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Bók 5 
Blaðsíða 7 

* Meðmælis yfirlýsing 

Kórea og hin löndin um heiminn eru nútímadags Sódóma og Gómorra. Biblían skráir 

fornu borgirnar af Sódómu og Gómorru. Tvær illkvittnu borgirnar voru eyðilaggðar af 

Drottni fyrir ódyggða og kynferðislega siðleysið þeirra. Út af himnunum kom 

brennisteinn og eldur sem færði eyðileggingu til borganna. Á meðan í Seinni 

Heimstyrjöldinni, var Hírósíma, Japan Sódóma og Gómorra. 

Jafnvel í Jerúsalem þar sem musteri Guðs var staðsett, þar sem Örk Sáttmálans var 

staðsett, og þar sem Guð var viðstaddur Hann sjálfur, kom eyðilegging fyrir borgina. 

Fyrir glæpi Guðs fólks kom eyðilegging af heiðna landinu. Kórea er ekki undantekning. 

Ef Kórea breytir ekki sínu núverandi ásigkomulagi heldur í staðinn heldur áfram í sínu 

ástandi, mun það vera erfitt að komast hjá komandi reiði Guðs. Reiði Guðs er stríð. 

Norður Kórea er eins og er grimmt einræði. Þau hafa engin mannleg réttindi eða frelsi, 

þau eru inní að framleiða og selja eiturlyf, þau framleiða falsaðan pening, þau eru í 

hugaðug til að styðja hryðjuverkaríki, og þau eru gerandi tilraun til að þróa 

kjarnorkuvopn. Þau eru núna álitin NWS eða kjarnorku vopna ríki. Norður Kórea hefur 

náð punktinum af því að vera hættuleg og ótraust. 

Á þessum núlíðandi tímum, hafði Drottinn sent mig til baka til Bandaríkjanna einu sinni 

aftur. Hann agaði mig fyrir annað skitpið. Fréttirnar sem ég heyrði frá Kóreu eru þær að 

landið er fullt af lostasemi, sukki, og spillingu í ríkisstjórninni. Þessi eru aðal vandamálin 

fyrir Kóreu. Spámennirnir frá mörgum mismunandi svæðum eru að spá að ef Kórea 

iðrast ekki, mun Kórea vera andspænis ógæfu. Stríð mun koma á hana. 

Heppilega, hafa bænir sannra Kristinna náð til himnanna. Í staðinn fyrir stríð, hafði Guð 

hvatt Kóreu ákaflega til að iðrast, skiptandi um stríð með IMF (fjárhagslegar kreppur). 

Guð sagði að stríð væri upprunalega fyrir Kóreu en það fluttist til Afganistan og Írak. 

Blaðsíða 8 

Sumir Kristnir í Kóreu segja að þeir hafi iðrast en það er erfitt að finna sanna 

umbreytingu. Hugurinn minn var ekki í friði. En eftir að ég hafði lesið bókina, ‘Skíra 

með Logandi Eldi,‘ eftir Pastor Kim, Yong Doo, er ég núna í ástandi af létti. Þessi bók 

hefur kraftinn til að breyta trúuðum inní ástand þar sem Drottinn þráir. Þessi bók hefur 

kraftinn til að hafa áhrif á Kóreska Kristna inní iðrun fyrir sanna umbreytingu. Í síðasta 



sinn, hafði Drottinn staðfest að Hann sé gefandi eitt meir tækifæri fyrir Kóreu. Ég vona 

og óska að fólkið sem les þessa bók gagnrýni ekki með þeirra hugsunum af 

hversdagslegri guðfræði eða með þeirra fordóma skoðunum. Plís ekki gagnrýna það með 

því að segja að það sé ‘Dulspeki.‘ 

Biblían hefur skráð fyrirbrigðin af heilögum upplifandi og vitnandi himnaríki og helvíti á 

meðan þeir voru ennþá lifandi, ekki dánir (2 Korintubréf 12:1-4). Aðferðin til að taka á 

móti meiri gjöfum frá hinum Heilaga Anda og fara inn dýpra andlega er að einlæglega 

iðrast og aga sjálfan sig með því að fasta, biðja í gegnum nóttina, biðja einhverja 

klukkutíma í tungum, og þrá það alvörulega. 

Blaðsíða 9 

Plís lestu þessa dýmætu bók og réttu bækurnar út til annars fólks. Við óskum fyrir þau að 

lesa og einlæglega iðrast svo að iðrun geti breiðst út í gegnum landið. Þetta er Guðs 

síðasta tækifæri eins og það var gefið miklu borgarinnar af Níníve. Ég vona að lostasemi, 

sukk, efnishyggja, spillingin í ríkisstjórninni, og elskan fyrir pening sóist svo að landið 

okkar og hinir Kristnu geti flúið ógæfu stríðsins. Ég vona að Kristnir geti verið hins 

Heilaga Anda tendrari. 

Frá úthverfinu af Washington DC, USA 

Mið Kirkja, Pastor Cho, Hwang Sam 

 

Blaðsíða 10 

* Kynning 

Að Kirku Drottins, byrjum við daglega næturþjónustu að kl. 21. Á meðan í fyrstu 

þjónustunni, dönsum við í hinum Heilaga Anda á meðan við tilbiðjum og lofum í um 

klukkutíma. Við höfum þá fyrirbæni og biðjum fyrir mörgum ólíkum þörfum og efnum. 

Eftir það, prédikar pastorinn og kunngerir skilaboðin. Allt það að ofan er klárað um kl. 

23:00. Við gerum hlé fyrir 30 mínútur þar sem við höfum félagsskap og borðum snarl. Á 

meðan í seinni þjónustunni, framkvæmum við frelsun og aðrar þjónustulegar skildur 

slíkar sem miðlandi Heilögum Eldi í um klukkutíma. Við byrjum þá okkar sameiginlegu 

og einstaklings bænir. Á tímum, getur fólk haft tækifærið afyrir stutta einstaklings 

ráðleggingu. 

„En þetta er ritað til þess að þér trúið, að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúnni 

eigið líf í hans nafni.“ (Jóhannesarguðspjall 20:31) 

Með sérstakri umhyggju og fullkominni umsjón, hefur Þrenningar Guð gert það 

mögulegt fyrir bækur 1 til 4 til að vera þegar gefnar út. Bók 5 er núna um það að vera 

gefin út. Þetta er allt af Drottins undursamlegu náð. Þegar ein bókanna er gefin út, gerir 

djöfullinn og hans herafli árás í bylgjum, það var fram úr ímyndun. Bók 5 hefur verið 

tafin vegna harkalegra árása. Þar sem ég er að skrifa og afhjúpandi eiginleika djöfulsins 

og illu andana, varð ég að borga gjaldið með því að upplifa andlega hernaðinn á 

daglegum grundvelli. Samt sem áður, var ég syrktur af mörgum pastorum, þeirra 



eiginkonum, og öðrum trúuðum. Þeir voru meðvitaðir um bardagann sem ég var að 

upplifa. Þau voru fyrirbænin á mína hálfu og gáfu mér skilaboð af mikilli uppörvun. Sem 

afleiðing, var bók 5 fær um að vera gefin út. 

Blaðsíða 11 

Jesús hafði áður sagt við mig, „Pastor Kim, héðan í frá og hér eftir, munt þú mæta 

mörgum raunum og áskorandi atvikum. Ég ráðlegg þér sérstaklega að sjá vel um þína 

líkamlegu heilsu. Líkaminn þinn er ekki þinn.“ Orð Drottins voru svo snertandi og 

þakklát. Ég er svo þakklátarsamur Honum. Núna, hef ég loksins gert mér ljóst hvað orðin 

sem Drottinn hafði gefið mér meintu virkilega. 

Ég heyri ennþá raddir neikvæðrar gagnrýnis og ásakanna frá hinum kirkjunum, 

(Vantandi orð) og af félaga þjónustufólki sem skildi ekki Eld Skírnar þjónustuna. Samt 

sem áður, hafa sumir þeirra heimsótt Kirkju Drottins og persónulega upplifað andlega 

hernaðinn við púkana. Þau staðfestu þá að þessi þjónusta er ákvörðuð af Þrenningar Guði 

Þetta er þjónusta Drottins. Skírnin af eldi þjónustan fullvissar að Kristnir verða að hafa 

sigur yfir andlegum hernaði. Andlegur hernaður er óhjákvæmilegt ferli. Hinn Heilagi 

Andi hefur staðfest í gegnum reynslur. 

Blaðsíða 12 

Í bók 5, hef ég skráð undraverðu bænina svaraða, sigursælu frásögnina af andlegum 

bardögum, vitnisburðinn af að upplifa skírnina af eldi, og spádóm Drottins um 

vandamálin sem við munum vera andspænis í þjónustu eld skírnarinnar. Undraverða 

bænin sem hefur verið svöruð var okkar beiðni að hafa kirkjuna okkar færða til stærri 

byggingar. Við fluttum frá neðanjarðar fyrir neðan götu hæðar kirkju (711fer fet) til 

jarðhæðar byggingar (9400 fer fet). Sigursæla frásögnin er andlegi hernaðurinn frá Mið 

Austurlöndum. Tuttugu og fim meðlimir frá kirkjunni okkar fóru í pílagrímsferð til Mið 

Austurlandanna til að berjast við sérstakan prinsríkjanda landsins. 

Þessi bók staðfestir margföld skiptin sem líf hins Kristna er andlegur hernaður við 

djöfulinn og hans púka. Þessi bók vekur okkur stórlega. Ég gef alla dýrðina til Drottins 

fyrir að aðstoða mig í að skrifa og gefa út bækurnar. Ég er djúplega þakklátasamur til 

hinna félaga trúaðra, þjónustfólks, og útgefandann, Ye Cha Sa prentunar 

starfsmannanna. 

Blaðsíða 16 

Kafli 1: Getan til að greina gjafir 

* Drottinn útvegar réttlætinguna fyrir að hafa pastorinn að upplifa helvíti á daglegum 

grundvelli 

Kirkjan okkar útvegar allar nætur bænaþjónustur út í gegnum árið með engum 

helgidögum. Til að segja þér sannleikann, get ég ekki afneitað staðreyndinni að í 

mannlegum tímabilum, er það risastór ábyrgð fyrir mig sem leiðtoga og pastor. En 

Drottinn þráir að við biðjum alvörulega með gleðifullum hjörtum. Með hvatningu 



Drottins, hafa sumir sjálfboðaliðaðir andar komið til kirkjunnar okkar til að kröftuglega 

biðja og hrópa út. 

En innan margra trúaða sem hafa og eru heimsækjandi kirkjuna okkar frá allt yfir landið, 

er þar illur herafli hljóðlátlega lifandi í þeim. Illu andarnir eru snýkjudýrin og sambandið 

er falið samhjálparlega. Hinir trúuðu eru ómeðvitaðir og sjálfsánægðir til sambandsins. Í 

kirkjunni okkar, gera illu andarnir sjálfa sig ósjálfrátt greinilega fyrir framan kröftugu 

nærveru hins Heilaga Anda. Þegar þetta gerist, höfum við ekkert var nema að kasta þeim 

út. Við framkvæmum tafarlaust frelsun. Illu andarnir hata mig og mína kirkjumeðlimi 

svo mikið. Þegar þeim er verið kastað út, öskra þeir hátt og gnísta tönnunum þeirra. 

Hvenær sem ég fer til helvítis, safnast illi heraflinn samstundis kringum mig til að hefna 

sín. Þeir rífa inní sálina mína. Minn elskaði Drottinn leyfir illu öndunum að framkvæma 

hersveitar kvalirnar þeirra á mér. Fjöldi púkanna og illu andana er svo fjölmargur að það 

er fram úr nokkurs ímyndun. Illu andarnir taka út reiðina sína á mér af því að ég hef 

verið ábyrgur fyrir frelsunum fyrir trúuðum út í gegnum landið. „Það ert þú! Hann hefur 

komið til heljar. Drepum hann!! Pastor Kim er okkar vandamál. Hann hefur verið okkar 

höfuðverkur!“ Þeir ráðast á mig í hópum. Mín aumkunarverða sál er þá kvalin og rifin í 

sundur. Þeir rífa, stinga og mölva sálina mína. Á sama tímanum, er efnislegi líkamainn 

minn líka í sama magni sársauka og kvala. Ég mundi öskra út hátt, rúlla, og veltast á 

pallinum. Ég mundi vera um hálf dauður. 

Blaðsíða 17 

Eitt skipti heimsótti trúaður kirkjuna okkar til að biðja. Þegar sá trúaði bað, var sú 

ákveðna persóna fær um að vitna óvanalegu sjónina af mér í kvölum. Þessi trúaði horfði 

á mig með svo mikilli forvitni. Þessi trúaði iðraðist seinna í tárum og hrópaði, „Pastor, 

ég vissi ekki! Ég hafði enga hugmynd að hver bókanna þinna var skrifuð frá upplifun af 

slíkum sársauka og kvölum. Ég hafði einu sinni hugsað að gjald bókarinnar var svolítið 

of mikið. Plís fyrirgefðu mér! Ég vissi virkilega ekki!“ 

Pastor heimsótti einu sinni kirkuna okkar. Hann var frá Bandaríkjunum og nafn hans var 

Choi, Eun Kyu. Þegar ég var í helvíti að vera kvalinn, teygði Pastor Choi með hendinni 

sinni til að hjálpa mér. Honum fannst það leitt fyrir mig þegar hann horfði á mig í angist. 

Um leið og hann snerti mig, var hann sogaður inní helvíti. Hann hafði persónulega 

upplifað svakalega líkamlega sársauka helvítis. 

Kirkjumeðlimir okkar upplifa kvalirnar af helvíti fjölda skipta líka, sérstaklega þegar þau 

snerta eða koma nálægt mér. Þess vegna, þegar ég er djúpt í bæn, koma þau ekki nálægt 

mér neitt meir. Eitt skipti, afsakaði ég sjálfan mig til að fara til karlaklósettsins að um kl. 

1. Ég vildi ekki fara til helvítis aftur og ég hélt að fara til salernisins gæti breytt því. Í 

raun, held ég að ég deyi frekar heldur en að halda áfram og upplifa helvíti. En Drottinn 

sagði, „Pastor Kim, flýttu þér! Það er tími til að fara til heljar!“ Strax, féll ég á 

punktinum sem ég var standandi og byrjaði að veltast um á meðan ég öskraði. Djákna frá 

kirkjunni okkar fann meðaumkun á mér og hún reyndi að hjálpa mér með því að halda í 

mig og hún gerði tilraun til að gefa mér huggandi orð. En um leið og hún snerti mig, féll 

hún á jörðina og fór til helvítis. Eftir þann dag, heimsækir djáknan núna oft helvíti hún 

sjálf. 



Jesús útskýrði með tilliti til efnisins. „Þar eru of margir pastora leiðtogar og trúaðir sem 

trúa óréttilega með svo mörgum svæðum biblíunnar. Þess vegna, verður þú beinlínis að 

upplifa og vitna. Þú verður þá að upplýsa skýrt raunveruleikann af himni og helju. Þetta 

er þitt útnefnda verkefni. Pastor Kim, þú hefur fastsett magn af tíma til að upplifa hel 

daglega.“ 

Blaðsíða 18 

Þegar ég hlustaði á Drottinn, sagði ég, „Amen.“ Ég efaðist þá og spurði sjálfan mig. 

„Hvað? Hvers konar verkefni er ég á? Er það ekki nóg að trúa á Orðið Guðs til að fara 

inní himnaríki?“ Ég spyr stundum sjálfan mig. 

„Þess vegna biðjum vér og alla tíma fyrir yður, að Guð vor álíti yður maklega 

köllunarinnar og fullkomni allt hið góða, sem þér viljið og vinnið í trú og með krafti 

Guðs, svo að nafn Drottins vors Jesú verði dýrlegt í yður og þér í honum fyrir náð Guðs 

vors og Drottins Jesú Krists.“ (2 Þessaloníkubréf 1:11-12) 

Blaðsíða 19 

* Loforðið af tvöföldum krafti 

„Því að augu Drottins hvarfla um alla jörðina, til þess að hann megi sýna sig máttkan 

þeim til hjálpar, sem eru heils hugar við hann. Þér hefir farið heimskulega í þessu, því að 

héðan í frá munu menn stöðugt eiga í ófriði við þig.““ (2 Kroníkubók 16:9) 

„En honum, sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt 

það, sem vér biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú um öll 

æviskeið, öld eftir öld. Amen.“ (Efesusbréfið 3:20) 

Þar eru annað þjónustufólk í öðrum löndum sem hefur heimsótt himnaríki og helvíti. Þau 

hafa heimsótt andlega sviðið eða eftirlíf í bara nokkra klukkutíma og þeir eru færir að 

ferðast um löndin þeirra til að vitna og þjónusta. Hvað ég er að upplifa er ósambærilegt. 

Ég er ekki viss hversu lengi ég mun verða að halda áfram að heimsækja helvíti. Það er 

Drottins áætlun og vilju og ég er ekki fær að skilja það. Í flestum tilfellum, er ég bara fær 

að borða eina máltíð á dag. Það hefur orðið venjulegt fyrir mig. Þetta er vegna 

þjáninganna og eftir áhrifanna af því að heimsækja helvíti. Ég er áhyggjufullur um 

heilsuna mína og velti fyrir mér ef ég verð fær um að komast til baka til venjulegs 

vanagangar. Með þeirri hugsun, er ég stundum rétt svo fær um að borða tvær máltíðir á 

dag. Ég er náttúruleg íþrótta persóna. Ég elska að spila íþróttir slíkar sem badminton og 

aðra leiki. Þess vegna, hefur Drottinn skilið líkama minn eftir í slíkum sársauka til 

punktsins þar sem ég er jafnvel ekki fær um að labba réttilega. Ef ég væri fær um að 

batna og vera aftur til 100%, gæti ég litið gefið athyglina mína til annarsstaðar slíka sem 

íþrótta. Drottinn hafði komið í veg fyrir að mitt líf yrði notað fyrir mín persónulegu efni. 

Til viðbótar, er eiginkonan mín núna oft heimsækjandi helvíti. Jafnvel þótt eiginkonan 

mín er ekki harkalega kvalin eins og ég er, erum við ennþá heimsækjandi helvíti á um 

sama tímanum. Sem afleiðing, erum við ekki fær um að sjá vel um eða líta eftir hvoru 

öðru eins og áður. 

Blaðsíða 20 



Engu að síður, er það af náð Drottins sem ég hef erft heilbrigðan líkama frá mínum 

jarðnesku foreldrum. Ég var fæddur í góðri heilsu. Sem afleiðing, get ég borið og þolað 

vel. Ég er alltaf þakklátasamur Drottni. Þrenningar Guð segir mér alltaf sama hlutinn. 

„Pastor Kim, hvert skipti sem þú heimsækir hel, munt þú fá tvöfaldann kraft. Þess vegna, 

ekki kvarta heldur þoldu til endans! Skiluru?“ 

Ég mundi spurja Drottinn sömu spurninguna, „Drottinn! Plís getur þú bara skilið mig 

eftir í friði?“ Jesús mundi þá svara mér, „Pastor Kim! Ekki tala orð sem eru ekki 

nauðsynleg. Fljótt, förum til heljar. Þú verður að segja fólkinu um hel. Þér hefur verið 

útnefnd verkefnið að afhjúpa eiginleika djöfulsins og hans illa herafla. Enn fremur, hvert 

sinn sem þú heimsækir hel, munt þér vera veittur tvöfaldur kraftur. Krafturinn mun 

margfaldast og halda áfram að bætast við upp! Afhverju ættir þér ekki að vilja aðvera 

veittur kraftur?“ Þegar Drottinn talaði, var Hann strjúkandi bakið mitt og höfuð. Ég 

mundi þá þvinga sjálfan mig til að hlýða. „Nei, ég vil vera veittur eins mikill kraftur sem 

mögulega!“ Ég mundi vanalega spjalla ástúðlega við Drottinn en eftiráhrifin af því að 

upplifa helvíti hefur örmagnað og útþreytt líkama mínum. Ég mundi þess vegna henda 

reiðiskasti í staðinn. En minn elskaði Drottinn hlustar og skilur blíðlega. Þess vegna, er 

ég mjög þakklátasamur Drottni. Þar eru líka bræður og systur sem aðstoða mig. Þau 

standa við mína hlið hvenær sem ég bið svo þegar ég fell til gólfsins eru þau fær um að 

grípa mig eða hindra mig frá því að falla. Djákna Lee, Hoon Sang, Bróðir Min Suh, 

Bróðir Yoon Jung, Bróðir Hyuk Hwan, og aðrir eru minn daglegi stuðningur 

„Vér þekkjum kærleikann, sem Guð hefur á oss, og trúum á hann. Guð er kærleikur, og 

sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum.“ 

(1 Jóhannesarbréf 4:16) 

Blaðsíða 21 

* Fallandi frá hermenn 

„Þú Tímóteus, varðveit það, sem þér er trúað fyrir, og forðast hinar vanheilögu 

hégómaræður og mótsagnir hinnar rangnefndu þekkingar, sem nokkrir hafa játast undir 

og orðið frávillingar í trúnni. Náð sé með yður.“ (1 Tímóteusarbréf 6:20-21) 

„Reyndu að koma sem fyrst til mín, því að Demes hefur yfirgefið mig vegna þess að 

hann elskaði þennan heim. Hann er farinn til Þessaloníku. Kreskes er farinn til Galatíu 

og Títus til Dalmatíu. Lúkas er einn hjá mér. Tak þú Markús og lát hann koma með þér, 

því að hann er mér þarfur til þjónustu.“ (2 Tímóteusarbréf 4:9-11) 

Öðru hverju, mundi sumt fólk gera athugasemdir slíkar sem þessa, „Kirkja getur orðið 

hættuleg eða ógnun ef það biður óhóflega og er þátttakandi í andlegum hernaði. 

Skapgerð þeirrar kirkju mun verða ruddaleg og hörðnuð. Þau munu pirra djöfulinn sem 

mun leggja á vandamál og raunir. Ef andlegu bardögunum við illa heraflann þarf að vera 

barist daglega, hvenær mun það nokkurn tíman enda?“ 

Samt sem áður, er það örugglega Drottinn sem hefur sett mig í þjónustu hins Heilaga 

Anda. Ég var leiddur inní Eld Þjónustuna af kröftugu leiðsögn Jesú. Í fyrstu, hélt ég að 

þjónustan mín mundi vera velkomnuð af mörgu fólki. Samt sem áður, hugsaði ég rangt. 



Margt fólk sem er líka í svipuðum þjónustum (Heilagur Andi með gjöfum) mundu 

einróma gagnrýna mig með einni rödd. Þau ásaka jafnvel og ámæla hvort annað. 
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Þegar ég tek eftir mínu félagaþjónustufólki sem er í sömu tegund af þjónustu sem ég er, 

tek ég eftir þeim montandi hvernig þeirra þjónusta er sú mesta, jafnvæguð, eða mest 

einstök. Ég var mjög vonsvikinn. Þegar ég hugsaði um þetta, gerði ég mér ljóst að ég 

gæti framið þessar syndir og mögulega fallið og orðið hrokafullur. 

Margt fólk þráir andlegar gjafir eð aupplifanir. Þau langa og leita gjafar tungutalsins, 

spádóms, sjáandi í gegn, sýnir, vakning af andlegu augunum, og s. frv. Þegar fólk 

upplifir mismunandi tegundir gjafa, byrja þau að halda að þeirra andlega gjöf eða 

upplifun sé álitin fremst í flokki. En byggt á minni upplifun í andlega sviðinu, er það sem 

þau eru að upplifa ekkert meira en sandkorn á meðal óteljandi sandkorna sem eru 

fáanleg. Ef þau eru fær um að upplifa aðrar andlegar gjafir eða upplifanir, er það eins og 

þeim hafi verið veitt annað sandkorn. Enn fremur, getur þetta einstaka sandkorn verið 

deilt inní hundrað milljón korn. Þetta getur verið endurtekið, fyrir dæmi, eins og einstök 

fruma að deilast og haldandi áfram að deilast inní milljónir. Að fá gjöf eða andlegar 

upplifanir er svipuð aðalregla. Þegar sá trúaði heldur áfram að upplifa, eru þeir færir að 

öðlast annað korn á meðal milljóna. 

Þess vegna, er það mögulegt fyrir okkur að ímynda okkur fullkomnlega, vita, og ræða 

andlega sviðið út af fyrir sig. Þetta er málefni sem fólk er ekki fært um að segja í, „Ég er 

sérfræðingur í þessu svæði.“ Þrátt fyrir allt þetta, eru þar margt þjónustufólk sem leiðir 

kirkjuna þeirra eins og þeir hafi til að bera einhverskonar dularfullan kraft. Þau monta sig 

líka að í þessum síðustu árum, er þeirra kirkja sú rétta eða viðeigandi kirkjan til að mæta 

í. Þau segja frekar að þeirra kirkja er sanna kirkjan sem Drottinn hafi falið og að þau eru 

sönnu þjónar Guðs. Þau trúa að þeirra kirkja er mest jafnvægasta kirkjan. En í 

raunveruleikanum, og ég flestum tilfellum, eru þau einhliða. Þetta er þeirra skoðun og 

þeirra eigin útsýnis punktur. Samt, held ég ekki (Vöntuð orð). Það er af því að gjafirnar 

sem eru veittar til hvers trúaðs eru allar ólíkar. 
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Drottinn kannast við einkenni ólíku kirknanna í Kóreu og breytileikann í trúuðum. 

Drottinn er eki í neinu flýti eða að laga okkur. Í staðinn, mun Hann færa út og hagnýta 

verðleikann eða það góða í lífum okkar. Með því sögðu, mun Drottinn fullkomna eða 

bæta upp okkar vangetur eða skort. Gagnstætt því sem Drottinn gerir, gerum við sem 

fólk tilraun til að venja börnin okkar og aðra trúaða við okkar vegi eða okkar smekk. Í 

öðrum orðum, viljum við þá til að laga sig að okkar vegum. Þetta er afhverju mörg 

vandamál og hliðaráhrif koma oft fyrir. 

Sannarlega, hefur Guð leitt okkur til breytileikans af þjónustu hins Heilaga Anda þar sem 

Hann vann með okkur. Á meðal allra atburðanna sem við höfum upplifað, voru 

bardagarnir við ósýnilegu illu andana ofar okkar skilningi, hugsunum, eða tilfinningum. 

Það var fram úr okkar ímyndun. Í miðjum erfiðum baráttunum, var mikla huggun 

Drottins og dýrmæta félaga þjónustufólkið minn styrkur. 



Allar kirkjurnar eru kannski í sama ástandinu. En Kirkja Drottins virðist vera andlegur 

orrustuvöllur sem við getum aldrey látið vörðinn okkar niður í. Verkamennirnir sem eru 

að vera notaðir stórlega af Guði byjuðu að safnast að Kirkju Drottins. Þeir byrjuðu að 

koma einn af öðrum. Á meðal verkamannann voru pastora leiðtogar og margir ólærðir 

trúaðir. Samt sem áður, byrjuðu þeir að starfrækja í holdinu. Þeir urðu óhóflega 

samkeppnislegir, afbrýðisamir, eigingjarnir, og vildu vera meiri en hinir við hliðina á 

öðrum hlutum. Sem afleiðing, var slíkt fólk gripið með persónulegum hugsunum og 

tilfinningum sem sköpuðu aðskilnað. Innan tíma, yfirgáfu þau öll Kirkju Drottins. 

Guð hafði stórkostlegar áætlanir fyrir þessa hermenn. Þar voru sýnir lagðar út fyrir þá. 

Þá tók ég eftir hermönnunum falla frá þegar þeir starfræktu í holdinu. Ég var mjög 

særður af því sem ég sá. Ég varð sljóvgandi. Ég mætti og barðist með þeim hlið við hlið. 

Engu að síður, huggaði ég sjálfan mig vitandi að í hvaða stríði sem er, eru þar hermenn 

sem falla burt eða fara AWOL (strjúka frá). Þau höfðu yfirgefið fyrir sakir þæginda og 

þar sem engir andlegir bardagar geta verið fundnir. Samt sem áður, höfum við gert okkur 

ljóst að það er enginn slíkur öruggur staður. Þar eru engir. Þetta er staðreynd. Þar eru 

margar gildrur óendanlega settar til að færa niður hagnýtingu hermanna Guðs. Ég var 

mjög þjáður þegar ég horfði á hermenn Guðs gildrast og renna burt. Þess vegna, gerði ég 

beiðnir til Drottins. 
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Eftir að upplifa þessi atvik af Guðs hermönnum fallandi frá, sendi Drottinn okkar sem er 

fullur kærleika marga fleirri stórkostlega hermenn. Nýju hermenn Guðs eru sterkir, 

djarfir, og ekta. Þegar við vitnuðum endurnýjunina af föllnu frá hermönnunum, vorum 

við undrandi af nýja hernum. Þeir eru undirbúnir og tilbúnir. 

Þegar við lítum um, getum við séð að þar er margt fólk sem var einu sinni notað stórlega 

af Guði. Það er líka margt andlegt fólk með vonarríkar framtíðir. Samt sem áður, hafa 

sumir þeirra, í staðinn fyrir að ganga og gera haldast áfram í Guðs náð og blessun orðið 

andlegir misheppnaðir. Þegar ég vitna og tek eftir þessum ástöndum, söfnum 

kirkjumeðlimirnir og ég sjálfum okkur og förum ekki inní sjálfsánægju. Drottinn sagði 

að við ættum ekki að hata þá heldur umfaðma og biðja blessun yfir þá. Við erum til að 

bíða eftir þeim til að koma til baka. 

„með sannleiksorði, með krafti Guðs, með vopnum réttlætis til sóknar og varnar, í heiðri 

og vanheiðri, í lasti og lofi. Vér erum álitnir afvegaleiðendur, en erum sannorðir,“ 

(2 Korintubréf 6:7-8) 

„Þú skalt að þínu leyti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Enginn hermaður 

bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála.“ 

(2 Tímóteusarbréf 2:3-4) 

Drottinn veitir okkur sannarlega sterkari trú þegar dagarnir líða. Það er Guð sem svarar 

samkvæmt okkar trú og beiðnum. Guð hefur veitt okkur svo marga möguleika. 

„Jesús sagði við hann: „Ef þú getur! Sá getur allt sem trúir.““ (Markúsarguðspjall 9:23) 
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Þar er mismunur krafta og gjafa að verða greinilegur í gegnum fólk. Samt sem áður, er 

þar einn mikilvægur hlutur se við ættum ekki að gleyma. Krafturinn eða gjöfin tryggir 

ekki þrep eða stig trúarinnar sem persóna hefur til að bera. Það skiptir ekki máli með 

þeirra skapgerð eða persónuleika líka. Ég er undrandi og sjokkeraður með yfiröryggi og 

hroka fólks með þeirra gjafir og kraft. Það er Guð sem leyfir stundum fólki að 

framkvæma ómöguleikann. Við verðum að ekki gleyma staðreyndinni að faldi krafturinn 

er áreiðanlega af Guði. Við þurfum að sjálfsfórna sjálfum okkur eins og litli strákurinn 

sem gaf tvo fiska og fimm brauðhleifi burt. Fórnin eða frátakan af þeim minnsta mun 

bera miklu meiri ávöxt. 

Innan Kirkju Drottins eru margir þeir minnstu sem þjóna kirkjunni trúfastlega. Þeir eru 

þeir ósýnilegu sem eru fátækir eða í erfiðum ástöndum sem þjóna samt. Drottinn sagði 

að margar sálir munu vera breyttar í gegnum þetta fólk. Margir trúaðir sem koma til 

Kirkju Drottins eru þreytaðir og stritaðir. Samt sem áður, í framtíðinni, munu þeir vera 

sterkir og kröftugri en aðrir. Ég gef alla dýrðina til Guðs sem hefur leitt okkur upp til 

þessa punkts. Mig mundi líka það að deila þessari náð með strituðu sálunum og með 

sjálfslausu meðlim Kirkju Drottins. Ég vona að ég geti deilt þessari náð í langann tíma. 

Hallelújah! 
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* Tilbeiðsla sem Guð er ánægður með 

„Þér tilbiðjið það, sem þér þekkið ekki. Vér tilbiðjum það, sem vér þekkjum, því 

hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur,  já hún er nú komin, er hinir sönnu 

tilbiðjendur munu tilbiðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra, er þannig 

tilbiðja hann. Guð er andi, og þeir, sem tilbiðja hann, eiga að tilbiðja í anda og 

sannleika.“ (Jóhannesarguðspjall 4:22-24) 

Öll tilbeiðslan í Kóresku kirkjunum gefnar Guði er tilbreytingarlaus. Það skiptir ekki 

máli hvort kirkjan er lítil eða mega kirkja. Þau miða áfram þjónustum þeirra samkvæmt 

skrifaðri fréttatilkynningu sem er raðbundin. Ég er ekki fær um að finna nein merki um 

umbreytingu á þeirra formi af tilbeiðslu og þjónustu. Sumar kirkjur staðhæfa að þau hafa 

opna þjónustu/tilbeiðslu en Sunnudags hádegisþjónustan þeirra skýrir sama sniðið. 

