؼير زبان ميں ُدعا كرنا
شروع كردي ۔ اچانك ،ميرے سامنے ايك عجيب چيز نمودار هوئي  ،وه ميري طرؾ بهاگ
رهي تهي ۔ اُس كي آنكهوں كے دونوں كنارے پهٹے هوئے تهے اور دائيں آنكه كي ايكس كي
سي شكل تهي ۔ يه ابليس زخم كے نشانوں سے بهرا هوا تها ۔ ميں چاليا٫٫ ،يسوع كے نام
ميں ،مُجه سے چلے جائو،،۔ ابليس ؼائب هوگيا ۔ ميں نے ُدعا جاري ركهي جب كوئي بلي
سے بهي پتلي آنكهوں والي كوئي چيز ميرے سامنے ظاهر هوئي ۔ اُس كے چمگادڑ كي مانند
پر تهے اور نوكيلے دانت بُري طرح باهر كو بكلے هوئے تهے ۔ وه ميري طرؾ مُجهے
ڈرانے كو دوڑي ،ليكن ميں نے اُسے يسوع كے نام ميں شكست دي۔
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پهرُ ،كچه جاني پهچاني بدروح ظاهر هوئي ،اور ميں حيران هوا كه
ميں نے اُسے پهلے كهاں ديكها تها ۔ ميں جان گيا يه وه كردار
تها جو ميں كمپيوٹر كے كهيل سٹار كرافٹ ميں ديكها تها ۔ يه
عورت كي بدروح ميري طرؾ بهاگي ۔ وه مُجهے گهورتي
هوئي دهشت پيدا كرنے كي كوشش كرنے لگي ۔ دوسري
بدروحوں كے برعكس،جب ميں نے اُن سے يسوع كے نام كا
ذكر كيا تها تو وه بهاگ گئي تهيں يه بدروح عورت اتني
آساني سے نه گئي۔ حتي كه ميرے بار بار چالنے كے بعد
بهي وه ٹس سے مس نه هوئي اور ميں حقيقتا ً ڈر گيا ۔ ميں
منبر كي جانب پاسٹر كِم كي طرؾ دوڑا اور ُدعا جاري
ركهي ۔ پاسٹر نے ميرا هاته پكڑا اور اُسے اوپر اُٹهايا ،ميرے ساته ُدعا كرتے هوئے اور تب
جا كر وه ابليس بهاگا۔
========== آٹھواں دن =========
ُ
يونگ۔ڈو:
پاسٹر كِم ،
يه كوئي هفته بهر هوا تها جب هم نے مصمم ارادے سے ُدعائيه ريلي شروع كي تهي ۔
هماري روحاني لڑائي شدت اختيار كرگئي اور هماري جسماني آزمائش روزانه هوتي تهي ۔
ايك ايك كركے  ،هر ايك ُدعا گو كي روحاني بصارت كهُلتي گئي اور وه پاك روح سے
معمور هوتے گئے ۔ شيطاني قوتوں نے پهر شديد دفاعي تحريك شروع كي ۔ بهت سے
شخصي حاالت بنے ،همارے ُؼصے كو آزماتے هوئے ۔ پهلے دن ،ميري كار كا ايك ٹائر
هولناك طريقے سے پهٹ گيا ۔ اگلے دن ميري كار كا اگال ٹائر پهٹ گيا ۔ ميں اِس صورتحال
سے اتنا زچ هوا۔ پهر بهي ،ميں نے ُخدا سے كوئي شكايت نه كي  ،بلكه اِس كے بجائے ميں
نے ُ
شكر ُگزاري كے دل كے ساته ٫٫هيليلوياه ،،پُكارا۔ اِس سے اگلے دن گاڑياں پكڑنے واال
ٹرك ميري كار لے گيا۔ يه مرے آپے سے باهر هونے كے قريب تر تها  ،ليكن ميري بيوي
اور ميري جماعت كے لوگوں نے مُجهے ياددهاني كروائي ٫٫ ،پاسٹر ،تمهيں اِس ميں ثابت
قدم رهنا هوگا،،۔ بعد ميں ،كسي نے ميري كار كي بريك الئٹيں توڑ ڈاليں اور اِس سے بعد
كے دن ،كسي نے كسي نوكيلي چيز سے كار كي ايك سائيڈ پر گهري خراشيں ڈال ديں۔
كليسيائي عبادت اُسي طرح چلتي رهي جيسے پاك روح هدايت كررها تها۔ اِس وقت تلك
كليسيائي بليٹن ميں موضوع ُكچه يوں تها٫٫ ،پاك روح سے معمور موسمي گهنٹه ،،،ليكن
اِسے درج ذيل سے بدل ديا گيا٫٫ ،ايك حقيقي پاك روح كي رهنمائي ميں عبادت،،۔ پرستش،
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ُدعا ،واعظ اور رسمي باتوں كو هٹا ديا گيا اور هم پاك روح پر انحصار كرنے لگے كه وه
هماري ،پرستشُ ،دعا ،واعظ اور مُنادي ميں راهنمائي كرے ۔واعظ وقت مُقرره سے زياده
دير تك بهي چل سكتا تها كيونكه هم پر اُسے وقت مُقرره پر ختم كرنے كا كوئي دبائو نه تها ۔
هر ُدعا كرنے واال هماري رات بهر كي ُدعائيه نشست ميں يسوع كي موجودگي كو محسوس
كرسكتا تها ،اِس لئے وه تهكاوٹ محسوس نه كرتے تهے  ،چاهے عبادت اگلي صبح تك
جاري رهتي ۔ هم هميشه مستعد رهتے ،اور همارے محافظ كو نيچا دكهانے كا كوئي وقت نه
تها كيونكه ابليس بے روخ ٹوك حمله كرتا تها۔
كِم ،جو ۔ ائيون:
ميں ؼير زبان ميں ُدعا كررها تها جب يسوع يه كهتے هوئے مُجه پر ظاهر هوا۔ ٫٫جو۔ائيون،
ميں ُتم سے پيار كرتا هوں،،۔ اُس نے بات جاري ركهي٫٫ ،جو۔ائيون ،دلجمعي سے ُدعا
كرتے رهو ،اور ميں ُتمهارا هاته پكڑ كر ُتمه يں عالم اقدس ميں لے جائونگا۔ بؽير وقفے كے
ُدعا جاري ركهو۔ ميں تمهيں عالم اقدس دكهائونگا۔ كيا ُتم سمجه رهے هو؟،،
بعد ميں ،اُس رات ،شياطين گروهوں ميں نمودار هوئے۔ ايك اپنے
پروں كو چمگادڑ كي مانند پهڑپهڑاتا هوا ،اپنے سر پر دو چهوٹے
سينگوں كے ساته اور بلي كي مانند آنكهوں كے ساته۔ شيطان
ميري جانب اپنے بڑے كهُلے هوئے مُنه كے ساته اور اُس
ميں سے پتلي چپكنے والي رطوبت نكالتے هوئے اُڑا۔ آنكهيں
خون سے بهري هوئي تهيں ،ميں چاليا ٫٫ ،يسوع كے نام ميں،
ميں تمهيں حُكم ديتا هوں ،اَے ناپاك اور ؼليظ شيطان  ،مُجه سے
دفع هوجائو،،۔ اِس كے ساته هي وه ؼائب هوگيا ۔ ُكچه دير بعد
چهوٹي آنكهوں كے ساته ايك نيلے چهرے واال شيطان ميرے پاس
آيا ۔ ميں ڈرا هوا تها اور ميرے سارے بدن كے رونگهٹے كهڑے هوگئے
تهے  ،ميں چيخا٫٫ ،يسوع كے نام ميں ،مُجهے سے دفع هو جائو،،۔ ليكن
يه شيطان ٹس سے مس نه هوا۔ اِس كے بجائے وه ميري طرؾ گهورتا
رها ۔ ميں اونچي آواز ميں چيخا اور خوؾ سے بهرا هوا تها جب
سسٹربيك ،بونگ۔نائو ،جو ميرے پاس بيٹهي تهي  ،ميرے ساته چالنے ميں شامل هوئي،
٫٫يسوع كے نام ميں ،هم سے دفع هو جائو ،،صرؾ تب وه بهاگا۔
ميں نے ُدعا دوباره شروع كي جب ايك بهت بڑا سُرخ اژدها ميري طرؾ اُڑتا هوا آيا۔ اُس كي
آنكهيں سبز تهيں۔ لمبے  ،نوكيلے سينگ اُس كے سر ميں سے نكلے هوئے تهے۔اُس كے
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نتهنوں ميں دهواں تها۔ وه ميري طرؾ لپكا جيسے مُجهے زنده نگل لينا چاهتا هو۔ميں هٹا
نهيں۔ ميں اپنے پيروں پر كهڑا رها ،يسوع كے نام ميں ؼير زبان ميں ُدعا كرتا رها  ،اور
اچانك وه چال گيا ۔ يه نهايت هي تشكرانه احساس تها۔ ميں اِس تجربے سے قبل يسوع نام كي
قُدرت اور طاقت كو نهيں جانتا تها ۔ اگلي بارايك ڈرائونا ،هولناك مكار ،اور كهوپڑي نما
شيطان ميرے چهرے كے سامنے آ گيا جيسے وه ميرا مضحكه اُڑا رها هو۔ ايك بار پهر ،ميں
نے ؼير زبان ميں ُدعا كي يسوع كا نام استعامل كرتے هوئے تا كه اُس شيطان كو بهگا
سكوں۔
بعد ميں  ،ميں صليب پر مصلوب يسوع كے بارے ميں سوچ رها تها جب وه ظاهر هوا،
ميري حوصله افزائي كرتے هوئے اور يه كهتے هوئے٫٫ ،جو۔ائيون ،بس تهوڑا سا اور،
تهوڑا عرصه اور ُدعا كرو،،۔
========== نواں دن =========
سنگ:
لي ،هاك۔ ُ
شيطان كے مروجه حملے شروع هوئے۔ سُرخ اژدها جس كے بارے ميں جو۔ائيون نے
مُجهے بتايا  ،ميرے سامنے ظاهر هوا۔ اُس كي هيبت ناك جسامت ديكه كر ميں ڈر گيا۔ اُس
كي سبز آنكهيں تهيں اور سياه دهُواں اُس كے نتهنوں ميں سے نكل رها تها ۔ اُس كے دانت
سينگوں كي مانند نوكيلے تهے  ،اُس كے پنجے باهر كو نكلے هوئے اور ُدم خوفناك حد تك
لمبي تهي ۔ پهر بهي ،ميں نے دليري سے ُدعا كي اور وه ؼائب هوگيا ۔ ُكچه دير بعد ايك
بدروح عورت چالتے هوئے نمودار هوئي ۔ ٫٫هي هي هي ،،اُس كا مُنه بهيڑئے كي مانند
دانتوں سے بهرا هوا تها ۔ اِس كے عالوه ميں نے اپنے پيچهے بوٹوں كي اونچي دهمك ميں
ايك فوج كو لڑائي كے لئے مارچ كرتے سُنا۔ اور جلد هي وهاں گهرے سائے تهے جو
ميرے گرد تهے ۔ ابليس كي آواز اور عسكري بوٹوں كي دهمك نے مُجهے ڈرا ديا  ،پس ميں
نے چالنا شروع كرديا ۔ ُ ٫٫خداوند ميري مدد كرو۔ مهرباني سے ميري مدد كرو ،،۔ ميں ُخداوند
كو پُكار رها تها جب يسوع برق روشني ميں سے نمودار هوا۔ بدروحيں فوراً ؼائب هوگئيں
جيسے هي يسوع ظاهر هوا۔ يسوع نے ميرا هاته پكڑا ،اور ميں اُس كے ساته گاتا اور رقص
كرتا رها۔
بعد ميں يسوع نے مُجهے بُاليا٫٫ ،ميرے پيارے هاك۔سُنگ ،كيا ُتم عالم اقدس كي سير كرنا
چاهتے هو،،۔جيسے هي اُس نے ميرا هاته پكڑا ،ميرا جسم سفيد چوؼے ميں ملبوس تها۔ ميں
هوا ميں اُڑا ،اور هم آسماني فرشتوں كي جانب اُڑے جو همارا انتظار كررهے تهے۔ ميں
ايسي روشني كي موجودگي ميں مناسب طور اپنا سر اوپر نهيں اٹها سكتا تها ۔ عالم اقدس
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ايسے مقام كے طور پر بيان كيا جا سكتا هے جو حيرتوں سے لبريز هو۔ ميں سمجها ميں
خواب ديكه رها هوں ،ليكن عالم اقدس زميني ُدنيا سے قدرے مُختلؾ تها ۔ سارا عالم اقدس
سونے سے ڈهكا هوا تها ۔ كوئي بهي ايسي جگه نه تهي جهاں سے روشني نه پهوٹتي هو۔
بهت سے فرشتے اور مُقدسين بڑي مصروفيت ميں تهے اور فرشتوں نے بڑي شادماني سے
مُجهے سالم كيا۔ ميں نے كها ٫٫ ،يسوع ،ميں جانا چاهتا هوں ،آيا ميرے لئے يهاں گهر
هے،،پهر يسوع نے دو فرشتوں كو ميرے ساته بهيجا اتكه وه مُجهے ميرا گهر دكهائيں۔ ميرا
گهر اتنا بڑا نهيں تها ،ليكن ديواريں سونے كي اينٹوں كي تهيں۔ ميں نے ايك بهت بڑا پهولوں
كا باغ ديكها ،جو مختلؾ پهولوں سے بهرا هوا تها۔ مُجهے اچانك خواهش پيدا هوئي كه ميں
اُس ميں ُكودوں اور باغ ميں جهوموں۔ جب ميں نے پهولوں كي بهيني خوشبو سونگهي ،تو
ميں شادماني سے بهر گيا اور اوپر نيچے بچے كي مانند كودنے لگا۔
ليُ ،يو۔كئيونگ:
ميں ؼير زبان ميں ُدعا كررهي تهي جب شيطان ميرے پاس آيا۔ اُس كي دائيں آنكه پر ايكس
شكل كا ٹانكوں كا نشان تها اور اُس كي بائيں آنكه ري ُكون كي سياه آنكه كے گڑهے كي مانند
تهي۔ وه بدروح مرد كي مانند دكهائي ديتا تها اور ميں چيخا٫٫ ،يسوع كے نام ميں  ،مُجه سے
دفع هوجائو ،،۔ بعد ميں وه شيطان جس كے چمگادڑ كي مانند پر تهے ميرے پاس آيا۔ ٫٫ميں
نے ُتمهاري كيا خطا كي هے جو ُتم مُجهے يوں تنگ كرتے هو،،۔ اُس نے درخواست
كي٫٫ديكهو ،ميں ُتمهارے پاس پهر كبهي نه آئونگا ،اگر ُتم صرؾ ايك بار مُجهے اپنے داخل
هو كر باهر آنے دو،،۔ميں نے جواب ديا٫٫ ،اَے ناپاك شيطان۔ يسوع كے نام ميں ميري
نظروں سے ُدور هوجائو،،۔ اِس كے ساته هي وه ؼائب هوگيا۔اِس كے بعد ،ميں نے تين چار
اور مختلؾ شياطين سے لڑائي كي۔پهر اچانك ميں نے اپنے اردگرد ايك ميٹهي سي خوشبو
محسوس كي۔يسوع آئے اور اُنهوں نے ميرا نام پُكارا۔ ٫٫ميري پياري يُو۔كئيونگ ،مُجهے اپنا
هاته دو ،،۔ پس ،ميں نے اپنا هاته بڑهايا ،اور يسوع نے اپنے گرم اور گداز هاتهوں سے ميرا
هاته پكڑا۔ ميں نے كها٫٫ ،يسوع ،ميرا كندها بُري طرح درد كررها هے ،،اور جيسے هي
يسوع نے اپنے هاته ميرے كندهوں پر ركهے تو درد ختم هوگيا۔
يسوع نے هر ايك ُدعا كرنيوالے كو ايك نام ديا۔ يه نهايت دلچسپ امر تها۔ يسوع نے مُجهے
٫٫داؼوں واال چهره ،،كهاكيونكه ميرے چهرے پر بهت سے داغ تهے۔ جو ۔ائيون كو
٫٫سيسيم ،،يا ٫٫جهائيوں والي ،،كها ،كيونكه اُس كا چهره جهائيوں سے بهرا هوا تها۔
بعد ميں ،يسوع نے مُجهے تسلي دي اُن سب دردوں كيلئے جو ميں نے سهيں يعني دوزخ ميں
اپنے خاندان كو ديكهنا٫٫ ،ميري پياري يُو۔كئيونگُ ،تم دوزخ ميں اپني ناني سے ملنے كے
بعد بهت روئي،،۔ ُخداوند نے مُجهے ياددهاني كرائي٫٫ ،يُو ،كئيونگ ،جب ميں ُتمهيں دوزخ
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كي سير كے لئے ليكر جائوںُ ،تم اپنا هاته كسي كو مت پكڑانا ،چاهے وه ُتمهاري پياري ناني
هي كيوں نه هو۔ ُتم اُس جگه پر كسي كا هاته مت تهامنا،،۔
بعد ميں ،يسوع دوباره مُجهے دوزخ كي سير كو ليكر گيا۔ اِس بار ،ميں نے اپنے مرحوم باپ
اور چهبيس ساله چهوٹے بهائي كو ديكها۔ اُس نے زهر خواني سے ُخودكشي كي تهي ۔ وه
دونوں ننگے تهے۔ اُن كي آنكهيں مُجه سے مليں۔٫٫ميري بڑي بهن ،بونگ ۔نئيوُ ،تم يهاں
كيسے آئي؟ يه جگه ُتمهارے لئے نهيں هے ۔بڑي بهنُ ،خداوند سے ُدعا كرو۔ جلدي كرو اور
اُس سے درخواست كروكه وه مُجهے يهاں سے نكالے۔ ميرے مدد كرو كه ميں اب عالم اقدس
كو جائوں،،۔ اِس رونے اور درخواست كرنے كے ساته ،ميرا بهائي اُبلتے هوئے مادے كے
مرتبان ميں پهينكا گيا۔ ميں اُسے اُبلتے سُن سكتي تهي۔
جب ميں ابهي بچي هي تهي تو ميرا باپ مُجه سے نفرت كرتا تها اور يه نفرت كئي سالوں
كي وسعت اختيار كرگئي ۔ ميرے ُدنياوي باپ نے كها٫٫ ،بونگ۔نئيو ،جب ميں زنده تها تو
ميں نے بهت سي ناپسنديده باتيں كيں جن پر ميں اب بهت پشيمان هوں ،ميرا اندازه هے كه
اِسي لئے ميں اب يهاں هوں۔ ميں نهايت شرمنده هوں،،۔ ميں نے يسوع سے كهاُ ٫٫ ،خداوند،
ميرا باپ يهاں كيوں آيا؟ ،،اُس نے جواب ديا٫٫ ،تمهارے باپ نے بهت گناه كئے۔ وه مُجه پر
يقين نهيں ركهتا تها ،بلكه وه بالناؼه جُ وائ بهي كهيلتا تها۔جب ُتمهاري ماں حامله تهي اور اُس
كے اپنے بچے كو صحتمند اور تندرست پيدا كرنے ميں ايك ماه ره گيا تهاتو تمهارے باپ
نے وه قيمتي جان تمهاري ماں كے پيٹ ميں مُكه مارنے سے لي۔ بچے نے پيٹ ميں صدمه
سها اور مرگيا۔ تمهارے باپ نے ُتمهيں بهي پهاڑ پر ايك بچه دفنانے پر مجبور كيا جو ابهي
زنده هي تها۔ كيا ُتم يه پهلے سے نهيں جانتي؟ اتنے سنگين گناه كرنے كے بعد بهي ،اُس نے
كبهي اعتراؾ يا مُعافي نهيں مانگي۔ يه ُدرست هے كه وه يهاں دوزخ ميں هے،،۔ يسوع كا
لهجه ُؼصے سے بهرا هوا تها۔
ميں نے ايك اور چهره ديكها جسے ميں جانتي تهي ،اور يه ميري چهوٹي بهن كي ساس تهي ۔
اُس نے مُجه سے شديد درخواست كي كه جب ميں واپس ُدنيا ميں جائوں  ،تو وه چاهتي هے
كه اُس كي بهو اور اُس كا خاندان يسوع مسيح پر ايمان الئے ،دلجمعي سے ُدعا كريں اور
دوزخ كو ديكهيں تا كه وه سب عالم اقدس كو جائيں ۔ اُس نے كها٫٫ ،ميں حقيقتا ً نهيں جانتي
تهي كه كوئي دوزخ بهي هے يا كه وه كتنا گرم اور بُري حالت كا هوگا۔ ميں كبهي چرچ ميں
ڈيكن كا عهده ركهتي تهي ليكن ميں نے كبهي بهي كليسيا ميں خدمت نهيں كي۔ ميرے پاس
ُدنيا ميں بهت سے بُت تهے اور اُنهوں نے مُجهے بدعنوان كيا۔اِسي لئے ميں يهاں هوں ،ميں
اِس پر بهت پشيمان هوں ،،،وه چالئي۔ پهر وه گرم مادے ميں اُسي طرح پهينك دي گئي ۔ ميں
بهت خوفزده اور اُداس تهي ۔ ميں اِسے اور برداشت نهيں كرسكتي تهي ۔ ميرا چهره آنسئوں
سے بهرا هوا تها اور جلنے كي بو نے ميرا سانس لينا ُدوبهر كرديا۔ يسوع بهي آنسو بهاتا
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رها۔ ُخداوند ميرے لئے ايك اهم سبق لئے هوئے تهےُ ٫٫ :تم صرؾ ايك بار عالم اقدس گئي
هو ،اور وه بهي جب ُتم جسماني طور پر ابهي زنده هي تهي،،۔ ميں ُكچه نهيں كرسكتي تهي
سوائے اُن كو ُدكه اُٹهاتے هوئے ديكهنے كے۔ دوزخ كي آگ كا موازنه هم اپني طبعي ُدنيا
كي آگ سے نهيں كرسكتے۔
ليُ ،يو۔كئيونگ:
صُبح ساڑهے سات بجے تك ُدعا كرنے كے بعد ميں گهر پهنچي ،اِس اُميد سے كه ُكچه آرام
كرپائوں گي ،جب ميں نے اپنے كمرے ميں كسي كي موجودگي محسوس كي۔ ميں
نے اپني آنكهيں كهوليں ،ليكن ميں ُكچه نه ديكه پائي۔ جب ميں نے دوباره اپني
آنكهيں بند كيں۔ يسوع ميرے پاس بيٹها هوا تها۔ اچانك مُجه پر ايك خوؾ طاري
هوگيا اور ميرے جسم كے رونگهٹے كهڑے هوگئے۔ ميں نے دليري سے ؼير
زبان ميں ُدعا كي ۔ اچانك ،وه شخص جسے ميں نے يسوع تصور كيا تها ايك سياه
شيطان ميں تبديل هوگيااور اُس كي گهري نيلي آنكهيں تهيں۔ شيطان نے اپني
آنكهيں جهپكائيں اور اپنے اُٹهے هوئے هاتهوں كے ساته اُس نے ُدعائے رباني
پڑهنے كي كوشش كي۔ پهر وه چاليا٫٫ ،سب شياطين اُٹه كهڑے هوں،،۔ ميں ڈري هوئي تهي۔
حُكم دينے والي آواز سے ميں چالئي٫٫ ،اَے شيطان ،يسوع كے نام ميں ،مُجه سے بهاگ
جائو،،۔ شيطان فوراً ؼائب هوگيا۔
========== دسواں دن =========
كِمُ ،جو۔ائيون:
جب ميں زور سے ؼير زبان ميں ُدعا كررهي تهي  ،تو ايك سُرخ اژدها ميرے سامنے
نمودار هوا۔ وه اچانك رُكا اور ميري طرؾ بڑها۔ اژدهے كي كسي ڈرائونے مگر مچه جيسي
تهيں اور اُس كے پنجے موٹے اور نوكيلے تهے  ،اور اُس نے اپنے پنجے ميري طرؾ
گاڑتے هوئے مُجهے ڈرانے كي كوشش كي ۔ حقارت اور نفرت بهرا دهُواں اُس كے نتهنوں
سے نكل رها تها۔٫٫شيطان ،اَے ناپاك وجود ،يسوع كے نام مُجه سے ُدور
هوجائو ،،۔ ميں كسي پاگل عورت كي مانند چال رهي تهي ۔اژدها ،پهر بهائي
هاك۔سُنگ كي جانب لپكا۔ وه بهي ميري طرح چاليا٫٫ ،شيطان ،يسوع نام
ميں مُجه سے ُدور هوجائو ،،۔ جلد هي  ،اژدها ،ميري طرؾ آيا اور سياه
اژدهے ميں تبديل هوگيا۔ مكار هنسي كے ساته ،اژدها بولنے لگا۔ ُ ٫٫دعا مت
كرو ،جب ُدعا كرتي هو ،تو اپني آنكهيں كيوں نهيں كهولتي؟ اگر يه بات هے تو
پهر اپني آنكهيں كهولو۔ ُتم ُدعا كرنے كے دوران اپني آنكهيں كيوں نه يں كهولتي؟
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اِسي لمحے اپني آنكهيں كهولو۔ ُتم اتني شدت سے آج كيوں ُدعا كررهي هو،،۔ اُس نے ُدعا
ميں ميري توجه كو توڑنے كي كوشش كي ۔ ميں پهر چالئي٫٫ ،بهيانك شيطان ،يسوع نام ميں
مُجه سے ُدور هوجائو،،۔ بحرحال ،اژدها اتني آساني سے نهيں گيا۔ اِس لئے ،مُجهے يسوع
نام پر اور زياده زور دينا پڑا۔ يسوع نام كي چيخ و پُكار كے
ساته ،اژدها ايك بار پهر اپنے دانت پيستے هوئے شيطاني،
پهاڑنے والي آنكهوں كے ساته لپكا ،اور پهر بهاگ گيا۔
جلد هي ايك اور بدروح ميري طرؾ جهلكي اور ميري
طرؾ بڑهنے لگي۔ ميں نے جان ليا كه يه بهت سي كورين
ڈرائوني فلموں اور ٹي وي پر ديكهي جانے والي بدروح
عورت هے ۔ ميں خوؾ ذده هوگئي ،ليكن ميں جانتي تهي اگر
ميں نے اپنے خوؾ كا اظهار كيا تو يه اُسے حمله كرنے كے لئے حوصله دے گا۔اپني پوري
قوت كے ساته ،ميں نے كوشش كي كه اپنے خوؾ كا اظهار نه كروں ،جب ميں ُدعا
سيبدروح كا مُقابله كررهي تهي ۔ اِس وجود كا مقصد لوگوں كو ڈرا كر موت كے گهاٹ
پهنچانا تها۔ اُس كے مُنه سے خون بهه رها تها  ،اور اُس كے بال اُلجهے هوئے اور بے
ترتيب تهے ۔ اُس نے ايك ناپاك آواز سے ڈرائونا قهقهه لگايا۔ميں اپني پوري قوت سے
چالئي٫٫ ،يسوع كے نام ميں ُم جه سے ُدور هو جائو ،،اور وه ؼائب هوگئي۔
بعد ميں ُخداوند يسوع ميرے سامنے ظاهر هوا۔ بحرحال ،اِس بار ميں نے محسوس كيا كه
ُكچه ؼلط تها۔ ميں نے بے چيني محسوس كي اور خوؾ محسوس كيا جب ُخداوند كو ديكها۔
مُجهے اپنے پاسٹر كي بات ياد تهي كه احتياط برتنا كيونكه ابليس بهي نور كے فرشتے كي