Margir Kristnir sem heimsækja kirkjuna okkar spurja sömu týpu af spurningu, „Pastor, 

hvert er snið Sunnudags hádegisþjónustu í Kirkju Drottins?“ 

Ég hef verið í þjónustu í 17 ár sem öldungakirkju pastor. Fyrir fyrstu 13 árin, var kirkjan 

okkar ekkert sérstaklega öðruvísi en nokkur önnur venjuleg kirkja. Mín tilbeiðsla og 

þjónusta var regluleg og venjuleg líka. Þegar ég upplifði persónulega mótið með Jesú, 

fór erfðakenninga grunndvallar formfestan af tilbeiðslu og þjónustu algjörlega niður 

holræsið. 
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Þetta eru mín tvö cent. Ef við værum fær um að gefa í það minnsta réttilega tilbeiðslu og 

þjónustu til Guðs, trúi ég að minnstu til stærstu vandamálanna geti alltaf verið leyst 

örugglega. Þegar ég mætti persónulega Jesú í fyrsta sinn, höfðu margar skýrar breytingar 



átt sér stað með mér. Breytingarnar á mér tóku framförum og það hafði áhrif á efnin og 

málefni þjónustu minnar. Þjónustan mín var að breytast að kjarnanum. 

Jesús er mjög ótakmarkaður. Hann hefur og heldur áfram að leiða okkur. Hann hefur gert 

það víst að við erum ekkert lengur í byndingum eða undir neinum takmörkunum frá 

hlutunum sem við höfðum álitið mikilvæga eða bundin út í gegnum líf okkar. Drottinn er 

líka mjög óhefðbundinn. Margt fólk þráir kraft hins Heilaga Anda og allir sjá mikla 

kraftinn. En Drottinn hafði sagt að þar eru mörg svæði og hlutir í okkar lífum sem við 

verðum að leggja niður. Hann hagnýtir stundum frumþætti persónuleika okkar en Hann 

mundi frekar hafa okkur til að leggja niður meira af hugsunum okkar og vilja þar með 

taldri okkar guðfræði og áætlunum (áætlanir sem við höldum að sé af Drottins en eru 

virkilega okkar). 

Drottinn hafði sagt mér um mörgu sögurnar af ólíkum tilbeiðslum og þjónustum um 

heiminn. Jesús hafði talað til mín um þessi efni sem er erfitt fyrir mig (Vantandi orð) að 

svara. Hann hafði líka talað til mín um mörg önnur efni sem höfðu þjáð mig og kröfðu 

mig til að leggja til hliðar dóm. Eitt sinn, spurði Jesús mig, „Minn elskaði Pastor Kim, er 

formfesta tilbeiðslunnar og þjónustunnar mikilvæg eða eru tilfinningarnar og tilfinningar 

persónu að taka á móti tilbeiðslu mikilvægara?“ Ég gat ekki svarað á réttan veg heldur 

hikaði. Ég þarf ekki að endurtaka svarið þar sem öll okkar vitum þegar mikilvægi 

tilbeiðslunnar og þjónustunnar. Drottinn útskýrði það þá fyrir mér þar sem ég var hikandi 

í frekar einhvern tíma. 

„Aðferðin og formfesta tilbeiðslunnar getur verið mikilvægt en það sem er mikilvægara 

fyrir þig er að gefa þjónustu sem ég mun taka á móti ánægjulega.  Ég þrái að allir trúaðir 

tilbiðji og þjónusti til að takka þátt í gleði. Tilbiðjandi og þjónusta í gleði þóknast Mér. 

Pastor Kim, þegar þú leiðir þjónustna, ættir þú að dansa í Andanum með söfnuðinum. Á 

meðan dansandi, leiddu þjónustuna gleiðilega og ánægjulega með þakkargjöf. Lof og 

Gleði! Faðir, Heilagur Andi, og Ég munum bara taka á móti þessari tegund tilbeiðslu og 

þjónustu og við tökum þátt líka.“ 
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Eins og er halda sumar kirkjur í Kóreu margar þjónustur sem eru aðgerðarlausar og 

vélrænar. Þar er þjónusta sem sumt fólk munt fólk mundi leita til að heyra hágæða 

prédikun í. Það er annað þar sem þjónustan er bara singjandi og lofandi. Síðasta tegundin 

er af (Vantandi orð). En sönn tilbeiðsla er þegar allar sálir taka þátt saman í fyllingu hins 

Heilaga Anda. Sönn tilbeiðsla er ekki leiðtogi með silvurrödd sem getur verið mæslkur 

sem fréttamaður. Sönn tilbeiðsla er ekki einstakur söngvari sem singur og leiðir 

tilbeiðsluna og lofgjörðina. Ég get ekki losnað við tilfinninguna að bara lítill fjöldi fólks 

eru sannir þáttakendur í tilbeiðslu og þjónustu. 

Einn dag, heimsótti trúaður frá kirkju að utan okkar kirkju og deildi innihaldi af 

skilaboðum frá Drottni. Skilaboðin voru greind af kirkju þess trúaða. Hún var mætandi í 

kirkju sem hafði meira en þúsund meðlimi. Hún kynnti kirkjuna sína fyrst með því að 

tilgreina að það skorti hvorki í byggingu né stjórnarframkvæmd. Hún sagði frekar að hún 

hafði verið svo stolt af eldri pastornum. Hún hélt að ræða eldri pastorsins hafði engan 

galla eða lýti á nokkurn veg. En einn dag, birtist Drottinn skyndilega henni í miðri 



þjónustunni og spurði, „Er þessi pastor prédikandi um Mig eða halda ákveðið fram sinni 

eigin kenningu? Hvað er hann að tala um?“ Hún sagði að hún skalf í ótta. 

Núna, eru kirkjurnar í Kóreu að færast áfram með engann skort í formfestu. Kirkjurnar í 

Kóreu eru fylltar fólki sem skortir ekkert. Þau halda að þau séu heyrandi ræður án skorts 

eða lýta, þeirra stjórnar kerfi sé fullkomið, og hið innra af byggingum þeirra líti út mj-g 

auðugt. Þessar týpur kirkna eru smám saman að minnka. Ef þessar eru týpur Laódíkeu 

kirknanna, er ég virkilega að velta fyrir mér hvað Drottni mundi líka að segja. 
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„Ég þekki verkin þín, að þú ert hvortki kaldur né heitur. Betur að þú værir kaldur eða 

heitur. En af því að þú ert hálfvogur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af 

munni mínum. Þú segir: „Ég er ríkur og orðinn auðugur og þarfnast einskis.“ Og þú veist 

ekki, að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Ég ræð þér, að þú 

kaupir af mér gull, skírt í eldi, til þess að þú verðir auðugur, og hvít klæði til að skýla þér 

með, að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar, og smyrsl að smyrja með augun þín, til 

þess að þú verðir sjáandi.“ (Opinberunarbókin 3:15-18) 

Á meðan í endatímunum, mun Laódíkeu kirkjan vera síðasta kirkjan á undan endi 

aldanna. Kirkjan sem skortir ekkert heldur heldur að hún sé fullkomin í alla mannlega 

vegi mun vera séð tötraleg kirkja af Drottni. Þessi tötralega kirkja er sjálfs ánægð og 

sjálfs blekkt með sjálfs hugsunum og hugmyndum. Fólk þessarar týpu af kirkju eru þeir 

sem mundu njóta þess að meta tölfræðilegar kirkjuupplýsingar sem eru skrifaðar á 

vikulegu fréttatilkynninguna. Fyrir dæmi, líta þau á dollaramagn fórnanna komandi inn, 

fjölda mætendanna, og þeir eru mjög stoltir af þeirra tignarlegu byggingum og 

kirkjubekkjum. Laódíkeukirkjan er í ástandi af skilyrði sem er langt frá mælikvarða 

Drottins. Skömmin þeirra er afhjúpuð í gegnum þeirra nekt. 

Þegar fólk hefur gæðavöru og framleiðsluvörur, líkar þeim að sýna það í gjafabúðum. 

Trúin okkar er kölluð til að vera það sama. Jafnvel þótt þeirra trú sé ekki ekta, líkja þau 

eftir því eins og þau hafi trú. Þetta er stórt vandamál út í gegnum kirkjurnar okkar. Það er 

lagt áherslu á trúnna en hún ekki tekin alvarlega. Sumt fólk dekrar við sjálft sig með 

þeirra skildum í kirkjunni, þeirra feril, og eða önnur hlutverk. Þú veist ekki hversu 

margir af þessum hálfvolgu eru þarna úti. En Drottinn afhjúpaði kjarna vandamálsins svo 

að við getum lagað okkar hræsni. Hann mun skamma okkur eins og nauðsynlega. Er það 

ekki mikilvægt fyrir Drottinn að laga okkar leyndu synd? 

„- Með hvað á ég að koma fram fyrir Drottin, beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að 

koma fram fyrir hann með brennifórnir, með ársgamla kálfa? Hefir Drottinn þóknun á 

þúsundum hrúta, á tíþúsundum olífuolíulækja? Á ég að fórna frumgetnum syni mínum 

fyrir misgjörð mína, ávexti kviðar míns sem syndafórn sálar minnar? – Hann hefir sagt 

þér, maður, hvað gott sé! Og hvað heimtar Drottinn annað af þér en að gjöra rétt, ástunda 

kærleika og fram ganga í lítillæti fyrir Guði þínum?“ (Míka 6:6-8) 
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Allir meðlimir Kirkju Drottins að meðtöldum sjálfum mér byrjuðu að breyta öllu. Við 

breyttum uppbyggingu, viðhorfum, í raun, öllu. Frá minnstu hugsununum til minnstu 

ávana, öll svæðin í kirkjunni sem hafa verið afrekuð eða skipulöggð voru breytt. Við 

höfðum ákveðið að færast áfram til langanna Drottins. Við settum til hliðar formfestu 

kirkjuþjónustunnar og einblíndum á verk hins Heilaga Anda. Við höfðum algjörlega 

opnað sjálf okkur til verk hins Heilaga Anda. Á meðan við vorum að breytast, byrjaði 

fólk í kringum okkur að gefa okkur augnarráð vanþóknunar og dóms gagnvart kirkjunni 

okkar. Vinir, meðlimir, til okkar nánustu systkina, og ættingjar (Vantandi orð) og 

(Vantandi orð) gerðu mismunandi athugasemdir. Samt sem áður, braut kirkjan okkar 

virkilega aldrey tilverandi skipulagið. Í staðinn höfðum við orðið meira biblíuleg. 

Drottinn hafði líka orðið greinilegur og komið ágengt á milli. Sem afleiðing, byrjuðu 

kirkjumeðlimirnir að upplifa meira frelsi og kraft. Margir pastorar og ólærðir trúaðir taka 

þátt með okkar þjónustu. 
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Við mundum ekki hafa verið fær um að hýsa verknaðina okkar ef það væri ekki tegund 

trúarinnar sem Drottinn þráir af okkur. Hvað er þessi tegund af trú? Þessi týpa trúar er að 

setja allt þitt traust á Drottinn. Þegar við skildum öll efnin eftir til Guðs, frátókum við allt 

af sjálfum okkur til Hans. Sem afleiðing, vann Hann óvenjulega meira fyrir okkur. Á 

meðan í kirkju tíma, tilbáðum við og höfðum þjónustu eins og vð værum í vakningu. 

Hinn Heilagi Andi vann kröftuglega. Við dönsuðum í Andanum og sungum. Haldandi 

áfram að tilbiðja, sungum við lagsyrpu af sálmum. Á meðan í þessum dögum, vorum við 

takandi framförum með Heilaga Dansinn. Margir breytileikar Heilaga Dansins eru að 

vera greinilegir. Heilagi Dansinn hefur framfarast í gegnum leikskóla, grunnskóla, 

miðskóla, framhaldsskólanemendur, æsku, og manna verkefnaliðs og til kvenmanna 

verkefnaliðs. 

bæði yngismenn og ungismeyjar, öldungar og ungri sveinar! 

„Þau skulu lofa nafn Drottins, því að hans nafn eitt er hátt upp hafið, tign hans er yfir 

jörð og himni. Hann lyftir upp horni fyrir lýð sinn, lofsöngur hljómi frá öllum 

dýrkendum hans, hjá sonum Ísraels, þjóðinni, sem er nálæg honum. Halelúja.“ 

(Sálmarnir 148:12-14) 

Margir aðrir söfnuðir í öðrum kirkjum þrá að dansa á meðan í tilbeiðslu og lofgjörð. En 

flestar kirkjurnar setja stopp á þá staðhæfandi að Heilagleiki og kirkjuskipulag er 

mikilvægt og svo framvegis. Sumir trúaðir taka eftir Heilögu handar og dans 

hreyfingunum sem verki af illum öndum. Á hina hendina, stara þeir bara og dæma 

andafylltu persónuna sem skrítna. Þau biðja um kraft og með þjónustu varanna þeirra þrá 

Drottinn en ég raunveruleikanum afneita þau og hafna verki hins Heilaga Anda. Það er 

kaldhæðni. 

„Drottinn sagði: Með því að þessi lýður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig 

með vörum sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér, og með því að ótti þeirra 

fyrir mér er manna boðorð, lærð utan bókar,“ (Jesaja 19:13) 

Blaðsíða 32 



Í okkar kirkju, dönsum við í Andanum á meðan í okkar Sunnudags hádegisþjónustu. Við 

biðjum þá saman í einingu í um 30 mínútur frekar en að hafa eina persónu að gera alla 

bænina. Pastorinn (I) mun þá prédika og kunngera kröftug skilaboð. Eftir skilaboðin, 

tökum við fórn. Síðast, klárum við með bæn blessunarinnar. Á meðan á hátindi eða 

upphækkunar tilbeiðslunnar og lofgjörðarinnar, dansa Jesús og hinn Heilagi Andi. Faðir 

Guð mundi stundum fara upp og niður frá hásætinu Sínu. Hann mundi stappa fótunum 

Sínum. Föður Guði er mjög þóknað og ánægður með tilbeiðsluna og lofgjörðina sem er 

upphækkandi til Hans. 

Við setjum ekki tilbeiðslu og þjónustu inní flokk. Í Kóreu, höfum við týpur af flokki af 

tilbeiðslu. Sumar eru hljóðlátar, sumar eru háar, og sumar eru opnar, og svo áfram. Við 

verðum að halda í huga að einlæg tilbeiðsla í trú með þakklátasömu og gleðilegu hjarta 

er krafist til þess að vera gefinn til Guðs. Það verður að vera gefið samkvæmt vilja hins 

Heilaga Anda. 
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* Jesús eða Calvin? 

Innan Öldungakirkju greinarinnar, er engum leyft að afsanna, vera á móti, eða tala 

neikvætt á hugsanir og kenningu Marteins Lúthers eða Jean Calvin. Eftir Kristnu 

endurbótin og upp til núna, hefur Öldungakirkjumanna Kirkjan afrekað stöðugan vöt í 

gegnum erfikenningar Calvinisma. Það hefur orðið ósigrandi virki. Ég var fyrrum 

Öldungakirkju pastor og fylgdi Calvanisma. Ég var innrættur og hafði orðið vanur 

formfestunni, erfikenningunum, guðfræðinni, og kenningu Öldungakirkjumanna 

Kirkjunni. Núna, þrái ég alvörulega að hafa til að bera margar andlegar gjafir og kraft. Á 

hina hendina, hafði ég alltaf verið stórlega stoltur Calvinisti. Þetta gæti ekki breyst í 

mörg ár. 

Drottinn krafðist meiri breytingum af mér. Drottinn hafði þegar vitað að brjótandi 

kenningu Calvinisma frá minni hefðbundnu meðvitund mundi vera erfitt fyrir mig. Þess 

vegna, byrjaði Drottinn að tala um mismunandi efni. Í nokkra daga, hélt Drottinn áfram 

að áskora, spurja, og stinga upp á hlutum til mín. Samt sem áður, varð ég mjög ruglaður í 

ríminu. Ég hrópaði um tækifæri og raunveruleg endurbót. En röddin mín og viðhorf var í 

raunveruleika margþulið. Ég var ekki fær um að endurbætast. Í raunveruleika vildi ég 

ekki endurbætast. Og minn þrjóska festa var að vera afhjúpuð eitt í einu. Drottinn spurði 

mig, „Pastor Kim! Þú sagðir að þú munir gera alla hluti samkvæmt Minni þrá. Með 

munninum þínum, sagður þú að þú munir leggja niður alla hluti. Afhverju hefur þú ekki 

lagt niður alla hluti? Líkar þér við Calvin betur? Eða líkar þér við Mig betur? Ef Ég væri 

til að biðja þig að velja, hvorn mundir þú velja?“ 
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Í langann tíma stóð ég í hikun. Ég spurði þá hversdagslegrar spurningar til Jesú. 

„Drottinn, þú ert fyristur og mestur, ofar öllum hlutum! Samt sem áður, frá mínum 

útsýnispunkti, eru Luther og Calvin mest biblíulegir. Þeir eru ábyrgir fyrir að hefja 

mótmælenda endurbótina. Þeir hættu lífunum sínum. Þeir lýðræðislega stofnsettu og 

útvíkkuðu guðfræðikerfið, skipulag og kerfi kirkjunnar, rétt?“ Drottinn svaraði, „Þess 



vegna, ert þú að segja að þér líkar við Calvin og luther meir en Mig?“ Ég beygði 

náðarsamlega og sagði, „Nei, Mig líkar við þig meir. Þú ert bestur!“ 

Drottinn vill að við setjum niður siðvenju og vanagangs kerfið (Vantandi orð). Þar með 

talið okkar siðvenju hugsanir, ákvarðanir, og erfðakenningar. Núna, eru pastorar að gera 

tilraun til að breyta þeirra söfnuði samkvæmt þeirra guðfræði. Samt sem áður, þráir 

Drottinn að pastorar kannist við hverjir þeir eru og að hjápa að færa út þeirra styrki. Með 

þeirra styrkleikum, geta þeir þjónað Drottni vel. 

Raunveruleiki himnaríkis er byggður á mismuni og breytileika. Það er ekki veraldlegt 

eða einsleikalegt. Þetta á við kirkjuna líka. Drottinn býst við og þráir að kirkjan kannist 

við ólíku skapgerðirnar og persónuleikana. Hann þráir að fólk kirkjunnar hagnýti þeirra 

sérstöku talentur en á sama tímanum þráir samræmi og jafnvægi. Fyrir dæmi, þegar við 

tökum eftir okkar nágrannaheimili, það ytra af húsinu gæti litið svipað út en hið innra 

eða andrúmsloftið af heimilinu af hverju heimilishaldi er ólíkt. Sum heimilishöld geta 

verið stjórnuð af ættföðurs stífum föður sem starfrækir í strangleika með sína fjölskyldu. 

Mistök eru ekki leyfð. Sem afleiðing, eru fjölskyldumeðlimirnir kæfðir og nærvera 

nærvera takmörkunnar verkar í heimilishaldinu. Ef fjölskyldumeðlimirnir hlýða ekki eða 

hlusta, gæti faðirinn ávítað þá miskunnarleysislega. Fjölskyldan er meðhöndluð eins og 

skvetta af köldu vatni sé alltaf viðstödd. Enginn er fær um að anda frjálslega. 

Heimilishaldið finnst öðruvísi. Sum heimilishöld hafa engann ákafa. Það er leiðinlegt. 

Þau eru blettuð af sorg og örvæntingu. Það heimilishald kæfir meðlimina sína líka. Þar 

eru önnur heimilishöld sem þrætur ríkja í. Þar eru líkamlegir bardagar, ósýnilegir veggir 

eru byggðir á nágranna þeirra, afbrýði og öfund er normið á milli heimilishaldsins og 

nágrannanna. Í sumum tilfellum, afleiðast heimilishöld til líkamlegra hnefa bardaga. 
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Á bakhliðinni, hafa sum heimilishöld áframhaldandi frið, gleði, notalegheit, og yfirflæði 

af seðjun. Enn fremur, gera allir fjölskyldumeðlimirnir hvorn annan ekki fráhverfan. Það 

er yfirflæði af huggun og kærleika. Engu að síður, eru þar mörg heimilishöld af ólíku 

eðli. Guðs kirkja er það sama. 

Drottinn ræddi tilbeiðslu kirkjunnar. Þegar Hann talaði, sagði Hann að andrúmsloft 

kirkjunnar er mjög mikilvægt. Drottinn þráir að við sérstaklega umföðmum hvort annað 

með kærleika svo að við getum breitt yfir upp okkar galla og miskök. Drottinn þráir 

frekari að þjónustan sé fyllt með hinum Heilaga Anda og að hafa þjónustuna ánægjulega 

og í samræmi. Drottinn er virkilega óánægður þegar fólk dæmir á meðan í miðri 

þjónustunni. Sérstaklega, þeigar þau ávíta eða sakfella það sem er starfrækjandi á meðan 

í þjónustu. Þar sem ég er óþolinmóð persóna, var ég ávítaður nokkrum sinnum af Drottni 

fyrir mína skorti á því svæði. 

„Hvað skulu mér yðar mörgu sláturfórnir? – segir Drottinn. Ég er orðinn saddur á 

hrútabrennifórnum og alikálfafeiti, og í uxa-, lamba- og hafrablóð langar mig ekki.(1981 

þýðingin) Þegar þér komið til að líta auglit mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða 

mína? Færið mér ekki framar fánýtar kornfórnir, reykelsi er mér viðurstyggð. 

Tunglkomudagar, hvíldardagar og hátíðarsamkomur, ég þoli ekki að saman fari ranglæti 

og hátíðarglaumur.(2007 útgáfan) Sál mín hatar tunglkomur yðar og hátíðir, þær eru orðnar 



mér byrði, é er þreyttur orðinn að bera þær. Er þér fórnið upp höndum, byrgi ég augu 

mín fyrir yður, og þótt þér biðjið mörgum bænum, þá heyri ég ekki. Hendur yðar eru 

alblóðugar.(1981 útgáfan) Þvoið yður! Hreinsið yður! Fjarlægið illvirki yðar frá augum 

mínum. Hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hinum kúgaða. 

Rekið réttar munaðarleysingjans. Verjið mál ekkjunnar.(2007 útgáfan)“ (Jesaja 1:11-17) 
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* Hittandi Pastor Steve Thomson 

Á 19. Desember, 2006, setti Guð upp óvænt mót með Pastor Steve Thomson. Pastor 

Thomson er vel þekktur alþjóða spámaður. Á þeim tíma, hafði ég aldrey heyrt af honum. 

Þar var engin leið að ég gæti hafa vitað hver hann var. Kóreskur bókaútgefandi 

þekkturtilhneigingu af að þýða andlegar útlendar bækur er Soon Jun Han Na Dew 

útgefandi. Forstjóri þessarar bókaútgáfu fyrirtækis er pastor. Pastor Kim, Kwang Sung 

frá kirkjunni af ‘Okkar Kirkja‘ í borginni Gun San og forstjórinn, Pastor Lee, Geh Jung 

leiddu mig til Pastor Steve Thomson. Pastor Thomson var haldandi spámannlegt 

vakningarmót í kirkjunni af ‘Seoul Borg.‘ Pastor Thomson, hans lið, og ég mættum til að 

hafa hádegismat. Pastor Steve Thomson er spámaður og pastor. Hann er alheims 

spámaður. Hann er þjónandi fyrir kirkjuna af Eldri Pastor Rick Joyner. Pastor Rick 

Joyner stofnsetti Morgun Stjörnu Útgáfu Þjónustuna sem er staðsett í ríki Norður 

Carolina í bænum Shallotte, Bandaríkjunum. Frá mínum skoðunarpunkti, virðist það sem 

Pastor Thomson sé að vera notaður rosalega á alþjóða stigi í svæði spádóms 

þjónustunnar. Það virðist sem margir viðurkenni hann. Sumar Kóreskar kirkjur hafa líka 

boðið honum sem gest fyrir spádóms vakningu. Staðreyndin að nafnlaus pastor líkur mér 

sé að hitta alheimsspámann er af undursamlegu náð Guðs. Pastor Steve Thomson leit út 

mjög ungur, næstum því æsku pastor. 
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Að öllu leyti, var það um tíu manns sem höfðu hádegismat. Á meðan í miðjum 

samræðunum, benti Pastor Thomson út til mín og gerði bendingu með hendinni sinni. 

Andlit hans lístist upp með stóru brosi á meðan hann dillaði andliti sínu frá hlið til hliðar. 

Skyndilega, byrjaði hann að spá yfir mér. „Ó, Guð skipar mér að tala til Pastor Kim!“ 

Hann skýrði frá nákvæmlega týpu þjónustunnar sem ég var eins og er starfrækjandi og 

týpi tilbeiðslunnar og þjónustunnar sem ég var leiðandi. Hann spáði fortíðina, núverandi 

ástand af mínum aðstæðum, og jafnvel framtíðina. „Í Kóreu, eru margar kirkjur stórar og 

yfirvaxnar. Á því ytra, tilbiðja þau og hafa þjónustu sem virðist heilög og lotningarfull. 

Samt sem áður, á því innra, er það ógilt, þar er ekkert líf! Guð þráir ekki þessa týpu af 

vanalegri þjónustu. Guðs skynjun á því hvað er samþykkjanleg heilög og lotningarfull 

þjónusta er ekki það sem venjulega fólk skilur það til að vera. En núna, er vegurinn sem 

þú tilbiður og þjónustar ánægjulegur og lifandi. Þínir núverandi vegir af tilbeiðslu og 

þjónustu eru með lífi, það er lifandi. Það er heilagt og lotningarfullt sem er þóknanlegt 

og tekið á móti af Guði. Vel á minnst, hvernig ert þú fær um að fá Guð til að hlægja svo 

mikið? Hvernig ert þú fær um að vera svo húmorslegur? Þú ert mjög fyndinn. Guð er 

mjög ánægður og hamingjusamur!“ 

Ég var mjög hissa með hvað Pastor Thomson var að skýra frá. Hann hélt áfram, „Pastor 



Kim, Guð er að veita þér Heilagan Eld, það er mest kröftugt form. Þessi eldur logar alltaf 

kröftuglega og þú munt leiða margt fólk!“ Pastor Thomson spáði þá yfir eiginkonunni 

minni. „Systir Kang, Hyun Ja, þú og eiginmaðurinn þinn eruð þeiðandi og starfrækjandi 

þjónustu sem lið. Það er Guð sem hefur sett það þennan veg. Þú ert ástríðufullt og 

kröftuglega dansandi Heilaga dansinn. Þér og Pastor Kim hafið sérstaklega verið veitt 

kröftugu andlegu geiningar gjöfina í gegnum Heilaga Eldinn. Getan til að greina er 

áberandi. Fyrir dæmi, ef þú ert ekki viss um einhvað, spyrðu eiginkonuna þína og þá er 

spurningin eða málefnið skýrlega leyst!“ 
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Þegar við hlustuðum, hló hópurinn okkar að meðtaldri eiginkonunni minni og mér öll út 

hátt tilgreinandi að Pastor Thomson hafði rétt fyrir sér á leiðarmerkinu. Í raun, er það 

mjög eðlilegur hlutur að Pastor Thomson sé nákvæmlega að greina. Við erum öll trúuð 

af hinum sama Guði og við öll höfum hinn sama Heilaga Anda innra með okkur. 

Í fyrstu, hugsaði ég með sjálfum mér, ‘jæja, látum okkur bíða og sjá hvað gerist.‘ Samt 

sem áður, var það (Vantandi orð). Ég hugsaði þá að ég var að vera svolítið stoltfullur 

með minni hugsun. Hittandi Pastor Thomson og hans lið á þessum degi var mjög sérstakt 

og heillavænlegt. Mótið útvegaði tækifæri til að staðfesta þjónustu hvorst annars. Það var 

mjög þýðingarmikið. Eftir að við skiptumst á bókunum okkar, tókum við hópmyndir til 

að muna eftir hvorum öðrum. Við skildumst þá. 
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* Enginn getur iðrast fyrir syndir forfeðra þeirra. 

Það er einhver rökfræði sem tilgreinir að þegar vantrúaður deyr, verður hann/hún farin 

sál eða draugur. Þegar Kristnir gera slíkar staðhæfingar, lítillækka þeir Kristni til sama 

lága stigsins sem örlagaspámenn og galdramenn sem eru andsettnir með illum öndum. 

Kannski, eru sumir í frelsunar þjónustunni ábyrgir fyrir slíkri tegund af rökfræði. 

Stundum, þegar illir andar fara, geta þeir logið með því að gera slíkar fullyrðingar sem, 

„Ég er þinn slíkur og slíkur forfaðir.“ Kannski, gæti illu andinn sagt að þeir séu þeirra afi 

eða amma. Sumt frelsunar þjónustufólk gæti trúað hvað þeir eru að segja. Illu andarnir 

og þeirra herafli eru stöðugir lygarar. Þeir gera tilraun til að falslega staðfesta sjálfa sig 

og valda ruglingi. Þeir pakka lyginni með fals upplýsingum og selja það sem sannleika. 

Hvernig geta þeir mögulega trúað öllum hlutum sem illu andarnir segja? Frelsunar fólkið 

ætti ekki að hafa afsökun til að afvegaleiða eð avera leitt afvega. 

Á meðal sums fólks, verður hugtakið að vera kvalið af syndum forfeðra þeirra stjarfur 

rétttrúnaður. Margt fólk trúir fastlega og samþykkir þennan skoðunarpunkt. Samt sem 

áður, eru þar margir breytileikar og við verðum að minna sjálf okkar á að Guð er í stjórn 

af öllum hlutum og þetta er staðreynd. 

Guð senti Jesú inntil heimsins til að gera Hann fórnar friðþægingu fyrir okar syndir. 

Jesús varð okkar sáttar fórn. Það er ómögulegt fyrir afkomendur að ákvarða og biðja 

fyrir öllum syndum forfeðra þeirra. Þetta ætti ekki að vera að gerast. Jafnvel þótt innan 

lífi eða málefna persónu, þegar einhvað fer rangt slíkt sem fjárhagur, getum við ekki gert 



ráð fyrir að þau eru hindruð af syndum forfeðra þeirra. Enn fremur, brjótandi 

kynslóðarbölvanir er fáránlegt.  Þeirra vandamál eru vandamál í þeirra trú. Vandamálin 

sem einhver gæti verð andspænis eru ekki málefni til að iðrast á hálfu forfeðra þeirra. 

Það er mögulegt að illu andarnir starfræki innan alls heimilisfólksins tillitslaust. Er þar 

ekki einstakur staður þar sem herafli illu andanna starfrækja ekki? 

„Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti 

fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni.“ (Hebreabréfið 9:26) 

„Þess vegna getur hann og til fulls frelsað þá, sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar 

sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann þarf ekki daglega, eins og hinir æðstu 

prestarnir, fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir lýsðins. Það 

gjörði hann í eitt skipti fyrir öll, er hann fórnfærði sjálfum sér.“ (Hebreabréfið 7:25,27) 

„þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra, og í annað sinn 

mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim, er hans bíða.“ 

(Hebreabréfið 9:28) 

„Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka 

fyrir syndir alls heimsins.“ (1 Jóhannesarbréf 2:2) 

„Sá sem elskar bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert, er leitt geti 

(hann) til falls.“ (1 Jóhannesarbréf 2:10) 

„Samt spyrjið þið: „Hvers vegna tekur sonurinn ekki á sig sekt föður síns?“ Þar sem 

sourinn hefur iðkað rétt og réttlæti og hefur gætt þess að halda öll ákvæði laga minna og 

framfylgja þeim skal hann vissulega lífi halda. Sá maður sem syndgar skal deyja. Hvorki 

skal sonur taka á sig sekt föður síns né faðir taka á sig sekt sonar síns. Réttlæti réttláts 

manns skal tilreiknað honum sjálfum og ranglæti guðlauss manns skal koma niður á 

honum sjálfum.“ (Esekíel 18:19-20) 
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* Greinandi gjafir 

Þegar fólk tekur á móti gjöfum frá Guði, gera þau ráð fyrir því að gjöfin muni vera með 

þeim út í gegnum þeirra líf. Samt sem áður, er það ekki tilfellið. Þegar okkur hefur verið 

veitt með gjöf, munu illu andarnir klífa upp stöðugum árásum. Það er sérstaklega ráðist á 

okkur þegar við byrjum að hagnýta gjöfina eða gjafirnar. Illu andarnir þrá að blekkja 

fólkið sem hefur til að bera gjöf eða gjafir. Illu andarnir gera óðar tilraunir til að gera 

gjafirnar gagnslausar eða gera það rifið. Þess vegna, til þess að halda réttilega gjöfinni 

eða gjöfunum, er mikið magn bænar krafist. Í efnislega sviðinu, eru líf okkar í stöðugr 

þreytun og stundum örmögnun. (Vantandi orð) 

Gjöf spádómsins verður að byggja upp kirkjuna, (Vantandi orð). Verður fortíðin, nútíðin, 

og framtíðin allt að tengjast og flæða saman. (Vantandi orð). Byggt á því hvort fólk hafi 

þeirra hjörtu opin og byggt á því hvernig þau taka á móti því, getur spádómurinn annað 

hvort komið til að gerast réttilega eða ekki. 



Það eru týpa spádóms sem einhver getur spáð með fimm opnum skilningarvitum. Það 

eru margir möguleikar til að vera blekktur svo við verðum þess vegna að vera alltaf á 

varðbergi og hafa öryggis verði. Öryggisvörðurinn til okkar er kröftuga Orðið Guðs og 

kröftugar bænir. Í mínu tilfelli, var ég leiddur inntil þessarar týpu af þjónustu algjörlega 

af náð Drottins. Samt sem áður, þegar ég var að hafa erfiðleika og þjónustan mín varð 

klunnaleg, nöldraði ég og kvartaði. Drottinn huggaði mig þá og sagði við mig. „Ef fjallið 

er mjög hátt, verður þú að gata göng í gegnum fjallið, ef dalurinn er mjög djúpur verður 

þú að byggja brú með því að setja brúarstólpa. Þetta er það sem þú ert að gera. Pastor 

Kim, þú ert að gera leið. Þú ert að framkvæma erfitt verk af uppbyggingu. Pastor Kim, 

jafnvel þótt þú ert labbandi í erfiðleikum, eru þar sálir sem munu fylgja fyrir aftan þig og 

það mun vera miklu auðveldara fyrir þau. Svo þoldu vel.“ 

„Enn hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, 

andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hann mun ekki mæla af 

sjálfum sér, heldur mun hann tala það, sem hann heyrir, og kunngjöra yður það, sem 

koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður.“ 

(Jóhannesarguðspjall 16:12-14) 
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Þar eru sumir hópar sem gera tilraun til að hefja deilur með því að staðhæfa að okkar 

kirkja sé költ. Þau staðhæfa að verk hins Heilaga Anda á meðan í dögum 

Postulasögunnar var bara eins tíma atburður. Þau segja að það sé búið. Þau spurja og 

gera tilraun til að hrekja okkar endurteknu fullyrðingu og áhersluna á beinum 

opinberunum og krafti (Vantandi orð). Þau samþykkja auðveldlega orðheiti og orð slíkar 

sem (Vantandi orð) og þjónustu með engum ákveðnum erfiðleika. En þau sakfella fólkið 

sem leiðir Heilags Anda þjónustur. Í Kóreu, eru orðin ‘bein opinberun‘ tekin móðgandi 

af kirkjunni. Auðvitað, hefur þjónustufólk Heilags Anda þjónustna ólíka persónuleika og 

sem afleiðing geta hliðaráhrif átt sér stað í þeirra þjónustum. Samt sem áður, sakfellandi 

allt þjónustufólkið í sama flokkinum mundi ekki vera hluturinn sem mundi þóknast 

Drottni. 

Ég þrái að mennta þetta fólk sem sakfellir þjónustfólk þjónustna hins Heilaga Anda til að 

vita að rödd Drottins er heyrð í gegnum ólíka fjölbreytni af gjöfum. 

Enn fremur, í gegnum gjafirnar, getum við spurt beinlínis spurningar til Guðs. Það er 

meira en mögulegt að skiptast á orðum með Drottni í gegnum vegarstíg af tungutali, 

túlkun, spádóm, sjáandi í gegn, og með vakningu á andlegum augum. Þrátt fyrir 

staðreyndirnar, sakfella samtökin sem rannsaka költ þessa týpu af þjónustu með því að 

ákærubera og gera grín að okkur. Þessar týpur samtaka munu reka Kristni í áttina að 

atburðunum af því sem gerðist í fortíðinni. Þau eru mjög nálægt andlegri blindu. 
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Það er bara fjarstætt fyrir fólk að ræða og dæma gjafir eða upplifanir hins Heilaga Anda 

sem hefur aldrey upplifað eða tekið á móti gjöfum þau sjálf. Þau þekkja ekki dýpt 

andlega sviðisins. Þau hafa aldrey tekið á móti gjöfum hins Heilaga Anda. Þau fullyrða 

að hins Heilaga Anda dans sé költlegur og þau fullyrða að það sé ómögulegt að hafa 



greinileika af handarhreyfingum hins Heilaga Anda. Í raun, eru þar mörg tilfelli þar sem 

margir pastorar afneita gjöfum hins Heilaga Anda slíkum sem dansi, handarhreyfingum, 

eða öðrum gjöfum. Ég vona að biblíulegar ritningar sem ég er að bjóða fyrir neðan muni 

aðstoða til að skilja allt af þessu. 

„Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm,“ 

(Hebreabréfið 9:27) 

„Talið því og breytið eins og þeir, er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.“ 

(Jakobsbréf 2:12) 

„Því hefur þú, maður, sem dæmir, enga afsökun hver sem þú ert. Um leið og þú dæmir 

annan dæmir þú sjálfan þig því að þú, sem dæmir, fremur hið sama. Við vitum að Guð 

dæmir þá með réttu sem slíkt fremja.(2007 útgáfan) En hugsar þú það, maður, þú sem dæmir 

þá er slíkt fremja og gjörir sjálfur hið sama, að þú fáir umflúið dóm Guðs? Eða 

lítilsvirðir þú ríkdóm gæsku hans og umburðarlyndis og langlyndis? Veist þú ekki, að 

gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar? Með harðúð þinni og iðrunarlausa hjarta safnar þú 

sjálfum þér reiði á reiðidegi, er réttlátur dómur Guðs verður opinber.(1981 útgáfan)“ 

(Rómverjabréfið(2:1-5) 

„Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú, sem 

dæmir náungann?“ (Jakobsbréf 4:12) 
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Fólk sem er frábært í andlegri greiningu eða sem hefur frábær andleg skiningarit er fært 

til að ákvarða einhvað hvort illir andar eru farandi inn eð afarandi út af líkömum fólks. 

Jafnvel þótt, ég þrái að allir hafi opin andleg augu, er það ekki gjöf sem allir munu vera 

veittir með. Upprunalega þjónusta Þrenningar Guðs af gjöfum hins Heilaga Anda munu 

vera veittar til þráandi anda samkvæmt vilja Guðs. Þegar ég tek eftir tilverandi 

erfikenningar kirkjunum, sé ég að þau tala um að upplifa trú. Þau hvetja trúaða til að taka 

þátt í nýjum andlegum reynslum. En raunverulega, hafa þau tilhneigingu til að bæla 

niður greinileika gjafanna af hinum Heilaga Anda. Frekar en að vera læknuð, mundu þau 

gera tilraun til að stoppa eða stífla ástríðufullu tjáninguna eða orðheitin af gjöfunum til 

að vera læknuð. 

Eins og er, útvegar okkar þjónusta yfir nætur bænaþjónsutur. Við framkvæmum og 

upplifum óvenjulega atburði. Sem afleiðing, er ég stöðuglega á skotlista og dreginn í 

gegnum leðjuna. Þjónustan okkar er ákæruborin í öllum efnum þjónustunnar. Ég veit að 

það er margt fólk sem talar marga neikvæða hluti um mig. Ég held stundum að það sé 

betra að heyra að við séum költ. Ef þeir kalla mig költ, er ég allt í lagi með það. Ég vil 

bara ekki að þau fari til helvítis.Þau skilgreina okkur sem költ af því að við biðjum 

rosalega, við fáum óvenjulegar upplifanir og beinar opinberanir, og af því að við höldum 

allar nætur bænamót. Núna erum við skilgreind sem költ? Bara af því að við 

framkvæmum frelsanir, seigja þau óhóflega, ég gæti bætt við, við séum núna inní 

dulspeki. Kóreskar kirkju eru svo vel vanar því að það sé auðvelt að kalla persónu eða 

hóp költ. Kóreskar kirkjur af skipulagi venja sjálfa sig svo að trúaðir muni ekki brjótast 

burt frá óbreytta ástandinu. Þau hafa gert það auðvelt að ásaka einhvern eða hóp költ. 



Sem afleiðing, er hið sanna þjónustufólk Guðs ásakað falslega og sönn költleg samtök 

eru ekki réttilega meðhöndluð. 
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Það eru samtök sem rannsaka költ. Þau kölluðu pastorinn af öldungunum sem tilheyrðu 

grein Öldungakrikjumanna kirknanna. Á einum ákveðnum degi, áður en þjónusta 

byrjaði, kom pastor sem er skrifstofumaður í pastori öldungasamkomunnar að 

heimsækja. Hann sagði, „Pastor, veistu tilgang heimsóknar minnar?“ Ég svaraði, „Já, en 

ég get bara giskað.“ Pastorinn (skrifstofumaðurinn) sagði, „Í raun og veru...hef ég þráð 

að upplifa meira að þessari týpu af krafti. Ég var áhugasamur í upplifunum og 

atburðunum sem eru að gerast í þinni kirkju.“ Ég svaraði, „Pastor, látum okkur fara til 

skrifstofunnar minnar og þú munt upplifa raunverulegan kraft Guðs.“ Þegar við komum í 

skrifstofuna mína, reisti ég hendurnar mínar mjög hátt inntil loftsins og í áttina að 

pastornum. Þegar hendin mín var reist hátt yfir honum, byrjuðu illu andarnir sem voru 

faldir í líkamanum hans að verða greinilegir. Pastorinn byrjaði að sýna merki um 

uppnámskast. En eftirsjáanlega, höfðum við ekki nógan tíma til að kasta út öllum illu 

öndunum, bara nokkrir voru brottreknir. Pastorinn (skrifstofumaðurinn) varð að yfirgefa 

en hann sagði að hann muni snúa aftur. 

Venjulega, hefur margt ólært fólk tilhneiginguna til að festa og halda á til hefðbundinna 

kenninga. Sálin okkar er öskrandi og kveinandi en flestir Kristnir eru reiðandi sig á 

þeirra líkamlegu hugsanir og tilfinningar. Jafnvel þótt við þráum kraft, í 

raunveruleikanum, erum við í sjálfsánægju ástandi. Við erum sjálfsánægð til kraftsins 

eða gjafa hins Heilaga Anda. Sem afleiðing, er vegarstígurinn fyrir kraft og gjafir 

lokaður og stíflaður. Sjálfsánægja er eftirsjáanlegur andlegur raunveruleiki sem ég er 

stöðuglega að taka eftir þegar ég ferðast í gegnum þjónustu sviðsmyndirnar. 

Í meiningunni, er þar sumt þjónustufólk með kraft sem safnast nálægt saman til að hafa 

félagsskap. En á því gagnstæða, útskúfa þeir stundum rosalega hvorum öðrum. Drottinn 

hafði útvegað okkur með mörgum kröftum og gjöfum. Við að Kirkju Drottins reynum 

alltaf að ganga í auðmýkt. Við viljum ekki tjá til annarra að krafturinn sé frá okkur. Við 

göngum lágt svo að dýrðin tilheyri Drottni. Ég er líka bara lítilvægur þjónn. Þegar ég 

auðmýki sjálfan mig og geng sem lítilvægur þjónn, mundi fólk spurja, „Pastor! Verður 

þú virkilega að vera líkt og þetta?“ 
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Þjónustufólk, bræður, og systur sem eru í þjónustu hins Heilaga Anda og með gjafir 

mundu stundum heimsækja Kirkju Drottins. Sumir þeirra voru mjög blindir og 

kærulausir. Þau mundu fullyrða útilokunarlega fyrir þeirra kirkju og að þeirra kirkja sé 

sanna kirkjan. Þau voru þjálfuð í þeirra eigin vegum. Skírnin af Heilaga Eldinum getur 

ekki verið veitt svo tilbúningslega. Þau þrá með þeirra vörum en í raunveruleikanum eru 

þau ekki tilbúin. Sem afleiðing, var heimsóknin þeirra bara eitt skipti af atburði. 

Kannski, þrá þau að upplifa en þegar það misheppnaðist, afneituðu þau samstundis og 

snérust í áttina að gagnrýni. 



Í Kirkju Drottins, deilum við og miðlum mörgum mismunandi gjöfum. En mikilvægast 

er þjónusta hins Heilaga Anda og Elds. Felst skiptanna, á meðan í miðri eld þjónustunni, 

eru eiginleikar illu andanna afhjúpaðir. Samt sem áður, eru þar sumir sem gera slíkar 

fullyrðingar að það séum við sem erum að  setja illu andana í líkama fólksins til að 

afhjúpa þá. Hvaða skynjuleysi! Hvernig erum við fær um að setja illa anda í líkama 

fólksins og þá láta fólkið fá áfall? Það er sannarlega fáránlegt! Verkið sem við 

framkvæmum er frá Guði. Bara Guð getur gert slíkt verk. Ég trúi að Hann muni 

sanngjarnlega dæma gott og illt. Í staðinn fyrir að líta á jákvæðu hlutina í aðstæðum, 

hefur fólk í almenningi tilhneygingu til að skotmarka og draga út það neikvæða. Það er 

eðlilega ytri skapgerð fólks. Þegar ég var óþægindaður af þessum tegundum málefna, 

kom Drottinn til mín og gaf mér viðvörunar orð. 

„Elskaði Pastor Kim minn! Margar sálir eru að fullyrða að vera trúföst og frátekin til 

mín. Samt sem áður, er þetta ekki satt. Þær eru skilgreinandi það í þeirra eigin veg og 

getu. Þær eru egómiðjaðar og ekki ekta! Í mörgum tilfellum, eru þær ekki hreinar og ekki 

einlægar. Þær fullyrða að vera fullar ákafa og tryggð en það er ekki ekta til að endast 

legni. Vertu varkár af þeim!“ 
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Ég spurði Drottinn, „Elskaði Drottinn minn! Afhverju hefur þú samt veitt þeim kraft og 

spádóm?“ Drottinn svaraði, „Það er núna ráðið yfir þeim með sjálfs miðjuðum anda. 

Efnishyggja hefur smám saman vætlast inn. Þau eru núna vön spillingunni. Það er 

sannarlega eftirsjáanlegt!!!“ 

„Og Drottinn sagði: ‚Hver vill ginna Akab til þess að fara til Ramót í Gílead og falla 

þar?‘ Og einn sagði þetta og annar hitt. Þá gekk fram andi, staðnæmdist frammi fyrir 

Drottni og mælti: ‚Ég skal ginna hann.‘ Og Drottinn sagði við hann: ‚Með hverju?‘ Hann 

mælti: ‚Ég ætla að fara og verða lygiandi í munni allra spámanna hans.‘ Þá mætli 

Drottinn: ‚Þú skalt ginna hann og þér mun takast það. Far og gjör svo!‘“ (1 Konungabók 

22:20-23) 
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* Sannleikurinn um tungutal, túlkun, og gjafir 

„Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur 

eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla 

þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að æra mætti fjöll út stað en hefði ekki 

kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég 

framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, væri ég engu bættari.“ 

(1 Korintubréf 12:1-3) 

„Því að sá, sem talar tungum, talar ekki við menn, heldur við Guð. Enginn skilur hann, í 

anda talar hann leyndardóma.“ (1 Korintubréf 14:2) 

Óvænt, spur margt fólk, „Afhverju hefuru jafnvel fyrir því að biðja í tungum þegar þú 

skilur jafnvel ekki hvað þú ert að segja? Þú getur jafnvel ekki túlkað.“ Þetta fólk verður 

þá hikandi til að biðja í tungum. En í mörgum tilfellum, á meðal allra andlegra gjafa, 



venjulega gjöfin byrjar með tungutali. Þegar við biðjum í tungum og við biðjum 

alvörulega og lengur, erum við fær að ná ástandi af djúpum andleika. Þegar við förum 

inní djúpt ástand af andleika, útvegar kröftuga nærveran, millikoman, og kraftur hins 

Heilaga Anda okkur með nýjum styrk. Með nýjum styrk, er tungutalinu breytt til 

kröftugs tungutals. Tungutalið framfer þá jafnvel meir syndandi eða án erfiðleika. 

Tungutalið tengist þá til túlkunar og á endanum til spádóms. Tungutalið mun þá þroskast 

til hinna ólíku kröftugu gjafanna. 

Getur tungutal, túlkun, og gjafir spádómsins orðið spilltar? Já, það er raunverulegur 

möguleiki. Byggt á okkar reynslu, eru þar tvær týpur af tungutali. 
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Þar eru sum tilefni þegar hinn Heilagi Andi veitir skyndilega gjöf tungutalsins til 

persónu sem var hvorugt leitandi eða að þrá það. Með kröftugu nærveru hins Heilaga 

Anda, getur Drottinn veitt okkur beint tungutalið með eða án okkar vilja. Han kröftuga 

nærvera mun skyndilega hreyfa tunguna okkar og persónan mun byrja að biðja í tungum. 

Í flestum tilfellum, mun persónan sem tekur á móti vera rugluð í ríminu um stund. 

Enginn veit hvenær gjöf tungutalsins mun vera veitt. Það er bara á geðþótta Drottins. Á 

hina hendina, mun Drottinn veita gjafirnar byggt á okkar trú og beiðnum. Þetta er líka 

millikoma hins Heilaga Anda. 

Andi okkar, sál, hugsanir, og tilfinningar eru byggðar á okkar eigin hugmyndum og trú. Í 

öðrum orðum, er það huglægt. Við skiljum og samþykkjum okkar vegi byggt á því sem 

við höfum lært frá umhverfinu okkar. Það er byggy á því sem okkur hefur verið kennt og 

því sem við höfum heyrt. Okkar efnislegi líkami og hans meðlimir slíkir sem augun, nef, 

tunga, hönd, fætur, og skynjunarlíffærin hafa ekki verið þróuð til að dvelja í nærveru 

Drottins. Við höfum jafnvel ekki verið þjálfuð reynslulega. Þess vegna, þegar verk 

Drottins kemur beint uppá okkar hugsanir og líkama, erum við ekki fær að skilja það. 

Við erum á mörgum tímum, mjög hissa. Sérstaklega í tilfelli tungutalsins, eða gjöf 

tungutalsins, mun það ekki koma úr mjúklega. Gjafirnar eru veittar til okkar af því að 

Guð elskar okkur. Þess vegna, getur okkur aldrey verið veittar gjafir í gegnum það að 

ráðskast með uppgerðarlega eða græðgi. 

Þegar við biðjum í tungum, verður tungan að haldast inn í munninum. Á meðan í bæn af 

tungum, þegar tunga persónu kemur út af munninum, er það form af afmyndun. Tungan 

muni hvæsast sem snáks. Þegar við vitnum slíkan afbrigðileika, getur tungan komið út af 

munninum og virst miklu lengri en vanalega. Það er hryllilegur vettvangur. Í okkar 

tilfelli, þegar það að biðja í tungum úrkynjast og afmyndast, munum við hrópa ‘Heilagur 

Eldur‘ og setja Heilagan Eld inntil þeirrar persónu. Persónan nær sér þá aftur og það 

snýst aftur inntil heilleika ástand. Eins og það er mögulegt, munu illu andarnir gera 

tilraun til að úrkynja gjöf tungutalsins. Samt sem áður, með nærveru Heilaga Eldsins, var 

gert greinarmun á milli allra. 
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Jafnvel þótt, ég hafði stutta reynslu á gjöf túlkunarinnar, láttu mig gera athugasemd á 

þetta efni. Eins og vanalega, legg ég einu sinni enn áherslu á að andlegu gjafir Drottins 



eru margar. Gjafirnar verða greinilegar samkvæmt máli trúar hins trúaða. Sumt fólk er 

eftirgangshart um að gjöf túlkunarinnar ætti að vera af einni túlkun. Þau segja að þar geti 

ekki verið ágreiningur af túlkun. 

Samt sem áður, er þetta ekki tilfellið. Fyrir dæmi, var persóna sest á stól og beðin um að 

biðja í tungum. Til að reyna kenninguna, settu við fimm manns í kringum persónuna 

biðjandi í tungum. Allar fimm persónurnar höfðu getuna til að túlka. Við vitum líka að 

allt fimm fólkið getur tjáð ólíkt þegar þau gera tilraun til að túlka í Kóresku. Tungutalið 

getur líka verið heyrt öðruvísi samkvæmt trú persónunnar. Mikilvægasta sjónarmið til 

túlkunarinnar er staðreyndin að allar fimm persónurnar höfðu ólíkar túlkanir. Þetta er 

raunverulegt tilfelli. Ein persóna hafði túlkun á hugrænum vandamálum, önnur persónan 

hafði túlkun af heimilishalds vandamálum, þriðja persónan hafði túlkun af vinnu 

persónunnar, og síðustu tvær túlkanirnar voru um eiginmann persónunnar og hennar 

börn. 

Með þessum túlkunum, var ég mjög ruglaður í ríminu og í efa ástandi. Ég hugsaði með 

sjálfum mér, ‘Hvernig gæti túlkun komið út svo ólíkt frá einni tungu?‘ Drottinn gaf mér 

þá svar. Mig langar að fólk viti svarið. Túlkun er ekki meint til að vera heyrt sem ein 

týpa af útskýringu eða skilningi. 
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Margar kirkjur, pastorar, og trúaðir hafa þeirra eigin aðferð og búast við þeirra eigin 

týpum af afleiðingu. Þau eru haldandi ákveðið fram og kenningarfastir með þeirra eigin 

aðferð eða afleiðingu, það getur virst hrokafullt. Fólk hefur marga ólíka vegi til að 

samþykkja hluti. Það er auðveldur hlutur fyrir fólk að erða hrokafullt. Vanþekking er ein 

aðal ástæðan af hverju þau tala eins og þeirra reynsla og þekking er allt sem einhver þarf 

að vita. Þau gera tilraun til að beita sinni formúlu á alla. Þau ákveða og meta útkomuna 

byggt á þeirra formúlu. Fyrir dæmi, þegar það kemur til andlegra bóka frá Ameríku eða 

öðrum útlendum löndum, verða þessar týpur fólks ofstækisfólk og fara í 

grundvallaratriðum geðveikir yfir þessum bókum. Þau munu reyna að beita því sem þau 

lásu og gera við eins og nauðsynlegt er af því sem þau lærðu. Þau gera tilraun til að vera 

vinir höfundanna og útskýra náið samband. Þeir eru líkir aðdáendum bíðandi eftir að 

þekkja stjörnuna til að finnast mikilvægir. Það er komið vel fram við og viðurkennt 

spámennina og spáandi fólkið frá Ameríku. Þau kalla þá ‘Postular og Spámenn.‘ Samt 

sem áður, ásakar sama fólkið spámennina frá þeirra eigin landi (Kóreu) sem treglega 

fals. 

Okkar trúarlíf og andlegu líf eru ekki það einföld, Ekki heldur er það 

hversdagslegt.Okkar andlegu líf og hreifing hins Heilaga Anda getur verið mjög breið og 

ólík. Það getur tekið mörg ólík form og mismuni. Svið hins Heilaga Anda er mjög djúpt 

og ríkulegt. Við munum ekki vera fær um að rannsaka allt af því í okkar lífs tíma. Enn 

fremur, munum við aldrey vera fær um að tjá dýpt og ríkuleikann með okkar takmörkuðu 

hugsunum og orðum. 

Margt fólk er ranglega upplýst. Hreyfing eða þjónusta hins Heilaga Anda er ekki 

einblíning af sjálfri sér. Gjafirnar geta ekki líka verið einblíningspunktur. Ef hreyfing 

hins Heilaga Anda verður okkar miðdepilspunktur, munum við verða uppgefin. Ef gjafir 



hreyfingunnar byrja að taka forgang yfir okkar lífi, mun raunverulegi 

miðdepilspunkturinn vera úrkynjaður. Við munum að lokum falla frá sem afleiðing. 

Úrkynjun jafnast á við sáðkorn ógæfunnar. Okkar miðdepils punktur verður að vera bara 

Drottinn, sem er frumlag okkar trúar. Költlegu kirkjurnar, költlegu einstaklingarnir, og 

týpur af költlegum samtökum hafa öll sömu týpu vandamála. Það er mjög erfitt að hafa 

samband við þau. Þau hafa ekki almenna skynsemi af andleika eða bara skyn í almennt. 

Miðja þjónustu Jesú og Páls voru kærleikur, frátekning, og sjálfsfórn. 
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Jesús er okkar miðja og miðdepill. Hann verður að vera okkar undirlag af kræleika og 

frátekningu. Þegar kirkjan er full af óþjálfuðum verkamönnum sem eru án þjálfunar eða 

reynslna, munu þeir þjálfuðu verkamennirnir sem eru þegar í akrinum hafa tvöfald verk. 

Mistök eru líklegri þar sem verkið og byrðin er tvisvar sem mikið. 

„En svo ég minnist á gáfur andans, bræður, þá vil ég ekki að þér séuð fáfróðir um þær. 

Þér vitið, að þegar þér voruð heiðingjar, þá létuð þér leiða yður til mállausra 

skurðgoðanna, rétt eins og verkast vildi. Fyrir því læt ég yður vita, að enginn, sem talar 

af Guðs anda, segir: „Bölvaður sé Jesús!“ og enginn getur sagt: „Jesús er Drottinn!“ 

nema af heilögum anda.“ (1 Korintubréf 12:1-3) 
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* Greinandi fals spámenn 

„Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. 

Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar mun 

drauma dreymi. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella 

anda mínum, og þau munu spá.“ (Postulasagan 2:17-18) 

Við erum lifandi í dögunum þar sem margir eru segjandi að við erum í endatímunum. 

Þau hrópa það út stöðuglega og óendanlega. Margir spádómar, draumar, sýnir, og 

opinberanir eru yfirflæðandi frá Kóreu og öðrum mismunandi stöðum í kringum 

hnöttinn.  Ég get í raun og veru fundið ástríðufullu ástúð Guðs gagnvart þessari kynslóð í 

gegnum mismunandi gjafir sem eru veittar til Hans Kirkju og trúaðra. 

Samt sem áður, á bakhliðinni, getur gefið magn af gagnslausum draumum, opinberunum, 

og blekktum spádómum átt sér stað. Enn fremur, geta margar seríur af hliðaráhrifum átt 

komið fyrir. Undirstöðu staðan af minni pastora þjónustu er, auðvitað, skrifaða Orðið 

Guðs. En nýlega, hefur Drottinn leitt mig til gjafar og krafts. Ég hugsa stundum að 

einhvað magn andlegs ójafnvægis geti mögulega átt sér stað en engu að síður getum við 

ekki neitað eða hunsað gjafir hins Heilaga Anda. Gjafirnar eru veittar af Huði Honum 

sjálfum. Þegar við vorum í andlegu hruni, urðu mismunandi týpur gjafa frá hinum 

Heilaga Anda risastór lífsnauðsynlegur kraftur fyrir okkar trú. Í gegnum fullkomnu 

millikomu Drottins og ástríðufullu leiðsögn, varð átt þjónustunnar minnar ákveðin og 

skýr. 
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Gjöf tungutalsins, spádómsins, túlkunar, sjáandi í gegn, vakning af andlegum augum, og 

s. frf er vegarstígur trúarinnar. Þessi vegarstígur opnar upp hliðarnar af okkar andleika. 

Það er líka í gegnum þennan vegarstíg trúar sem Guð talar til okkar og gefur okkur 

opinberanir. Jafnvel þótt, við höfum þegar skrifaða Orðið Guðs, erum við fær að 

skærlega upplifa okkar tengingu og hafa samband við Guð í gegnum mismunandi gjafir. 

Til þess að hagnýta þessar gjafir, ættum við að minnispunkta einhver málefni og ekki 

istakast að taka eftir. Djöfullinn og hans herafli er stórlega að laðast að til þessarra týpu 

andlegra sviða og bragðskyns. Þeir munu ráðast ákaflega á. Djöfullinn er mjög 

meðvitaður af því sem fólk líkar og mislíkar. Illi heraflinn mun gera tilraun til að blekkja 

þá útvöldu ef mögulega. 

„Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gjöra tákn og undur 

til að leiða afvega hina útvöldu ef orðið gæti.“ 

(Markúsarguðspjall 12:22) 

Fólk sem hefur til að bera gjafir eru meira hallandi og afhjúpað til herafla illu andanna. 

Það er ráðist á þá vægðarlaust allatíð. Djöfullinn mun gera fólk með gjafir skotmörk. 

Djöfullinn mun einblína og einbeita áætlun af árás. Djöfullinn byrjar með því að örva 

meðvitund fólks. Hann mun planta hugsunum af því að yfirtaka aðra, verðandi á undan, 

keppni, og að lokum plantandi sáðkorni græðginnar.  Græðgin til að vinna aðra. Sem 

afleiðing, verða menn, kvennmenn, fólk af öllum aldri blekkt eða úrkynjað stöðuglega af 

árásunum án greinarmunar af illu öndunum. 

Frægur spámaður frá öðru landi gerði einu sinni athugasemd með tilliti til þess að spá. 

Hann rökstuddi með því að tilgreina að þegar einhver spáir, er bara 20 prósent 

spádómsins réttur. Í öðrum orðum, ef einhver getur náð 20 prósentum réttum, mundi það 

vera ákvarðað góður árángur. Athugasemdin af fræga spámanninum er ekki rétt, en 

þegar það kemur til gjafa, er enginn öruggur eða undantekning reglunnar. 

Blaðsíða 56 

Það eru þrír vegir sem við getum heyrt Guðs rödd. Sá fyrsti er að heyr ameð okkar 

eyrum, sá annar er með okkar huga, og að síðustu, getum við kannski skynjað með okkar 

áhrifum. Samt sem áður, ef við greinum ekki réttilega með kröftugri bæn, Orðinu, og 

hinum Heilaga Anda, munum við vera undirokuð til blekkingar af djöflinum. 

Í öllum vakningar þjónustum, hef ég skýrlega vitnað eða upplifað það að ráðskast með 

og úrkynjunina af djöflinum í spádóm, sýn, draumi, tungutali, túlkun, andlegum augum, 

og jafnvel hins Heilaga Anda dansi. Ef einhver getur ekki greint illu andana 

starfrækjandi innan líkama þeirra sem eru leynilega faldir og lifandi í þeim, getur einhver 

mögulega verið blekktur af þeim. Að ágræða gjöf án þess að fyrst fullkomna 

frelsunarsamkomuna með kröftuga Heilaga Eldinum mun afleiðast mögulega í 

hagræðingu af djöflinum. Þegar ég lít meir og djúplega í mannslíkamann með mínum 

vöknuðu andlegu augum, tek ég eftir að líkaminn er mjög flókinn og breiður. Ég hef 

tilfinningu af ráðgátu frá því. Ef við tökum með allt holdið, sálina, og andann, er það líkt 

og rúmgott rými sem er fram út okkar ímyndun. 



Þar er enginn tilgangur í að telja fjölda illu andanna sem fara inní okkar líkama sem er 

líkt og breidd rými. Djöfullinnsendir óteljandi illa anda til að færa eina sál til 

eyðileggingar. Fólk er mjög ánægt þegar illir andar geta verið brottreknir strax. En 

jafnvel þetta útlit getur verið blekking. Illu andarnir finna ánægju í að leika sér með 

okkur. Fyrir dæmi, í einu atviki, hrópuðum við, „Í nafninu af Jesús Kristur farðu!“ 

Andsettna persónan féll til gólfsins og það leið yfir hann eða hana. Við vorum mjög 

spennt og hrifin af staðreyndinni að púkarnir voru brottreknir allt í einu. En fljótlega 

eftir, gerðum við okkur ljóst að við vorum blekkt af illu öndununum. Þeir voru ennþá 

innan í persónunni. 
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Þar eru tímar þegar sumar spámannlegar persónur geta ráðlagt þér að illu andarnir hafa 

yfirgefið á meðan í þeirra áliktun. Af hvaða stigsmagni, getur spádómlega persónan 

verið blekkt þær sjálfar af földum illum öndum. Þegar spádómlegt og gjafað fólk biður 

yfir persónu, verða þau þausjálf fyrst að rannsaka þeirra eigin andlega ástand. Öðruvísi, 

geta illu andarnir sem eru í spádómlegu persónunni eða gjöfuðu persónunni farið inntil 

persónunnar sem er beðið fyrir á meðan í miðri bæn. Við verðum að halda í huga að 

þetta getur líka gerst öfugt. 

Þegar sumt fólk safnar saman þeirra eigin reynslum og aðferðum í svæði gjafarinnar og 

andleikans, þrá þau að vera viðurkennd sem sérfræðingar í þeirra svæði. Í 

raunveruleikanum, eru þau bara byrjendur og þykjustufólk, þau eru virkilega 

eftirhermendur og svikarar. Það er bara einn sérfræðingur, Guð. 

„Ég hef heyrt hvað spámennirnir, sem boða lygar í mínu nafni, segja: „Mig dreymdi 

draum, mig dreymdi draum.“ Hve lengi getur þetta gengið? Er nafn mitt í huga þeirra 

spámanna sem boða lygi og blekkingu úr eigin hjarta? Þeir reyna að fá þjóð mína til að 

gleyma nafni mínu með draumunum sem þeir segja hver öðrum, rétt eins og forfeður 

þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals. Sá spámaður sem hefur dreymt draum segir 

aðeins eigin draum en sá sem hefur mitt orð flytur orð mitt í sannleika. Hvað er 

sameiginlegt hálmstrái og korni? spyr Drottinn. Er orð mitt ekki eins og eldur? spyr 

Drottinn, eins og hamar sem molar kletta? Ég snýst gegn spámönnunum, segir Drottinn, 

af því að þeir stela orðum mínum hver frá öðrum. Nú snýst ég gegn spámönnunum, segir 

Drottinn. Þeir nota eigin tungu til að flytja boð frá Guði. Nú snýst ég gegn 

spámönnunum sem segja logna drauma, segir Drottinn, og blekkja þjóð mína með lygum 

sínum og raupi. Ég hef hvorki sent þá né gefið þeim fyrirmæli, þeir eru þessari þjóð til 

einskis gagns, segir Drottinn.“ (Jeremía 23:25-32) 
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Þar eru sumir sem túlka draum persónu, sýn, og opinberun bara í gegnum menntaða 

ágiskun. Þetta fólk túlkar til að græða tækifæri fyrir þeirra eigin hagsbót. Sem afleiðing, 

eru þau ábyrg fyrir ruglingi og hrösun persónunnar. Enn fremur, eru þar margt fólk sem 

fellur í snöru af því að einhver gaf þeim ranglega túlkun af spádómi, draumi, sýn, eða 

opinberun sem kom ekki til að gerast. Dapurlega, eru sumir bundnir til rangrar túlkunar 

þegar þau sóa öllu þeirra lífi eltandi og bíðandi eftir svarinu sínu. Mundi djöfullinn ekki 

líkja eftir spádómi, sýn, eða draumum? Mundi hann ekki jafnvel líkja eftir Guði? Þess 



vegna, er mikilvægasta sjónarmiðið að greina andana. Greinandi andana ætti að vera 

álitið mjög mikilvægt. Eins mikilvægt og okkar eigin líf eru til sjálfra okkar. 
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* Vitnisburður af því að þjást frá því að taka á móti falsaðri gjöf 

Fyrir einhverjum tíma, heimsótti fjölskylda og þeirra pastor Kirkju Drottins. Þau voru frá 

kirkju staðsettri í sveitinni. Það var afvikin þjónusta. Amman var djákna og tengdar 

sonur hennar og dóttir voru pastora leiðtogar. Tengdar sonurinn var pastor sem hafði líka 

son. Sonurinn var yngri í framhaldsskóla. Þau fullyrtu að hann dansaði í Andanum á 

meðan í tilbeiðslu þjónustunni. Í raun, mundi hann dansa fyrir framan pallinn og fyrir 

framan hundruði kirkjumeðlima. Þau sögðu að hans Heilagi dans er mjög fallegur og 

mjúkur. Það var móður amman semv ar djáknan til að greina réttilega hvort dansinn var 

raunverulegur Heilagur dans eða bragð djöfulsins. Amman hafði verið biðjandi fyrir það 

því og núna vildi hún svar. 