مانند ظاهر هو سكتا هے ۔ مُجهے بتايا گيا تها اگر ميں جان نه سكوں تو ؼير زبان ميں ُدعا
كروں يا كالم مُقدس بيان كرتے هوئے فرشتے كو آزمائوں۔ ميں نے اِس يسوع كو ؼير زبان
ميں ُدعا كرنے سے آزمانے كي كوشش كي۔ جس لمحے ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا كي ،
جو ُخداوند كے چهرے كے طور ظاهر هوا تها اُس كا چهره بگڑنا شروع هوگيا اور وه سياه
هوگيا۔ ابليس ميرے پاس يسوع كے بهروپ ميں آيا تها۔ ابليس كي آنكهيں چاروں سمتوں ميں
گهومنے لگيں اور مُجه سے ؼير مركوز نه هوئيں كيونكه وه ُدعا سے ميري توجه هٹانا
چاهتا تها۔
سسٹر بائيك ،بونگ۔نائو
آج ،ميں ؼير زبان ميں ُدعا كررهي تهي  ،تو ُخداوند يسوع ميرے پاس آيا۔ ميں
چالئيُ ٫٫ ،خداوندُ ،خداوند،،۔ يسوع بولے اور كها٫٫ ،روئو مت۔ ميں ُتمهيں عالم
اقدس پر ليجانے كے لئے آيا هوں۔ ميرے ساته آئو،،۔ ُخداوند كے چهرے ميں
20

رحم تها جب اُس نے ميرا هاته پكڑا۔ جب كبهي بهي ميں عالم اقدس كي سير كو گئي ميں اُن
سب بهيدوں پر حيران هوتي هوں جو المحدود اور ابدي هيں۔ ميں انوكهے نظاروں پر حيران
هوتي هوں۔ ميں محسوس كرتي هوں كه سارے عالم اقدس كو ديكهنے اور تجربه كرنے كے
لئے شايد هميشه تك كا وقت لگے۔ يسوع نے مُجهے كها كه جائو اور عالم اقدس كے چرچ كا
مشاهده كرو۔ جيسے هي هم وهاں پهنچے تو ميں ايك مهيب عمارت كو ديكه كر ششدر ره
عالم مدهوشي ميں تهي۔ وه اتني بڑي تهي  ،وه يوں لگتي تهي
گئي۔ ميں چالئي٫٫ ،واه ،،،ميں ِ
جيسے آسمان كو چهو رهي هو۔
بعد ميں  ،جب هم عالم اقدس كي سير كررهے تهے ،يسوع نے كها٫٫ ،بونگ۔نائو ،آئو عالم
اقدس كے بُلند ترين مُقام كي سير كريں،،۔ جب هم اونچائي پر گئے تو ميں عالم اقدس كے
بهت سے مختلؾ مقامات كو ديكه سكتي تهي۔ميں نے بهت سے فرشتے ديكهے اور بهت سے
مختلؾ قسم كے پهولوں كے ساته ايك مهيب باغ كو بهي۔ يه ميرے لئے ناممكن تها كه ميں
مختلؾ قسم كے پهولوں اور پودوں سب كو گِن سكوں جو ميں نے ديكهے۔ ميں ايك صاؾ و
شفاؾ المتناهي سُمندر كو ديكه سكتي تهي ۔ وهاں پاني پر بهت سے خوبصورت بحري جهاز
تير رهے تهے۔
بعد ميں ،ميں واپس ُدنيا ميں آ گئي ،حتي كه ميں ابهي ابهي عالم اقدس كي سير كركے آئي
تهي ،مُجهے پهر دوزخ ميں اپنے بهائي اور والدين كي ياد آئي۔ ميں كئي گهنٹوں تك روئي
اور ميں نهيں جانتي تهي كه كيا كروں۔ جلد هي پندره فرشتوں كا گروه مُجه پر ظاهر هوا۔
ُ ٫٫خداوند نے هميں حُكم ديا هے كه ُدنيا ميں جائو اورسسٹر بائيك ،بونگ۔نائو كو تسلي
دو۔اِسي لئے هم يهاں آئے هيں،،۔ اُنهوں نے ميرے گرد دائره بنايااور مُجه سے تسلي دينے
والے الفاظ سے مُنادي كرنے لگے۔ جلد هي ميں پرسكون هوگئي ،اور ميرے آنسو پونچهے
گئے۔
بعد ميں ،جب ميں نے ُدعا جاري ركهي ،اچانك ميں نے عالم اقدس كو كهُلے هو ئے ديكها
اور ُخدا باپ اپنے آسماني تخت پر بيٹها تها۔ وه بوال اور اُس نے مُجهے رونا ختم كرنے كو
كها۔ پاك روح آيا اور اُس نے مُجه سے سرگوشي كي٫٫ميں
ُتمهيں اور سسٹر كينگ ،هُئيون ۔جا كو شفا اور پاك روح كي
بخشش ُدونگا۔ تاهم ُتم اُس كي تالش كرو ،،جب يسوع باپ كے
پاس كهڑا تها ،اُس نے مُجهے كها٫٫ ،بونگ۔نائو ،جب ُتم ُدعا
كے دوران كمزور اور تهك جائو گي تو ميں ُتمهيں پاك روح
سے مسح كرونگا،،۔
ُكچه دير بعد ،يسوع سخت الفاظ ميں بولنا شروع هوگئے،
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يسوع نے كها كه كليسيائيں اور ُخدام اُس كي بے فائده عبادت كررهے هيں۔ وه انسانوں كي
روايات اور كاموں كي پيروي كرتے هيں۔ اُن كي مختصر عبادتيں هيں اور پيؽام سے عاري
هيں پرستش اور عبادت كے دورانئے ميں طوالت ناقابل قبول هو گئي هے۔ وه اِس كي زياده
فكر ركهتے هيں كه يه كب ختم هوگي۔ تبليػ كا دورانيه كم كرديا گيا هے۔ يسوع اپني پريشاني
كا اظهار كررها تها۔ عام طور پر عبادتيں ايك گهنٹے پر محيط هوتي هيں تا هم بهت سي
عبادتيں ايك گهنٹے سے بهي كم كي هوگئي هيں۔ وه ختم كرنے كي جلدي ميں هوتے هيں۔
يسوع مُنادي كرنے والوں كے بدنوں ميں ظاهر هونا چاهتا هے ليكن پاسٹرصاحبان اُس كي
منادي جسم ميں كرتے هيں نه كه روح ميں۔ وه وقت كي انتظام كاري كے بارے ميں زياده
فكرمند هوتے هيں بجائے روح ميں مُنادي كرنے كے۔ عبادت اور خدمت پر كم وقت صرؾ
كرنے كے سبب  ،بهت سے مُنادي كرنے والے اپنا فارغ وقت  ،ذاتي استعمال ميں التے هيں
جيسے كه كهانا پينا ،جماعت كے ساته سيريں كرنا اور دوسرے معمولي كاموں ميں وقت كا
ضياع كرنا۔ ُكچه پاسٹر صاحبان پُركشش سسٹروں كے فريب اور توجه كے طالب بن جاتے
هيں اور اُن كي ُخوبصورتي پر زياده مركوز رهتے هيں۔ اِس كے عالوه ُكچه پاسٹر صاحبان
اپني جماعت كے ساته مساوي برتائو نهيں كرتے۔ امير اركان كو اُن سے زياده وقت اور
توجه دي جاتي هے به نسبت اُن كے جن كے پاس كم دولت هوتي هے ۔ اِس قسم كے پاسٹر
ُخدا كے جالل كے لئے ُدعا ميں مناسب وقت نهيں ُگزارتے ،بلكه وه معمولي طريقے سے
ُدعا كرتے هيں جو همارے ُخداوند كے لئے ناكامي اور حوصله شكني كا باعث هوتي هے۔
پيؽامات پاك روح كي هدايات سے نهيں هوتے۔ يه پيؽامات پاسٹر كے علم اور اُن كے بدن
كي قوت سے هوتے هيں ۔ وه پيؽامات جو پاك روح كي هدايت سے نهيں هوتے وه مختصر
اور بے فائده منادي هوتے هيں ۔ منادي كرنے والے چُنتے هيں كه وه پاك روح كي راهنمائي
نه پائيں بلكه جماعت كي رضا۔ يسوع چاهتا هے كه وه پاسٹر صاحبان كو ُخدا كے جالل كے
لئے اُنهيں قوت سے مسح كرے اور استعمال كرے۔ بحرحال ،منادي كرنے والوں نے اپني
مرضي سے ُخداوند كے مسح كو ڈهونڈنا چهوڑ ديا هے۔ اب اُن كا جسماني ذهن اُن كے روح
پر حكمراني كرتا هے ۔ بهت سے منادي كرنے والے ُخدا كے دل اور ارادوں كو محسوس
نهيں كرسكتے۔ ُخدا بهت زياده اُداس هے ۔ جب چرچ كي تعمير يا وسعت كي جاتي هے تو
ُكچه منادي كرنے والے يه اپنے جالل اور فخر كے لئے كرتے هيں ۔ اُن كے دلوں ميں
عمارت ُخود اُن كے لئے ايك يادگار هوتي هے ۔ اِس قسم كے پاسٹر ُدعا ميں بهت كم وقت
ُگزارتے هيناور وه ُدنيا كي ماده پرستي ميں گهرے هوتے هيں۔
جب ُخداوند مُجهے يه بتا رها تها  ،ميں نے اُس كے چهرے پر ُدكه كا اظهار ديكها۔ حاالنكه
بهت سے منادي كرنے والے اپني مخصوص عمارتوں پر فخر كرتے هونگے  ،عالم اقدس
اُنهيں معمولي گردانتا هے ۔ آسماني راسته ُدنيا سے بهت بُلند هے ؛ كوئي ُدنيا ميں جسے اهم
سمجهتا هے وه عالم اقدس ميں عارضي هے۔ يسوع نے مُجهے بتايا٫٫ ،سب پاسٹر شرير نهيں
هيں؛ تا هم نافرمانوں كي تربيت هوگي۔اگر وه توبه نهيں كريں گے تو وه دوزخ ميں ڈالے
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جائيں گے۔ دوزخ ميں اُن كو اذيت دي جائے گي اور تهوڑي مُدت ميں  ،ميں ُتمهيں وهاں لے
جائوں گا جهاںُ ،تم اُن كو ديكهو گے جو اُن سے پهلے جا چُكے هيں،،۔
بعد ميں اُس دن ،مُجهے ُكچه سمجهنے كے لئے ُخداوند كي ضرورت پڑي۔ ُكچه ايماندار ،جو
كافي برسوں سے مسيحي تهے  ،اُنهوں نے مُجهے بتايا كه جب كوئي مرتا هے تو وه دوزخ
ٰ
دعوي كرتے تهے كه كوئي شخص اُس وقت دوزخ يا عالم
يا عالم اقدس ميں جاتا هے۔ وه
اقدس ميں نهيں جا سكتا جب وه ابهي زنده هي هو۔ وه كهتے تهے كه يه بكواس تها۔ وه كهتے
تهے كه ميري كليسيا كو مذهبي تعليم اور اعتقاد پر كوئي مسئله تها۔ وه هماري ُدعائيه
مجلسوں اور اُس كي طوالت كا تمسخر اُڑاتے تهے ۔ وه يه بهي كهتے تهے كه پاسٹر كِم اور
اُس كي كليسيا بدعت هوگي۔ پس ميں نے ُدعا كي٫٫ ،مهربان ُخداوند ،كيا هماري كليسيا
واقعي بدعت هے؟ ميرا خاندان كا كيا بنے گا؟ُ ،،خداوند نے كها٫٫ ،بدعت كيا هوتا هے؟لوگ
اپنے تفرقات ،مسلكوں اور مذهبي تعليمات كي بنا پر ايك دوسرے پر تنقيد كررهے هيں اور
عدالت كررهے هيں ۔ وه ُگناه كررهے هيں ۔ بحرحال ،ميں ُتمهاري كليسيا سے بهت ُخوش
هوں ۔ ُتم اور ُتمهاري كليسيا كے اركان رات بهر بؽير وقفے كے ُدعا كرتے هيں ۔ وه جو ُتم
كو اذيت ديتے هيں اور بدعت كهتے هيں جانيں گے كه ميں زنده هوں اور ميں ُخداوند هوں۔
ُتم نے بيماروں كو شفا دينے كي بخشش پائي هے اور بدروحيں بهي نكال سكتے هو۔ ُتم پاك
روح كي هدايت ميں زندگي ُگزارتے هو،،۔ يسوع نے بات جاري ركهتے هوئے كها٫٫ ،وه
لوگ ايك دوسرے كي عدالت كرتے هيں اور تنقيد كرتے هيں اُن كي هولناك عدالت هوگي۔
اُنهيں ُتم كو گمراه مت كرنے دو۔ ميں تمهاري ُدعا سے بهت متاثر هوں۔ گهبرائو مت۔ ميں
تمهاري اور تمهاري كليسيا كي حفاظت كرُ ونگا۔ حاالنكه يه ميري خواهش هے كه ميں اپنے
آپ كو اپنے سب لوگوں پر ظاهر كروناور اُنهيں روحاني نعمتيں بخشونليكن وه مُجهے
ڈهونڈتے نهيں۔ بهت سے ميري مرضي موافق ُدعا نهيں كرتے،،۔ ميں نے اُس سے پوچها،
٫٫يسوعهماري كليسيا كا كيا بنے گا،،۔ يسوع نے كهاُ ٫٫ ،تم پاك روح سے معمور هونے والے