Fyrst af öllu, til vonar og vara ef Heilagi dansinn væri falsaður, ráðlagði ég hópnum að 

við gætum verið undirokuð til rökræðna og þrætna. Ég ráðlagði þeim að fastlega 

undirbúa hjörtun þeirra á meðan þau tóku eftir. Þau fullyrtu að heimsókn þeirra til Kirkju 

Drottins var vegna þess að lesa skírnar bókina. Enn fremur, hafðin þeim verið sagt að 

Kirkja Drottins er í alhliða Heilags Anda þjónustu þar með talið að dansa í Andanum. 

Þau tilgreindu líka að þeirra þjónusta framkvæmdi frelsanir og stundum spáði. Núna, 

voru þau alvörulega biðjandi Kirkju Drottins um að greina andann í almenningi með 

þeirra andlegu augum. Ef við höndlum eða meðhöndlum kæruleysislega eða óréttilega 

þetta viðkvæma efni. Getum við fært um stærra vandamál. Neikvæð útkoma gæti skapað 

sálfræðilegt sprengjuáfall fyrir áhyggjufulla hópinn. 
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Með mörgu fólki takandi daglega þátt í allar nætur þjónustu í Kirkju Drottins, vorum við 

fær að framkvæma frelsun. Samt sem áður er frelsun fyrir fólk sem er opið í trúnni þeirra 

og þrá að vera greint og hjálpað. Einmitt þegar við erum um það að byrja tilbeiðsluna 

okkar og lofgjörð, byrjuðu merkin um falsaðan Heilags Anda dans að verða hæglega 

greinilegur. Vissulega, voru líkamshreyfingar stráksins mjög mjúkar. Það flæddi líkt og 

vatn. Hann var dansandi með tilbeiðslu taktinum. Samt sem áður, með mínum andlegu 

augum, byrjaði ég að taka eftir óvanalegum hreyfingum. Allir voru að taka eftir honum 

út af forvitni. 

Ég gat séð stóra og smáa snáka. Þeir voru pakkaðir saman. Sumir voru hvítir og sumir 

voru gegnsæir. Gegnsæu anakondalöguðu snákarnir voru allir innan í líkama stráksins. 

Snákarnir voru að snúast hvíldarleysislega þegar þeir voru afhjúpaðir til Heilaga Eldsins 

innan Kirkju Drottins. Um leið og ég miðlaði Heilögum Eldi, hrópuðu snákarnir í 

gegnum strákinn, „Heitt! Heitt!“ Hann barðist og hreyfðist hvíldarleysislega. Ég hugsaði 

með sjálfum mér, ‘Hversu dapurlegt. Strákurinn hélt að hans dans væri gjöf af Heilaga 

dansinum.....‘ 



Þegar eiginleiki snákanna var opinberaður, vöfðust snákarnir utan um allan líkama 

stráksins. Snákarnir afmynduðust geðveikislega og rugluðust í lögun. Ég kom nær 

stráknum og miðlaði Heilögum Eldi, Heilögu Rafmagni, og Eitruðu Þyrnunum. Að 

síðustu, átti atvikið sér stað. Strákurinn öskraði og féll til gólfsins. Þegar foreldrar hans 

horfðu, voru þeir sjokkeraðir og hvíldarlausir. Foreldrarnir voru uppteknir að þurrka tárin 

þeirra burt á meðan þeir hrópuðu út. 

Illu andarnir í formi anakondu snáks þutu í áttina að mér eins og til að slá og bíta mig. 

Snákarnir afhjúpuðu villtar vígtennur í gegum munn stráksins. Augu snáksins voru mjög 

afmynduð. Um leið og ég sá augu snákanna, varð líkaminn minn þakinn gæsahúð og 

hárin mín stóðu upp. Með tíma og áframhaldandi baráttu, var ég fær um að staðfesta 

viðbótar snákana innan líkama stráksins. Kirkju söfnuðurinn sem hafði vakin andleg 

augu hrópaði í einni rödd, „Pastor! Pastor! Líkami stráksins er fullur af anakonda 

snákum! Þegar Heilagi Eldurinn og Rafmagnið frá höndunum þínum fór inní líkama 

stráksins, afskræmdu snákarnir líkama snáksins og létu hann hegða sér ofsafengið þar 

sem það varð of heitt fyrir snákana.“ 
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Þegar ég reisti hægri hendina mína til loftsins, dróst ég nær stráknum og hvíslaði 

hljóðlátlega og blíðlega, „Hey, ég þekki þegar eiginleikan þinn, þess vegna, farðu fljótt 

skítugi illi andi! Afhverju hefur þú farið inní líkama eslkaða sonar Drottins? Fljótt! 

Komdu þér út!“ Snákurinn lét strákinn hvæsa með tungunni sinni og sagði, „Nei! Nei! 

Ekki koma nálægt! Ég mun ekki fara út! Það er mjög þægilegt hérna inni. Það er svo gott 

hérna inni, afhverju ætti ég að fara út?“ Augu stráksins virtust ógnvekjandi. Það leit 

næstum því út líkt og augu snáks. Illi andinn í stráknum var að stilla sér varnarlega og 

tilbúinn að bíta mig. Alvarleg frelsun var bara um það að byrja. 

„Ég skipa þér í nafninu Jesús, þú skítugi illi andi, komdu út fljótt! Heilagur Eldur!“ 

Þegar ég hrópaði, féll strákurinn til gólfsins öskrandi og afbakandi afskræmandi með 

öllum sínum líkama. Hann var að hafa falsað áfall. Foreldrarnir og ættinjarnir störðu með 

dauðlega fölum andlitum. Þau voru í fullkomnu sjokki. Ég spurði Föður stráksins hver 

væri kirkju pastorinn og hans fjölskyldumeðlimir. „Hvernig á jörðu hefur þú vanrækt 

þennan strák á slíkan veg upp til þessa punkts? Hvers konar staður mundi kenna þessa 

tegund af dansi sem Heilagur?“ 

Faðir stráksins svaraði með því að tilgreina að þar eru margir staðir í Kóreu sem eru í 

þjónustu hins Heilaga Anda. Ákveðinn staður hafði kennt þeim að liggja niðri og veltast, 

rúllandi um. Þau pressuðu fólk til að hringsnúast um. Þessar hreyfingar hafa gert fólk 

svimandi og þau mundu falla til gólfsins frá örmögnun. Faðirinn hélt áfram og sagði að 

hreyfingarnar eru alheimslegar og eru að vera kenndar af þessari ákveðnu kirkju.Ég var 

einhvað meðvitaður um þessa ákveðnu kirkju eða stað. Þau voru framkvæmandi margar 

ólíkar sérvitar týpur af þjónustu. Engu að síður, var þessi strákur í alvarlegu ástandi. 
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Kirkja Drottins hafði verið veitt með mörgum ólíkum ismun gjafa. Við höfðum haft 

forréttindin af því að upplifa nýtingu gjafanna. Með því sögðu, geri ég mér núna ljóst 



einu sinni aftur að þar er allgott magn staða í Kóreu sem eru æfandi fyrirhugunarleysi og 

verknaði af misbjóðun. 

Byggt á okkar reynslu, höfum við gert okkur ljóst að djöfullinn sendir illa heraflann til 

kirknanna, heimilishaldanna, trúaða, og einstaklings trúaða. Herafli illskunnar eru annað 

hvort sendur sem einstaklings illur andi eða/og hópar. Satan heldur þrjósklega, 

óendanlega, áfram að senda herafla illskunnar í Kristin samfélög. En þeir Kristnu eru 

áhyggjulausir og fávísir. Djöfullinn mun líka senda hærra setta illa anda til að ráðast á 

fólk sem eru opinberlega þekkt sem hærra andlegt yfirvald. Djöfullinn mun senda illa 

anda sambærilegt stiginu af andleika persónunnar. Þeirra tilgangur er bara einn. 

„Andinn segir berlega, að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að 

villuöndum og lærdómum illra anda.“ (1 Tímóteusarbréf 4:1) 

„Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gjöra stór tákn og 

undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það 

fyrir.“ (Matteusarguðspjall 24:24-25) 

Við getum auðveldlega skynjað hvernig margar kirkjur, pastorar, og trúaðir eru í fávisku 

um árásir djöfulsins. Þau eiga við málefnin á fráskilinn hátt. Ef mögulega, mun 

djöfullinn ráðast á þjónustuna til að úrkynja því. En í raunveruleikanum, fyrir dæmi, er 

fólk sem er leiðandi þjónustur með gjöfum óljóst til þeirrar hugmyndar að Satan getur 

gert innrás í þeirra þjónustu. Satan getur ekki bara ráðist inní heldur ráðskast með líka. 

Blaðsíða 63 

Djöfullinn er virkur á öllum stöðum þar sem þar er kennsla og þjálfun í spádómi. Jafnvel 

í álitlegum þjónustum eða á meðan vakningar mót gæti verið að eiga sér stað, geta illu 

andarnir fært ranghugmyndir af villandi trúverðugleika. Byggt á minni reynslu þetta 

langt, munu illu andarnir úrkynja og útþynna á milli spádómi, tungutals, túlkunar, 

draums, og sýna. Satan hefur herbragð af því að kljúfa í sundur skilaboðunum frá okkar 

gjöfum. Þess vegna, getum við ekki slakað á í augnablik. 

Margt gjafað fólk frá öllum endum sviðsins frá ólíkum týpum þjónustna heimsækja 

Kirkju Drottins. Fólk án rótfastrar trúar hefur tilhneigingu til að falla frá þegar stórar 

raunir og próf koma þeirra veg. Þau taka óákveðið þátt með okkar kirkju. Sumt fólk sem 

voru í það minnsta opið upp með þeirra andlegu fimm skilningarvit, hrundu spádómur, 

túlkun, og sýnir að enda þeirra loka raunar og prófs. Jafnvel þótt, persóna geti hugsað að 

hann/hún hafi góða trú, ef þau reiða sig á þeirra gjöf án andlegrar greiningar, munu þau 

ekki endast mjög lengi. Miðja hjartna þeirra mun vera hrist. 

Drottinn sá ávexti gjafa okkar berandi frá grundvelli kærleikans og okkar persónuleika. 

Þegar tíminn líður, erum við fær um að sjá sannleikann af okkar verki. Loforðið kemur 

eftir að við erum reynd í gegnum ferli fyrir þraukun. Þar er alltaf falsanir bíðandi. 

„Varpið því eigi frá yður djörfung yðar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið 

þér þörf, til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að: Innan harla 

skamms tíma mun sá koma, er koma á, og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir 

trúna, en skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér 



skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vé rog frelsumst.“ 

(Hebreabréfið 10:35-39) 
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* Allt um kring hermenn krossins 

„Þú skalt að þínu leyti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Enginn hermaður 

bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála.“ 

(2 Tímóteusarbréf 2:3-4) 

„Þá sagði Drottinn við Gídeon: „Með þeim þrem hundruð manna, sem lapið hafa, mun 

ég frelsa yður og gefa midían í hendur þínar, en allt hitt liðið skal fara, hver heim til sín.“ 

(Dómarabókin 7:7) 

Veraldlegi heimurinn skilgreinir kraft og stolt útfrá magni. Allir eru áhyggjufullir um að 

aukast í fjölda. Þau viljaauka fjöldann sinn hvort sem það er dollara magn eða fólksfjöldi 

þeirra safnaðar. Samt sem áður, verðum við að viðurkenna að gæði eru mikilvægari en 

magn. Þegar við rannsökum dæmisöguna um sáðmanninn, getum við séð þegar 

sáðkornið fellur á gott fast efni, uppskepran er hundraðföld af góðum ávöxtum. 

Guð þarfnast trúarfólks sem treystir ekki vopnum holdsins heldur bara Drottni. Guð valdi 

þrjúhundruð hermenn í Gídeon og notaði þá. Þeir voru ekki kvartarar. Þeir voru hlýðnir 

með krúsir og lampa. Þeir voru þjálfaðir í að bíða og taka eftir óvininum. (Vantandi orð) 

Á síðustu döfum, mun Drottinn leita eftir hermönnum sem geta keppt höfuð til höfuðs 

við herafla illu andanna. Mig líkar að segja þér að þessar týpur hermanna eru líkar 

meðlimum Kirkju Drottins að meðtöldum sjálfum mér. Við erum þjónar Drottins að 

meðtöldum ólærðum trúuðum sem munu hoppa inntil þjónustu Eldsins. 
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Margar kirkjur, pastorar, og ólærðir trúaðir eru ekki áhugasamir og jafnvel fjandsamlegir 

þegar það kemur til að ræða eða ráðast á á móti illum öndum. Þau eru bara viljug til að 

kanna sannleikann um illa anda þegar þau eru beinlínis eða persónulega sköðuð eða þjáð 

frá þeim. Þetta er afhverju illu andarnir eru hlaupandi um líkt og villt dýr í heiminum. 

Ekki margt fólk er að ráðast á þá. Illu andarnir eru í yndi og hrópa fyrir gleði vegna 

sinnuleysi fólks. 

Djöfullinn og hans illi herafli fer inn í líkama okkar, hugsanir, huga, og vilja. Þeir fela 

sig í öllum þessum svæðum innan persónu. Þeir munu þá í leynum byggja þeirra hreiður 

til að rífa niður Guðs góða vilja og skipulag. Í niðurstöðu, nota Guð og illir andar fólk 

sem þeirra aðgang til að framganga verkinu þeirra. Munurinn er þeirra stefna og átt. Illu 

andarnir nota fólk til að traðka og nota þau algjörlega. Illir andar gera leikföng af fólki til 

að spila um með. Þeirra ásettningur er að láta okkur syndga og draga okkur til helvítis. 

Samt sem áður, í gegnum líkama okkar og okkar jafnvæga persónuleika eða skapgerð, 

leiðir Guð okkur til himnaríkis. Þess vegna, er líkami okkar, sál, andi, og lifandi daglega 

blóðugi orrustuvöllurinn sem við verðum að berjast við Satan og hans illa herafla. 

Þrátt fyrir ástandið eða bardagana, er ástæðan fyrir því að við erum fær um að lifa í 

þakklæti hjálpræðis, gleði, og ekki sorg vegna algjöru kröftugu náðar Guðs. Svo lengi 



sem þar er bardagafúsir Kristnir viljugir að ráðast á og vera andspænis illum öndum, 

mun Drottinn alltaf útbúa þá réttilega. Drottinn mun alltaf vera uppspretta nýs krafts. Nýi 

krafturinn mun vera leystur fyrir hina Kristnu sem eru að ráðast á og berjast við illa anda. 

Jafnvel á jörðu, þegar fólk fer til stríðs, munu löndin með nýju kröftugu vopnin líklega 

vinna. Samt sem áður, skapandi og gerandi ný vopn er dýrt og krefst mikils tíma í 

rannsókn og þróun. 
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Þegar vopn er fullgert í rannsókn og þróun, verður vopnið samt að nudirfara próf í 

mismunandi vegum. Nýtt vopn verður að vera kröftugt, verðurprófað, og nógu nákvæmt 

til að að ná og færa niður eyðileggingu á skotmarkinu. Nýtt vopn verður að þola vatn, 

eld, köld og heit veðurástönd. Ég þrái að Kristnir hermi eftir nýjustu þróuðu vopnunum. 

Ég vil að Kristnir séu kröftugir hermenn líkir súperman en í raunveruleika, eru Kristnir 

mjög veikir og eru auðveldlega óvarðir fyrir hervaldi syndarinnar. 

Til hinna veiku Kristnu, þráir Drottinn þá að verða nýjustu þróuðu vopnin. Við öskrum 

vanalega og föllum jafnvel að minnstu raun eða prófi. Við höfðum alltaf velt fyrir okkur 

afhverju kröftugi greinileikinn eða atburðirnir áttu sér stað í okkar kirkju. Við gerðum 

ráð fyrir að slíkur greinilegi og atburðir áttu sér bara stað í mega kirkjum, með 

kröftuglega gjöfuðu fólki, eða með þjónustumönnum af öðrum útlendum löndum. 
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* Verðið 

Alveg eins og í efnislega heiminum, hefur andlegi heimurinn gjald fyrir hernað til 

sigurvegarans. Í öðrum orðum, fer gjaldið eða herfangið til sigurvegarans. Margar sálir 

um heiminn leita kröftuglega smurðs þjónustufólks en ég er að skynja að það er ekki nóg 

af þeim. Dag og nótt, erum við takandi þátt í blóðugum og hvíldarlausum andlegum 

hernaði við herafla djöfulsins. Við erum óhóflega uppgefin styrknum af efnislega líkama 

okkar. Sem afleiðing, er ráðist á okkur af langvarandi örmögnun líka. Samt sem áður, á 

bakhliðinni, hefur Drottinn veitt okkur ferskan og nýjan andlegan kraft í okkar líf og 

núna erum við yfirflædd með gleði og spenningi. Enn fremur, gáfumst við ekki upp í 

bardögum okkar heldur þraukuðum við í gegnum það. Drottinn launaði okkur þá með 

sérstökum kröftugum vopnum af Heilögum Eldi, Rafmagni, og mörgum fleirri öðrum 

nýjum andlegum framþróanlegum vopnum, ef þú vilt, og gjöfum. Okkur fannst eins og 

við værum að fá verðlaun. 

„Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf!“ ((2 Korintubréf 9:15) 

Allar ólíku týpur gjafa og krafta fyrir notkun í andlegum hernaði eru að vera afhent 

okkur sem afleiðing af okkar bænum og úthrópunum. Hrópandi út í bæn er 

vegarstígurinn af byrgðum fyrir okkar vopn. Þess vegna, berjumst við örvæntingarlega á 

daglegum grundvelli til að halda uppi okkar klukkutímum af bæn. Andlegu vopnin sem 

Guð veitir geta ekki verið fengin auðveldlega. Það er ekki líkt einhverju sem við getum 

einfaldlega fengið frá sjáflsala með því að ýta einfaldlega á takka. Venjulega, er það ekki 

það auðvelt. Einhver verður að hrópa út daglega, þrauka og vinna sigur á óhóflegum 



erfiðum andlegum baráttum á móti djöflinum og hans illa herafla. Hver sem þraukar til 

endans án þess að gefast upp mun fá það í gegnum sigur. Maður verður að þrauka og 

vera þrjóskari en illu andarnir. 

„En þú, Guðs mauður, forðast þú þetta en stunda réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, 

stöðuglyndi og hógværð. Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú 

varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta.“ 

(1Timóteusarbréd 6:11-12) 
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* Viðvörunin í gegnum tákn 

„Þeytið lúðurinn í Síon og æpið óp á mínu helga fjalli, svo að allir íbúar landsins nötri. 

Því að dagur Drottins kemur, já, hann er í nánd,(1981 útgáfan) dagur myrkurs og drunga, 

dagur niðdimmu og dökkra skýja. Þau stíga sem sorti yfir fjöllin, þar fer risavaxin og 

máttug þjóð. Engan líka hefur þetta átt sér frá upphafi vega og ekkert þessu líkt mun 

aftur verða um aldir alda.“ (Jóel 2:1-2) 

Margt fólk er óendanlega hrópandi út að við séum á endatímanum. Þess vegna, til þess 

að greina þessa illu kynslóð, er fólk samansafnað um gjafað fólk. Fólkið er veltandi fyrir 

sér hvenær Drottinn mun snúa aftur. En skýrast og öruggast er staðreyndin að gjafaða 

fólkið veit ekki svarið við þeirri spurningu. Það er bara undir Guði komið. Með 

yfirlýsingu Drottins í Matteusarguðspjalli Kafla 24, getum við óbeint greint endatíma 

spádómslegu merkilegu atburðina. 

Sem staðreynd, þegar ég heimsótti himnaríki, spurði ég Pál Postula apurningar. Páll 

leiðbeindi mér auðmjúklega til að lesa djúplega í gegnum fjögur guðspjöllin sem hafa 

yfirlýsingar Drottins frekar en bréf Páls. Hann benti út og sagði að fjögur guðspjöllin eru 

heillvænlegri. Endatíma spádómlegu merkilegu atburðirnir í Matteusarguðspjalli Kafla 

24 mundi vera staðurinn til að fara fyrir svarið. 
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„Jesús svaraði þeim: „Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í 

mínu nafni og segja: ‚Ég er Kristur!‘ og marga munu þeir leiða í villu. Þér munuð spyrja 

hernað og ófriðartíðindi. Gætið þess, að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er 

ekki þar emð kominn. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og 

landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna.(1981 útgáfan) Þá munu 

menn framselja yður, pína og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns 

míns.“ (Matteusarguðspjall 24:4-9) 

„Hef þig á loft, sverð, gegn hirði mínum og gegn manninum, sem mér er svo nákominn! 

– segir Drottinn allsherjar. Slá þú hirðinn, þá mun hjörðin tvístrast, og ég mun snúa 

hendi minni til hinna smáu. Og svo skal fara í gjörvöllu landinu – segir Drottinn – að 

tveir hlutir landsfólksins skulu upprættir verða og gefa upp öndina, en þriðjungur þess 

eftir verða. En þennan þriðjung læt ég í eld og bræði þá, eins og silfur er brætt, og 

hreinsa þá eins og gull er hreynsað. Hann mun ákalla nafn mitt, og ég mun bænheyra 



hann og ég mun segja: „Þetta er minn lýður!“ og hann mun segja: „Drottinn, Guð 

minn!““ (Sakaría 13:7-9) 

Næmni Kristninnar gæti verið krossinn og seinni koma Jesús Krists. Byrjun ferðalagsins 

og feðralagið sjálft er mikilvægt ferli hins Kristna en mikilvægasta sjónarmið lífs hins 

Kristna er seinni koma Drottins. Það er endatíma atburður fyrir alla Kristna sem eru 

bíðandi eftir Drottni. Það er síðasta vonin og ávötur af langri bið okkar. Drottinn er okkar 

laun fyrir okkar þraukun. 

„Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú.“ 

(Opinberunarbók Johannesar 14:12) 
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Ég óska fyrir alla sem trúa á Drottinn að vera burthrifnir. En á þeim degi, munu þar 

augljóslega vera skipting fyrir þá sem voru teknir og þá sem voru skildir eftir. Fyrsta og 

fremsta mikilvæga ferlið er að úbúa sjálfan mig með skilyrðunum sem Drottinn krefst af 

mér. Samt sem áður, eru margir trúaðir lifandi hættulegu Kristnu lífi. Þeirra trú er á 

brúnlínunni. 

„Nú dvaldist brúðgumanum, og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Um miðnætti kvað 

við óp: ‚Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann.‘ Þá vöknuðu meyjarnar allar og 

tóku til lamba sína.“ (Matteusarguðspjall 25:5-7) 

Það mundi ekki vera mistök jafnvel eg éf segi að okkar Kristna líf er til í bara einn dag, 

síðasta daginn af seinni komu Jesú. Í sumum dæmum, er það fólk ráfandi um til að 

ákvarða loka daginn. En þessi hamlausa hrifning til að finna ákvarðaða loka daginn er 

skýrlega hjátrú. Besta áætlunarleið fyrir Kristna er að vera tilbúnir á öllum tímum. Við 

getum gert okkur þetta ljóst frá dæmisögunni af tíu meyjunum. Jafnvel þótt við föllum 

öll líkamlega í svefn vegna þreytunnar okkar, verðum við alltaf vað vera tilbúin með 

olíuna og lampann. Í öðrum orðum, erum við undirbúandi sjálf okkur andlega á 

daglegum grundvelli. 

Drottinn gerði einhverjar yfirlýsingar til mín. Hann sagði að þegar pastor undirbýr ekki 

söfnuðinn fyrir burthrifninguna fyrirfram, mun afleiðingin vera sú að þau munu öll vera 

skilin eftir. Þeir trúuðu sem eru skildir eftir munu hleypa út reiðinni þeirra á pastornum 

þeirra. Þau munu vera reitt til reiði fyrir að vera ekki burthrifin. Þeir trúuðu munutaka 

þeirra hefns á pastornum sem hafði kennt þeim í villu á meðan í þeirra lífum. Pastorarnir 

munu deyja hrottalega af höndum kirkjumeðlima þeirra sem voru skildir eftir. Þessi 

atburður mun eiga sér stað út í gegnum heiminn í öllum stöðum og kirkjum. Sem pastor, 

er ég sannarlega í ótta. 

„Þjóð mín var sem týndur sauður, hirðar þeirra leiddu þá afvega, tældu þá upp í fjöll, þeir 

reikuðu af hálsi á hæð, gleymdu bóli sínu. Allir, sem hittu þá, átu þá, og mótstöðumenn 

þeirra sögðu: „Vér bökum oss enga sekt, vena þess að þeir syndguðu gegn Drottni, 

haglendi réttlætisins og von feðra þeirra, Drottni.““ (Jeremía 50:6-7) 
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* Eld Þjónustu tilefnið 



„Ég er kominn að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég, að hann væri þegar kveiktur! Skírn 

á ég að skírast. Hversu þungt er mér, uns hún er fullnuð.“ (Lúkasarguðspjall 12:49-50) 

Jesús skýrði frá að Hann kemur til að færa eld á ófrjótt og kalt land. Eldurinn sem 

Drottinn veitir okkur getur fullkomnlega tortímt herafla illskunnar. Í raun, er það meira 

en bara eldur. Eldurinn er kröftugt ljóslag sem getur brennt upp alls konar sjúkdóma á 

jörðu sem getur læknað. 

„En yfir yður, sem óttist nafn mitt, mun réttlætissólin upp renna með græðslu undir 

vængjum sínum, og þér munuð út koma og leika yður eins og kálfar, sem út er hleypt úr 

stíu,“ (Malakí 4:2) 

Mun þar vera einhver sem gæti neitað eða mislíkað veitingu Eldsins af Guði sem stendur 

fyrir krafti? Eldurinn getur verið fenginn af öllum týpum þjónustum svo lengi sem 

ástandið er hæfilegt sem Drottinn getur unnið með í. Samt sem áður, í raunveruleikanum, 

andlegum raunveruleika það er, getum við gert okkur ljóst að það er ekki tilfellið. Fólk 

dáist að og gerir beiðni til Drottins að veita þeim kraft. Þau spurja með vörum sínum en 

þegar Drottinn nálgast nær, verður þeim brugðið og óttaslegin áður en þau fá kraftinn. 

Þau hlaupa vanalega í burtu. 
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Á hverjum gefnum degi, getur Drottinn skyndilega veitt persónu Eldinn og gjöf án þess 

að persónan fatti það. Samt sem áður, mest af tímunum, verður maður að byrja frá 

botninum. Við náum andlegri dýpt og þroska í gegnum ferli af einu skrefi í einu. Þegar 

við förum í gegnum þetta ferli, skilur fólkið virkilega ekki andegan hernað. Það er 

óhjákvæmilegt mót við gífurlega her illu andanna á daglegum grunni. Þetta er 

raunveruleikinn af því og flest fólk skilur það ekki. Við verðum að greina núverandi 

tímann og kynslóðina í gegnum andlega skynjun. Við verðum að trúa að Drottinn muni 

taka þátt með okkur. Til allra verkamannanna, mun Hann andlega opna okkur upp og 

mun yfirflæða í okkur með Sinni fyllingu samkvæmt mælieiningu trúar okkar. Þessi 

kraftur og geta er veitt til allra þeirra sem óska að finna lausn á öllum andlegum 

kúgunum. 

„Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega, til þess að þér í öllu og 

ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfir veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Ens 

og ritað er: Hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu.“ 

(2 Korintubréf 9:8-9) 
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* Það mun vera aðskilnaður 

„Ætlið þér, að ég sé kominn að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður, heldur sundurþykki. 

Upp frá þessu verða fimm í sama húsi sundurþykkir, þrír við tvo og tveir við þrjá, faðir 

við son og sonur við föður, móður við dóttur og dóttir við móður, tengdarmóðir við 

tengdardóttur sína og tengdardóttir við tengdarmóður.“ Hann sagði og við fólkið: „Þá er 

þér sjáið ský draga í vestri, segið þér jafnskjótt: ‚Nú fer að rigna.‘ Og svo verður. Og 

þegar vindur blæs af suðri, segið þér: ‚Nú kemur hiti.‘ Og svo fer. Hræsnarar, útlit lofts 



og jarðar kunnið þér að ráða, en hvernig er því farið, að þér kunnið ekki að meta þennan 

tíma? Hví dæmið þér ekki af sjálfum yður, hvað rétt sé?“ (Lúkasarguðspjall 12:51-57) 

Jesús er uppspretta aðskilnaðar. Hann olli deilum á meðal fylgjenda Satans á 

mismunandi stöðum. Frá þeirri stundu sem Hann kom til jarðar og þangað til Hann dó á 

krossinum, skapaði Hann margar rökræður og olli stórri hræringu. Enn fremur, leiddu 

deilurnar og aðskilnaðurinn sem Hann skapaði til dauða Hans líka. 

„og sögðu: „Hvar er hinn nýfæddi konungur Gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp 

og erum komnir að veita honum lotningu.“ Þegar Heródes heyrði þetta, varð hann 

skelkaður og öll Jerúsalem með honum.“ (Matteusarguðspjall 2:2-3) 
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„Þá sá Heródes, að vitringarnir höfðu gabbað hann, og varð afar reiður, sendi menn og 

lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, tvævetur og yngri, en það 

svaraði þeim tíma, er hann hafði komist að hjá vitrningunum“ (Matteusarguðspjall 2:16) 

„Þegar hann kom inní Jerúsalem, varð öll borgin í uppnámi, og menn spurðu: „Hver er 

hann?“ Fólkið svaraði: „Það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galílegu.““ 

(Matteusarguðspjall 21:10-11) 

„En þeir urðu því ákafari og sögðu: „Hann æsir upp lýðinn með því, sem hann kennir í 

allri Júdeu, hann byrjaði í Galíleu og er nú kominn hingað.“ (Lúkasarguðspjall 23:5) 

Enn fremur, mun Drottinn halda áfram að valda annarri rosalegri hræringu á skala sem 

allur alheimurinn mun vera áhrifaður í. 

„Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og 

með básúnu Guðs, og þeir, sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrst upp rísa. Síðan munum 

vér, sem eftir lifum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottin í lofinu. 

Og síðan munum vér vera með Drottni alla tíma. Uppörvið því hver annan með þessum 

orðum.“ (1Þessaloníkubréf 4:16-18) 

Kristni er ekki bara áherslumikil heldur myndar margar myndrænar heildareiningar. Við 

getum skilið himnaríki í gegnum dæmisögur. Við erum alltaf fær um að grafa upp 

Sannleika Guðs af (Vantandi orð) aðferð. Áður en að koma að Rauðahafinu, var 

vegurinn út falinn fyrir Guðs útvalda fólk. Í sama tilliti, er raunverulegi sannleikurinn af 

krafti og yfirvaldi Jesú falinn innan andlegra deilna, aðskilnaðar, og hræringa. 
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En hversu margar sálir eru þarna úti sem mundu djarflega hoppa inní aðskilnað? Hver 

mun ver alíkur Jóhannesi Skírara? Fyrir Drottinn, einangraði Jóhannes sjálfan sig, hann 

var uppspretta þrætna, og hann ávítaði grimmilega sjálfs réttláta fólkið. Þeir sjálfsréttlátu 

voru fólk með bara ytra útlit heilagleika. Drottinn kenndi lærisveinum Sínum að taka upp 

þeirra eigin kross í frelsi og ekki flækja sjálfa sig með neinu öðru fyrir sakir 

fagnaðarerindisins. Drottinn hafði einangrað þá líka. 



„Þá mælti Jesús við lærisveina sína: „Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki 

kross sinn og fylgi mér.“ (Matteusarguðspjall 16:24) 

Páll Postuli benti einu sinni út stríðið sem var geisandi og að berjast innan í honum. 

„en ég sé annað lögmál í limum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur 

mig undir lögmál  syndarinnar í limum mínum. Ég aumur maður! Hver mun frelsa mig 

frá þessum dauðans líkama? Ég  þakka Guði fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Svo þjóna ég 

þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum, en lögmáli syndarinnar með holdinu.“ 

Eftir að gefa út “Skírn af Logandi Eldi, varð Kirkja Drottins og okkar þjónusta mikilvægt 

efni á meðal margs fólks. Flest fólkið mat okkur á góðan veg en öðru hverju, tjáði sumt 

fólk neikvætt þeirra skoðanir með því að segja einhvað líkt og, „Þau munu ekki endast 

lengi. Þessi kirkja hefur ekki neina áveti.“ Þess vegna, ákváðu við að afhjúpa ávextina. Í 

öðrum orðum, ákváðum við að afhjúpa svörin sem við höfðum fengið í gegnum bænirnar 

okkar fyrir kirkjuna okkar. 

Guð hafði veitt okkur ríkulega uppskeru ávaxta. Ávextirnir voru ekki bara í okkar 

daglegu lífum eða vanagangi heldur út í gegnum allar okkar andlegu hliðar. Við gefum 

alla dýrðina til Guðs með þakkargjöf og gleði. Enn fremur, var öllum nauðsynlegu 

efnislegu efnum og útvegunum bætt við. 