خوش نصيب هو اور اتني جلدي ؼير زبانوں كي نعمت پانے والے هو۔ جماعت مقدس آگ
محسوس كرے گي اور پائے گي،،۔
طويل عبادتوں كے دوران پاسٹر كِم نے پاك روح كے مسح كي قوت سے بهرپور منادي كي۔
ُكچه سمجهتے هونگے كه هم طويل عبادتوں كے دوران اُونگهتے هونگے ،تا هم موثر
منادي ،تمجيد ،ستائش ،اور پرستش سب اتنے جذبے سے كي جاتي تهيں كه هم توانئي سے
بهرپور تهے اور ساري رات اگلے دن تك جاري ركه سكتے تهے ۔ايك دن همارے پاسٹر نے
اتني قطعيت سے منادي كي كه اُس كا چهره سُرخ هوگيا۔ واعظ كے دوران  ،جو اتنا جاندار
تها  ،ميں نے ُخدا كے جاللي تخت كي رويا ديكهي ۔ ُخدا باپ مسح كرنے واال تيل انڈيل رها
تها ۔ يوں لگتا تها كه پاك روح پاسٹر كو آگ سے م سح كررها تها ۔منادي اور زياده دلكش اور
جاندار هوگئي۔ ميں نے ُخداوند يسوع كو شادماني سے مسكراتے ديكها۔ ُخداوند نے ايك
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فرشتے سے كها كه وه دلجمعي سے عبادت كے واقعات كا اندراج كرے ۔ فرشتے نے حُكم
مانا اور فرمانبرداري كي ۔
كليسي كے بارے ميں  ،اُن كي بهت سي برانچيں تهيں
ا
ميں نے يسوع سے ايك اور عالمگير
حتي كه كوريا ميں بهي۔ ُكچه كهتے هيں كه اُن كے اركان اپني تاريخ اور روايات كي بنا
پرعظيم هيں ۔ ٫٫كيا وه هماري طرح ايماندار هيں؟ ،،ميں نے يسوع سے پوچها۔ يسوع نے
جواب ديا٫٫ ،اگر وه مُجه پر ايمان ركهتے هيں تو وه نجات پائيں گے۔ ليكن وه كليسيا ُخدا كے
كالم كا ُدنيا سے بياه كرنے سے تحقير كرتے هيں،،۔
جب هم رويا ميں اُس مخصوص كليسيا كي بات كررهے تهے تو مُجهے بدروحوں كا بادشاه
دكهايا گيا ۔ يه ناپاك شيطان اُس مخصوص كليسيا كے ساته اپنے منصوبے كے سبب پريشان،
گهبرايا هويا اور خائؾ دكهائي دے رها تها۔ يسوع نے كها٫٫ ،بهت سے ُخدا كے لوگ ابليس
اور بدروحوں سے العلم هوتے هيں ۔ ميرے لوگ وفاداري سے اپنے ُدشمن كو كم توجه
دئيے زندگي ُگزارتے هيں ،تا هم ابليس آپ كے كام ميں رُكاوٹ ڈالنے كي كوشش كريگا۔ بڑا
حوصله ركهنا،،۔
بعد ميں ،جب ميں پاسٹر كے پاس ُدعا كررهي تهي ،ايك بڑا اژدها
نمودار هوا۔ حيوان سامنے والے دروازے سے داخل هوا۔ وه آسمان كي
طرح بُلند لگتا تها۔ حيوان كا مُكمل ؼصے واال انداز تها۔ وه اپنے ناك كو
بل ديتا رها۔ اژدها بوال٫٫ ،ميں تمهارے بدن كے اندر داخل هونا چاهتا
هوں ۔ ُتمهاري همت كيسے هوئي كه مُجهے چيلنج كرو ميں دوزخ كا
بادشاه هوں دوزخ ميں سب خوؾ سے ميري تابعداري كرتے هيں۔ ُتم
اپنے آپ كو كيا سمجهتے هو؟ ُتم ُكچه بهي نهيں هو۔ ُتمهيں كوئي حق نهيں كه ميري شناخت
ظاهر كرو۔آها ،ميں اب جانتا هوں كه ُتم كون هو ۔ ميرے ايك ماتحت نے ابهي مُجهے
ُتمهارے بارے ميں بتايا هے ۔ قبل ازيں ميں نے اُس ماتحت كو حُكم ديا تها كه بهت سے
لوگوں كو دوزخ كي جانب ليكر جائے۔ تا هم وه ناكام واپس آيا۔ جب ميں نے اُس سے پوچها
كه وه كيوں ناكام هُوا هے تو اُس نے كها٫ ،اَے ميرے بادشاه ،آپ ُخود جا كر ديكه ليں يه اتنا
مُشكل كيوں هے۔ ميں نے سمجها كه ميں آساني سے لوگوں كو ُخود ُكشي پر مجبور كرلُوں
گا۔ تا هم ،مسحيوں كي ُدعائيں بهت جاندار هيں٫ ،،يه ُتم كيا كهه رهے هو؟ ،ميں نے ماتحت
دعوے كي تصديق كرنا تهي ۔يه درست تها ،يه تقريبا ً ناممكن تها
كو ڈانٹا۔ مُجهے ماتحت كے
ٰ
كه اِن ُدعائوں كا مقابله كيا جائے ،،۔ حاالنكه اژدها نے هميں ڈانٹا اور دهمكايا ،هم محفوظ
تهے كيونكه يسوع نے هماري حفاظت كي۔ اژدها گندي زبان استعمال كرتے هوئے چاليا
٫٫ميري راه ميں رُكاوٹ حائل كي گئي،،يسوع نے حيوان كو جواب دياُ ٫٫ ،تم اپنے آپ كو
كهاں سمجهتے هو كه هو؟ بدتميزي اور ُؼصه مت كرو۔ خبردار اگر ُتم نے ُخداوند كي كليسيا
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كے ايك فرد كو بهي چهُوا ،تو ُتمهيں سزا ملے گي اور ميرا باپ ُتمهيں مارے گا،،۔ حيوان
پريشاني ميں تها اور وه پهر اچانك ؼائب هوگيا ۔ يسوع نے كها٫٫ ،دوزخ ميں اُس اژدهے نے
تمهيں بدروحوں كے بادشاه هونے كے ناطے دهوكه دينے كي كوشش كي ۔ يه اُس خاص
حيوان كا پهال ظاهر هونا هے ۔ اُس نے هميشه ُدنيا ميں اپنے ماتحتوں كو بهيجا هے تا كه
اُس كا كام كريں ۔ بؽير وقفے كے دلجمعي سے ُدعا كرو۔ هميشه خبردار رهنا اور گهبرائو
مت ،كيونكه تثليثي ُخدا هميشه تمهاري حفاظت كرے گا ۔
ُ
يونگ۔ڈو:
پاسٹر كِم ،
يه منگل تها اور باهر منفي پندره درجے سرد هوائوں كے سبب كهر جمي هوئي تهي ۔
موسمي صورتحال كے باوجود چار اركان منادي كرنے كے لئے گئے ۔ ليكن اُنهوں نے ايسا
كرنے سے قبل ،اُنهوں نے اپنے آپ كو پاك روح كي قوت اور ُدعا كے وسيله سے دلجمعي
سے تيار كيا۔ ُخداوند نے اُنهيں مقدس آگ سے مسح كيا۔ چاروں نے اور زياده موثر طريقے
اور كاميابي سے منادي كرنے كے لئے ايك كهيل كے منصوبه پر بات چيت كي ۔ وه جانتے
تهے كه ُخداوند كا كام تهكاوٹ كو باالئے طاق ركهتے هوئے كرنے سے كونسا انعام اُن كا
انتظار كررها هے ۔ وه سب دير سے واپس آئے اور شادماني سے بهرے هوئے تهے ۔
 ٫٫پاسٹر ،هميں اندازه نهيں تها كه منادي كرنا اتنا لطؾ اندوز اور مزے كا هوگا ،،،اُنهوں نے
كها۔
========== گيارهواں دن =========
كِمُ ،جو۔ائيون:
جب ميں سنجيدگي سے ُدعا كررهي تهي تو ايك برق روشني ميرے سام نے
ظاهر هوئي اور اُس روشني كے سامنے يسوع كهڑا تها۔٫٫جُ و۔ائيون ،ميں
ُتمهيں پيار كرتا هوں۔ باقاعدگي سے ُدعا كرو ،دلجمعي سے ُدعا كرو ،اور
اپنے پورے دل سے ُدعا كرو۔ رُكنا مت،،۔ ميں نے حرارت محسوس كي
اور ميں يسوع كو اور واضح طريقے سے ديكه سكتي تهي ۔ پهر ميں
جانتي تهي كه كيوں يسوع نے مُجهے اپنے هاته اوپر كرنے كو كها تها ۔
ميں يسوع كو اور واضح ديكه سكتي تهي جب ميں نے ايسا كيا ۔ ميں نے
اُسے بتايا٫٫ ،واه ،ميں آپ كو اور واضح ديكه سكتي هوںُ ،خداوند ،ميں
يه پسند كرتي هوں ،يسوع ُ
شكريه ،،۔ ميں اچها محسوس كررهي تهي پس
ميں ُكچه دير كے لئے رُكي تا كه اپني ُخوشي سے لُطؾ اندوز هوسكوں۔ اُسي
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وقت ايك بدروح نمودار هوئي۔ وه اندهيرے سے بهي زياده سياه تهي ۔ ميں نے اُسے يسوع
كے نام ميں بهگايا ،اور پهر ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي۔
ليُ ،يو ۔ كئيونگ:
جب ميں ؼير زبان ميں ُدعا كررها تها تو ايك لمبي بهوئوں والي بدروح ظاهر هوئي۔ وه رو
رهي تهي اور التجا كررهي تهي كه اُس كي سُنوں جو وه كهنا چاهتي تهي ۔ ٫٫بهت سردي
هے اور مُجهے بهت ٹهنڈ لگ رهي هے ۔كيا كوئي طريقه هے كه ُتم مُجهے اِس سردي سے
بچا سكو؟،،۔ميں نے جواب ديا ٫٫ ،اَے ناپاك بدروح ،يسوع كے نام ميں مُجه سے چلي
جائو،،۔
سسٹر بائيك  ،بونگ ۔ نائو:
آج يسوع مُجهے عالم اقدس كو ليكر گئے ۔ كوئي انساني الفاظ ميں عالم اقدس كے نظارے كو
بيان نهيں كرسكتا ۔ هم باپ كے تخت كے سامنے تهے ۔باپ كا جالل اور شان وشوكت اتنا
عظيم تها كه ميں اپنا سر نه اُٹها سكي۔ ميں اُس كے سامنے جهُك گئي۔ باپ كي خوشبو ناقابل
بيان تهي۔اُس كي شان و شوكت عظمت سے باال تر تهي۔ ميں نے باپ كي ايك جهلك ديكهنے
كے لئے سر اُٹهانے كي كوشش كي ،ليكن ُنور كي خالص چمك نے مُجهے ايسا كرنے سے
باز ركها۔ ُخدا باپ ُنور هے ۔ فاني ذهن اُس كے جاه و جالل كا تعين يا اندازه نهيں كرسكتا ۔
ُخدا باپ كي وسعت يوں نماياں تهي حاالنكه وه آسمان كي ساري گهرائيوں اور اوُ نچائيوں كو
ڈهانكے هوئے تها۔ اُس كا تخت يوں تها جيسے وه
مشرق سے مؽرب تك آسمان كے انتها كو ڈهانپے هوئے
تها ۔ يوں لگتا تها كه بادلوں كا ايك هجوم اُس كے تخت
كے گرد تها۔ سورج سے زياده چمكدار نور نيچے برس
رها تها ۔ ميں اپنے آپ كو مٹي كا داغ محسوس كررهي
تهي جب ميں ُخدا كے سامنے كهڑي تهي ۔
بعد ميں جب ميں عالم اقدس سے واپس آ رهي تهي تو
ايك فرشته مُجهے زمين تك چهوڑنے آيا۔ ليكن جب هم
ُدنيا ميں واپس جا رهے تهے تو بدروحوں كے ايك ؼول
نے همارا پيچها كيا ۔ بدروحيں بهت بدصُورت اور خوفناك تهيں ۔ ايك اژدها تها ،ايك اور
سانپ تها ،ايك اور كا مينڈك كا سر تها اور ايك كا انساني سر تها ۔ وه قهقهے لگا رهي تهيں
جب همارا پيچها كررهي تهيں ۔ميں نے فرشتے سے كها٫٫ ،كيا هم اور تيز جا سكتے هيں ،،۔
بدروحيں پهلے هي هم سے آگے تهيں اور همارا چرچ واپس جانے كا راسته روك رهي تهيں
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۔ ديگر بدروحيں همارے پيچهے تهيں اور حمله كرنے هي والي تهيں ۔ فرشته چالياُ ٫٫ ،خداوند
 ،مهرباني سے اب آ جائو،،۔ جيسے هي فرشته چالياُ ،خداوند همارے سامنے آ كهڑا هُوا۔ ايك
طاقتور اور تحكمانه آواز سے اُس نے بدروحوں كو ڈانٹاُ ٫٫ :تمهاري همت كيسے هوئي كه
ميرے بچوں پر حمله كرنے كي كوشش كرو ،ابهي چلي جائو  ،،ايك سيكنڈ كے اندر هي ،
بدروح ؼائب هوگئي ۔
========== بارهواں دن =========
سسٹر بائيك ،بونگ ۔ نائو:
ميں ؼير زبانوں م يں ُدعا كررهي تهي اور كوئي تيس منٹ ُدعا ميں ُگزارنے پر ميں پانچ