„Hatursmenn DROTTINS skyldu hafa gefið sjálfa sig undir til hans: en þeirra tími skyldi 

hafa varið að eilífu. Hann skyldi fæða þá líka með því fínasta af hveitinu: og með 

hunangi út af klettinum skyldi ég hafa satt þig.“ 

(Sálmarnir 81:15-16) 

Þegar við fáum blessun frá Guði, verðum við að taka á móti því, það er álitið skipun. Ef 

við neitum eða getum ekki þegið blessunina, er það algjörlega okar ábyrgð. Okkar 

vandamál gæti verið vantrú. Þetta er spurning um trú einstaklingsins. Við verðum fyrst 

að þroskast og vaxa í trú til að taka á móti því. Þegar það kemur til Guðs blessanna, 

koma andlegu blessanirnar fyrst og þá fylgja efnislegu blessanirnar. Samt sem áður, 

biður fólk oft um það í öfugu. 

„Og þeir sögðu hver við annan: „Sjá, þarna kemur draumamaðurinn. Förum nú til og 

drepum hann og köstum honum í einhverja grifjuna og segjum svo, að óargadýr hafi etið 

hann. Þá skulum vér sjá, hvað úr draumum hans verður.““ 

(Genesis Fyrsta Mósebók 37:19-20) 

Það er mikilvægt að gefast ekki upp á draumunum sem Guð hefur gefið okkur. Við 

verðum að umfaðma það jafnvel í þrengingum. Jesús skipaði mér að afhjúpa og skrá allt 

verkið sem Hann hafði fullkomnað og ávextina sem Hann hafði borið. Drottinn sagði að 

margir af Guðs þjónum og kirkjum mundu fá styrk og von þegar þau lesa vitnisburðina 

okkar á meðan í þeirra erfiðu raunum. 
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Fólk verður að upplifa þeirra eigin andlega tíma. Þegar þau upplifa tíma erfiðleika og 

aga, mun Guð tala til þeirra og veita þeim opinberun og reynslu. Þegar við biðjum, 

lesum, og hugleiðum Guðs Orð, erum við að verja tíma til að byrgja upp andlegum krafti 



og styrk. Þegar við verjum tíma í að biðja, lesa, og íhuga, mun kraftur innblástursins 

koma út og við munum vita vilja Guðs af okkur. Þess vegna, til þess að fá okkar eigin 

lofuðu náð og blessun, verðum við að hlýða boðorðum Guðs og þola kæfandi 

þrenginguna sem nálgast okkur í bæn og og hrópandi út. 

„„Hversu lengi ætlið þér að dæma með rangsleitni og draga taum hinna óguðlegu? [Sela] 

Rekið réttar bágstaddra og föðurlausra, látið hinn þjáða og fátæka ná rétti sínum, bjargið 

bágstöddum og snauðum, frelsið þá af hendi óguðlegra.““ (Sálmarnir 82:2-4) 

„Því að Drottinn Guð er sól og skjöldur, náð og vegsemd veitir Drottinn. Hann synjar 

þeim engra gæða, er ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitanna, sæll er sá maður, sem 

treystir þér.“ (Sálmarnir 84:11-12) 

Fólk sem leitar óhóflega fyrst Hans Konungsríki ávítar fólkið sem leitar daglegra 

nauðsynja lífsins. Þau skýra frá fyrir þeim að þau hafi ekki trú. 

„En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki.“ 

(Matteusarguðspjall 6:33) 
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En ég vil að þú vitir að við getum stundum ekki leitað fyrst Hans Konungsríkis og Hans 

réttlætis. Við erum lifandi í samfélagi sem er grimmilega samkeppnislegt. Ég held að við 

þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur um það hvenær við erum ekki fær til á tímum. 

Þegar það kemur til að biðja, leita, og banka, held ég að Drottinn mundi frekar njóta 

ferlisins af bænum okkar hafnvel þótt það gæti verið ekki í reglu. Kannski, jafnvel ef það 

væri öfugt. 

Það mundi vera betra ef við íhuguðum vandlega og bæðum skynsamlega með 

starfshættum. En Drottinn hafði alltaf og nákvæmlega svarað óreglu Kirkju Drottins og 

úthrópum sem voru með engum starfshættum. Beiðnirnar og bænirnar af Kirkju Drottins 

voru alltaf áríðandi og í flestum dæmum álitnar neyðartilfelli og þess vegna, höfðum við 

beðið í óreglulegum hætti. Þrátt fyrir það, hagraðaði Drottinn nákvæmlega og reglulega 

bænum okkar þar sem Hann svaraði þeim. Þegar við upplifðum þessa opinberun, erum 

við stöðuglega hrifin af verkinu Hans. Hallelújah! 

                                                Kafli 2 

* Undrandi bæn svöruð 
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Alla daga hrópum við út, við biðjum kröftuglega alla nóttina langa á daglegum 

grundvelli út í gegnum árið og sem afleiðing, veitir Guð okkur margar blessanir. Ein 

okkar sérstöku blessanna var Drottinn smám saman færandi kirkjuna okkar frá kjallara 

hæðinni til byggingar fyrir ofan jörðina. Drottinn flutti okkur inntil stórs musteris frá 711 

ferfetum til 9400 ferfetar. Hallelújah! Hvernig á jörðu var allt þetta að gerast, ég gat ekki 

trúað því. Hvað var að gerast fyrir mig? Það var líkt og draumur. 



Okkar fyrrum kirkja var staðsett neðanjarðar, það var í kjallara. Nágrannahverfið var 

umkringt af mörgum öðrum minni og stærri krikjum. Næstum öllum öðrum byggingum 

á svæðinu okkar var verið í af kirkju. Sem afleiðing, var þessi staður erfiður staður til að 

sjá fyrir sér vakningu. Miðlungs stærðar kirkja var staðsett rétt hinum megin við Kirkju 

Drottins. Bæna hús og kirkja var staðsett næst okkur fyrir neðan jarðhæð. Önnur kirkja 

var staðsett fyrir ofan Kirkju Drottins. Fyrir aftan Kirkju Drottins var mjög há bygging 

og það var mega kirkja. Þar voru óteljandi aðrar kirkjur raðaðar upp meðfram veginum. 

Nágrannahverfið þar sem kirkjan okkar var staðsett var ekki auðveldur staður til að halda 

vakningu. Kirkja Drottins hafði beðið í 13 ár út í gegnum nóttina þarna. Fólkið í okkar 

nágrannahverfi hafði kvartað af okkar bænum og tilbeiðslutónlistinni á meðan í nóttinni. 

Þau gátu ekki sofið frá hljóðinu sem við vorum að gera. En við pressuðum áfram 

hvíldarleysislega. Mér fannst það ekki leitt og var yfirgnæfður með þakklæti. Þessi ár í 

neðanjarðar kjallarahæðar kirkjunni var bardagavöllur fyrir mig. Ég var að fara í gegnum 

daglega baráttur lífs og dauða. 
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Ég hef óþolinmóðan persónuleika. Til þess að sleppa frá neðanjarðar kjallara kirkju, 

gerði ég tilraun til að finna óbeint afsökun. Ég vildi komast á undan Drottni. „Elskaði 

Drottinn minn, rými neðanjarðar Kirkju Drottins er of lítið og þétt. Margt fólk sem er 

lesandi ‘Skírn‘ bókina er heimsækjandi allt frá út í gegnum landið. Hvað ætti ég að gera? 

Plís fluttu okkur til stærri byggingar, fljótt!“ 

Hvenær sem ég sárbað Drottinn, mundi Hann stundum refsiaðgerða á móti mér eða Hann 

mundi blíðlega ráðleggja mér. Hans hugsanir eru mjög ólíkar heldur en mínar. En ég var 

óþolinmóður og ég sárbað Hann þrjósklega. Samt sem áður, hafði Drottinn alltaf svarað 

að tíminn var ekki ennþá og fyrir mig að vera þolinmóðari og halda áfram að biðja. 

Sem staðreynd, hvenær sem fólk kom að heimsækja Kirkju Drottins, gerðu þau 

athugasemd á hversu lítið það var og þeim leið kæfð. Kirkju helgistaðurinn fyrir 

tilbeiðslu og þjónustu var bara um 711 fer fet. Við högðum bara eitt klósett og það var 

notað sem fyrir bæði kynin. Við höfðum mjög smástærðar þvottar stað þar sem fólk varð 

að hniprast niður til að þvo. Sumar eldri bygginganna hafa ekki hefðbundinn vask eða 

þvott í. Staðurinn var rosalega óþægilegur. Fyrir aftan helgistaðinn var eldhús í mjög 

fátæklegu ástandi, það var um 106 fer fet í stærð. Margt fólk flýtti sér til að heimsækja 

Kirkju Drottins til að staðfesta og upplifa hvað þau höfðu lesið í Eld Skírnar bókinni. 

Þau vildu vita ef upplifanirnar í bókinni voru annað hvort raunverulegar eða eftirlíking. 

Drottinn senti margt fólk. Í sumum tilfellum, var þar ekkert meira pláss fyrir fólk að sitja 

eða standa. Drottinn sagði mér þá um að flytja kirkjumusterið. 

„Pastor Kim, margt fólk mun koma og þegar það gerist, mun þar ekki vera nóg pláss 

fyrir fólk til að sitja. Sumt fólk mun verða að sitja á pallinum. Skór fólksins mun fylla 

botn stigans alla leið til topps stigans. Ég mun þá og loksins flytja þig til stærri 

kirkjubyggingar. 
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„Allt hefir hann gjört hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefir hann lagt í brjóst 

þeirra, aðeins fær maðurinn ekki skilið það verk, sem Guð gjörir, frá upphafi til enda.“ 

(Prédikarinn 3:11) 

Atvikin sem hafa átt sér stað í Kirkju Drottins hafa laðað að ekki bara margt fólk frá 

innan landsins heldur líka frá að utan landsins. Smir hafa heimsótt fyrir einn daag á 

meðan sumir hafa komið fyrir lengra tímabil. Þessir sem hafa dvalist fyrir lengra tímabil 

dvelja þrátt fyrir öll miklu óþægindin af okkar takmarkaða plássi. Þar sem innihald 

bókarinnar samsettist af fordæmislausum og sérstökum atburðum, höfum við laðað að 

margar ólíkar týpur fólks. Sumt fólk hefur komið í efa. Sumir hafa komið ákaflega að þrá 

blessun á meðan sumir hafa komið til að þræta við okkur. Þau vilja þræta hvort 

upplifunin okkar væri biblíuleg eða ekki. Margt fólk sem hafði heimsótt var þegar 

gjafað. Sumt fólk sakfelldi okkur sem költ. Sumir spurðu hvort þeir gætu tekið þátt með 

okkar þjónustu og svo framvegis. Ég held að þúsundir hafi heimsótt. 

Það skipti ekki máli hvers konar fólk kom. Ég leiddi allar þjónusturnar aðgát og kom 

fram við þau með virðingu. Ég hafði opnað hugann minn til hver sem er heimsækjandi 

kirkjuna okkar og ég kom fram við þau eins og þau væru partur af fjölskyldu Kirkju 

Drottin. Hver þeirra tók þátt í bænafundinum okkar með einum huga. Ég er mjög 

þakklátasamur til þessara sem höfðu heimsótt Kirkju Drottins. 

„Því að hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal 

þeirra.““ (Matteusarguðspjall 18:20) 
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Þegar dagarnir líða, byrjaði margt fólk að heimsækja Kirkju Drottins. Þau voru ekki bara 

frá innan Kóreu heldur vorum við að fá heimsækjendur frá Bandaríkjunum, Þýskalandi, 

Japan, Kína, og jafnvel frá Mið Austurlöndum. Þegar við báðum öll í einingu fyrir stefnu 

kirkjunnar, byrjuðu bænir okkar að útgeisla ljósi. 

Ég sárbað Drottinn, „Elskaði Drottinn minn, við gefum tilbeiðslu og þjónustu til þín á 

daglegum grundvelli og við erum að þóknast þér. En þar sem pláss kirkjunnar er svo lítið 

og takmarkað, erum við ekki fær að framkvæma þjónustuna sem þú þráir. Plís leyfðu 

okkur að fá stærri plássaðri byggingu núna.“ Drottinn svaraði loksins, „Mjög vel.Farðu 

áfram og leitaðu að stærri plássaðri byggingu.“ Samt sem áður, gaf Hann okkur ekki 

sérstakar leiðbeiningar eða stefnu fyrir staðsetninguna. Kirkjumeðlimir okkar og ég 

báðum sérstaklega fyrir hvað við þráðum og þörfnuðumst fyrir nýju kirkjubygginguna. 

Við litum fyrir byggingu sem mundi vera nógu stór til að útvega nauðslynlegu 

skrifstofurnar og mismunandi herbergin fyrir ólíku tilgangana og staðina sem einhvað 

gerist á. Við þráðum að hafa fyrirbænar herbergi, ögunarherbergi, gestaherbergi fyrir 

annað hvort menn og/eða kvenmenn, aðskilin þvottaherbergi, bókasafn, 

útsendingarherbergi, borðstofu, eldhús, minnst fimm einka bænaherbergi, (Vantandi 

orð), aðal helgistaðurinn, hjúkrunarherbergi, og s. frv. Ég tilkynnti opinberlega verkefnið 

að leita eftir nýrri kirkjubyggingu. Ég útvegaði upplýsingarnar til kirkjumeðlimanna og 

bað þá um að aðstoða í að leita eftir okkar þráðu byggingu. Ég sagði þeim að leita að 

byggingarstærð með minnst 1423 fer fet eða meir. Við byrjuðum okkar leit á vestur hlið 

In Cheon. 



Samt sem áður, með öllum þráðu herbergjunum sem við höfðum skráð og til að útbúa og 

auðvelda okkar beiðnir nauðsynjar mundi krefjast byggingar byggingar af að minnst 

3559 fer fetum. Við höfðum engan pening en við vorum ákveðin með okkar markmið. 

Allir kirkjumeðlimirnir spurðu, „Pastor! Bygging þetta stór mun kosta mikið! Hvernig 

munt þú láta þetta gerast?“ Kirkjumeðlimirnir höfðu áhyggjur eins og allir aðrir, þau 

voru áhyggjufullir með staðreyndina af okkar ástandi og sýninni til að hafa nýja kirkju í 

trú. Samt sem áður, héldu þau áfram að fylgja og treysta minni leiðsögn. Flest fólksins af 

Kirkju Drottins voru nýlega skráðir meðlimir. 
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Við meðlimir Kirkju Drottins einangruðum sjálf okkur ekki á meðal tri heimsins. Við 

vorum meira en viljug til að deila vitnisburðum okkar og opinberunum frá Drottni. Við 

ákváðum að alþjóðagera og aðlaga fólkið sem mundi koma að heimsækja kirkjuna okkar. 

Við vorum vilju til að opna kirkjuna okkar til hvers og allra sem vildu vera blessaðir. Við 

þráðum bræður okkar og systur frá öðrum svæðum til að upplifa hvað við vorum að 

upplifa. Sem afleiðing, ákváðum við að færast nær alþjóða flugvellinum eins nálægt og 

mögulega. 

Við leituðum að byggingu með lágmarksstærð af 1423 fer fet og þá upp til 2850 , 3600, 

5338, 7118, og 8185 fer fet. Við jukum smám saman stærð plássins en húsráðendurnir af 

hverri byggingu sem við litum á höfnuðu okkur. Þau vildu ekki leigja til kirkju. Við, þess 

vegna, bygjuðum að biðja meir ásetningslega og kröftugra. Við sárbáðum Drottinn um 

særri hæðarpláss Við vorum ákveðin í vilja, huga, og trú. Samt sem áður, þegar ég 

pressaði áfram, var ég ennþá svolítið áhyggjufullur.Ég hugsaði með sjálfum mér, ‘Eer ég 

leitandi að of stóru markmiði og er ég að vera mikillátur? Var ég leiðandi söfnuðinn 

minn á fjarstæðum draumi?‘ Þegar við héldum áfram að leita að nýrri byggingu, leyfði 

Drottinn húsráðandanum að afneita okkur. Drottinn var að þjálfa okkur. Hann vildi að 

okkar takmörkuðu litlu hugsanir umbreyttust í stærri hugsanir. Á þeim tíma, vissum við 

ekki að það var Guð fyrir aftan sviðsmyndina til að hjálpa okkar að læra einhvað. 

Drottinn var þegar vegi á undan okkur. Hann hafði undirbúið mjög stóra fínt útlítandi 

byggingarpláss. Drottinn leiðbeindi okkur til þessa ákveðna byggingarpláss í gegnum 

mismunandi kringumstæður og vegi. Ef við pressum áfran og framförum festuna okkar 

og vilja gagnvart trú, mun Drottinn vinna fyrir okkur. Drottinn, Jesús, hafði þegar íhugað 

staðsetningu kirkjunnar með hentugum flutning í huga. Jesús afrekað og uppfillt allt sem 

við höfðum verið að biðja fyrir, jafnvel til minnstu smáatriðanna. 

Við fundum byggingu sem hafði veri tóm í nokkra mánuði. Byggingin var staðsett 

hinum megin við Seo Gu hverfisskrifstofuna næst Seo Gu slökkviliðsstöðinni. Stærð 

byggingarinnar var 9400 fer fet. Við hugsuðum strax að þetta væri byggingin undirbúin 

fyrir Kirkju Drottins. Jesús sagði okkur að áður en við flytjum til frambúðar kirkjuna 

okkar nálægt Yeong Jong Eyju InCheon Alþjóða Flugvellinum, vildi Hann að við 

settumst að og settum grundvöll með okkar kirkju og vöxum í Seo Gu InCheon. Við 

undirbjuggum sjálf okkur til að stökkva inn í framtíðina. 
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Ónotaða rýmið var staðsett á fimmtu hæðinni. Hæðarrýmið var mjög stórt. Sjö stólpar 

náðu yfir þvert yfir frá einum endanum til endans þar sem þeir voru raðaðir í beinni röð 

frá miðjunni. Stólparnir aðskildust í um 3600 fer fet. Um leið og ég sá svakalega rýmið, 

byrjaði ég samstundis að setja saman hæðarskipulög í hausnum mínum. Við höfðum nóg 

rými til að auðvelda öll okkar áformuðu herbergjum. Við höfðum fundið okkar 

fyrirmyndar stað. Ég teiknaði þá strax á gólfið með kalksteini. Það var nóg pláss til að 

hýsa öll mismunandi herbergin sem við höfðum séð fyrir okkur. Við gátum byggt aðal 

helgistaðinn, útsendingarherbergið, hjúkrunarherbergið, og s frv. Áhyggjan fyrir réttilegu 

baðherbergin var ekki lengur áhyggja fyrir mig. Ég var mjög hrifinn með allt þetta 

gólfpláss. En aftur til raunveruleikans, vorum við fjárhagslega fátæk. Allt sem við gátum 

gert var að biðja, þar var ekkert annað til að gera nema biðja. Okkar fjárhagur var mjög 

takmarkaður. Enn fremur, höfðum við ekki mætt eiganda byggingarinnar. Í raun, vorum 

við jafnvel ekki viss hvort eigandi byggingarinnar var viljugur að leigja fyrir 

kirkjutilgangi. 

Eitt kvöldið, á miðnætti um kl. 00, laumuðust meðlimir kirkjunnar og ég leynilega í 

bygginguna af fimmtu hæðinni og notuðum herkænsku Jeríkó. Við röðuðumst upp og 

þegar við löbbuðum um, hrópuðum við, „Drottinn! Plís gefðu okkur þennan stað!“ Við 

báðum kröftuglega og hrópuðum út. Frá hávaðanum, hlupu öryggisfulltrúarnir fyrir 

bygginguna upp stigann í hissa. Þar var búið í þessu nágrannahverfi af ríkisstjórnar 

skrifstofum slíkum sem slökkviliðsstöðinni, lögreglustöðinni, staðbundnri, og borgar 

embættis. Öryggisfulltrúarnir litu fölnir útmeð áhyggju. Enn fremur, voru þar íbúðir í 

kringum þessa byggingu líka. „Hvað eru öll ykkar að gera hérna? Afhverju eru þið 

hrópandi í þessari byggingu? Þið hafði laumast inní þessa eign? Hvað eru þið að gera 

hénra? Komið ykkur út þetta augnablik áður en við hringjum á lögregluna og höfum 

ykkur öll hent í fangelsi!“ Fulltrúinn starði á okkur í reiði. Jafnvel eftir þetta atvik, 

laumuðumst við in aftur þrjú meiri skipti og hrópuðum út í bæn. Öryggisfulltrúarnir og 

að lokum eigandi byggingarinnar hötuðu okkur. Þar sem við vorum ekki velkomin, 

hugsuðum við að það væri engin von. 
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Í þessum heimi, þegar við byrjum alla hluti með trú, er það bara eðlilegt að margar 

hindranir muni eiga sér stað andlega og efnislega. Í flestum tilfellum, líkar fólki ekki 

hindranir. Samt sem áður, verðum við stundum að vera andspænis hindrunum djarflega. 

Jafnvel þótt, við gætum verið hindruð af neikvæðu kringumstæðunum, verðum við ekki 

að vera hrædd heldur halda áfram að pressa áfram. Þegar við höldum áfram að gera svo, 

munum við byggja upp ónæmi. Með auknu ónæmi, munum við að lokum yfirkoma 

hindranirnar. 

„Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir.“ 

(Filippíbréfið 4:13) 

„Jesús sagði við hann: „Ef þú getur! Sá getur allt sem trúir.““ 

(Markúsarguðspjall 9:23) 

Ég fann seina út að öryggisskrifstofan sem hélt áfram að reka okkur út voru skyldmenni 

eiganda byggingarinnar. Við heyrðum jafnvel að hinir leigendurnir í umhverfis 



svæðunum sögðu eiganda byggingarinnar að ekki leigja til okkar hvað sem það kostaði. Í 

raun, heyrðum við að rýmið væri ekki til að vera leigt neinni kirkju. Okkur var sagt að 

eigandinn mundi skilja rýmið eftir tómpt frekar en að leigja það út til kirkju. Þegar við 

nálguðumst eigandann, neitaði hann þrjósklega að leigja til okkar. Hann var mjög 

þrjóskur. Eigandi byggingarinnar hafnaði okkur sex sinnum en á sjöunda fundi og 

tilraun, gaf hann okkur loksins samþykki til að leigja rýið. Ég trúi að þetta var af hjálp 

hins Heilaga Anda. En leigu gjaldið og innborgunin var fram úr okkar ímyndun. Magn 

peningsins sem var krafist sjokkeraði okkur algjörlega. Ef við leigjum með því að borga 

innborgunina af $350,000, þá höfum við ekki að borga mánaðarlegt leigu gjald. Í Kóreu, 

er leiga borguð í gegnum vexti þénuð með því að borga stóra upphæð af innborgun. 

Innborguninni er algjörlega skilað þegar leigan endar. Á hina hendina, ef við innborgum 

$86,000, mundi mánaðarleg leiga vera $2,600. Annar möguleiki er að innborga $170,000 

og þá mundi mánaðrlega leigan vera $1,700. Síðasti möguleikinn er að innborga 

$260,000 og mánaðrlega leigan mundi vera $826. 

Framkvæmdargjaldið mundi vera aðskilið verð og það var $5 hvert pyeong (35 fer fet) 

eða $1400. Ef við værum til að telja með nytsemi slík sem rafmagn og vatn, vorum við 

lítandi á $2500 heildarupphæð. Þetta var ekkert grín. 
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Við höfðum fallið í klípu. Jafnvel ef þau voru til að leigja rýmið okkur, hvernig á jörðu 

vorum við til að fjármagna og hafa efni á því? Allt sem við höfðum í okkar núgildandi 

kirkju byggingu var eftirliggjandi innborgun af $2000. Á meðan í þessum tíma, var ég 

leiðandi vakningu í borginni af Su Won. Á meðan í vakningunni, bað ég ákaflega yfir 

þessu efni. 

„Elskaði Drottinn minn, ef það er virkilega þín þrá fyrir okkur að staðsetjast til Seo Gu 

landsvæðis skrifstofunnar, plís veittu okkur $86,000 í reiðufé innan viku! Ef þetta er svo, 

mun ég trúa því til að vera þinn vilji fyrir kirkjuna til að öðlast þessa leigu. Ég mun 

pressa áfram.“ 

Allt þetta kom virkilega til að gerast. Guð vann í gegnum einhvern sem var ókunnugur 

fyrir okkur. Þessi persóna sendi okkur teta skilaboð nokkrum sinnum og þá lagði þá inn 

samtals af $86,000 þrjú mismunandi skipti í okkar bankareikning. 
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* Kvenmaðurinn brýtur opið hennar alabasturs krukku eftir að heyra rödd Drottins 

„En Hiskía og allur lýðurinn gladdist yfir því, er Guð hafði búið lýðnum, því að þessu 

var komið í kring samstundis.“ (2 Kroníkubók 29:36) 

Fyrir þremur árum, á Janúar 2005, héldu níu meðlimir frá Kirkju Drottins að meðtöldum 

fjölskyldunni minni sérstakann Ný Árs alla nætur bæna fund. Á meðan í 30 daga 

bænafundinum, höfðu meðlimir kirkjunnar þeirra andlegu augu opnuð af Drottni. Á 

sama tímanum, kviknaði skírn Heilaga Eldsins. Drottinn hafði skipað mér að skrá ‘Skírn 

af Logandi Eldi‘ bókina. Okkar Heilags Anda þjónusta varð miklu fjölbreytnisaukin. Það 

var (????????) þjónusta hins Heilaga Anda. 



Á meðan í þeim tíma, báðum við undir ofsalega fátæklegum ástöndum og 

kringumstæðum. Ástand okkar var óhagstætt. Til þess að auka sjónaráhrifin, setti ég 

sýningarskjá og setti fimm bænatitla á skjáinn. Ég leiddi bænina með því að hrópa út 

hvern bænatitil frá byrjun til enda. Restin af átta meðlimunum endurtók eftir mér. Bænir 

okkar gætu hafa virst til að líka út líkt og skynsemisleysi En Drottinn framkvæmdi 

kraftaverk alveg eins og Hann margfaldaði fimm brauðhleyfi og tvo fiska fyrir fim 

þúsundir! Í raunveruleikanum, vissi ég að fimm bænatitlarnir voru mjög óljósir og ég 

hélt að það væri ómögulegt fyrir þá að komast í framkvæmd. Líka á meðan í þeim tíma, 

hrópuðu fimm af okkar meðlimum eftir mér bara fyrir gaman. Hérna eru innihöldin af 

fimm bænatitlunum. 

1. Skírn af Heilögum Eldi til alls heimsins 

2. Veittu okkur $430,000 svo að við getum fluttst til annarrar byggingar eða 

kirkjumusteris. 

3. Plís sendu öll níu okkar á pílagrímsferð 

4. Plís sendu verkamenn til Kirkju Drottins fyrir öll ráðuneyti. 

5. „Bobarubaru!“ (Fluttu okkur til annars húss (biðjandi í tungum)) Á meðan í þessi 

tímabili, var fjölskyldunni minni borin út á göturnar. Við báðum fávíslega þar sem við 

báðum Guð að veita okkur 1779 fer fetar stærðar íbúð. 

   Við lýstum yfir þessum bænum. 
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Ég held að í raunveruleika voru bænirnar okkar ekki mikið skyljanlegar en þær komu til 

að gerast eftir 2 ár, í 2007. Það er einfaldlega kraftaverk. Ég gerði upp einhvern 

jákvæðan bænalista til að kæta upp þá trúuðu. Ég notaði vörpunar skjáinn bara til að 

auka sjónaráhrifin. Samt sem áður, var Guð virkilega vinnandi fyrir okkur á bak við 

sviðsmyndirnar. Jafnvel þótt við höfðum fengið svörin okkar, vorum við rugluð. Í raun, 

héldum við að mikið af pening mundi vera veitt okkur frá bókinni, ‘Skírn af Logandi 

Eldi.‘ En Guðs hugsanir og okkar áætlanir framfara öðruvísi. 

Þar var djákna sem lifði í landsbyggðinni. Einn dag, var hún að skoða á internetinu og 

leitandi í síðuna fyrir ‘Heaven is so real.‘ Aðal innihald þessarar heimasíðu er um Frú 

Choo Thomas og hennar bók, ‘Heaven is so real.‘ Eftir að líta í þá heimasíðu, var hún 

um það að stoppa og slökka á tölvunni sinni. En skyndilega talaði Drottinn til hennar í 

gegnum eyrun hennar. „Dóttir, ekki hætta að skoða heldur haltu áfram að gera svo til 

annarra heimasíðna!“ Djáknan hét áfram hennar leitinni sinni inní nokkrar fleirri 

mismunandi heimasíður. Þá skyndilega, birtist sem skaust upp með auglýsingu. Það las, 

‘Kynnandi þessar bækur.‘ Bækurnar voru um ‘Skírn af Logandi Eldi,‘ bækurnar 1 í 

gegnum 4. Þær höfðu pappírskilju og einfölduðu innihöld í boði. Drottinn skipaði henni, 

„Mjög vel, dóttir mín. Núna farðu og keyptu þessar bækur og lestu þær strax allar. 

Skiluru?“ 
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Djáknan keypti alla seríuna, bækur 1 í gegnum 4. Hún las allar fimm bækurnar í einstakri 

lotu. Djáknan var blessuð og sjokkeruð stóran tíma. Drottinn hvíslaði þá til hennar. 

„Dóttir, safnaðu öllum peningnum sem þú hefur til að bera. Þú munt fara til borgarinnar 



af Seo Incheon og til Kirkju Drottins til að gefa þeim pening. Allt sem þú hefur var 

undirbúið fyrir þetta ástand. Frá þessari stund og áfram, verður þú líka að mæta í Kirkju 

Drottins.“ Djáknan svaraði, „Drottinn, ég vil mæta í mega kirkjuna í Seoul sem er fræg 

fyrir að spá frekar en Kirkju Drottins. Afhverju ert þú að biðja mig að mæta í Kirkju 

Drottins? Afhverju ert þú að segja mér að gefa peninginn minn burt til þeirra?“ Eftir að 

djáknan hafði spurt, sagði Drottinn að kirkjan í Seoul hafði þegar margt fólk og er auðug 

kirkja. Pastor Kim, Yong Doo í Kirkju Drottins umfaðmar allt fólkið sem er í fátækt og í 

erfiðum ástöndum. Drottinn sagði frekar við djáknuna að hún var til að aðstoða Kirkju 

Drottins fjárhagslega og í þrælkun. 

Drottinn hafði skipað djáknunni að aðstoða í öllum okkar fjármagns nauðsynjum. Í 

gegnum hana, útvegaði Guð fjármagn til að flytka til nýju kirkjubyggingarinnar, 

fjármagn til kirkjumeðlimanna þurfandi fjárhags aðstoð, og jafnvel okkar pílagrímsferð. 

Jesús hafði þegar undirbúið að þekja kostnaðina sem var þurfað fyrir aðgerðina í gegnum 

ókunnu djáknuna. Viðbótar fjármagn var þakið af öðrum sérstökum Kristnum út í 

gegnum landið. Drottinn hafði minnst á pílagríms ferðina til djáknunnar. „Dóttir, sendu 

meðlimi Kirkju Drottins á ferð! Þú ert ekki til að skipuleggja ferðina heldur spurðu 

Oastor Kim áður en nokkrar áætlanir eru gerðar. Þegar þú spyrð Pastor Kim, munt þú 

vita minn vilja.“ 

Djáknan kvartaði og sagði, „Afhverju Drottinn? Allir meðlimirnir í Kirkju Drottins hafa 

þeirra andlegu augu opin. Þau eru fær að ferðast til himnaríkis og helvítis á meaðn í bæn. 

Það er engin ástæða fyrir þau að fara líkamlega á sérstaka pílagrímsferð. Rétt, Drottinn? 

Drottinn svaraði, „Andleiki er andleiki, hold er hold. Að ferðast í efnislega sviðinu er íka 

þarfnast. Þess vegna, dóttir mín, verður þú að vera beinn þátttakandi í þessari áætlun. 

Þau eru ekki til að hafa áhyggjur um hvernig þau muni ferðast og borga fyrir ferðina. Þú 

verður að senda þau! Þú ert ábyrg til að sjá um þeirra máltíðir. Gerðu það víst að máltíðir 

þeirra, svefnráðstafanir, og húsnæði séu góð gæði. Undirbúðu þeirra ferðalag með 

máltíðaráætlun. Þú ert líka til að útvega kostnaðinn fyrir vegabréfum, farangri, og smá 

kross axlar pokum.“ 
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Eftir að ég hafði heyrt sögu djáknunnar, var ég stórlega sjokkeraður af rosalegu 

íhuguninni af Drottni. Ég stóð orðlaus og hugarlaus um stund. Eginkonan mín og ég 

höfðum aldrey haft tækifæri til að fara á brúðkaupsferð. Í raun, höfðum við aldrey verið 

á flugvél. Við gátum aldrey hafa dreymt um að nokkurn tímann ferðast á rómantíska 

ferð. Ég var mállaus og í mikilli lotningu með Drottinn. Ég var í ringlun. Þá skyndilega, 

var ég yfirgnæfður af tilfinningum sem ég gat ekki tjáð. Hjartað mitt byrjaði að berjast 

hratt. Ég var næstum því fær um að heyra hjartað mitt smám saman þjóta hraðar. Sama 

hversu mikið ég reyndi að róa sjálfan mig niður, var það ekki auðvelt. 

Janúar 2005 var tíminn þegar kirkjumeðlimir okkar og ég byrjuðum að vakna andlega. 

Okkur var líka kalt og bókstaflega svöng. Sá vetur var mjög kaldur og við vorum í 

grundvallaratriðum í kjallarakirkju um 711 fer fet. Níu af okkur byrjuðu bænir okkar 

hrópandi út undir ofsalega fátæklegum kringumstæðum. Það er núna þremur árum 

seinna. Þegar ég minnist núna um þessa daga, er það bara þokukennd minning. 



Á meðan í þeim tíma, með eldsneyti sem tæmdist fyrir einhverjum tíma, í köldum 

ástödnum, börðumst við hvíldarlaust og örvæntingarfullt við herafla djöfulsins og illu 

andana sem virtist endalaust. Við börðumst í ofsalegum ástöndum með hitastig fallandi 

fyrir neðan 15 gráður. Við höfðum ekkert að borða. Í hungri, börðumst við á móti illu 

öndunum og púkunum á meðan í bæn. Við vissum ekki afhverju þeir voru komanedi á 

móti okkur. Við vissum ekki þeirra tilgang. Á meðan við önduðum hlýju lofti í 

hendurnar okkar til að haldast hlýtt, vorum við andspænis og börðumst við illu andana 

vægðarlaust. Við vorum sveltandi og við vorum skjálfandifrá kuldanum. Eini hluturinn 

sem við þekktum og höfðum var okkar bænir. Við gáutm jafnvel ekki tekið hlýjar sturtur 

eða réttilega þvoð sjálf okkur. Mest af tímanum, vorum við bara fær um að borða eina 

máltíð á dag og það voru vanalega hrísboltar. 

Blaðsíða 94 

Á þeim tíma, voru öll níu okkar að meðtöldum sjálfum mér einblínd á að biðja. Biðjandi 

var okkar von og við vildum hitta Jesú. Hvenær sem við báðum, vorum við alltaf takandi 

þátt í næstum því hnefabardaga við hóp illra anda. Við höfðum margar baráttur og að 

lokum urðum við þreytt og sjúk. En í 2007, svaraði Drottinn öllum okkar bænum 

samtímis. Þegar ég hugsa um það, er ég ennþá stórlega undrandi. Ég er fylltur svo mikilli 

tilfinningu þegar ég hugsa um hvað Drottinn hefur veitt mér. Ég hljóðlátlega og 

óstöðvandi streyma gleðitár. Góðu fréttirnar færðu gleðilegan atburð til upprunalegu níu 

kirkjumeðlimanna og til nýju meðlimanna sem höfðu komið inn eftir. Ástandið okkar 

sannar hvernig bæn er sterk og kröftug. Við gefum alla dýrðina til Drottins. 

„En honum, sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt 

það, sem vér biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú um öll 

æviskeið, öld eftir öld. Amen.“ (Efesusbréfið 3:20-21) 

Skipuleggjandi pílagrímsferðina skapaði annað nýy vandamál fyrir mig. Drottinn vildi að 

upprunalegu níu kirkjumeðlimirnir sem höfðu beðið út í gegnum 30 daga bænafundinn 

mættu í ferðina. En sumir nýir meðlimir sem höfðu tekið þátt á seinni tíma óskuðu að 

þeir gætu farið á pílagrímsferðina líka. Ég hafði orðið mjög stressaður um tíma yfir 

þessari klemmu. Þegar við reyndum að ákveða, höfðu nokkrir mánuðir liðið og á meðan 

í þessum tíma hafði djáknan helgað $260,000 fyrir leiguna af nýju byggingunni. 

Samningurinn hafði verið fullkomnaður. Við höfðum verið dreymandi um þjónustu fyrir 

Drottinn í stærri byggingu. Núna, hafði draumurinn okkar verið fullgerður með 9400 fer 

feta stærðar byggingu. 
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Rýmið var svo stórt að það virtist sem kostnaðurinn fyrir innri hönnunina mundi vera 

svakaleg. Við höfðum upprunalega ákveðið að setja upp sink panila sem voru 

framleiddir með Styrofoam. Samt sem áður, sagði Drottinn, „PastorKim, jafnvel þótt 

þessi bygging sé ekki ykkar eigin, er Kirkjan minn líkami. Þess vegna, útbúið réttielga 

hið innra. Ég mun útvega þér með nógu handbæru féi.“ Þegar það kemur til að skreyta 

musteri Guðs, mundi Hann ekki vera ánægður með tötralegum efnum eða verki. Drottinn 

sannfærði okkur sterklega að skreyta hið innra algjörlega með glæsibrag og fegurð. 

Hvenær sem við vorum í skorti af handbæru féi á meðan í uppbyggingunni, hafði 



Drottinn alltaf útvegað okkur í tíunda af þúsundum. Þegar það kom til fjármagns 

málefna, var ég alltaf kvíðinn en peningi var óvænt skaffað. Drottin var alltaf undirbúinn 

og skrefi á undan okkur. 

Stig kirkju uppbyggingarinnar og að undirbúa fyrir pílagrímsferðina fór mjúklega. Við 

lukum við bæði með mikilli blessun. Eiginmaður djáknunnar sem hafði fjárhagað okkur 

var í biðskiptum af skuldabréfum. Ég var forvitinn að velta fyrir mér hvað farvegi hún 

var hagnýtandi til að fjármagna þarfir Kirkju Drottins. Tillitslaust, vann djáknan fljótt út 

réttilega starfsháttinn og farvegina til að fjármagna. Það virtist sem Drottinn hafði gefið 

henni kröftug skilaboð. Samt sem áður, gat hún ekki fjármagnað fullkomna verkefnið. 

Guð fyllti skort af handbæru féi í gegnum mismunandi fólk sem var snert og hrifið með 

fimm eld bókunum. Auðvitað, var það Guð sem hafði snert þau út í gegnum landið. Þetta 

fólk studdi okkar fjárhagslega og með þeirra bænum. Guð hafði Kirkju Drottins líka til 

að láta af hendi fjármagn og bænir. Þegar Drottinn kom kröftuglega á milli, framfór 

byggingarverkið mjúklega líkt og flæðandi vatn. Þar voru engin vandamál og við 

kölluðum ekki yfir okkur neinar viðbótar skuldir frá byggingunni. Við héldumst innan 

fjárhagsáætlunar.heildar kostnaðurinn fyrir allt á endanum var $450,000. 
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Allir verknaðirnir innan Kirkju Drottins eru gerðir frjálslega með gleðilegu hjarta og í 

hamingju. Við munum halda áfram á þessum vegi. Allt er gert með sjálfsákvörðun. Það 

er engin krafa á neinum. Þar er engin pressa til að gefa sérstakar fórnir eða neinar aðrar 

verðmætar eigur. Allt er gert sjálfviljugt. Handbæra fénu fyrir nýju bygginguna var 

útvegað án ágreinings eða afskiptaónæðis. Guð hafði fullkomnlega undirbúið veginn og 

það kom okkur algjörlega á óvart. Við höfðum sérstaklega frátekið mikinn bæna tíma 

fyrir innri hönnunina. Guð hafði undirbúið sérstakan innri hönnuð sem var líkur Besalel. 

„Drottinn talaði við Móse og sagði(1981 útgáfan) „Ég hef kallað Besalel Úríson, Húrssonar, 

af ættbálki Júda, með nafni.(2007 útgáfan) Ég hefi fyllt hann Guðs anda, bæði vísdómi, 

skilningi, kunnáttu og hvers konar hagleik, til þess að upphugsa listaverk og smíða úr 

gulli, silfri og eiri og skera steina til greipingar og til tréskurðar, til þess að vinna að 

hvers konar smíði. Og sjá, ég hefi fengið honum til aðstoðar Oholíab Akísamaksson af 

Dans ættkvísl. Öllum hugvitsmönnum hefi ég gefið vísdóm, að þeir megi gjöra allt það, 

sem ég hefi fyrir þig lagt:(1981 útgáfan)“ (Exodus Önnur Mósebók 31:1-6) 

Einhver hafði mælt með innri hönnuði til okkar. Innri hönnuðurinn var djákni frá annari 

kirkju. Hans nafn var Kim, Sung Jong. Hann var líka vinnandi í öðrum skildum svæðum. 

Hann var þekktur fyrir að útvega þjónustunar sína fyrir almenningsgott án umbunar fyrir 

nýlega stofnsettar kirkjur með innri uppbyggingar kostnaði af undir $3,000. Tillitslaust, 

með hans lágu verðleggingar, getur heildarkostnaðnum verið haldið lágt. Margir innri 

hönnuðir höfðu komið til að ákveð aupphæð á áætlununum en ég var ekki áhugasamur í 

neinum öðrum. Eftir að ég hafði mót með Djákna Kim, Sung Jong, hafði ég sterka 

tilfinningu. „Þetta er sá eini!“ 

Djákni Kim, Sung Jong mætti í allar nætur bænaþjónustna daglega. Þegar við unnum á 

nýju byggingunni, vann hann í gleði. Hann fékk þá gjöf tungutals, spádóms, og aðrar 



gjafir líka. Hann varð á endanum partur af fjölskyldu Kirkju Drottins. Guð hafði gefið 

honum bónus gjafir. Guð lét hann líka vinna á uppbyggingu kirkjumusterisins með 

gleðilegu hjarta. Hversu undravert er það? 
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Eftir að Drottinn hafði flutt okkur út algjörlega til nýja kirkjumusterisins hafði Drottinn 

okkar til að slaka á hugum okkar svo að við gætum byrjað með nýju hugarfari. Nýtt 

hugarfar á nýrri staðsetningu. Bænir okkar endurhresstust og við vorum tilbúin fyrir 

nýjan andlegan bardaga. Það hafði verið langt svar sem var þótt vænt um af öllum 

kirkjumeðlimunum. Aðal helgistaðurinn er 4270 fer fet og við höfum matsvæði, eldhús, 

herbergi fyrir menn og kvenmenn, sturtuherbergi, fimm einka bænaherbergi, 

lærisveinaherbergi, fyrirbænaherbergi, útsendingarherbergi, bókasafnsherbergi, 

byrgðarherbergi búið húsgögnum, aðskilin baðherbergi, skrifstofu, og s frv. Drottinn 

hafði undirbúið fullkomin herbergi. Núna getum við hrópað án þess að hafa áhyggjur af 

nágrönnunum, við höfum hljóðprófaða veggi. Enn fremur, getur hver heimsækjandi 

komið og hvílst þegar þeir mæta alls árs kvöld bæna mótið. Krikjan var ekki lengur 

vantandi í neinu eða skortandi. Við vorum núna tilbúin sem bæna hús eða fullsmíðuð 

kirkja. 

Blaðsíða 98 

* Drottinn svaraði bæninni okkar! 

Ég hef alltaf velt fyrir mér hvernig Drottinn skoðar uppbyggingu kirknanna í Kóreu. Ég 

velti fyrir mér hvernig Hann mundi svara spurningunni minni á þessu efni. Ég hafði 

spurningu til að spurja og ástæðan fyrir að ég óska þess að spurja er af því að ég hafði 

hvöt til að byggja stóra kirkju. Það er eðlilegt fyrir hvaða pastor að byggja stóra kirkju 

þegar þeirra fjöldi vex. Þegar kirkja er byggð, eru margir breytileikar og þættir íhugaðir 

byggt á sýn pastorsins og þeirra trú. Í sumum tilfellum, höfum við vitnað marga pastora 

byggja mjög stóra kirkjubyggingar og venjulega er stærðin stærri en þarfnast og er byggt 

fram úr væntingum. Ein ástæðan fyrir þessum mistökum er metnaður pastorsins. Það er 

þeirra metnaður að afreka einhvað líkt og þetta á meðan í þeirra lífstíma. Það ytra af 

þeirra kirkjum er byggt rosalega og með montfylltum virðugleika. Samt sem áður, í 

raunveruleikanum, þjást þeir stöðuglega frá þungri skuld og vöxtum. Enn fremur, taka 

kirkjumeðlimir þeirra þátt í stöðugu skuldinni í gegnum það að skrifa sameiginlega undir 

þessa stóru áætlanir. Þau enda öll uppi með að lifa í fátækt. 

Jesús sagði, „Óhóflegi sjálfshégómi pastora til að sýnst sameinaður með þeirra 

trúarbragðalegu heimspeki hefr afleiðst í mistökum og hiðaráhrifum. Mér finnst það leitt 

fyrir kirkjumeðlimina sem eru að reyna að hreinsa upp þeirra sóðaskap.“ Drottinn bætti 

við að þessar kirkjur muni alda áfram að lifa álagandi lífi eftir þeirra rosalegu ákvarðanir. 

Ég svaraði Drottni, „En Drottinn, hvað ef persóna lætur þunglega af hendi fyrir 

uppbyggingu kirkjunnar, mun hann/hún vera blessuð mikið?“ Drottnn svaraði, „En samt, 

verður maður að framkvæma viturlega. Þau verða að byggja innan þeirra fjárráðs!“ 



„Eftir þeirri náð, sem Guð hefur veitt mér, hef ég eins og vitur húsameistari lagt 

grundvöll, er annar byggir ofan á. En sérhver athugi, hvernig hann byggir.“ 

(1 Korintubréf 3:10) 

Ég spurði Drottinn, „Elskaði Drottinn minn, við höfum gert ekkert fyrir þig. Hvernig er 

það mögulegt að þú hafir blessað okkur með því að flytja okkur inntil stærra plássaðri 

byggingar? Þú hefur jafnvel undirbúið okkar pílagrímsferð. Við erum mjög þakklátasöm 

fyrir þína náð!“ Drottinn hló þá út hátt og talaði til mín. 

„Hahahaha! Um hvað ert þú að tala Pastor Kim! Veist þú jafnvel hversu mikið þú hefur 

gert Föður minn, hinn Heilaga Anda, og Mig ánægjulega? Þú og Kirkja Drottins hafið 

beðið allt út í gegnum nóttina og hafið gert Mig svo hamingjusaman. Ég vil veita þér 

undursamlega gjöf. Hvernig er það? Ert þú gleðilegur?“ 

Þegar ég hlustaði, flæddu tárastraumar niður kinnarnar mínar. Ég sagði, „Já, Drottinn! 

Þakka þér!“ Drottinn hélt áfram að tala með sinni mjúku og hlýju rödd. 

„Ekki breytast, jafnvel til enands. Alltaf þóknast Föður, hinum Heilaga Anda, og Mér. 

Þú hefur upplifað erfitt líf svo að þú getir farið í gegnu andlega bardaga. Ég vil létta af 

þreytunni þinni með því að útvega pílagrímsferð. Ég mun persónulega fara á 

pílagrímsferðina með þér. Förum saman! Einn hlutur meir, frá þessari stund áfram, munt 

þú upplifa andlega bardaga í nýrri vídd. Þess vegna, verður þú fastlega að undirbúa og 

vopna sjálfan þig! Skilið?“ 
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Þar sem Drottinn minntist á andlegan hernað aftur, varð ég taugaspenntur. Ég hugsaði 

með sjálfum mér, ‘Núna, er Drottinn að skipuleggja að útvíkka andlegu 

hernaðaráætlunina alþjóðlega?“ Drottinn var núna skipuleggjandi nyja andlega 

hernaðaráætlun. Hann skipaði okkur að vera undirbúin og tilbúin til að hoppa inn. Við 

vorum til að undirbúa sjálf okkur. Undirbúningurinn er að lesa Guðs Orð og biðja. Samt 

sem áður, var hernaðaráætlun Drottins og herkænskubragð Drottins fyrir okkur að vinna 

suma bardaga og vera sigrðu af illu öndunum í sumum bardögum líka. Hann þráði að 

gera okkur fullmótaða bardaga harnaða herhöfðingja. Ég hafði einhvað vitað þetta nú 

þegar. 

Á meðan í uppbyggningarsitgunum af því innra fyrir nýju leigu bygginguna, 

undirbjuggum við öll í spenningi yfir pílagrímsferðina. Þetta var söguleg ferð ætíð í sögu 

fyrir Kirkju Drottins. Drottinn hafði kerfisbundið sett alla hluti saman svo að eftir að 

fullkomna bygginguna í Júní 2007 og flytjast inní nýju bygginguna, vorum við fær um 

að gera okkar pílagrímsferð. 

Engi að síður, var ég djúplega óþægindaður af fjölda fólksins þáttakandi í 

pílagrímsferðinni. Ég vissi ekki hvað átti að gera þar sem allir kirkjumeðlimirnir voru 

keppandi yfir hvorum öðrum fyrir ferðina. Ég hafði ekkert val nema að úrvelja fyrsta 

fimmtán fólkið sem hafði skráð fyrst með okkar kirkju. Samt sem áður leið mér illa þar 

sem þar voru svo margir nýir meðlimir sem höfðu skráð innan eins eða tveggja daga af 

hvorum öðrum. En ég hafði ekkert val, ég varð að fella úr einhverja frá listanum en þau 



gáfust ekki upp í að keppa fyrir ferðina. Þau gáfust ekki upp til endans. „Drottinn, ég vil 

líka fara á pílagríms ferð! Plís sendu mig!“ Þau báðu í samhljóða rödd. 

Þegar ég vitnaði pílagrímsferðina breidda úr sér, var ég óþægindaður. Kostnaðurinn fyrir 

ferðina okkar var ekki framfarandi auðveldlega. Handbæra féð fyrir ferðina var að vera 

reitt á af óþekktri djáknu. Verandi meðvitaður um það, fannst mér það leitt og leið 

órólegur. En skyndilega, hringdi djáknan í mig. „Óh, Pastor Kim! Afhverju ert þú 

áhyggjandi svo mikið yfir þinni pílagrímsferð? Það er mjög einfalt efni. Taktu bara 

upprunalegu níu meðlimina. Af hverju ert þú óþægindaður svo mikið?“ Ég gat ekki sagt 

neitt. Ég hlustaði bara á hana. Á seinni tíma, hafði djáknan sagt mér hvað Drottinn hafði 

skipað henni að gera. „Dóttir, hvað ert þú að fara að gera þar sem þjónn minn Pastor Kim 

er í svo miklum óþægindum? Bættu við nokkru fleira fólki á listann svo að þjónn minn 

þurfi ekki að hafa áhyggjur neitt meir.“ 
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Á endanum, voru 15 staðfestir til að fara á ferðina. Samt sem áður, núna, sárbáðu hinir 

nýju meðlimirnir mig. „Pastor! Jafnvel þótt ég hef verið hérna í bara stuttan tíma, mundi 

mig líka líka það að fara. Sendu mig! Plís?“ Eftirliggjandi meðlimirnir sem voru ekki 

færir að fara á ferðina báðu örvæntingarfullt. Þau báðu um að fara á ferðina. Þau leituðu 

jafnvel til aumkunaverðra sárbæna og héldu sér fast við mig. Ég var enn einu sinni 

óþægindaður. „Drottinn, hvað vilt þú að ég geri? Ætti ég ekki að fara?“ Þegar ég 

áhyggjaði, hringdi djáknan í mig enn einu sinni. „Óh, Pastor Kim, hvað hefur gerst?“ 

Djáknan sagði mér að Drottinn hafði enn einu sinni skipað henni. „Dóttir mín, þjónn 

Minn er í óþægindum aftur. Þess vegna, bættu afgangs meðlimunum fyrir ferðina.“ 

Núna voru þar tuttugu meðlimir staðfestir. Á gerðist það aftur. Þegar ég hélt áfram að 

áhyggja, talaði Drottinn við djáknuna. „Dóttir, þar eru ennþá fleirri meðlimir sem þurfa 

að fara á ferðina.“ Djáknan kvartaði og sárbændi, „Ó, Pastor Kim, hver á jörðu er fjöldi 

fólksins sem þú ert að taka á þína pílagrímsferð?“ Ég svaraði, „Jæja, er það er mögulegt, 

vil ég taka alla kirkjumeðlimina með mér. En þar sem ég er ekki fær tilm mun ég bara 

taka nokkra meir.“ Á endanum, höfðum við samtals tuttugu og fimm fólk gerandi 

pílagrímsferðina. Þetta var allt gert í gegnum Drottins undraverðu náð. 
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Djáknan sagði á meðan hún hló út hátt, „Pastor, ekki hafa áhyggjur! Þar sem þú áhyggjar 

of mikið, hafði Drottinn samt komið til mín jafnvel þótt ég væri upptekin og uppgefin.“ 

Drottinn sagði við mig, „Dóttir, jafnvel þótt Ég viti að þú ert mjög uppfegin, hefur þú 

einhverja hugmynd hvaða erfiðleika þónn minn Pastor Kim hefur upplifað? Hann er 

mjög uppgefinn líka. Pastor Kim er dreginn til heljar á daglegum grundvelli. Á meðan í 

þeim tíma, er sálin hans hrottalega rifin í sundur í helju. Hann er í óímyndanlegum 

sársauka. Sársaukinn er efnislegur líka. Þess vegna, langar mig ekki að Pastor Kim sé 

áhyggjufullur um þetta efni. Pastor Kim er beint upplifandi kvalir helvítis svo að hann 

geti varað aðra við. Hann er á verkefni til að afstýra fólki frá því að fara til helvítis. 

Dóttir mín, ég er að biðja þig að sjá um alla hans fjárhagslegu skyldur og undirbúninginn 

fyrir pílagrímsferðina. Ég þrái ekki fyrir hann að áhyggja.“ 



Á endanum, erfiðaði djáknan og sjálfsfórnaði sjálfri sér. Hún frátók sjálfa sig til að gera 

ferðina okkar raunveruleika. Hún sá um öll mikilvægu efnin til þess smávægilega. 

Undirbúningurinn fyrir pílagrísferðina var fullkomnaður. Við vorum til að dvelja í fimm 

stjörnu hóteli frá Ísrael, Jórdan, til Egyptalands. Ég heyrði að við værum að fara að fá há 

stéttar limmó þjónustu. Við voru til að fá persónulegan áætlunarbíl. Það var áætlunarbíll 

fylltur lúxus þægindum. Landið hafði bara tvo áætlunarbíla af þeirri tegund. Ég var svo 

þakklátasamur. Ég tjáði þakklætið mitt með tárum. Pílagrímsferðin og fluttningurinn til 

nýju kirkjubyggingarinnar eru afleiðing fallegra ávaxta. Ávextirnir voru gerðir 

mögulegir í gegnum frátekna sjálfsfórnar ónafngreindrar djáknu og í gegnum marga 

trúaða. 

„Til þess getið þér og hjálpað með því að biðja fyrir oss. Þá munu margir þakka þá 

náðargjöf, sem oss er veitt að fyrirbæn margra.“ (2 Korintubréf 1:11) 
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* Okkar pílagrímsferð í fylgd með Jesú 

„Drottinn bænheyri þig á degi neyðarinnar, nafn Jakobs Guðs verndi þig.(1997 útgáfan) Hann 

sendi þér hjálp frá helgidóminum, styðji þig frá Síon. Hann minist allra fórnagjafa þinna 

og taki brennifórn þína gilda. Hann veiti þér það er hjarta þitt þráir, og veit framgang 

öllum áformum þínum.(1981 útgáfan) Þá munum vér fagna yfir sigri þínum, hefja upp fánnan 

í nafni Guðs vors. Drottinn uppfylli allar óskir þínar. Nú veit ég að Drottinn veitir hjálp 

sínum smurða, bænheyri hann frá sínum helga himni og hjálpar með máttugri hægri 

hendi sinni. Aðrir treysta á hervagna og hesta en vér áköllum nafn Drottins, Guðs 

vors.(1997 útgáfan)“ (Sálmarnir 20:2-8) 

Kirkja Drottins endurlífgaðist smám saman og óx í gegnum stórkostlegt verk okkar 

lifandi Guðs. Okkar pílagrímsferð framfór eins og skipulagt. Hátíðar andrúmsloft var í 

loftinu. Sumir kirkjumeðlimanna sem voru ekki færir að mæta í ferðina voru daprir í 

langann tíma. „Ef ég bara vissi, mundi ég hafa komið fyrr. Ég mundi hafa skráð nafnið 

mitt fljótar. Ég hafði verið mætandi í kirkjuna óopinberlega, ekki hafandi skráð. Ég 

frestaði skráningunni minni frá degi eitt. Núna, er ég ekki fær um að fara á pílagríms 

ferðina. Ég hafði skráð seint.“ 
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Ég gerði það víst að ákveðinn bróðir hafði komist á pílagrímslistann. Hann var vanur að 

lifa og sofa á bekk almenningsgarðsins. Hann var stórlega gladdur. Bróðirinn var svo 

hrifinn og hamingjusamur. Hann sagði að hann hafði aldrey hugsað að pastorinn mundi 

hugsa um að taka hann. Ónafngreinda djáknan sá um allar nauðsynlegu ráðstafanirnar 

fyrir ferðina. Ég þurfti ekki að hafa áhyggjur af hlut fyrir ferðina. Ég mun aldrey gleyma 

duglegu áreynslunni og frátekningunni. Ég mun alltaf mun það út í gegnum lífið mitt. 

Jesús með mikilli ástúð hafði pressað þessa pílagrímsferð til að færast áfram. Drottinn 

sagði formann ferðaumboðsins að lesa bókina, ‘Skírn af Logandi Eldi.‘ Djáknan hafði 

beðið formann ferðaumboðsins að undirbúa einhvað af ferða ráðstöfunum. Hún bað hann 

að gera þessa ferð forgangs og fara með það sem VIPs. Ferðin mundi vera fylgd af 



meðlimunum eða persónunum frá eld bókinni. Samt sem áður, er þessi ferð sérstök af 

því að Þrenningar Guð mundi vera í samfylgd með kirkjumeðlimunum. 

Á síðustu viku af Júní 2007, lukum við við uppbyggingu þess innra fyrir 

kirkjubygginguna. Á 9 Júlí, 2007, höfðu meðlimir Kirkju Drottins kveðjuþjónustu og 

eftir kirkju fórum við hei til að pakka farangrinum okkar. Við ferðuðumst með rútu til 

flugvallarins. Drottinn hafði líka fjórar töskur og hann var fylgdur af englum. „Heilögu 

af Kirkju Drottins, Ég mun samfylgja ykkur á pílagrímsferðina. Hvað hugsið þig? Eruð 

þið öll hamingjusöm og spennt?“ Við svöruðum öll glaðlega, „Amen!“ 

Að kl. 20 stugum við um borð á Kóreska flugfélagi KE951. Við vorum núna á flugvél 

fljúgandi í áttina til Fyrirheitna Landsins. Við höfðum langað og dreymt fyrir þessa 

stund. Það var lífs langur draumur og var frekar mikið ómögulegt en núna raunveruleiki. 
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Eiginkona mína, Jósef, Joo Eun, Haak Sung, Sumir af hinu meðlimunum og ég voru á 

flugvél í fyrsta skipti í okkar lífum. Við vorum yfirflæðandi með spenningi og 

tilfinningum. Við hrópuðum öll samhljóða og stöðuglega, „Hallelújah! Drottinn, Þakka 

þér!“ Eiginkona mín og ég litu á hvort annað og endurtókum. „Hvernig kemur að 

Drottinn elski okkur svo mikið?“ Við vorum gleðilega grátandi. Tárastraumar runnu 

niður andlit okkar. Við vorum ekki meðvituð um Drottinn sem hafði þegar orðið með 

okkur. Hann var sitjandi á kjöltunum okkar. „Það er rétt, minn elskaði Pastor Kim og 

Heilaga Hyun Ja! Þið vitið að Ég elska ykkur bæði mjög mikið. Það er Ég sem vil þakka 

ykkur fyrir að þola marga erfiðleika og þjáningar. Þolið og erfiðið jafnvel meir héðan frá 

eftir. Þar munu ennþá vera margir meiri erfiðleikar framundan ykkur. Þegar þið eruð 

andspænis erfiðleikum í framtíðinni, mun ég búast við að þið þolið. Ég elska ykkur.“ 

Þegar Drottinn talaði, klappaði Hann og strauk höfuð okkar. Hann nuddaði þá andliti 

Sínu á móti okkar. 

Á meðan í okkar flugi, hugasði ég með sjálfum mér, ‘Ah, ég held ekki að Drottinn muni 

taka mig til heljar á meðan í pílagrímsferðinni.‘ ég var spenntur og gleðilegur. ‘Ég er 

mjög viss um að Hann muni ekki taka mig á meðan í pílagríms ferðinni. Hmmm, mun 

Hann?‘ Ég held að kirkjuáhöfnin mín var skynjandi hvað var á huganum mínum. Þau 

hugguðu mig öll með því að tilgreina, „Pastor Kim, þú hlýtur að vera mjög 

hamingjusamur. Drottinn un örugglega ekki taka þig til heljar á meðan í þinni ferð.“ 

Ferðin hafði verið samþykkt og skipulögð af Drottni. Við pressuðum áfram í vegi 

trúarinnar. Við vorum í frípakka ferð. Tilviljunarlega, var það kallað Exodus pakki, 10 

nætur og 11 dagar. Pílagrímsferðin mundi taka okkur í kringum Ísrael, Jórdan, og 

Egyptaland. Við gátum verið skoðunarferðandi staðinn þar sem Jesús hafði verið fæddur. 

Við mundum líka heimsækja Galíleu þar sem snemma Kristnin verkaði og aðra heita 

staði slíka sem þar sem gamla og Nýja Testamentis spámennirnir og lærisveinarnir 

framkvæmdu þeirra verk. En þegar við komum að sjóninni, vorum við fyrir vonbrigðum. 

Sjónin var ekki það sem við höfðum ímyndað okkur. Flest staðanna minntu mig á 

Búddista musteri. Það hafði orðið staður fyrir greni af illum öndum og þjófum. Púkarnir 

voru hlaupandi vilt og tryllt. Í raun, virtist það sem púkarnir voru njótandi þeirra 

dvalarstaðar. Enn fremur, hvert sem við fórum, voru þar fjölmörg kerti alls staðar. Það 



minnti mig á Búddistana og þeirra munsteri og kerti. Staðurinn var fylltur með brennandi 

reykelsi og svæðin voru yfirflæðandi með kaupmönnum og seljendum. Ég þurfti Heilögu 

svipuna eða svipuólina til að kasta út illskunni. 
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Þegar við komum að staðsetningunum, var ráðist á okkur. Illu andarnir réðust á okkur í 

hópum. Samt sem áður, út í gegnum hverja staðsetningu, hrópuðum við kröftuglega út í 

bæn og réðumst á illu andana. Við vorum ekki að fara að vera sigruð. Og á hina hendina, 

vorum við í raun og veru mjög endurhresst þegar við heimsóttum ókunnugu 

umkringjandi svæðin. Það var spennandi að vera á útlenda jarðveginum. Við vorum fær 

um að upplifa allt þetta í gegnum Drottins náð. Hópurinn okkar heimsótti þrjú lönd, 

Ísrael, Jórdan, og Egyptaland. Þegar við komum á útlenda jarðveginn, urðum við 

náttúrueðlilega meira þjóðrækin. Hugur okkar og hugsanir voru af okkar landi. Ég hafði 

einu sinni heyrt einhvern segjandi mér að þegar einhver yfirgefur hans/hennar land, er 

það eðlilegt að skynja föðurlansást gagnvart þeirra eigin heimalandi. Það hljómaði rétt 

og okkar hugarfar varð smám saman eitt. 

Það hafa verið 22 ár síðan eiginkonan min og ég höfðum gifst. En við höfðum aldrey 

ferðast saman utan eða innan okkar lands á fríi. Í raun, höfðum við aldrey verið á 

brúðkaupsferð. Á okkar dvöl í Ísrael, á meðan í okkar tíma í fimm stjörnu hótelinu, 

héldum við leynilega höndunum okkar saman og tókum göngu. Við heldumst í hendir 

þegar hinir kirkjumeðlimirnir voru ekki horfandi. Það hafði verði mjög langur tími síðan 

við höfðum haft tíma fyrir hvort annað. Þegar við héldumst í hendur, vorum við mjög 

taugaspennt. Við vorum hrædd um að kirkjumeðlimur gæti séð okkur. Hjörtun okar þuru 

hratt. Við litum á hvort annað og hlógum út hátt. Börnin okkar, Jósef (eldri í 

framhaldsskóla) og Joo Eun (öðru ári í framhaldsskóla) skynjuðu að við vildum vera ein 

og gáfu okkur okkar pláss. „Pabbi! Mamma! Þið hafið verið í gegnum svo marga 

erfiðleika. Við munum láta ykkur verja einhverjum tíma saman. Haldið höndunum 

ykkar. Við elskum ykkur!“ 

Allur ársins sársauki, agi, og raunir voru núna fjarandi burt. Minningin og 

kringumstæðurnar af þeim tíma var af stöðuglegum sorgum og raunum. Það var núna allt 

fjarandi burt líkt og blaðsíða á bók til að vera flett. Hallelújah! Drottinn, Þakka þér! 
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„Syngið Drottni lof, þér hans trúuðu, vegsamið hans heilaga nafn. Andartak stendur reiði 

hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir oss grátur, en gleðisöngur að morgni. 

„Þú breyttir grát mínum í gleðidans, leystir af mér hærusekkinn og gyrtir mig fögnuði, að 

sál mín megi lofsyngja þér og eigi þagna. Drottinn, Guð minn, ég vil þakka þér að 

eilífu.“ (Sálmarnir 30: 5-6, 12-13) 

Áður en við höfðum farið af stað á okkar pílagrímsferð, hafði starfsfólk frá 

ferðaumboðinu heimsótt Kirkju Drottins til að fræða og ráðleggja okkur. Af öllu 

efnislega sem við vorum til að endurskoða, var þar einn mjög mikilvægur hlutur sem við 

urðum að grafa í huga okkar. Ferðafulltrúinn sagði að Mið Austrænir, Vesturlenskir, og 



Evrópskt fólk hatar þefinn af þurrkuðum steiktum smokkfisk. Fulltrúinn sagði okkur að 

borða eins mikið hérna áður en við yfirgæfum. 