فرشتے اپني طرؾ اُڑتے هوئے آتے ديكهے۔ ميں نے فرشتوں كو آزمانے كا فيصله كيا تا كه
جان سكوں كه وه فرشتے هيں اور نه كه بدروحيں۔ ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي ۔
ميں نے اُن كے چهروں پر دوستانه مُسكراهٹ ديكهي اور فرشتوں نے اپنے آپ كو دوستوں
كے طور پيش كيا جب ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا جاري
ركهي ۔ ميں نے تصور كيا كه ميري دلجمعي سے ُدعا
فرشتوں كي دوستوں كے طور تصديق كرے گي۔ تاهم،
تهوڑي هي دير بعد اُن كے سفيد لبادے سياه ميں تبديل
هوگئے اور اُن كے فرشتانه پر ؼائب هو گئے ۔ جب وه
حركت كرتے تهے تو اُن كے جسم پيچ و تاب اور بل
كهاتے تهے۔ ميں نے زور و شور سے ؼير زبان ميں ُدعا
جاري ركهي اور وه فرش پر گرنا شروع هوگئے۔ حقيقتا ً ،
ؼير زبانوں ميں ُدعا كرنے كي رُ وحاني نعمت عظيم اور
قوت سے بهرپور هوتي هے۔ جلد هي وه اُن بهوتوں كي مانند دكهائي دينے لگے جو ميں نے
فلموں ميں ديكهے تهے ۔ وهاں كئي هيبت ناك دكهائي دينے والي مخلوقات تهي جو اتني
ڈرائوني تهيں۔ ميں نے اُن سب كو ايك ايك كركے يسوع كے نام ميں بهگا ديا ۔ وه سب بهاگ
گئے ۔ ميں جب بدروحوں كو نكال رهي تهي تو ايك يسوع كے روپ ميں آيا اور كها،
٫٫بونگ۔نائو ،ميں ُتمهارا ُخداوند هوں ،مُجه پر بهروسه كرو ،،۔تا هم اُس كي آواز تيز تهي
اور اُس كا رويه عجيب تها ۔ جب كبهي بهي پهلے يسوع ميرے پاس آيا تها تو وه نرم،
پُرسكون اور پُرامن هوتا تها ۔ ليكن اب ميں خوؾ ذده اور پريشان تهي ۔ميں نے محسوس كيا
كه ميرے سر كے بال كهڑے هونے شروع هوگئے تهے ۔ اعتماد كے ساته ميں چالئي،
٫٫يسوع كے نام ميں ،مُجه سے چلے جائو،،۔ وه ايك عجيب ڈرائوني جانور ميں تبديل هوگيا۔
اُس نے مُجه پر حمله كيا ليكن كئي بار پُكارنے پر وه بهاگ گيا۔
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پهر ايك اور بدروح نمودار هوئي۔ يه بهت پُركشش تهي۔ ميں نے سوچا٫٫ ،اِس طرح
كي عورت كيونكر اتني ُخوبصُورت دكهائي دے سكتي هے؟ ،،وه بدروح ُدنيا ميں
سب عورتوں سے زياده حسين تهي۔ ُخوبصُورت بدن كے ساته ُدبلي پتلي ،جو
عُمده بزنس سُوٹ پهنے هوئے تهي ۔ وه كسي ماڈل گرل كي مانند چال چلتے
هوئے دهيرے دهيرے ميري طرؾ آئي۔ وه مُجهے سالم كرنے كو جهُكي اور
كهاُ ٫٫ ،تم كتنے عرصے سے ُخداوند كي كليسيا ميں شامل هو؟ ،،ميں نے سوال
كو نظر انداز كيا اور ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي ۔ وه ميرے سامنے جهُكي
اور حاالنكه وه نهايت نزاكت بهري اور پاكيزه لگ رهي تهي  ،ميرے جسم كے
رونگٹے كهڑے هوگئے ۔ جلد هي اُس كا چهره دو حصوں ميں بٹ گيا اور وه ايك
خوفناك صُورت ميں تبديل هوگئي۔ بدروح چالئي٫٫ ،آگے بڑهو اور ُدعا كرو ،ليكن يه
اتنا آسان نهيں هوگا  ،ميں نهيں جائونگي،،۔ بدروح نه گئي۔ ميں نے ُخداوند كو يه
كهتے سُنا٫٫ ،بونگ۔نائوُ ،دعا بند مت كرو۔ مستعدي سے ُدعا كرو۔ ميں بدروح كو
ڈانٹوں گا اور روكوں گا،،۔ اچانك ،بدروح هوا ميں اُڑي اور واپس ايك ُخوبصُورت عورت
ميں بدل گئي ۔ اِس مرتبه وه ايك ُخوبصورت شادي كا لباس پهنے هوئے تهي ۔ وه نهايت
حسين و جميل دكهائي دے رهي تهي ۔ وه عورت اُڑتي هوئي ميري طرؾ نيچے كو آئي ،
اپني بڑي بڑي گول آنكهيں جهپكاتے هوئے ۔ ُخداوند نے ميرے كان ميں سرگوشي كي اور
كهاُ ٫٫ ،دعا جاري ركهو اور ديكهو وه كيسے ايك ُخوبصُورت عورت سے واپس بدصُورت
بدروح ميں تبديل هوتي هے ،،۔ ميں نے مُستعدي سے ُدعا جاري ركهي جيسے ُخداوند نے
حُكم ديا تها ۔ جلد هي وه ايك بدصُورت بدروح ميں تبديل هوگئي اور سرزنش پر وه بهاگ
گئي۔
بعد ميں ،يسوع نے دوزخ ميں ايك مقام مُجهے دكهايا جو ريڈ الئٹ ڈسٹركٹ كهالتا هے ۔ميں
نے جسموں سے ڈهكا هوا ايك بڑا پهاڑ ديكها ۔ لوگوں كے جسم چهوٹے سفيد كيڑوں سے
ڈهكے هوئے تهے اور اُن كے هاته بندهے هوئے تهے ۔ ليكن لوگوں نے اُن كيڑوں كو
هٹانے كي كوئي كوشش نه كي ۔ يه كيڑے اُن كي جلد ،نتهنے ،مُنه اور كانوں ميں داخل هو
رهے تهے ۔ كيڑوں كا اُن كے جسموں كو كهانے سے وه لوگ جلد هي بدصُورت شكلوں اور
پهر ڈهانچوں ميں تبديل هو گئے ۔ وه بے زبان درد ميں تهے ۔ ميں نے پوچهاُ ٫٫ ،خداوند  ،يه
لوگ اتني شديد اذيت ميں يهاں كيوں هيں ؟ ،،يسوع نے كها٫٫ ،اِس جگه پر يه وه عورتيں
هيں جو اپنا جسم فروخت كرتي رهي هيں ۔ اور مرد وه هيں جو اُن عورتوں كے ساته
زناكاري كے مُرتكب هوئے هيں ،،۔ وهاں اتني تپش تهي اور ميں جان كني ميں وهاں سے
جانا چاهتي تهي ۔
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كِم ُ ،جو ۔ ائيون:
آج بدروحوں ،شياطين اور اژدهوں كے التعداد حملے هوئے  ،ليكن يسوع كي قُدرت سے هر
ايك بهاگ گيا ۔ پهر بدروحوں كا ايك ؼول آيا جن كے جسم نه تهے  ،درحقيقت وه عجيب
طور آنكه كي شكل ميں تهے ۔ وه چالتے رهے ُ ٫٫ ،دعا مت كرو۔ هم ُتمهاري توجه هٹا
دينگے  ،،۔ بار بار وه دهراتے رهے ۔ ڈرے هوئے  ،ميں چاليا٫٫ ،يسوع كے نام ميں  ،مُجه
سے ُدور چلے جائو،،۔ ليكن وه ابهي بهي موجود تهے اور اُنهوں نے عجيب قسم كا شور
كرنا شروع كرديا ۔ جلد هي ُخداوند واپس آئے اور كها٫٫ ،جُ و ۔ائيون  ،ميرے سوا كسي اور
كو مت سُننا يا ديكهنا  ،،اُس نے ميرے كان اپنے هاتهوں سے ڈهك دئيے اور كها ٫٫ ،جُو ۔
ائيون ُ ،تم ميرے ساته بات كرسكتے هو ،،۔ بدروحيں اُس كي موجودگي پر منتشر هوگئيں ۔
========== تيرهواں دن =========
كِم ُ ،جو ۔ ائيون:
آج بدروحوں كا بهت بڑا حمله تها۔ جب ميں ُدعا كررها تها تو مُجهے تاريك مُقام پر منتقل
كرديا گيا جو ميں جانتا تها كه دوزخ هے ۔ ميں نے بهت سي بدروحوں كو ديكها جو ايك بڑي
ناپاك مخلوق كے گرد جمع تهيں ۔ يه بڑي مخلوق مشتعل اور جهگڑالو دكهائي دے رهي تهي
۔ وه چيخي اور سب سمتوں ميں دوڑي جيسے وه بے چين اور پريشان لگ رهي تهي ۔ يه
بڑي مخلوق ديگر بدروحوں كي رهنما لگ رهي تهي جو التعداد تهيں ۔وه بدروحيں بڑي
مخلوق كے احكامات كا انتظار كررهي تهيں ۔ جب حُكم ديا گيا  ،تو التعداد بدروحيں هوا ميں
اُڑيں اور همارے چرچ كے سامنے نمودار هوئيں ۔ اُن كي رفتار بهت تيز تهي ايك سيكنڈ
سے بهي كم۔ سب بدروحوں نے پانچ ساله مينا سميت ساري جماعت پر حمله كرديا ۔ ليكن
جب وه اپني ُدعائيه زبان ميں چيخي٫٫ ،بابايا ،،،تو اُس كے پاس كي بدروح گر پڑي ۔ حمله
ايك دم اُن سب كے خالؾ تها جو ؼير زبان ميں ُدعا كررهے تهے ۔ بدروحيں سب ايك ايك
كركے گر پڑي ۔ شيطان نے چيخ كر حُكم ديا  ٫٫ ،سب سُنو ،پاسٹر كِم پر حمله كرو  ،اگر
قيادت گرے گي تو باقي سب آساني سے گر جائيں گے ۔ اَے احمقوُ ،تم كِس بات كا انتظار
كررهے هو ؟ پاسٹر كِم پر پوري قوت سے حمله كرو،،۔
اچانك ،بدروحوں كي ايك بڑي تعداد نمودار هوئي اور پاسٹر كِم پر حمله آور هوئيں۔ ليكن جو
بعد ميں هُوا ،وه بهت حيران ُكن تها ؛ بهت سے حمله آور بدروحيں محض نيچے گر پڑيں ۔
بدروحيں زخمي اور شكست خورده تهيں ۔وه سب ڈري هوئي تهيں كه يه سب اچانك كيا هوگيا
۔ ايك بار پهر  ،اُس ناپاك قوت نے حمله كرنے كي كوشش كي  ،ليكن اُنهيں هر طرؾ سے
شكست هوئي۔ حملے جاري رهے ليكن نتيجه وهي رها ۔ وه پاسٹر كو چهو بهي نه پائے ۔ جب
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اُن بدروحوں كو اندازه هو گيا كه اُن كے حملے بے فائده تهے  ،وه سب خوؾ ذده هوگئے
اور اُس سے ُگريز كيا ۔ وه محض اُس كے گرد گهومتے رهے اور پاسٹر كے قريب جانے
كي جُرات نه كي ۔ جب ميں نے پاسٹر كي طرؾ ديكها تو وه اِس سے بے خبر تها كه كيا هوا
تها۔وه گرم جوشي سے اپني هاته اُٹهائے اور گهٹنے ٹيكے ؼير زبان ميں ُدعا كررها تها ۔
كرت
جب بدروحيں اُس كے گرد گهوم رهي تهيں تو وه گرجدار آواز ميں ؼير زبان ميں ُدعا ا
رها ۔ پهر خوؾ ذده بدروحيں ديوار كي جانب اُٹها پهينكي گئيں اور ٹوٹ كر ٹكڑے ٹكڑے هو
گئيں۔ وه سب خوؾ سے چيختي چالتي رهيں۔ جب ميں نے بدروحوں كو بهاگتے ديكها تو
ميں نے فتح محسوس كي اور فاتحانه هنسا۔ پهر ميں نے ابليس كو ُؼصے ميں چالتے ديكها،
٫٫پاسٹر كِمُ ،دعا مت كرو۔ كيا ُتم سمجهتے هو كه هم تمهيں اِس طرح جانے ديں گے ؟ ميں
تمهيں هالك كر ُدونگا ،ميں قسم كهاتا هوں،،۔ پهر وه اپنے دانت پيستے هوئے شياطين پر
چيخا٫٫ ،اَے احمقو ،اپني پوري قوت سے ُتم ايك پاسٹر سے بهي نهيں نبٹ سكے ؟ جلدي كرو
اور حمله كرو ،،۔ پهر ابليس چيخا ٫٫ ،اؾ ،يه پاسٹر تو درد سر بن گيا هے  ،آه ،ميرا خيال
هے ميں پاگل هو جائونگا۔ پاسٹر كِم كو تنها چهوڑ دو اور آئو جماعت پر حمله كريں ،جلدي
كرو،،۔ بدروحوں نے جماعت پر حمله شروع كرديا  ،ليكن جب اُنهوں نے جماعت پر حمله
كيا ،اُنهوں نے اُن پر پوري قوت سے حمله نه كيا ۔ اُنهوں نے ايك بندے پر چند بدروحوں
كے ذريعے حمله كيا  ،پوري قوت سے نهيں۔ بدروحيں ساري سمتوں ميں پهيل گئيں اور اِس
بار اُنهوں نے جماعت ميں هر شخص پر حملے كا فيصله كيا ۔ وهاں هر قسم كي بدروح تهي
اور وه سب مختلؾ شكلوں اور صُورتوں ميں تهيں ۔ اُن سب كو بيان كرنا ناممكن هے ۔ تاهم،
اِس سے كوئي سروكار نهيں كه كتنے هولناك انداز ميں اُنهوں نے حمله كيا  ،بدروحيں
كامياب هونے ميں ناكام رهيں۔ جماعت كي ؼير زبان ميں ُدعا نے قوت اور قُدرت مهيا كي
كه بدروحوں كو بهگا سكيں۔ جب وه حمله كرتي تهيں تو وه پيچهے جا گرتي تهيں ۔ بدروحوں
كا بادشاه چالياُ ٫٫ ،خداوند كي كليسيا كے لوگوُ ،دعا كرنا بند كرو۔ ُتم كيوں ُدعا كئے جا رهے
هو؟ بدروحوُ ،تم كيا كررهے هو؟ كيا كوئي اُنهيں روك نهيں سكتا؟،،۔ سب بدروحيں ظالمانه
انداز ميں ادهر اُدهر بهٹكتي رهيں ۔ اِس سے كوئي سروكار نهيں كه وهاں كتني بدروحيں
تهيں ،كيونكه بهادر جماعت كي ُدعائوں نے سب كو شكست
فاش دي۔
اُس رات بعد ميں ،ايك اور بدروح نے مُجه
پر حمله كرنے كي كوشش كي ۔ اُس
نے كهاُ ٫٫ ،دعا مت كرو۔ ميں ُتمهاري
توجه هٹائوں گا اور ُتمهيں تنگ كرونگا
تا كه ُتم ُدعا نه كر سكو۔ ميں تمهيں
بيماري كي لعنت ُدونگا۔ ها ها ها ها ،،،وه مكارانه
هنسي۔ ليكن وه بدروح يسوع كے نام كے استعمال ميں شكست
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خورده هوئي۔
حتي كه بعد ميں اُس رات ،ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي  ،مُجهے نيچے دوزخ
ميں لے جايا گيا ۔ ميں اُس مُقام پر تها جهاں ُكچه شياطين ايك لمبا نوكيال نيزه م ستطيلي
شكلوں كے صندوقوں ميں مار رها تها ۔ گندي زبان سے وه چالياُ ٫٫ ،تم سمجهتے هو كه ُتم
پاسٹر هو؟ كِس قسم كي زندگي ُتم نے ُگزاري؟ ميں بهت خوش هوں كه ُتم يهاں ميرے ساته
هو،،۔ بدروح صندوقوں كو مارتا رها جب وه اُن پر لعنت كررها تها۔ صندوقوں ميں سے بُلند،
درد بهري چيخيں نكليں  ،جب ُخون اُن ميں سے نكال۔ ميں نے ؼور كيا كه صندوقوں كے
ڈهكن ٹاٹ سے ڈهكے هوئے تهے اور اُن پر بڑا صليب بنا هوا تها ۔ صندوق ترتيب وار ايك
قطار ميں پڑے تهے اور وه دور تك پهيلے هوئے تهے ۔ ميں ديكه نه پايا كه وه كهاں ختم
هوتے تهے ۔ ميں نے اندازه كيا كه وه تابوت هيں ۔ بدروحيں بيهمانه انداز ميں اپنے نوكيلے
لمبے نيزے اُن ميں مار رهيں تهيں ۔ ميں نے ُخداوند سے پوچها٫٫ ،يسوع ،اِن سابقه پاسٹروں
كے تابوت يهاں كيوں هيں؟،،۔يسوع نے جواب ديا ٫٫ ،يه پاسٹر ميري ُخوشخبري كي تعليم
نهيں ديتے تهے ۔ يه كسي اور خوشخبري كي تعليم ديتے تهے اور وه جو اِن كي پيروي
كرتے تهے وه گمراه هو گئے ۔ يه اِن كا انجام هے ،دوزخ ميں جگه پانا،،۔ يسوع نے كها،
٫٫گمراه پاسٹروں كي بڑي عدالت هوگي ،،۔
دوزخ كے ايك اور حصے ميں ،ميں نے ديگر لوگوں كو اذيت ميں ديكها ،وه چيختے هوئے
ايك بڑے جلتے هوئے فرائينگ پين ميں تهے ٫٫ ،گرم،
آه ،مدد كرو ،،۔ وه بڑا برتن الل سُرخ جل رها تها اور
جب تيل نے اُن كے بدنوں كو چهُوا ،تو اُن كا بدن گهُل
گيا اور صرؾ اُن كي هڈياں باقي ره گئيں۔ وه ابتري
سے اردگرد كودتے رهے۔ پهر اُن كا گوشت واپس آ
جائے گا اور سار عمل پهر شروع هو جائے گا  ،بنا ختم
هوئے ۔ ميں نے يسوع سے پوچها ،انهوں نے كيا كيا
هے ۔يسوع نے كها٫٫ ،جب يه ُدنيا ميں تهے تو اُنهوں
نے اپني بيويوں سے خالؾ زناكاري كي۔ اُنهوں نے اپنا كام چوري چهُپے كيا۔ اور اُن كے
گناه كے سبب وه اذيت ميں هيں ،،۔
بعد ميں يسوع نے مُجهے د وزخ ميں ايك مختلؾ جگه دكهائي  ،جهاں ايك بهت بڑا گڑها تها۔
يه لوگوں سے بهرا هوا تها ۔ لوگوں كے هجوم آگ سے بهسم هو رهے تهے ۔ الل سُرخ آگ
يوں لگتي تهي جيسے اِس كي كوئي اپني هي زندگي هو۔ لوگ گڑهے ميں اندر دوڑ رهے
تهے  ،شديد تپش كے سبب سے چيختے هوئے ۔ يسوع نے بيان كيا ٫٫ ،يه وه لوگ هيں جو
جهوٹے مذهب پر يقين ركهتے تهے يا وه جنهوں نے خوشخبري كو جهُٹاليا،،۔
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========== چودهواں دن =========
كِم ُ ،جو ۔ ائيون:
ميں مُستعدي سے ُدعا كررهي تهي اور ُكچه دير بعد ايك بدروح جو سفيد لباس پهنے نوجوان
عورت كے روپ ميں تهي نمودار هوئي ۔ اُس كے مُنه سے ُخون ٹپك رها تها ۔ ُ ٫٫دعا مت
كرو ،ميں ُتمهيں شكست دينے لگي هوں،،۔ ميں نے جواب ديا٫٫ ،اَے ناپاك بدروح  ،يسوع
مسيح كے نام ميں مُجه سے دور هو جائو،،اور وه چلي گئي۔
پهر ايك بهت ُؼصے ميں الل اژدها ميرے پاس آيا اور بهت سي اور بدروحيں بهي نمودار
هوني شروع هو گئيں ۔ جب ميں اور زياده مُستعدي سے ُدعا كررهي تهي  ،ميں نے زياده
مضبوط بدروح كا ظهور محسوس كيا۔ عجيب طور سے ،اِسي وقت ميں ،ميں نے اپني روح
كو عالم اقدس كے پاس جاتے محسوس كيا ۔ بدروحيں مُجهے ڈرانے سے ميرا عالم اقدس
ميں داخل هونے كو روكنا چاهتي تهيں۔ پس ميں نے اپني آنكهيں بند كئے هوئے اور جوش و
خروش سے ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي ۔ ميں نے اُن سب كو نكالنا چاها ليكن سُرخ
چهرے واال اژدها نه گيا ۔ مُجهے اُسے مسلسل سرزنش كرنا پڑا اور آخر كار وه چال گيا۔
ُخداوند آيا اور وه مُجهے سے بهت متاثر لگتا تها  ،ميري طرح كي نوجوان بدروحوں كو
نكالتے هوئے۔ يسوع نے مُجهے ميرے لقب سے اور ميرے اصل نام سے پُكارا٫٫ ،جُو ۔
ائيون ،كيلوں والي ،تمهارا ايمان ڈرامائي انداز ميں بڑها هے  ،پس اپني آنكهيں بند ركهے
هوئے مستعدي سے ُدعا جاري ركهو،،۔
ميں نے ُدعا پر دهيان ركها اور اچانك ،ميں نے اپنے اردگرد اندهيرا محسوس كيا  ،ٹهنڈي
هوا ميري طرؾ چلنا شروع هوگئي۔ ميں نے فاصلے سے ايك دروازه كهُال ديكها۔ اچانك ،ايك
برق روشني چمكي۔ ميري آنكهيں تقريبا ً كهُل گئيں جب چيرتي هوئي روشني اور تيز هو گئي
 ،ليكن ميں نے جان ليا كه ميں اپني آنكهيں نهيں كهول سكتي۔ خوؾ مُجه پر چهانے لگا اور
پهر يسوع ظاهر هوا۔ اُس نے بيان كرنا شروع كرديا ٫٫ ،جُ و ا۔ ئيون ،جب ُتم ؼير زبان ميں
ُدعا كررهي تهي تو تمهاري روح فرشتوں كے ساته عالم اقدس كے قريب پهنچ گئي۔ تاهم،
بدروحيں تمهيں ڈرانے كے لئے آ گئيں تا كه ُتم اپني آنكهيں كهول لو۔ ليكن ميں نے مداخلت
كي اور بدروحوں كو حُكم ديا كه وه چلي جائيں۔ يه ميں تها جس نے تمهيں آنكهيں كهولنے
سے بچايا۔ جُ و۔ائيون ميرا خيال هے تمهيں اور زياده ُدعا كرنے كي ضرورت هے ميرا نهيں
خيال كه ُتم آج عالم اقدس ميں جا سكو گي،،۔ ميں بهت مايوس هوئي۔ يسوع نے پهر حوصله
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دينے والے الفاظوں سے مُجهے تسلي دي ٫٫ ،جُ و ۔ا ئيون ،مت گهبرائو ،ميں وعده كرتا هوں
كه ميں تمهيں عالم اقدس ميں لے جائونگا اور اُس كي سير كرائونگا،،۔
سنگ:
لي ،هاك۔ ُ
يسوع ميرے پاس آئے اور مُجهے دوزخ دكهاني شروع كردي ۔ دوزخ ميں  ،ميں اُس جگه
پهنچا جهاں ايك بڑي ناپاك مخلوق ُكرسي پر بيٹهي تهي ۔ اُس
كي جسامت اور ذليل كرنے كا انداز بتاتا تها كه وه اُس
رياست كا بادشاه تها۔ اُس مخلوق كے سامنے ايك بڑا
پهندے واال دروازه واقع تها ۔ لوگ اُس پهندے والے
دروازے كے اوپر كهڑے تهے۔ جب وه مخلوق اپنا
پائوں مارتا تها تو اُس پهندے واال دروازه كهُل
جاتا جو لوگوں كو آتشيں الوے ميں گرا ديتا۔ جب
لوگ اُبلتے هوئے الوے ميں گر جاتے تو وه فوراً
آگ پكڑ ليتے اور درد سے چالتے۔ميں نے
يسوع سے اُن لوگوں كے بارے ميں پوچها اور
يسوع نے جواب ديا ٫٫ ،يه لوگ قسمت بتانے
والے تهے  ،اُن قسمت بتانے والوں كے گاهك،
جادوگر ،چڑيليں اور وه لوگ جنهوں نے ُخود ُكشي
كي،،۔ جب ُخداوند نے خپود كشي كرنے والوں كي بات كي  ،تو ميرا انكل جس نے زياده
گولياں كهانے سے خود كشي كي تهي ميري نظروں ميں آ گئے۔ اُسے اُس پهندے والے
دروازے كے پاس كهينچ كر اليا گيا اور كهڑا كرديا گيا۔ مخلوق اپنا پائوں اُٹها كر مارنے واال
تها تا كه پهندے والے دروازے كو كهول سكے۔ ميں نے ُخداوند سے رحم كي درخواست كي
٫٫ ،پليز يسوع ،ميرا انكل الوا ميں گرنے كے خطرے ميں هے ۔ پليز اُس كي مدد كرو
ُخداوند ميرا انكل ،ميرے ساته ه ميشه اچها سلوك كرتا تها۔ انكل ميري طرؾ جلدي سے آ
جائو،،۔ اُداس لهجے سےُ ،خداوند نے كها٫٫ ،هاك سُنگ ،اب بهت دير هو چُكي هے ۔ اب
ُكچه بهي نهيں كيا جا سكتا  ،،۔ جلد هي مخلوق نے اپنا پائوں مارا ،پهندے واال دروازه كهُل گيا
اور ميرا انكل ،دوسروں كے ساته الوا ميں گر گيا۔ وه سب چيخے۔
اُس اذيت كي رياست ميں  ،جو ُخدا كو نهيں جانتے تهے  ،بهت سے بُده مت كے راهب تهے
ُ ،كچه ُگمراه مسيحي تهے اور ُكچه وه تهے جو چرچ يسوع كے عالوه كسي اور وجه سے
جاتے تهے ۔
دوزخ كے ايك اور مقام پر ،يسوع نے مُجه سے كها٫٫ ،هاك ۔سُنگ ،ؼور سے ديكهو،،۔ وهاں
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بهت سے لوگ چهوٹے بڑے سانپوں كے گهيرے ميں تهے ۔ وه سب مضبوطي سے ايك
دوسرے سے جُڑے وهئے تهے ۔ بڑے سانپ لوگوں كے سروں كے گرد چمٹے هوئے تهے
جبكه چهوٹے سانپ لوگوں كے بدنوں كے گرد چمٹے هوئے تهے ۔ چهوٹے سانپ مسلسل