Engu að síður, hefur fólk tilhneiginu til að gera það andstæða af því sem þeum er sagt. 

Það skiptir ekki máli ef þau eru börn eð afullorðin. Okkar kirkjumeðlimir sem mætti í 

pílagrímsferðina sköpuðu vandamál. Okkar kirkjumeðlimir höfðu leynilega fært 

þurrkaðan smokkfisk. Þegar við ferðuðumst í ferðarútunni fyrir Ísrael, Jórdan, og 

Egyptalands, tólu þeir smokkfiskinn út og snörluðu á þeim. Þefurinn af smokkfisknum 

fyllti það innra af rútunni. Á meðan í þeim tíma, voru gluggar rútunnar lokaðir þéttilega. 

Allir kirkjumeðlimirnir höfðu leynilega fært mismunandi þurrkaðan smokkfisk. Bara 

eiginkonan mín og ég fórum eftir og fylgdum ráðleggingu ferðafulltrúans. 

Sumir af Múslimunum í Muð Austurlöndunum eru meðvitaðir af ritningu í Biblíunni. 

Þeir álíta fisk án hreisturs til að vera óhreinir. Þeir fyrirlíta sérstaklega smokkfisk út af 

lyktinni. Mið Auturlenskir rútubílstjórinn hafði náð daufri lykt af því. 
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Rútubísltjórinn leit út vakinn viðbjóð frá lyktinni af smokkfisknum. Þegar ég tók eftir 

tjáningunni á andlitinu hans, tók ég eftir því til að vera afmyndað. Það virtist eins og 

rútubílstjórinn íhugaði þef smokkfisksins til að vera fnykur af fótum. Hann greip nefið 

sitt og hristi andlitið sitt stöðuglega frá hlið til hliðar. „Óh nei!“ Hann opnaði þá gluggan 

sinn og gerði tilraun til a ðlofta út rútuna. 

Ég gaf kirkjumeðlimunum eugnaráð með augunum mínum til að setja smokkfiskinn burt. 

Í staðinn, svöruðu þau, „Afhverju? Þú veist hversu góður þessi smokkfiskur er. Afhverju 

mundir þú vilja okkur til að setja það burt? Pastor, komdu og vertu með okkur og hafði 

einhvað með okkur.“ Óh, Kóreskt fólk er svo þrjóskt hvert sem þau fara. Jafnvel þótt ég 

sagði þeim að setja það burt, laumaði ég samt einhverju fyrir sjálfan mig. Á enda 

rútunnar sat lögreglumaður í hversdagslegum fötum. Lögregluþjónnin var fylgjandi 

okkur á okkar ferð. Hann var okkar öryggi. 

Pílagríms langferðin/stutta ferðalagið okkar hafði ekki nein vandmál eða óþægindi. Með 

hjálp djáknunnar og starfsfólksins frá ferðaumboðinu, voru allir hlutir undirbúnir 

hugsunarfullt. Við höfðum sannarlega upplifað nýja og ólíka staði og atburði. Þar voru 

margir fyndnir þættir, sérstaklega með líkamsþefinn eða handarkrika heimamannanna. 

Við vorum ekki ánægðir með þeirra líkamsþef alveg eins og þeir voru ekki ánægðir með 

þefinn af okkar mat slíkum sem hvítlauk og smokkfisk. Það var erfiðast þegar það kom 

til þefsins frá handakrikunum. Það var mjög erfitt fyrir okkur að þola. 

Á meðan í okkar pílagrímsferð, var húsnæðið fimm stjörnu hótel. Það var rjómi 

uppskerunnar fyrir það svæði. Maturinn var stórkostlegur líka. Við höfðum alltaf hágæða 

flokks veitingaboð. Framsetning veitingaboðsins var fallegt og það leit út mjög ljúffengt. 

Munnar okkar voru bókstaflega vöknandi.  En maturinn á sýningunni var ekki af neinu 

sem ég kannaðist við. Ég var ekki fær að borða neitt af því. Ég gat jafnvel ekki borðað 

neina af ávötunum. Ég gat ekki borðað af því að allur maturinn í veitingaboðinu hafði 

sérstaka lykt. Sérstaka lyktin var á öllum matnum þar með töldum ávötunum. Ég gerði 

tilraun til að borða með því að klípa nefið mitt en mér mistókst að borða hvert skipti. 
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En einmitt í tíma, færðu sumir kirkjumeðlimirnir dósastærðar diska frá Kóreu. Ég 

borðaði þá af þeirra mat. Ég var mjög svangur. Kóreski maturinn smakkaðist svo vel. Ég 

fann seinna út að einstaka eða ákveðna lyktin frá þeirra líkömum er krydd. Þetta krydd er 

notað í þeirra mat. Þau sketta kriddinu á hrísgrjónin þeirra. Það er næstum því líkt 

hvernig Kóreskt fólk notar salt eða heitt pipardeig þegar undirbúandi okkar diska. Það 

virtist sem það var bara okkar hópur sem var ekki meðvitaður af þeirra ákveðnu 

kryddum. Þessi krydd eru álitin innilegur partur af Mið Austurlenskri menningu. Þessi 

pílagrímsferð var gott tækifæri fyrir okkur að upplifa hefbundnu matarmenninguna af 

öðrum útlendum löndum. Við gerðum okkur ljóst að það var ekki svo auðvelt að 

yfirkoma matarmenninguna. 

Sumir kirkjumeðlimanna og Jósef höfðu fljótt aðlagast matnum. Þau voru borðandi mjög 

vel. „Pastor, reyndu eitt skipti meir. Það er gott,“ Núna, er ég enduríhugandi hvað 

Kóresk trúboðs lið hljóta að vera upplifandi. Þau hafa yfirgefið Kóreu til að fara inní 

ókunnug útlend lönd til að prédika fagnaðarerindið. Þau hafa yfirkomið mismunandi 

menningarmálefni þar meðtöldum mat. Ég get ekki hunsað tilfinninguna af hversu 

stórkostlegir þeir eru að hafa fórnað sjálfum sér. 

Ég heyrði einu sinni sögu frá Bróður Kwon, Pal Kyu og Systur Shin, Jae Lan sem eru 

lifandi í Bandaríkjum Ameríku. Þessi saga átti sér stað á háskólasvæði þegar það hendi 

þau að vera háskólanemendur. Kóresku nemendurnir voru yfirgangseggjaðir af 

heimamanna Amerísku háskólanemendunum. Kóresku nemendurnir voru einhvað veikir 

í krafti. Kóresku nemendurnir misstu þolinmæðina sína og til að ná aftur á heimamanna 

nemendurna, færðu þeir þurrkaðan smokkfisk. Þeir borðuðu þurrkaða smokkfiskinn fyrir 

framan yfirgangsseggina. Yfirgangsseggirnir hlupu frá lyktinni af smokkfisknu. 

Allavegana, þrátt fyrir viðvörunina af ferðafulltrúanum að færa ekki þurrkaðan 

smokkfisk, borðuðu kirkjumeðlimirnir smokkfisk upp til síðasta dags ferðarinnar. 

Sögurnar sem hafa afleiðst frá að borða þurrkaðan smokkfisk frá okkar ferð hafa komið 

upp á yfirborðið mörgum sinnum. Þær eru sögur sem munu vera endurtekningarlega 

sagðar í langann tíma. 
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Á meðan í deginum, á okkar pílagríms ferð, fylgdum við vegi Exodus. Samt sem áður, 

höfðum við stöguðan bardaga við hvorn af svæðis prinsráðanda guðsins fyrir tíu daga. 

Næstum allir atburðirnir og upplifanirnar, þar er einn atburður sem mun djelja í okkar 

minningu að eilífu. Að meðtöldum okkar ferðaleiðsögumanni, vorum við öll undir 

kröftugu nærveru hins Heilaga Anda og Hans kröftugu smurningu. Við hrópuðum öll út 

og báðum í fornu stöðum Jerúsalem, Galílegu, og hinum stöðunum þar sem Jesús og 

Hans lærisveinar höfðu einu sinni labbað eða dvalist. Orka hins Heilaga Anda, heitur 

eldur, og smurning var skírð á okkur að meðtöldum ferðaleiðs-gumanninum. Okkur var 

veitt skírn Heilaga Logandi Eldsins. Ferða leiðsögumaðurinn sem hafði ferðast með 

okkur til mismunandi staða féll á bakið sitt og á jörðina. Þrenningar Guð var 

meðfylgjandi með okkur alla daga og sjáandu um öll nákvæmu efnin. 

Ferðaleiðsögumaðurinn vitnaði að þetta var fyrsta skipti í öllum hans ferðum þar sem 



hann hafi upplifað kröftugustu nærveru hins Heilaga Anda. Og ferðaleisögumaðurinn 

hafði tekið margar pílagrímsferðir með öðru fólki út í gegnum hans feril. 

Seinna þegar ég hef tækifæri, mun ég skipuleggja að skrá nákvæmlega andlegu 

fyrirbærin sem voru sýnd mér á meðan í Exodus pílagrímsferðinni. Okkar tíu daga 

pílagrímsferð meðfylgd af Jesú í árinu 2007 var núna endandi. Samt sem áður, voru 

mörg atvik og raunir bíðandi eftir mér. 

Með endi pílagrímsferðarinnar, vörðum við síðustu nóttinni í Egyptalandi á besta flokks 

hótelinu. Það var kallað ‘Cairo Alþjóðlega Heimsálfu Hótelið.‘ Eftir þessa nótt, fórum 

við af stað til Kóreu snemma í morgninum. Ég hugsaði með sjálfum mér, ‘Með 

pílagrímsferðinni endandi, kannski, mun Drottinn byrja að taka mig aftur til helvítis einu 

sinni enn.‘ Ég var mjög taugaspenntur. Skyndilega, birtist Drottinn og talaði til mín. 
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„Elskaði Pastor Kim minn!“ Ég svaraði, „Já Drottinn!“ Drottinn spurði, „Hvernig var 

ferðin þín? Var hún ekki fín? Allavegana, við erum fyrir aftan áætlun. Við munum vera 

að fara til baka til heljar núna það ferðinni er lokið við. Undirbúðu sjálfan þig!“ 

Ég hrópaði út, „Hvað, aftur Drottinn? Plís gefðu mér lítinn meiri tíma! Óh, bíddu 

Drottinn!“ 

Ég vissi að það var tími og ég var ekki játandi til staðreyndanna. Drottinn leiddi mig þá 

strax til helvítis áður en ég var fær um að þræta við Hann. Þegar ég labbaði í gegnum 

hótelanddyrið og inntil forstofuna á undan herberginu mínu, féll ég. Með erfiðleikum, 

aðstoðaði eiginkonan mín mig til herbergis okkar. Um leið og hún hjálpaði mér á til 

rúmsins, öskraði ég út mjög hátt. Ég veltist yfir rúmið og þá á til gólfsins. Sársaukinn af 

helvíti skræktist í gegnum allan líkama minn. Næsta morguninn, pakkaði ég okkar eigum 

með miklum sársauka. Ég gat varla hreyfst. Öll mín liðamót og mest af líkamanum 

mínum var verkjandi og í sársauka. Með hjálp eiginkonu minnar og æskulýðs hópnum, 

var ég fær að fara um borð í flugvélina. Þau hjálpuðu mér til sætis míns. 

 Ég hugsaði með sjálfum mér, ‘Vissulega ekki hérna. Þar eru of margt fólk á flugvélinni 

og flugið er 15 tímar. Drottinn mun ekki taka mig til helvítis frá héðan. Það er fullt flug.‘ 

Drottinn talaði þá til mín. „Pastor Kim, við erum fyrir aftan áætlun. Látum okkur fljótt 

fara til heljar!“ Hann togaði hendina mína og ég svaraði skyndilega, „Hvað! Drottinn? 

Hérna? Flugvélin er full, svæðið er þröngt og plássið er takmarkað. Núna? Hvernig get 

ég farið til heljar undir þessum ástöndum? Drottinn, heldur þú ekki að þetta sé of 

mikið?“ Jesús svaraði, „Nei, þetta er fínt. Ég hef þegar undirbúið að taka þig til heljar. 

Ég hef undirbúið einhver auka sæti fyrir þig. Pastor Kim, ekki hafa áhyggjur um þröngu 

sætin. Ef þú trúir mér ekki, biddu eiginkonu þína að spurja flugfreyjuna hvort það séu 

einhver tóm sæti í boði.“ Á því augnabliki, féll ég á gólfganginn af flugvélinni. Ég 

reyndi að takmarka kveinunina mína þar sem þar var svo margt fólk á flugvélinni. Ég 

gerði tilraun til að haldast hljóður á meðan í sársauka. 
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Þar var margt Kóreskt fólk fljúgandi til baka til Kóreu. Allir miðarnir voru seldir út. 

Eiginkonan mín snéri aftur til að setjast niður og sagði við mig, „Pastor, þetta er 

virkilega ávanalegt! Öll sætin eru seld út nema Drottinn einhvernveginn hefur gert 

síðustu röðina af fjórum sætum til að vera tóm. Þú getur lagst niður þar, hallelújah!“ 

Þegar ég sá eiginkonuna mína undrandi, hugsaði ég með sjálfum mér, ‘Hvað! Hún er 

hrópandi hallelújah? Auðvitað, það er ekki hún sem er farandi til helvítis. Það er ég! 

Hvernig getur Drottinn tekið mig til helvítis á flugvél?‘ En ég þakkaði samt Drottni fyrir 

Hans miklu hugusemi. 

Skyndilega, breyttist bæn mín til þakklætis. „Drottinn, hver er ég að vera svo 

áhyggjufullur? Ég er bara syndari! Drottinn, hvað er ég nema bara syndari.“ Jafnvel þótt 

ég var endurtekningarlega farandi til baka til helvítis, var ég þakklátasamur fyrir Drottins 

hjálp. Ég grét óstöðvandi með miklum tárum. Hópurinn okkar snéri aftur öruggt til baka 

til Kóreu með sérstöku aðgát Drottins. 

Hallelújah! Drottinn, Þakka þér! 
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* Andlegur Hernaður á meðan í pílagríms ferðinni 

„Fagnið því þótt þið nú um skamma stund hafið orðið að hryggjast í margs konar 

raunum. Það er til þess að trúarstaðfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull, 

sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og heiðurs við opinberun Jesú Kirsts. 

Gerið því hugi yðar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem 

ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists.“ (1 Pétursbréf 1:6-7, 13) 

Á undan ferðinni og þegar við undirbjóum fyrir pílagrímsferðina, komu illu andarnir á 

milli í mismunandi vegum. Illu andarnir unnu í gegnum suma af draumum meðlimanna, 

sérstaklega þeirra sem voru mætandi í pílagrímsferðina. Satan var líka fær um að nota 

sumt fólk til að gefa ranglegar ráðleggingar til meðlimanna mætandi í ferðina. Í raun, 

gáfust sumir meðlimir með veika trú upp á að mæta í pílagrímsferðina jafnvel þegar þeir 

voru í miðjunni af undirbúandi þeirra ferð. Fólkið sem gaf slæmar ráðleggingar var fólk 

sem fullyrti að hafa opin andleg augu og voru ákafir bænahermenn. Þau settu ótta inntil 

veikari bræðranna þegar þeir töluðu um flugbrotlendinar og hryðjuverkamenn. 

Meðlimirnir sem með veika trú afboðuðu og bökkuðu út þar sem þeir urðu kvíðnir um 

þeirra persónulega öryggi. 

Þangað til daginn sem við undirbjuggu, var þar endalaus þræta á milli þessara sem voru 

að mæta og þessara sem voru ekki mætandi í ferðina. Við höfðum jafnvel skrítin atvik 

með djáknanum sem var í umsjá af innri hönnuninni. Hún dó næstum því. Tunga 

djáknans rúllaði aftur á bak og það olli honum til að kafna. Ég var kvíðinn og svitnandi 

út í gegnum öll þrætuatvikin þangað til ég fór af stað. Enn fremur, nóttina áður en við 

fórum af stað, var ég tekinn til botnsins af helvíti og sálin mín var hrottalega rifin. Ég var 

fær um að finna sársaukann skærlega á efnislega líkamanum mínum. 
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Ef einhver hefur sérstaka trú, mun hann/hún verða að þola sérstök próf og raunir. 

Persóna með óvenjulegt trúarlíf mun verða að fara í gegnum sérstakar kringumstæður af 

raunum og prófum. Guð hafði rosalegt magn af ástúð gagnvart réttláta manninum, Job. 

Sem afleiðing, hafði Guð samþykkt uppástungu Satans. Guð vildi reyna hugsanir Jobs, 

skapgerð, og sérstaklega hans frjálsa vilja af trú á Guði. Sagan um Job opinberar líka til 

okkar að Guð vissi hversu langt ástand Jobs af þraukun mundi endast eða fara. 

Þar eru margar persónur og sögur í biblíunni sem endurspegla svipaða helgisiði af leið 

sem Job upplifaði. Þær eru yfir alla biblíuna. Frá mínum sjónarhóli og skoðun, virðist 

það sem okkar kirkja sé framfarandi og endurspeglandi margar af þessum sögum í 

biblíunni. Við erum skiljandi þetta annað hvort beint eða óbeint. Kirkjumeðlimirnir og 

ég höfum þráð að vera notuð af Guði á einstakan vek. 

Kirkja Drottins hefur oft verið sett í gegnum mörg erfið próf. Það skipti ekki máli hvort 

við vorum haldandi persónulega eða hóp vakningarþjónustu. Mismunandi stöðunum var 

mætt með stórum raunum og prófum. Þess vegna, varð ég að vopna þunglega meðlimina 

með bæn. Þrátt fyrir þungar vopnaðar bænir, voru sumir meðlimirnir sigraðir og sumir 

voru sigursælir yfir þeirra prófum. Þessi pílagrímferð er engin undantekning. Í himnaríki, 

eru þar leigubílar, rútur, lestir, mótorhjól, þyrlur, skriðdrekar, og önnur ílát með árásar 

vopnum slíkum sem kafbátum. Á þessari ferð, verndaði Drottinn okkur með því að 

meðfylgja okkur persónulega og með því að færa farartæki himnaríkis. 

Fólkið sem hafði þeirra andlegu augu opnuð hafði oft vitnað yfirnáttúrulegu atburðina og 

skýrt frá þeim til mín. 

Á sama tímanum, hafði herafli illu andanna líka kallað saman samstarfsfélaga sína til að 

vera andspænis okkur. Þeir héldu áfram að hrjá og fylgja okkur. En þar sem Jesús hafði 

alltaf samfylgt okkur, voru illui andarnir ekki færir að nálgast okkur mjög nálægt. 
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Drottinn samt sem áður hafði stundum leyft illu öndunum að ráðast á okkur. Þegar það 

gerðist, féllu sumir meðlimirnir á jörðina og urðu ákafharkalega veikir. Þeir voru mættir 

með ástöndum af ógurlega ælandi og líkamsverkjum. Það var harkaleg vakning fyrir öll 

okkar. Við höfðum mætt nýjum alþjóða víddar andlegum hernaði. 

Á meðan í fluginu, flugu þúsundir engla nálægt okkar flugvél. Þeir flugu í mótun, í lögun 

af ‘V‘i. Herafli djöfulsins safnaðist líka nálæglega nálægt flugvélinni frá öllum áttum. 

Illu andarnir voru endurtekningarlega að safnast saman og tvístrast líkt og flugur. Fjöldi 

illu andanna var fjölmargur sem sandur á strönd. 

Þeir voru hrúgaðir upp fjölmmarglega hátt sem fjall. Flugvélin óvitandi flaug í gegnum 

þá. Það snérist út sem andlegi hernaðurinn í útlendu löndunum var alveg eins ef ekki 

meira alvarlegt. 

Kirkjumeðlimir okkar með forvitni og spenningi fóru á skoðunarferð á meðan í 

dagstímanum á meðan í okkar pílagrímsferð. Samt sem áður, hafði ég sem leiðtogi að 

leiða andlega hernaðinn. Hvenær sem það varð kvöld, varð ég taugaspenntari. Engu að 

síður, mundu undirþjónar djöfulsins samt ráðast á mig hvort sem það var dagur eða nótt. 



Það mundi vera ráðist á mig á veitingastöðum, hótelinu, sundlaugarsvæðinu, eða í 

rútunni. 
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* Prinsráðandinn sem yfirsér Egyptaland 

Við fórum af stað á 9nda Júlí og komum í Egyptaland á næsta degi. Þegar við komum, 

var skoðunarferðar ferð sett upp til að skoa Þjóðar Safnið, pýramídana, og sphinxið. 

Fyrsta nóttin okar var varin í hóteli staðsettu undir Fj. Sínaí. Það var þegar verið að 

ráðast á Jósef og nokkra meðlimi af herafla þess illa. Með Jósef, sagði hann okkur að það 

var orðrétt farið illa með hann. Þeir sögðu, „Þessi 5^@#%!, afhverju hafa þau komið 

hingað?“ Árásin byrjaði á meðan við vorum skoðunarferðandi þrjú túrista svæðin, 

Alþjóða Safnið, pýramídana, og Sphinxið. Þar sem Jósef var óviðbúinn, var hann sleginn 

í höfuðið. Hann sagði að höfuðið hans fannst líkt og það hafði verið klofið. Hann var í 

óbærilegum sársauka. Jesús birtist þá strax og notaði blóðið Sitt yfir höfuð Jósefs. Jósef 

varð smám saman betri og læknaðist. 

Ég fór til rúmsins að kl. 22:30 þar sem við höfðum snemma morgun fjallaklifrunar ferð. 

En ég gat ekki sofið. Ég hélt áfram að veltast og snúast. Þar sem ég gat ekki sofið, 

hugsaði ég um aðal persónurnar í Eodus atburðinum. Það var þá skyndilega ráðist á mig 

af prinsráðandanum af Egptalandi og af illum öndum frá Fj. Sínaí. Illu andarnir af 

Egyptalandi voru aðstoðaðir af illum öndum sem höfðu fylgt okkur frá Kóreu. Mér var 

mjög brugðið og skelfdur af röddunum og stórfurðulega hlátri illu andanna, 

„HEHEHAHAUHUH.“ Eiginkonan mín sem var sofandi næst mér var þegar hrjótandi 

og ég hennar djúpa svefni. Hún var mjög þreytt frá ferðinni. 
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Mér leið vandræðalega og skrítið þar sem Drottinn var ekki í minni sjón. Ég gat jafnvel 

ekki fundið Hans nærveru á þessu úrslita augnabliki. Árásar vopnin sem mér hafði verið 

veitt af Drottni voru öll tekin burt. Vanalega, þegar það er ráðist á aðra trúaða af 

djöflinum, aðstoðar Drottinn með því að veita þeim meiri vopn. Núna, velti ég fyrir mér 

afhverju Guð er leyfandi mér að vera hjáparlesislega barinn upp aftur. Ég er stundum 

dapur af þessari staðreynd. Ég er dapur af því að ég er settur í þessi andlegu ástönd og í 

þörf af úrslita hjálp. En hvað get ég gert? Þetta er vilji Drottins. 

„Ég er prinsráðandi guð Egyptalands! Ég er glaður að vera andspænis þér! Þú munt 

smakka sársauka! @#$#@#%!“ Púkaprinsinn gerði þá skyndilega árás á kálfana mína. 

Báðir kálvarnir mínur urðu lamaðir. Ég hafði jafnvel ekki mínútu til að verja sjálfan mig. 

Ég féll strax til gólfsins og veltist um öskrandi. Ég var ekki fær að komast að hvaða púki 

eða illir andar voru að ráðast á mig neitt meir. Sársaukinn var óbærilegur. 

Ég hrópaði, „Hver ykkar er að ráðast á mig?“ Ég sá risastórann illan anda, stærð fjalls 

fyrir framan augun mín. Hann leit út líkt og sígauni, ógreiddur og tötralegur. Hárið hans 

var langt og sóðalegt. Illa andar sígauninn hljóp geðveikislega á meðan hann orgaði og 

æpti. 



„Afhverju hefur þú komið hingað? @%#@! Hver heldur þú að þú sért? Hvefur þú komið 

alla þessa leið til að kvelja okkur?“ Þeir réðust þá allir á mig. Illu andarnir eitruðu 

kálfana mína og eitrið var smám saman að breiðast út í gegnum líkama minn. Þegar 

púkarnir sáu mig í sársauka, glöddust þeir, „Hahahah! Þessi snýst út til að vera ekkert, 

jafnvel ekki nálægur jafnvingi! Hehehehe.“ Verandi kvalinn, skynjaði eiginkonan mín 

einhvað bardagann og vaknaði upp frá djúpa svefninum hennar. 

„Ah, elskan?“ Ég svaraði, „Óh, flýttu þér, nuddaðu fótleggina mína! Það var bara að vera 

ráðist á mig af illum öndum. Eitrið er smám saman að breiðast út í gegnum efri líkaman 

minn. Stoppaðu það fljótt með Heilögum Eldi og með því að biðja í tungum!“ Liggjandi 

á gólfinu, hrópaði ég út ‘Heilagur eldur.‘ Eiginkona mín réðst þá á og var andspænis 

herafla þess illa með svakalegum Heilögum Eldi. 
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„Óh, heitt!“ Hópur illu andanna af Egyptalandi öskraði hátt í sársauka þegar þeir voru 

mættir með Heilögum Eldi. Illu andarnir urðu duft og hurfu strax. 

Illu andarnir gáfu mér aldrey tíma til að hvílast. Það skipti ekki máli hvort ég var sofandi 

eða vakandi. Þeir réðust á mig dag og nótt. Þess vegna, er ég ekki fær um að láta vörðinn 

minn niður. Hópur illu andanna réðst vægðarlaust á okkur þangað til við fórum frá 

Egyptalandi. 
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* Prinsráðandi guð Ísraels 

14. Júlí, 2007 – Við athuguðum í hótelstaðsetninguna við Galíleguvatn. Þegar ég var um 

það að falla í svefn, nálgaðist mig mjög smástærðar snákur. Þegar það náði til mér, 

umbreytti snákurinn sjálfum sér í gríðarlegan gullinn gulan snák. Stærð snáksins var 

stærri en fjall. Snákurinn hvæsti og sýndi banvænu vígtennurnar sínar á meðan það dróst 

jafnvel nær. 

„Þið litlu óþekktarormar, hvernig dirfist þið að koma til míns svæðis?“ 

Það hafði þegar verið tveir dagar síðan við höfðum komið í Ísraelsland. Ég var 

taugaspenntur á því innra þar sem illu andarnir högðu ekki verið andspænis mér til 

andlits míns. Endanlega, afhjúpuðu þeir sína sönnu liti. Drottinn birtist áríðandi og talaði 

til mín. 

„Pastor Kim, þessi illi snáks andi er forn. Það er mjög gamall illur andi. Það hefur verið 

til frá mikilli fornöld. Þetta er sami illi andinn sem hafði freistað míns fólks í 

eyðimörkinni. Illi andinn vinnur ennþá eins og er í mismunandi stöðum af Ísrael með 

stuðningi lægra settra illra anda af losta.“ 

Um leið og Drottinn kláraði að tala, réðst öðruvísi gríðarlegur gullinn gulur snákur á 

mig. Það var fært um að vefjast í kringum mig. Það virtist og leit út líkt og dreki. Ég 

öskraði og féll til gólfsins frá rúminu. Ég barðist við snákinn veltandi um með því. Ég 

hrópaði, „Heilagt Sverð, Heilagt Sverð!“ En Drottinn veitti mér ekki sverðið. Drottinn 



var látandi mig berjast við snákinn með mínum beru höndum. „Ah, það er svo sleipt!“ 

Snákurinn hafði mig vafðan með halanum sínum. Ég gat lyktað ógurlega viðbjóðslega 

þefinn. Líkami snáksins var þakinn með ógeðslegri týpu af olíu. Ég var ekki fær um að 

ná gripi á því. Þegar ég reyndi að grípa haldi af líkama þess, mundi ég missa hvaða grip 

sem er. Snákurinn var svo sleipur. Ég byrjaði þá að æla. „Drottinn, plís gefðu mér 

styrkinn!“ 
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Þegar Drottinn horfði nálægt, veitti Hann mér loksins einhvað einstakt. Mér var veitt 

sérstakan hanska klæddan á vinstri hendinni minni. Hanskinn var þakinn með rennilausu 

mótspyrnu efni. Hendin mín mundi ekki lengur renna. Í raun, hjálpaði hanskinn mér að 

festast á líkama snáksins. Það var límkennt líkt ofurlími. Með hanskann klæddan á 

vinstri hendinni minni, notaði ég vinstri hendina mína til að klifra upp í áttina að höfðinu 

af risavana snákinum. Gullni guli snákurinn með allan sinn styrk og áreynslu gerði 

tilraun til að bíta mig. Það reyndi að láta mig falla af líkamanum sínum. Það senti þá út 

skrítið merki til að kalla aðra lostasnáka. 

Snákarnir sem ég var að berjast við höfðu lit sem leit út líkt og sambland af 

eyðimerkursandi og djúp leðju gulum. Ég sá þá fjölmarga hópa hvítra snáka flítandi sér í 

áttina til mín. Frá fjarlægð, virtust þeir í ólíkum formum og lögunum. Fjölmörgu 

snákarnir virtust vera fyllandi alla jörðina og umkringjandi andrútumsloftið. En ég hélt 

áfram að einblína á þann eina sem ég var að berjast við. Ég gerði ráð fyrir að ef ég 

sigraði þennan eins, mundi restin af þeim lægra settari vera fylgjandi því sama. 

Loksins, veitti Drottinn mér styrkinn til að ná til höfuðsins af snáknum. Ég náði 

hálssvæðinu af snáknum. Ég tryggði sjálfan mig með því að sitja á hálsi þess eins og ef 

ég væri sitjandi á hesti. Ég greip þá eftir og neðri höku þess. Ég hrópaði, „Drottinn, plís 

gefðu mér styrkinn!“ Þegar ég hrópaði með öllum mínum styrk, reif ég munninn af 

snáknum. Innan þeirrar augnabliks stundar, öskraði snákurinn í kvölum með 

ljónsöskrandi hljóði og hvarf. Allur líkaminn minn var þakinn með svita. Ég féll á 

endanum til gólfsins frá örmögnun. 
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Þegar ég kveinaði í örmögnun, var ég varla fær um að tala, „Ahhh, Drottinn, Drottinn.“ 

Eiginkonan mín nálgaðist mig og sagði, „Óh minn, varstu bara að upplifa ógurlegan 

bardaga, á þessum stað? Var það erfitt?“ Hún rétti mér bolla af köldu vatni og byrjaði að 

nudda líkamann minn. Drottinn stóð hljóður en gaf mér seðjandi augnaráð. 

Ég er enn einu sinni stórlega þakklátur fyrir staðreyndina að Drottinn tók mig ekki til 

helvítis á meðan í tíma pílagrímsferðarinnar. Ef það var ekki fyrir ferðina, mundi ég hafa 

verið heimskækjandi helvíti hverja nótt. Á hina hendina, var ég samt mjög taugaspenntur 

af því að ég hélt að Drottinn gæti breytt Sínum huga. Enginn veit, hann gæti samt tekið 

mig til helvítis. 
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* Prinsráðandi guð Jórdans 



15di Júlí, 2007, það var Sunnudagur og eftir þjónustu færðumst við til staðsetningar 

pílagrímsferðarinnar. Við ferðuðumst þá um hellana sem Lot og tvær dætur hans lifðu. 

Eftir á, ferðuðumst við um land Ammónítanna, Móabítanna, Gílead, og s. frv. Að 

síðustu, komum við að hótelinu okkar, ‘Petra Gullna Túlipana Hótel.‘ Horfandi á fallega 

landslagið, vildi ég ekki fara til rúms snemma fyrir einhverja ástæðu. Eiginkona mín og 

ég fórum út frá hótelinu og fórum fyrir göngu. Við nutum okkar tíam, það var friðarfullt. 

Það hafði verið langur tími síðan við höfðum einhver tíma til að samræða og tala það 

sem var á okkar hugum. Við gerðum það víst að við gerðum okkar besta fyrir Drottinn 

og Hans þjónustu jafnvel þótt við vissum ekki hversu mikill tími var gefinn okkur. Við 

deildum því sem var á okkar hugum. Við töluðum um okkar þrár, óskir, og bænir. Við 

höfðum vonað að Drottinn mundi veita okkur upplýsingarnar af andlegum hernaði á 

undan tíma. Andlegur hernaður er kostnaðarsamur. Það getur á hverri stundu og smám 

saman kæft okkur. 

Jafnvel þegar við deilum og njótum tíma okkar saman, er Jesús alltaf sitjandi á milli 

okkar. Hann var njótandi okkar samræðna og Hann tjáði ástina Sína til okkar á 

mismunandi vegi. Það varð mjög seint og við snérum til hótelherbergisins. Ég skynjaði 

þá enn einu sinni andlega spennu að rísa upp. Við vorum liggjandi í rúmum okkar. Við 

höfðum herbergi með tveimur rúmum. Við höfðum hvort okkar eigið rúm. Við ákváðum 

að biðja og fara að sofa. Að lokum, komu illu andarnir sem eru útnefndir til Jórdan 

svæðisins. Ef einhver þekkir þeirra óvin, er það auðveldlegra mögulegt að vinna 

bardagann. Einhver tími hafði liðið en herafli þess illa afhjúpaði sjálfa sig ekki 

algjörlega. Ég spurði Drottinn, „Drottinn, Drottinn, plís láttu mig sjá þá.“ En ég skynjaði 

ekki nærveru míns Drottins. 
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Ég veit að Drottinn er alltaf nálægur en stundum erum við varla fær um að þekkja 

nærveru Hans. Og það mundi vera á Hans geðþótta. Drottinn veit þegar ala hluti. Hann 

metur nákvæmlega alla andlega bardaga. Enn fremur, er Hann alltaf starandi á mig. Ég 

hef aldrey val í þessu efni; ég verð að taka þátt og berjast við illu andana. Guð þráir að 

ég fari inn og fari í gegnum andlegu bardagana. Hann er sá sem leiðir mig inntil slíkra 

kringumstæðna. Það virðist sem Drottinn leiði og njóti dramantísku (ég skil virkilega 

ekki þetta orð þurfandi að vera checkadá(  niðurstöður fyrir þá heilögu)). Þess vegna, 

býst Hann við af okkur að hafa náttúrulegt eðli af þraukandi trú sem verður ekki 

kjarklaus. 