ٹكراتے اور ڈستے تهے ۔ لوگ درد سے چال رهے تهے ۔ ميں نے ُخداوند سے پوچها،
ُ ٫٫خداوند  ،اِن لوگوں نے كس قسم كا گناه كيا تها؟ ،،يسوع نے جواب ديا٫٫ ،انهوں نے كبهي
بهي مُجه پر سچا ايمان نه ركها۔ انهوں نے كبهي بهي سچے دل سے مُجه پر ايمان نهيں
ٰ
دعوي كرتے تهے  ،اُن كے كام اُس كي
ركها۔ حتي كه جب وه مُجه پر ايمان ركهنے كا
مُطابقت ميں نه تهے۔ وه وهمي تهے ۔ اُن كے توهمانه رويه نے اُن كي كليسيا ميں شركت كو
بهي مُتاثر كيا ۔ وه كبهي بهي حقيقتا ً نئے سرے سے پيدا هونے والے نهيں تهے ۔ اُن ميں سے
زياده تر حادثوں ميں مرے اور وه مُكمل طور پر توبه نه كر پائے ۔ هاك۔سُنگ ،حتي كه ُتم
بهي وهمي كردار ركهتے هو۔ تا هم تمهارا مسيحي چال چلن مستحكم هے ،،۔
دوزخ كے ايك اور حسے ميں ،ميں نے ايك عورت كو بڑے زاروقطار روتے ديكها٫٫ ،يه نا
انصافي هے  ،ميں اِس قسم كي سزا كي حقدار نهيں۔ ميري ُدنيا ميں زندگي بهت بدنصيبي كي
تهي ۔ ميں اور زياده برداشت نهيں كرسكتي تهي اِسي لئے ميں نے خود ُكشي كي۔ تا هم،
دوزخ ميں درد ُ ،دنيا كي زندگي سے زياده ناقابل برداشت هے ۔ ُتم نے مُجهے كيوں دوزخ
ميں بهيجا؟ يه نا انصافي هے ۔ ميں نے كبهي بهي دوزخ كي حقيقتوں كے بارے ميں نهيں
سُنا تها ۔ يه ميرا لئے ناانصافي هے كه ميں يهاں هوں،،۔وه بار بار دهراتي رهي۔ ناپاك
مخلوقات ميں سے ايك هنسي اور جواب ديا٫٫ ،ميں نے تمهيں ُخود كشي كرنے كے لئے
مكمل دهوكه ديا۔ تم سچائي نهيں جانتي۔ تم حتي كه چرچ بهي جاتي تهي ليكن كبهي بهي دوزخ
يا عالم اقدس كے بارے ميں نه سُنا۔ ميں بهي حتي كه تمهارے اِس جگه كے جاننے كے
بارے ميں خائؾ هوں۔ حاالنكه تم چرچ جاتي تهي تم نے پهر بهي اپنے آپ كو هالك كيا۔ اِس
لئے تمهارے لئے يهي واجب هے كه ُتم يهاں رهو۔ ميں نے تمهيں چكر دے كر دهوكه ديا۔
ميں نے تمهاري جان جيت لي۔ ميں تمهيں ساري ابديت كے لئے بهت سے سبق دكها ئوں گا،،۔
مخلوق عورت كو بيدردي سے مارنے لگي ۔ اُس كي چيخيں اور رحم كے لئے درخواستيں
بے جواب گئي۔
يسوع مُجهے واپس چرچ لے گيا اور ميں نے ؼير زبان ميں ُدعا جاري ركهي ۔ اُس نے
مُجهے بتايا ٫٫ ،هاك۔ سُنگ ،تمهاري ُدعائيں جو رات سے ليكر
صبح تك هوتي هيں وه تمهاري دن كي ُدعائوں سے زياده موثر
اور جاندار هوتي هيں ۔ اِس لئے دن كے بجائے رات كو زياده
ُدعا كرنے كي كوشش كرو،،۔
اُس نے مُجهے اپني طرؾ بؽور ديكهنے كو كها ،ميں نے
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ُخداوند كو اپنے سر پر كانٹوں كا تاج پهنے ديكها ،اور ميں نے اُس كے پائوں اور هاتهوں
ميں سوراخ ديكهے ۔ اُس كے هر زخم سے ُخون بهه رها تها ۔ ميں ُخداوند كي تكليفيں ديكه
كر توبه كرتا رها اور روتا رها۔
جب ميں نے ُدعا ختم كي ُ ،خداوند مُجهے عالم اقدس كو لے گيا اور ميرے آنسوئوں كو
پُونچها۔ مُجهے آسمان كا سمندر ديكهنا تها جو صاؾ شفاؾ تها۔
ليُ ،يو۔ كئيونگ:
اكثر بدروحيں مُجهے ڈراتي هيں جب ميں ُدعا شروع كرتا هوں۔ ليكن آج ُ ،خداوند مُجه سے
ملے ۔ وه نه صرؾ ظاهر هوئے بلكه مُجهے عالم اقدس كو لے گئے ۔ يسوع نے كها٫٫ ،كيا
ُتم آج اچها محسوس كررهے هو؟ ،،ميں نے جواب ديا ٫٫ ،جي هاںُ ،خداوند ،ميں اچها
محسوس كررها هوں كيونكه ميں نے آج بدروح نهيں ديكهي،،۔
عالم اقدس ميں ُخداوند مُجهے بهت بُلند مقام پر لے گئے اور مُجهے ُدنيا دكهائي۔ ُدنيا اتنے
فاصلے سے بهت چهوٹي دكهائي دے رهي تهي ۔ ميں نے زمين كو گهومتے هوئے ديكها۔
ميں نے ُخداوند سے پوچها٫٫ ،يسوع ،ميں عالم اقدس ميں رهنا چاهتا هوں ۔ ميں ُدنيا ميں
واپس نهيں جانا چاهتا،،۔ يسوع نے جواب ديا٫٫ ،ابهي تمهارا وقت نهيں هے ۔ تمهيں پهلے
ميري خدمت كرنا هوگي اور مستعدي سے ميرا كام كرنا هوگا ۔ مُقرره وقت پر ُ ،تم يهاں آئو
گے،،۔ ُخداوند اور ميں نے عالم اقدس پر كافي وقت ُگزارا۔ هم هنسي مذاق كرتے رهے ۔ هم
نے اچها وقت ُگزارا اور ميں اِس سے بهت لُطؾ اندوز هوا۔ بعد ميں ُخداوند اور ميں واپس
چرچ لوٹ آئے۔
سسٹر بائيك ،بونگ ۔ نائو:
ميں نے ُدعا كي ُ ٫٫ ،خداوند ،آپ نے كيوں هميں معاشي طور پر بركت دينے كا وعده قائم
نهيں ركها؟ آپ نے اپنا وعده توڑ ديا۔ هميں ديكهيں۔ جب هم ُدعا كرتے هيں تو هم سردي ميں
ُدعا كرتے هيں كيونكه هم حرارت مقدور نهيں ركهتے۔ جب هم ُدعا كرتے هيں تو هم كانپتے
هيں  ،اور هميں مسلسل اپنے هاته رگڑنے پڑتے هيں تا كه اپنے آپ كو گرم ركه سكيں ۔
ميں سمجه نهيں پاتي ،آپ نے هميں يه بركت كيوں نهيں دي ۔ همارے پاس سوائے چاول اور
كمچي كے اور كهانے كو ُكچه نهيں ۔ ۔۔پاسٹر كے خاندان كے پاس پيسے نهيں اور ميرے
خاندان كے پاس بهي پيسے نهيں ۔ هم جدوجهد كررهے هيں ۔۔۔جب هم رات بهر ُدعا كرتے
هيں  ،تو هم اِس پوزيشن ميں بيٹهے بيٹهے اكڑ جاتے هيں اور درد محسوس كرتے ه يں ۔
همارے بدن اكڑاهٹ اور تكليؾ سے درد كرتے هيں ۔مناسب خوراك نه هونے كے سبب
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همارے مضبوط جسماني بدن نهيں هيں۔ آپ نے هميں ايسے كيوں ركها هُوا هے ؟ ُخداوند ،
ميں ايسا اور برداشت نهيں كرسكتي۔ ميں بنا پهلے سوچے شكايت كررهي تهي اور بڑبڑا
رهي تهي ۔ ليكن ُخداوند نرمي سے سُن رها تها اور ميرے سب الفاظ سُن رها تها۔ ُخداوند
حقيقتا ً ميرے ساته نرمي سے پيش آ رها تها۔ همدردي كے الفاظ سے ُخداوند ميرے ساته
نرمي سے مخاطب هوا ٫٫ ،ميں تمهاري شكايات پر ناراض نهيں هوں۔ هميں كسي بهي چيز
كي فكر نهيں كرني چاهئے،،۔
پهر اُس نے مُجهے دوزخ دكهانا شروع كرديا۔ ٫٫آئو چليں ،اب اِس منظر كو ديكهو ،،،يسوع
نے كها۔ پهر ميں نے پهاڑ جتنا بڑا ايك حيوان ديكها ۔ وه كسي مگر مچه يا اژدهے سے
مشابهت ركهتا تها اور ميري ماں اُس كے پاس تهي ۔ وه اپني زبان استعمال كرتا تها تا كه
اپنے شكار كو لپيٹے اور پهر هر شخص كو چبائے۔ ميں زارو قطار روتي رهي ۔ ٫٫بونگ ۔
نائو ،جب ُتم روتي هو ،تو ميں تمهارا دردمحسوس كرتا هوں ۔ جب تمهارا دل دكهتا هے تو
ميرا دل بهي اُتنا هي ُدكهتا هے۔جب ُتم اُداس هوتي هو تو ميں بهي اُداس هوتا هوں  ،اگر
تمهاريماں ابهي زنده هوتي تو ميں تمهاري مد د كرسكتا۔ تاهم ،اب بهت دير هو چُكي هے ۔
اگر ُتم شكايت يا ؼصه كرنا چاهو ،تو كرسكتي هو۔ ميں جانتا هوں تم پريشان هو ،ميں چاهتا
هوں كه ُتم يه ُؼبار نكال دو،،۔
بعد ميں  ،ميں نے اپنے پاسٹركے باپ كو دوزخ ميں
ديكها۔ ناپاك مخلوق اُسے كسي بڑي قسم كے برتن ميں
پهينكنے والي تهي  ،جس ميں گهرا ،گال سڑا ماده اُبل
رها تها۔ ميں نے ُخداوند سے پوچها ،وه يهاں كيوں
هے ۔ يسوع نے جواب ديا٫٫ ،اِس نے بهت زياده گناه
كئے اور اپني بيوي سے بهت بداخالق تها۔ وه پينے كا
رسيا تها۔ شراب اُس كي عبادت تهي۔ اُس كي شراب
نوشي نے اُس كے كام كو متاثر كيا اور اُس نے اپنے بچوں كو نظر انداز كيا ۔ اُس كے
بچوں نے مشكل وقت ُگزارا۔ نتيجے كے طور پر وه اِس گلے سڑے مادے ميں هميشه كے
لئے اذيت اور مزه چكهے گا،،۔ پاسٹر كے باپ نے چالنا شروع كرديا ٫٫ ،آه ،ميں نے بهت
سے ؼلط كام كئے ۔ كاش ميري بيوي يسوع مسيح كو بطور اپنے ُخداوند اور نجات دهنده
مانتي ۔ تو وه پهر عالم اقدس ميں داخل هو پاتي جب ميں ُدنيا ميں تها تو ميں سارا ُجوا كهيلتا
اور شراب پيتا تها ۔ ميں نے كبهي بهي اپنے خاندان كا خيال نهيں ركها ۔ ميں نے اُن كي
بُنيادي ضرورتوں كو پورا نه كيا  ،ميري بيوي سارا دن محنت كرتي تهي تا كه بچوں كي
پرورش كر سكے ۔ ميں اُس كي مشكل زندگي كا ذمه دار هوں ۔ جو گناه ميں نے كئے تهے
اُن كا خميازه بهُگت رها هوں ۔ميں اِس لعنت كا حقدار هوں۔ پليز ،جب تم ُدنيا ميں جائو تو
ميرے چهوٹے بيٹے سے كهنا كه وه چرچ جانا جاري ركهے ۔ اُس سے كهنا كه وه ُخداوند كا
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وفادار رهے اور اُس پر ايمان الئے ،،۔ اُس نے مُجهے يه بهي كها كه ميں اُس كے بيٹوں كو
بتائوں كه بے سود چرچ مت جانا۔ وه اتوار كو پاك ركهيں  ،مخلصي سے توبه كريں  ،اور
ُخداوند ميں بطور مسيحي وفاداري سے زندگي ُگزاريں۔
اُس نے بات كو جاري ركها٫٫ ،ميں دوزخ اور اذيت ميں هوں۔ دوزخ حتمي انتها هے  ،ايك
المتناهي اذيت۔ يه نا اُميدي هے ۔ پليز اپنے بهائيوں ،بهنوں اور رشته داروں سے منادي كرو
تا كه وه عالم اقدس كو جانے كا موقع پائيں،،۔
يسوع اور ميں دوزخ ميں پهرتے رهے ۔ هم ايك ايسے مقام پر آئے جهاں ميں نے لوگوں
كے ايك بڑے هجوم كو دوزخ كي فضا كو بهرے هوئے ديكها۔ وه مختلؾ نسلوں كے تهے
اور سب صليبوں پر كيلوں سے جڑے هوئے تهے۔ صليبيں لكڑي كي تهيں اور وه يسوع
مسيح كي مانند مصلوب تهے ۔ميں نے يسوع سے
پوچها كه اُنهوں نے كيا ُگناه كيا تها اور اُس نے
مُجهے ُؼصے والے لهجے ميں جواب ديا ۔ ٫٫يه وه
لوگ هيں جو چرچ باقاعدگي سے جاتے تهے ۔ وه
حتي كه اپني بائبل بهي ساته ليكر جاتے تهے ۔ ليكن
وه بے سود پرستش اور ُدعا كرتے تهے ۔ وه رياكار
تهے ۔ وه بهروپئے تهے ۔ چرچ سے باهر ،وه تمباكو
نوشي كرنے والے اور شرابي تهے ۔ وه سبت كا بهي
پاك نهيں ركهتے تهے۔ كليسيائي عبادت كے بعد وه اپنا فارغ وقت ؼلط كاموں ميں ُگزارتے
تهے جيسے كه كوه پيمائي اور وؼيره وؼيره۔ اُن ميں سے ُكچه سُود خور تهے ۔ وه قرض
ديتے تهے اور بهاري شرح سُود ليتے تهے ۔ وه بهاري سُود كما كما كر امير هوگئے ۔ بهت
سے خاندان اُن كے شرح سُود كو برداشت نه كر پائے اور ديواليه هو گئے ۔ معاشي تنائو
كے سبب بهت سے خاندان ٹوٹ گئے ۔ اُن كے دل اور كام ُدنياوي تهے حتي كه اُن كي باتيں
ٰ
دعوي كرتي تهيں۔ اگر وه اپنے پورے دل اور قوت سے ايمان ميں چلتے تو وه عالم
ايمان كا
اقدس ميں داخل هو چُكے هوتے ۔ وه اپني بے اعتقادي كے سبب نئے سرے سے پيدا هونے
والے مسيحي نه بن سكے۔ وه نه هي پاني اور نه پاك روح سے نئے سرے سے پيدا هوئے ۔
اُنهوں نے ُخدا كے بجائے روايات كو مانا۔ اُن كي ُدنياوي سرگرمياں زياده اهم تهيں اور ُخدا
پر ترجيح لے گئيں۔ اُن كے اعمال سچے ايمان كي عكاسي نه كرتے تهے ۔ انهوں نے آدهے
دل كے ايمان سے خدمت كي،،۔ جلد هي كيلوں سے صليبوں پر جڑے هوئے لوگوں كو
كيڑوں نے ڈهك ليا  ،چهوٹے بڑے اُن كے گوشت كو نوچتے هوئے ۔ اُنهيں اپني گردنوں كے
گرد كانٹے دار عشق پيچا كي بيليں بهي لپيٹنا پڑيں ۔ يسوع نے مُجهے بتايا كه يه عمل هميشه
تك بار بار دهرايا جائے گا ۔ ُخداوند اپني تنبيه كے بارے ميں بهت واضح اور مستحكم تها۔
اُس نے مُجهے پهر كها كه اُن لوگوں كو ديكهوں جو بے سود ايمان ركهتے هيں۔
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ميں خوؾ سے كانپ رهي تهي ُ ،خداوند نرمي سے مُجه سے مخاطب هوئے ٫٫ ،بونگ۔نائو،
تم خوؾ ذده هو۔ آج كے لئے يه كافي هے  ،آئو چليں۔ بونگ۔نائوُ ،تم نے اپنے خاندان كو
اذيت ميں ديكها هے ۔ايسا برداشت كرنا بڑي بات هے ۔ تم بهت روئي هو۔ ميں تمهيں تسلي و
تشفي دينا چاهتا هوں۔ جب هم عالم اقدس پر پهنچيں اور چرچ ميں داخل هوں  ،ميں چاهتا
هوں كه ُتم ُدعا كرو اور پرستش ديكهو،،۔ عالم اقدس پر ُخدا كي كليسيا شان و شوكت سے
برق روشني سے چمك رهي تهي ۔ روشني كي كرنيں عالم اقدس كي ساري فضا كو ڈهكے
هوئے تهيں ۔ يه مُقدسين اور فرشتوں كے هجوم كے ساته نهايت عُمده منظر تها۔
========== پندرهواں دن =========
كِم ُ ،جو ۔ ائيون:
جب ميں مستعدي سے ُدعا كررها تها تو ميرے سامنے ايك رويا ظاهر هوئي ۔ يه ايك آدمي
اپنے گهر ميں ٹي وي ديكه رها تها۔ جب وه ٹي وي ديكه رها
تها تو ايك هفت رنگي بدروح ٹي وي ميں سے نكلي اور اُس
كے بدن ميں داخل هو گئي ۔ انسان كبهي بهي ٹي وي ديكهنے
كے روحاني اثرات كا اندازه نهيں كرتا۔ پهر ميري رويا ايك
انٹر نيٹ كيفے ميں لے گئي ۔ جو لوگوں سے بهرا هوا تها جو
چوبيس گهنٹے انٹر نيٹ سے لطؾ اندوز هو رهے تهے يا
گيميں كهيل رهے تهے ۔ وه جگه كهيلنے والوں سے بهري
پڑي تهي ۔ ايك آدمي اپني پوري توجه اپني گيم كو دے رها تها ۔ وه گهنٹوں سے گيم كهيلتا
رها هوگا  ،اُس كي آنكهيں الل سُرخ هو چُكي تهيں۔ اچانك ايك ڈهانچه نما بدروح كمپيوٹر كي
سكرين سے نكلي اور اُس آدمي كے جسم ميں داخل هو گئي ۔ اپنے آپ
ميں بدروح لئے وه اپنے كهيل ميں اور مگن هو گيا اور زياده انهماك
سے كهيلنے لگا ۔ يه مشاهده كرنے كے بعد ميں اور زياده هوشيار
هوگيا كه ميں انٹر نيٹ پر كيا ديكهو يا كروں۔
پهر ميں نے آدهے چاند كي صُورت ميں ايك بدروح كو ديكها۔ اكسانے والي آواز كے ساته
اُس نے كها٫٫ ،مُجهے انٹر نيٹ كيفے جانے دو،،۔ اور رويا ميں  ،ميں نے اُس بدروح كو
انٹر نيٹ كيفے كي جانب بڑهتے ديكها ۔ بدروح ايك گيم كے شائق شخص كے پاس پهنچي،
اور اُس نے كها ٫٫ ،چونكه تم گيم ميں اتنے محو هو ،ميں تمهارے بدن ميں داخل هوں گي،،۔
وه پهر اُس شخص كے بدن ميں داخل هو گئي۔ بهت سي بدروحيں انٹر نيٹ كيفے ميں لوگوں
كو دهمكاتي هيں۔ حتي كه ُكچه مُقدسين بهي اِس پهندے ميں پهنس جاتے هيں ۔ وه ُدعا ميں كم
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وقت ُگزارتے هيں اور كمپيوٹر پر زياده وقت ۔ وه مخلص كليسيا كے لوگ تهے جو انٹر نيٹ
اور ٹي وي كے عادي هو چُكے هيں ۔ نتيجه كے طور پر اُن كي چرچ ميں حاضري اور
روحاني زندگي كو سمجهوته كرنا پڑا۔ بدروحيں لوگوں كو بهكانے كي ذمه دار تهيں۔ وه لوگ
اندهے هوگئے اور نهيں جانتے تهے كه ناپاك روحيں اُن كے كاموں اور عادتوں كي ذمه دار
هيں۔ ميں نے بدروحوں كو ٹي وي ميں سے نكلتے اور اپنے شكاروں كے بدنوں ميں داخل
هوتے بهي رويا ميں ديكها۔
اُس رات  ،بعد ميں نے ُدعا جاري ركهي۔ بهت سي بدروحوں نے
ميرے ساته لڑنے كي كوشش جاري ركهي۔ ايك روح ميرے
سامنے ببر كي شكل ميں نمودار هوئي۔ وه بهت ڈرائوني
تهي اور ميں كانپنے لگا ۔ اُس نے كها٫٫ ،ميں تمهيں دوزخ
كي كوٹهريوں ميں لے جائونگا،،۔ ميں چالياُ ٫٫ ،تم كيا بات
كررهے هو؟ اَے ناپاك بدروح  ،يسوع مسيح كے نام ميں
چلے جائو ،،،وه پهر چلي گئي۔
بؽير كسي توقؾ كے ايك اور بدروح نمودار هوئي۔ ميں نے
اپنے آپ سے كها٫٫ ،آج اتني بدروحيں كيوں نمودار هو رهي
هيں  ،،۔ عجب طور  ،وه بدروح بڑے مزاحيه انداز ميں چلي ،بطخ كي
مانند ۔ ميں اپني هنسي پر قابو نه پا سكا۔ بدروح ُؼصے سے چالئيُ ٫٫ ،تم مُجه پر كيوں هنس
رهے هو۔ مت هنسو،،۔
بڑي سرزنش كے بعد وه چلي گئي۔
پهر ايك بدروح نوجوان عورت كي صُورت ميں سفيد لباس پهنے نمودار هوئي ۔ اُس كے
ڈريكوال كي مانند دانت تهے اور اُس كے مُنه سے خون ٹپك رها تها ۔ وه ميري ُدعا سے
توجه هتانا چاه رهي تهي پس ،ميں نے يسوع كو مدد كے لئے پُكارا اور وه اپنے چهرے پر
ناگوار اظهار لئے چلي گئي۔
سنگ:
لي ،هاك۔ ُ
آج بهت سي بدروحوں نے مُجه پر حمله كيا ۔ پهلے والي ايك بڑے مينڈك كي مانند دكهائي
ديتي تهي اور اُس كا ناپسنديده ظاهر هونا تها۔ ميں اُسے يسوع كے نام ميں بهگا سكا۔ دوسري
بدروح انساني چهرے كا هفت رنگ ظاهر هونا تها  ،جس كي ايك سائيڈ بُري طرح جلي
هوئي تهي ۔ ميں نے يسوع كو پُكارا اور ُخداوند ظاهر هوا۔ جب يسوع ميرے پاس آياتو
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بدروح بهاگ گئي۔ ليكن ميں نے ؼور كيا يسوع كا خون بهه رها تها ۔ وه خاموش كهڑا رها
اور ميرے سامنے اُس كا خون بهتا رها۔ ميں تسور نهيں كرسكتا كتنا زياده يسوع كا خون بهه
رها تها ۔ خون اُس كے سر كے سب اطراؾ سے نكل رها تها ۔ ميں هچكي ليكر ره گيا ۔
ُخداوند نے اپنے هاته ميري طرؾ بڑهائے تا كه مُجهے اپني كالئياں دكها سكے ۔ميں نے
سوراخ ديكهے جهاں كيلوں نے اُسے چيرا هوا تها اور جس سے خون رس رها تها ۔ ُخداوند
نے كها٫٫ ،هاك۔ سُنگُ ،تم نے منادي كے لئے آج اچها كام كيا ۔ تم نے چرچ كي صفائي كے
لئے بهي اچها كام كيا،،وه ميري كوششوں سے پهولے نه سمايا اور ميري تعريؾ جاري
ركهتے هوئے كها٫٫ ،ميرے هاك۔سُنگ ،جب تم منادي كررهے تهے  ،تو تم نے چهوٹے
بهائيوں اور بهنوں كي ديكه بهال كي اور رهنمائي كي۔ موسم بهت سرد تها ليكن تم اُن
ركاوٹوں پر ؼالب آئے ۔ تم نے اچها كام كيا  ،مُجهت ُتم پر فخر هے ،،۔ اُس نے مُجهے پهر
گلے لگايا۔
جب يسوع چلے گئے تو چار بدروحوں نے اچانك مُجه پر حمله كيا۔اُن ميں سے ايك نے كها،
ُ ٫٫دعا مت كرو ،رُك جائوُ ،تم ُدعا نهيں كرسكتے،،۔ دوسري بدروح ميرے اطراؾ گهومتي
رهي تا كه ميري توجه ُدعا سے هتا سكے ۔ ميں نے اپني پوري قوت سے اپني توجه مركوز
ركهي اور اپنے دل سے چاليا۔ نتيجه كے طور پر بدروح دوڑ گئي۔
بعد ميں يسوع مُجهے دوزخ كو لے گئے ۔ مُجهے ايك جگه دكهائي گئي جهاں لوگوں كا
هجوم درد سے چيخ و پُكار كررها تها وه ايك بڑے گرم سياه مٹكے ميں تهے ۔مٹكے سے
باهر التعدا د بدروحيں سب اطراؾ ميں چل رهي تهيں اور اُڑ رهي تهيں ۔ يسوع نے كها٫٫ ،
هاك۔سُنگ ،مت ڈرو۔ يه بهت سي بدروحيں تمهيں ُنقصان نهيں پهنچا سكتيں جب تك ميں
تمهاري حفاظت كے لئے هوں ۔ يه اُبلتے مٹكے كي اذيت كا مقام كهالتا هے ۔ يه شرابيوں
اور تمباكو نوشي والوں كے لئے مقام هے ۔ ،،جب لوگ اُبلتے مادے ميں داخل هوتے تو اُن
كا گوشت گل سڑ جاتا۔ عجب طور اُس اُبلتے مادے ميں آگ تهي۔ يه دكهانے كے بعد ،يسوع
مُجهے واپس چرچ لے آئے۔
لي ُ ،يو ۔ كئيونگ:
ايك ايك كركے بهت سي بدروحوں نے ميري توجه هٹانے كي كوشش كي ۔ ميں نے سب كي
سرزنش كي ۔ بعد ميں ،يسوع چمكدار لباس پهنے ظاهر هوا۔ ٫٫يُو كئيونگ ،آئو عالم اقدس كو
چليں ،،۔ جب هم عالم اقدس ميں پهنچے  ،فرشتوں نے همارا استقبال كيا اور يسوع مُجهے
ايك كمرے ميں لے گئے جو كتابوں سے بهرا هوا تها ۔ وه چاهتا تها كه ميں تالش كروں اور
مختلؾ موضوعات پر كتابوں كا مطالعه كروں ۔ وه سب سونے كي بني هوئي تهيں اور
ترتيب سے شيلفوں ميں ركهي هوئي تهيں۔
كتاب نمبر  ٢م يں جاري هے ۔۔۔۔
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