(Sálmarnir 24:10, 16) 

Þegar tíminn leið, var ég fær um að sjá smám saman form illu andanna. Allir þeirra 

virtust klæddir djúp svart gulum tötralegum hamps fötum. Tala þeirra var svo mikil, það 

var ómögulegt fyrir mig að telja. Óímyndunarlegt magn illra anda birtist í öllum ólíkum 

lögunum og litum. Það leit út eins og allir betlararnir í heiminum hefðu safnast í þennan 

eina blett. Allir þeirra höfðu til að bera ólíkar tegundir hefðbundna vopna. 
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Drottinn sagði, „Þessir illu andar hafa kraftinn til að gera fólk latt, sinnulaust, sinnulaust, 

og fátækt. Þegar illu andarnir fanga persónu, er það mjög erfitt fyror þeirra fórnarlömb 

að sleppa.“ Og á meðan fjölda illu andanna stóð leiðtoginn, hann klæddist svartri 

möttulsskikkju. Hann henti þá skutli að mér. Skutullinn var mjög langur og hræðilegur. 

Skutullinn var á hvalskipi mundi vera notuð til að veiða hvali. Það gerðist svo fljótt að 

ég hafði ekki tækifæri til að færast eða komast hjá skutlinum. Ég var stunginn nálægt 

hjartanu mínu. Þegar ég var sleginn, féll ég til jarðarinnar öskrandi og veltandi. 

Skutullinn stakk hjartað mitt og klístraði eitraði vökvi djöfulsins byrjaði að breiðast út í 

gegnum líkamann minn. Þegar eitur djöfulsins útbreiddist, var ég smám saman missandi 

meðvitund. Ég var líka verðandi svimandi og ruglingslegur. 

Ég kveinaði með veikri rödd. Ég gat varla verið heyrður. „Drottinn, aeee, Drottinn. PLís 

hjálpaðu mér. Eiginkona mín, plís gerðu einhvað. Flýttu þér, hjálpaðu mér.“ En 

eiginkonan mín var í djúpum svefni. Hún var uppgefin frá ferðinni og vissijafnvel ekki 

hvað var að gerast. Líkaminn minn var dofinn frá eitrinu. Eitrið breiddist út í gegnum 

allan líkama minn, ég missti styrk og gat jafnvel ekki hreyft fingur. 

Leiðtogi illu andanna hrópaði út, „Óh já! Fögnuður! Loksins, er Pastor Kim sigraður og 

á gólfinu! Gerið árás, allir ykkar ráðist á!“ Eftir á, sneiddi sá annar í stjórn magann minn 

og opnaði með óttalega beitta hnífnum sínum. Maginn minn var að vera sneiddur rofinn 

opinn. Ég öskraði í sársauka, „Úgh! Úgh! Drottinn, bjargaðu mér!“ Það skipti ekki máli 

hversu hátt ég öskraði, Drottinn kom ekki til að aðstoða mig. Ég gat jafnvel ekki fundið 

nærveruna Hans. 

Viðbótar hópar illra anda birtust og réðust á mig sameiginlega. Með öllum mínum styrk 

var ég fær að kveina í sársauka. „awww...“ 
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Þegar ég gerði tilraun til að gera einhvern hávaða, þöktu illu andarnir munninn minn. 

Þeir vildu ekki að eiginkona mín vaknaði upp. Illkvitni illi heraflinn reif gat og reid í 

mig. Ég gat ekki hreyft vöðva. Tár, slef, og sviti draup og bleytti dýnu rúmsins. 

Eftir að langt tímabil hafði liðið, skynjaði eiginkonan mín ástandið og vaknaði upp. Hún 

kom þá yfir mitt rúm. „Elskan, hvað er að gerast? Afhverju er ráðist á þvi aftur? Óh, 

afhverju ráðast þeir ekki á mig? Þessir illu andar láta þig jafnvel ekki hvílast, jafnvel 

ekki á ferðinni þinni.“ Henni fannst það leitt fyrir og byrjaði að nudda líkamann minn. 

Hún nuddaði líkamann minn á meðan hún bar hljóðlátlega í tungum. Hún reyndi að færa 

mig til baka til fullrar meðvitundar. Ég var mjög þakklátsamur fyrir hennar aðgát. Eftir 

bardagann, birtist Drottinn loksins og talaði huggandi orð til mín. „Pastor Kim, skilur þú 

núna og áttar þig á vægðarlausa raunveruleika andlega heimsins?“ Drottinn hryggðist 

yfir elskaða fólkinu Hans sem hafði gleymt andlega raunveruleikanum. Þau voru núna 

lifandi lífunum þeirra tengd og einblínd á efnislega raunveruleikanum. 
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* Par regnboga 



Áður en við höfðum yfirgefið fyrir pílagrímsferðina, hafði Drottinn sagði okkur að meira 

en helmingur meðlimanna mætandi í ferðina mundi á endanum falla byrt frá Kirkju 

Drottins. Hann sagði okkur að vera ekki veikjuð eða kjarklaus heldur frekar undirbúa 

fyrir breytingarnar. Enn fremur, munu sumir almennir meðlimir ekki mætandi í ferðina 

líka færast burt. Ég spurði Drottinn, „Drottinn minn, afhverju þarf það að vera á þennan 

veg?“ Drottinn svaraði, „Þeirra verkefni með þér hefur endað. Ég mun senda fleirri 

verkamenn til þín. Ekki hafa áhyggjur, Pastor Kim!“ 

Djáknan sem hafði fjárhagslega undirbúið pílagrímsferðina okkar hafði líka spáð þessu 

ástandi. Sumir meðlimanna af Kirkju Drottins með opin andleg augu höfðu líka spá 

raunhæft. Ég var mjög fulltur vonleysi. 

Ég hafði upplifað marga grimma bardaga við herafla þess illa. Ég hafði líka upplifað 

marga erfiðleika og hindranir. Hver dagur hafði verið blóðugur andlegur hernaður. 

Sársaukafull próf og raunir voru alltaf bíðandi eftir okkur. Djöfullinn hafði tvístrað öllum 

meðlimunum sem voru kallaðir til að vera hermenn fyrir Drottinn. 

Og nógu víst, meira en helmingurinn sem hafði mætt í pílagrímsferðina hafði fallið í 

burtu. Allir þeir sem höfðu fallið burt gáfu undanfærslu afsakanir afherju þau gátu ekki 

mætt í kirkju. Samt sem áður, var það Drottinn sem hafði sagt mér að þetta var Hann var 

leyfandi breytingarnar. Eftir pílagrímsferðina, hafði ég reynt að taka þátt í andlegum 

hernaði með nýjum endurhresstum huga en Satan hafði dregið kjark úr og örmagnað 

mig. Efnislegi líkaminn minn varð smám saman veikur og ég var í mikilli sálfræðilegri 

pressu. Mér leið líkt og ég væri að fara að falla í andlegt hrun. 
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Á 12. Ágúst, 2007, kl. 5, eftir að klára Sunnudags snemma morgun þjónustuna, sat ég á 

sófanum í skrifstofunni. Ég hafði heyrt eiginkonuna mína og Djáknu Maríu hrópandi, 

„Pastor, líttu út um gluggann! Vá! Þar er par af regnbogum!“ Ég fór til þaksins til að fá 

betra horf. Ég muldraði með sjálfum mér, „Hvað er þetta? Það hefur jafnvel ekki rignt 

deginum áður. Hvernig er par af regnbogum sýnandi upp í morgninum þegar veðrið er 

bjart og skýrt?“ Innan þeirrar stundar, heyrði ég rödd Drottins. „Elskaði Pastor Kim 

minn, Ég veit að þú ert þreyttur og farandi í gegnum erfiðleika. Ég mun vernda og blessa 

þig tvisvar sinnum meir en þjón minn Nóa. Par regnboganna hefur verið sýnt þér sem 

mitt loforð. Þess vegna, ekki vera kjarklaus. Líttu nær að tvíburaregnbogunum. Þetta er 

sönnun að Ég er með þér.“ 

Miðtindur tvíburaregnboganna snerti turn kirkjunnar þar sem bjallan var staðsett. 

Regnbogarnir vörðu í meir en 30 mínútur. Þeir voru svo skærir. Það var undraleg 

upplifun að vitna regnboga í slíkri nálægri nálægð. Ég hafði bara séð regnboga sem lítið 

barn frá fjarlægðri fjarlægð. Djákna María, eiginkonan mín, og ég stóðum fyrir framan 

regnbogana þangað til þeir hurfu. Við snérum þá aftur til skrifstofunnar. 

Þegar kvöld kom, kom Pastor Gong, Tek Mo og hans fjölskylda með einhverjum af hans 

kirkjumeðlimum til Kirkju Drottins. Þau voru einu sinni enn heimsækjandi okkur frá 

borginni Jedlanam-do Geoseong. Hissa, sagði ég, „Óh, pastor, þú hefur ferðast svo langt 

til að koma og heimsækja okkur aftur.“ Pastor Geong útskýrði, „Við höfum komið til að 



heimsækja þig á beiðni Drottins. Drottinn okkar hefur skipað okkur að koma, hugga, og 

kæta þig upp Pastor Kim. Hann sagði okkur að þú ert farandi í gegnum erfiðan tíma.“ 
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Bara til að hugga eina persónu, hafði Drottinn sent Pastor Gong og hans hóp frá borginni 

af Gokseong sem er einhverri fjarlægð í burtu. Ég er bara syndari og ég er auðmýktur að 

vita hvernig Drottni er svo umhugað um mig. Ég er bara syndari sem hef framið syndir. 
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* Kónga Krabba Veisla 

„Fær Guði þakkargjörð að fórn og gjald Hinum hæsta þannig heit þín. Ákalla mig á degi 

neyðarinnar, og ég mun frelsa þig, og þú skalt vegsama mig.““ 

(Sálmarnir 50:14-15) 

Trúaðum sem er bjargað frá þrengingum þeirra verða að dýrða og heiðra Guð. Engu að 

síður, ef við dýrðum og heiðrum Guð í öllum kringumstæðum, mun Guð bjarga og 

blessa okkur. Kirkja Drottins hefir bankað og beðið Guð með mörgum bænabeiðnum. 

Guð svaraði öllum bænunum nákvæmlega. Eftir öll þessi ár þegar ég lít til baka, gæti ég 

séð hvenig Drottinn hafði unnið dramantískt á okkar hálfu. 

Drottinn var ábyrgur fyrir að flytja kirkjuna. Kirkjan okkar var lítil og mjög takmörkuð. 

Núna, hefur Hann flutt okkur til stærri plássaðrar kirkju. Enn fremur, var það Drottinn 

sem hafði gert það mögulegt að fara á pílagrímsferðina. Bara Drottinn veit hvernig við 

strituðum fyrir mörg ár í bæn. Núna, hefur Hann líka flutt fjölskylduna mína til stærra 

plássaðs heimilis. En við höfðum ekki beðið alvarlega fyrir húsi fyrir fjölskylduna, það 

var meira kærulaust heldur en með braðnauðsyn. Samt sem áður, hafði Guð kröftuglega 

komið á milli og hafði unnið alla hluti upp til smæstu smáatriða. Hann hafði ekki misst 

úr einustu bænabeiðni. 

Einn dag, bað Djákni Kim, Jong Sup bæna beiðni. Hannv ar bróðir í umsjá innri 

hönnunar fyrir okkar nýju kirkju byggingu. „Pastor, á undan endanum á þessum mánuði 

(Nóvember 2007), verð ég að kaupa festivökva efri, laga það, og flytja inn. Plís biddu 

fyrir mér.“ Ég svaraði strax, „Virkilega? Ég held líka að það sé minn tími til að flytja til 

staðar nálægt nýju kikjubyggingunni. Látum okkur veðja á hvor muni finna stað og flytja 

inn fyrst!“ Auðvitað, var ég bara að grínast. Í raunveruleikanum, hafði djákninn þegar 

keypt hús frá uppboði. Hann var þegar í ferlinu af að gera við og endurnýja eginina. Á 

þvi gagnstæða, var ég ennþá lifandi í lítils plássuðu leigu heimili 462 fer fet staðsett 

nálægt fyrrum kjallara hæðar kirkjunni. 
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Eiginkonan mín og ég höfðum verið biðjandi fyrir nýju heimili. Bænir okkar gerðu 

raunverulega ekki skilning. „Drottinn, þar er nýlega byggðar íbúðir staðsettar nálægt 

nýju kirkjunni. Staðurinn er kallaður Hankook íbúðir. Plís fluttu okkur í 1708 fer feta 

stærðar íbúð. Þau hafa fjögur svefnherbergi! Okkur mundi líka það að lifa þar! Elskaði 



Drottinn minn! Ég veit að þessi bænabeiðni er svolítið holdleg og kjánaleg en engu að 

síður.“ 

Bænabeiðnin mín er nálægt í röð við græðgina mína og þrár en ég er að gera beiðnu fyrir 

stærri plássaðri íbúð fyrir mínar eigin persónulegu ástæður. Fjölskyldan mín hafði alltaf 

lifað í leigum. Frá upphafi kirkjunnar okkar og í gegnum árin af því að stofnsetja 

grundvöllinn okkar, höfðum við alltaf lifað í fátækt. Lifandi í stórt plássuðu heimili er 

bara draumur fyrir okkur. En þar sem við erum frjáls til að biðja fyrir okkar einstaklings 

þörfum, bið ég fyrir því sem við þurfum. Þar sem ritningin skýrir frá að biðja, jæja, ég 

bað um 1708 fer feta stærðar nýja íbúð, sérstaklega Hankook Íbúðir. 

Djákni Kim skýrði frá að hann var þegarí ferlinu af að gera upp það innra af sinni nýju 

eign. En ég hafði ábyrgjast Djákna Kim að mín fjölskylda mundi vera þau fyrstu til að 

flytja inntil ýja staðsins áður en hann gerði. Ég sagði, „Ef ég lyt inn fyrst til nýja heimilis 

míns, mun ég hafa kónga krabba veislu fyrir alla kirkjumeðlimina.“ Auðvitað, var ég 

hálfhjartalega að grínast. 

Óvænt, svaraði minn alvitri og almáttugi Guð minni bæn. Hann flutti fjölskylduna mína 

til Hankook Íbúða með hæðarskipulag af 2708 fer fet hjá enda Nóvember 2007. Hann 

hafði flutt okkur á undan fullu vetrarárstíðinni. Djákni Kim var ennþá upptekinn 

vinnandi á endurnýjun síns heimilis. Ég hafði unnið óopinberlega veðmálið. 
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Flestir meðlimir Kirkju Drottins lifa í fátækt. Þau lifa öll í leigum. Þegar Drottinn flutti 

fjölskylduna mína frá lítils takmarkaðrar leigu til stórs rúmgóðs íbúðar, fannst mér það 

leitt og var yfirgnæfður með þakklátasemi gagnvart kirkjumeðlimunum. Ég spurði 

Drottinn, „Drottinn, mér líður óþægilega. Fjölskyldan mín er sú eina til að flytja inní nýs 

rúmgóðs reisulegs bústaðar. Hvað ætti ég að gera?“ Drottinn svaraði. 

„Pastor Kim, um hvað ert þú að tala? Þangað til þessa dags, hefur þú og fjölskyldan þín 

þolað mín ár af minni ögun, sársauka, og raunum. Ég er núna þess vegna blessandi þig. 

Þegar þú þoldir öll fyrri árin, varst þú þjakaður innan þíns hjarta. Þar voru alltaf tár fyrir 

afran hláturinn þinn og brosin. Ég veit það vel! Hér eftir, mun ég stórlega blessa þig, 

fjölskylduna þína, og kirkjumeðlimina þína. Ég mun þurrka burt öll þín tár! Til þess fyrir 

kirkjumeðlimina þína að vera blessaða, verður þú að vera blessaður fyrst. Þess vegna, 

ekki finnast það leitt eða sekur um það.“ 

Jesús hafði þegar útnefnt og skipulagt 2708 fer feta stærðar íbúðina að Gankook Íbúðum. 

Við innborguðum $90,000 og ekkert mánaðrlegt gjald eða leiga var krafist. Það innra var 

þegar fullfert með innri skreytingum. Drottinn hafði undirbúið þennan stað fyrir okkur. 

Allir kirkjumeðlimirnir glöddust stórlega og hrópuðu í einingu, „Hallelújah!“ Þau 

glöddust með mér. Þrátt fyrir þeirra erfiðu fjárhagslegu ástönd, útveguðu þau fyrir okkar 

heimilisáhöld. Í byrjun, streittist ég á móti þeirra aðstoð en þau kröfðust á að útvega. 

Guð hafði líka sent nýjan meðlim sem áttu rafmagns smásölubúð. Hann var djákni og 

nafn hans var Nam, Younh il. Hann hafði skráðsett með Kirkju Drottins og inntil 



fjölskyldu okkar. Guð notaði hann til að fylla stórplássuðu íbúðina mína með tækjum. 

Guð blessaði þá Djákna Nam. 
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Eiginkona mín, börn, og ég vorum öll hrifin burt í undrun, Guð hafði nákvæmlega fyllt 

allar okkar þarfir. Hann fyllti okkar þarfir ekki bara fyrir okkar fjöslkyldu heldur fyrir 

kirkuna og meðlimi þess. Hvað Guð hafði gert fyrir okkar líf gerði okkur agndofa. Ég 

veit ekki hvernig allar blessanirnar áttu sér stað og þær áttu sér stað hver á eftir annari. 

Við vorum mjög blessuð og þakklátasöm. 

Ég hef alltaf þurft að líta út eftir meðlimum Kirkju Drottins. Sérstaklega fyrir 

meðlimunum sem hafa hrópað út út í gegnum margar langar nætur. Þau hafa hrópað út 

daglega á meðan lifandi í fátækt. Ég vildi fæða þá besta og ljúffengasta matnum. Af 

Guðs náð hafði ég fluttst inntil stórrar rúmgóðrar íbúðar og ég vildi sjá um veilsu. Ég 

vildi sjá um kónga krabba veilsu með öllum meðlimum Kirkju Drottins þar meðtöldum 

öllu hinu fólkinu sem mætti í allar nætur bæna mótin. Fólkið í Kirkju Drottins greina 

ekki hvað er þitt eða mitt, við deilum öll. 

Á meðan ég var biðjandi á pallinum, gaf Drottinn mér merki til að fara til Noryang Jin 

Fiskimiða Heildsölu Markaðsins. Ég yfirgaf kirkjuna með einhverjum djáknum, djáknur, 

og æskulíð til markaðsins að um kl. 3. Við vorum bara í tíma til að kaupa lifandi ferska 

kóngakrabba. Við færðum í heildina af 16 kassa af 160 kröbbum. Það var stórt magn af 

kröbbum. Ég fann út seinna að markaðurinn hefur vanalega ekki svo mikið af lifandi 

ferskum kóngakröbbum. Ég hrópaði út hátt í heimamanns hreimi. 

„Elskaði Jesús minn, þú veist ástand meðlima Kirkju Drottins. Mér þykir það leitt fyrir 

þá, þau lifa í fátækt. Þau hafa engann til að reiða sig á nema þig Drottinn. Ég hef fært 

marga kóngakrabba til að fæða þá. Plís blessaðu þá. Ég trúi fastlega að þér finnist eins 

gott og ég er einmitt núna!“ 
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Drottinn hló með mikilfengleik, „Hahahaha!“ Á meðan í þeim tíma, heimsótti par frá 

Bandaríkjunum kirkjuna okkar. Bróðir Kwan, Pal Kyu og systir Shin, Jae Lan voru á 

meðan margra annarra sem heimsóttu kirkjuna okkar. Við fæddum gestina líka og 

höfðum eins mikið og við vildum. Við mátum að ein persóna gæti borðað upp til þrjá 

krabba. Það sem var eftir, létum við kirkjumeðlimina taka heim. 

Kirkja Drottins hefur hjarta af samfélagi. Allir meðlimirnir eru í samræmi við hvort 

annað. Allir í kirkjunni eru að gleðjast og lifandi trúföstu lífi í Kristi. Þau eru fær um að 

biðja og hvílast eins mikið og þau vilja. Allir sjálfbjóðast til að þjóna kirkjunni. Fólkið 

að Kirkju Drottins er yfirflæðandi með gleði og bróðurlegum kærleik. Enginn er gerður 

fráhverfur; allir þeir trúuðu elska hvort annað með kærleika Krists í nánum félagsskap. 

Eins og er, erum við biðjandi með stærri sýnum. Innihald bænanna okkar gæti virst 

heimskulegt en ef Drottinn leyfir okkar beiðnir með fjárhagslegar kringumstæður, munu 

draumar okkar koma til að gerast. 



Ef Drottinn veitti okkur 1,779,5000 fer feta stóran oakka og (Vantandi orð) nær Incheon 

Alþjóðlega Flugvellinum, vetum við skipulagt að byggja íbúð. Við gætum notað þessa 

íbúð til að hýsa fólk sem er að berjast fjárhagslega. Íbúðar sameiningarnar mundu þá 

vera gefnar þeim endurgjaldslaust. Við erum líka biðjandi til að byggja stærri kirkju og 

sendifarar miðja getur gestgjafað marga heimsækendur frá útlendum löndum. Útlendu 

heimsækendurnir mundu vera stórlega blessaðir. Ég óska að raða brú fyrir fyrirbæna 

þjónustur á milli Kóreu og heimsins. Og auðvitað, er kjarnatilgangurinn fyrir hjálpræði 

af sálum. Ég býst einu sinni enn við undraverðu blessun Drottins. Hallelújah! 
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* Mohave (nafn af bíl) 

Guð er mjög ánægður með trúaða sem hrópa út til Hans dag og nótt í bæn. Innihald 

bænanna skiptir raunverulega ekki máli. Fyrir dæmi, þegar barn spyr endurtekningarlega 

foreldra sína yfir og yfir fyrir einhvað, verða foreldrarnir venjulega pirraðir. Jafnvel þótt 

þau þau geti verið börnin þeirra, geta foreldrar verið pirraðir. Drottinn á hina hendina 

mun alltaf svara bænum okar bara þegar við leitum, spurjum, og hrópum út til Hans. Það 

skiptir raunverulega ekki máli hvernig við gætum litið út þegar við biðjum. Drottinn 

elskar trúaða sem eru fátækir og blásnauðir. Svörin til bæna okkar eru jöfn loforðunum 

Hans og þess vegna mun að á endanum koma til að gerast. Svo ef við gefum alla dýrðina 

og dýrðum Hann í öllum okkar kringumstæðum eða hvað sem við gerum, mun Guð 

frelsa okkur og blessa okkur. 

„Því að Drottinn Guð er sól og skjöldur, náð og vegsemd veitir Drottinn. Hann synjar 

þeim engra gæða, er ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitanna, sæll er sá maður, sem 

treystir þér.“ (Sálmarnir 84:12-13) 

Á febrúar 2008, veitti Drottinn okkur nýja gjöf. Kirkja Drottins er stöðuglega vaandi alla 

daga. Venjulega, er það fólk sem er í erfiðum og versnandi ástöndum eða 

kringumstæðum sem endar uppi í kirkjunni okkar. Kannski, er það Guðs vilji fyrir okkar 

kirkju að umfaðma sauðina sem eru í meiri þörf af hjálp. Þeir eru sauðirnir sem hafa 

verið mest skaðaðir af lífi. Við erum vön að hafa sendiferðabíl fyrir kirkjunot sem 

fjölskyldan okkar hagnýtti í. En núna, í gegnum einhverja meðlimi kirkjunnar, höfum við 

fengið gjöf. Gjöfin er splunkunýr bíll fyrir einkanot af okkar fjölskyldu. 
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Einn dag, var ég hafandi samræður við einn djáknanna, Song, Byung Soo. Samræðurnar 

voru sem fylgir, „Pastor, ég er hafandi mörg þreytandi vandamál með bílinn minn. Ég 

hef haft þennan bíl í frekar einhvern tíma. Ég mun byrja að biðja fyrir glænýjum bíl. Ég 

mun biðja fyrir ‘Mohave.‘ ‘Mohave‘ inn er nýtt Kia módel sem var bara að koma út og 

er í Sport Notagildis Farartæki.“ Ég svaraði, „Er það rétt? Hvers konar bíll er það Djákni 

Song? Þar sem bensínverð hefur risið, ég, sjálfur óska fyrir lítils stærðar bíl. Hhhmmm, 

Djákni Song, ætti ég að spurja Drottinn að veita mér bílinn sem þú ert biðjandi fyrir?“ 

Hegðandi okkur barnalega, veðjuðum djákninn og ég hvor mundi fá þeirra bæn svaraða 

fyrst. Er það Drottins vilji að svara bæn pastorsins eða þeim ólærða trúaða fyrst? Það var 



ekki raunverulegt veðmál af neinu mikilvægi, það var bara fyrir gaman. Ég var ekki 

mjög alvarlegur um samræðuna. Ég tók því mjög létt. Samt sem áður, tók djáknin okkar 

vinalega veðmál alvarlega. Djákni Song og eiginkonan hans Kim, Soo Kyung byrjuðu 

kappgjarnt að biðja fyrir ‘Mohave‘ bíl. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, ‘Jæja, ég get ekki trúað barnslegu verknöðunum sem ég er 

að taka þátt í með meðlimum kirkjunnar.‘ En þegar ég vitnaði Djákna Song og eiginkonu 

hans biðja alvarlega og spurjandi, varð ég áskoraður. Sem afleiðing, byrjuðum 

eiginkonan mín og ég að biðja með sama ákafa. 

Tvær vikur liðu og ég mundi adrey hafa dreymt að Drottinn mundi svara minni bæn svo 

snöggt. Verð Kia Mohavesins er eki slíkur ódýr bíll. Með takmörkuðum möguleikum, 

mundi verðir ekki breyta það miklu. Verðið fyrir Mohaveinn er venjulega meira en 

$60,000. Með mismunanri álagningum og öðrum gjöldum, mundi það vera meira en 

$70,000 að enda dagsins. Ég fór jafnvel persónulega til sölumannsins og rufukeyrði 

bílinn. Það er ástæða afhverju þessi bíll er hlutfallslega dýr. Sætin eru mjög þægileg og 

mjúk og bíllinn handleikur mjög mjúklega. Vélin krafðist hærra flokks bensíns en þar 

var næstum því ekkert hljóð frá vélinni. Hjartað mitt var tekið í burtu. Ég áttaði mig núna 

afhverju svo margt fólk þráir dýrari bíla. 
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Miðstéttar heimilishöld geta venjulega ekki haft efni á slíku dýru Sport Notagildis 

Farartæki. Jafnvel þótt ég var biðjandi, var ég líka í efa á sama tímanum. ‘Þessi bíll á 

ekki við okkur eða okkar ástand. Mun Guð virkilega veita okkur slíkt farartæki?‘ En Guð 

vann óvænt á okkar hálfu. Eitt seint kvöldið, fékk ég símhringingu frá ókunnum djákna. 

„Pastor, mig mundi líka það að hitta þig að húsinu þína í einrúmi.“ Ég var forvitinn að 

vita hvers konar efni hann vildi ræða. Ég velti fyrir mér ef það var alvarlegt málefni því 

að hann hafði komið langa leið til heimilis míns. Á því kvöldi, komu djákninn og 

eiginkonan hans og hann byrjaði að ræða á útvega farartæki. „Plís veldu bíl frá 

annaðhvort Hyundai eða Kia. 

Plís veldu eins og þú þráir. Pastor, Guð hefur þrýst á mig að útvega þér með farartæki 

fyrir heimilishaldið þitt. Pastor, þar eru nokkur ný módel sem hafa farið á markaðinn slík 

sem Sonata, Sorento, Santa Fe, og Nýi Grander. Ég var að fara að færa þér einhvern lista 

til að skoða en það rann úr huganum mínum. Ég mun kma að heimsækja þig aftur og 

færa þér listann í tveimur dögum.“ 

Ég var mjög þakklátasamur Drottni. Samt sem áður, neitaði ég endurtekningarlega og 

sagði, „Djákni, það er allt í lagi, þú verður virkilega ekki að gera þetta. Ég mun 

þakklátlega þiggja hjartað þitt.“ Djáknin og eiginkonan hans kröfðust þangað til ég gafst 

upp. „Nei pastor, þetta er mitt verkefni og það er fórn til Guðs. Ég vitnaði að þú 

heimsækir helvíti alla daga. Ég þrái að þú verðir þægilegur þegar keyrandi.“ Ég svaraði, 

ég veit að ef þú líka í erfiðu fjárhagslegu ástandi, vel ég frekar lítinn stærðar bíl slíkan 

sem Matiz. Samt sem áður, héldu þau áfram að vera eftirgangshörð. 
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Tveimur dögum seinna, snéru djákninn og eiginkona hans aftur með bílalista. Ég 

hvíslaði í eygu eiginkonu minnar. „Elskan, við báðum að Guð veitti okkur Kia Mohave.“ 

Við horfðum til að sjá hvernig Drottinn mundi vinna. Skyndilega, sagði djákninn, 

„Pastor, það er mjög skrítinn hlutur. Ég spurði, „Hvað gerðist?“ Þau byrjuðu að útskýra 

nákvæmlega ástandið. 

„Eftir að við höfðum klárað daginn okkar, komum við í flýti að Hyundai sölumanninum 

til að sækja upp lista. Samt sem áður, voru allir listarnir úti. Við fórum þá til hinna 

sölumannanna en þeir voru alveg búnir af listum líka.“ Þau komu þá að Kia 

söluumboðinu og sölumaðurinn var alveg úti af skrám nema fyrir Kia Mohave Sport 

Notagildis Farartækið. Þau ákváðu að heimsækja önnur Kia söluumboð en sölumennirnir 

voru allir búnir með skrár nema Kia Mohave. Sölupersóna rétti loksins lista af Mohave 

og sagði, „Þetta er nýtt módel. Þau voru bara nýlega að koma til sölumannanna. Það er 

mjög fínt farartæki.“ Djákninn og hans eiginkona tilgreindu að eini listinn sem þau voru 

fær um að færa var Mohave kynningarbæklingurinn. Þau opnuðu upp listann og gáfu 

skrítna órólega tjáningu. „Pastor, ég giska að þú verðir að velja Mohave.“ 

Eiginkonan mín og ég vorum undrandi að nákvæma verki og umsjá Drottins. Hann hafði 

fullkomnlega komið á milli. Kjálkar okkar féllu til gólfsins. Ég útskýrði þá í smáatriðum 

hvernig við báðum fyrir nýjum bíl, sérstaklega Mohave. Djákninn og eiginkona hans 

voru mjög undrandi og þakklát. „Pastor, Frú Kang Hyun Ja, Drottinn hlýtur að elska 

ykkur tvö mjög mikið. Hann hefur notað okkur til að blessa ykkur.“ Ég gef stórlega 

þakkir til Drottins. Ég vissi ekki hvernig átti að tjá þakklátasemina mína til Drottins fyrir 

hans samúð fyrir okkur. Augun mín voru full af tárum. Á þeirri stundu, heyrði ég 

Drottins smáu rödd. 
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„Minn elskaði Pastor Kim og Heilaga Kang, Hyun Ja, þið eruð leiðandi daglega þjónustu 

sem Ég er mjög vel ánægður í. Ég er gladdur. Faðir og Heilagur Andi eru líka 

samkomulagi með Mér. Ég vil veita ykkur allt sem þið þurfuð og þráið. Samt sem áður, 

er þetta ekkert miðað við það sem er komandi. Ég mun smám saman veita ykkur meiri 

blessanir. Þess vegna, ekki breytast og haldið alltaf áfram að þóknast Mér, skiljiði?“ 

Fyrir nokkrum dögum, hélt hinn Heilagi Andi áfram að snerta höfuðið mitt og andlit. 

Það virtist sem Þrenningar Guð var hamingjusamari en eiginkonan mín og ég vorum. Ég 

hélt áfram að spurja, „Djákni, þetta Mohave Sprort Notagildis Farartæki er virkilega 

mitt, rétt?“ Djákninn svaraði vitandi hvað var í hugsunum mínum. Ég var hugsandi um 

að selja það að lokum á seinni tíma og kaupa minni farartæki. „Afhverju spyrðu pastor? 

Þú getur ekki selt það sama hvað. Ég hef gert einhverjar ráðstafanir til að hindra þig frá 

því að selja farartækið.“ Við hlógum öll út hátt. Eftir nokkrum dögum seinna, var ég fær 

að sækja upp Mohaveinn. Sport Notagildis Farartækið var nýjasti og dýrast bíllinn í 

nágrannahverfinu mínu. 

En þegar ég keyrði bílinn, var hluti af hjartanu mínu fyllt með byrði. Meðlimir Kirkju 

drottins voru allir fátækir og í erfiðum ástöndum. Ég gat verið séður sem ríkur 

hrokafullur spilltur pastor í þeirra augum. Ég hélt áfram að áhyggja og Drottinn sagði 

loksins, „Pastor Kim, ekki vera svo áhyggjufullur. Þú hefur réttinn til að njóta 



blessananna sem ég hef veitt þér. Til þess fyrir kirkjumeðlimina að vera blessaða, verður 

pastorinn að vera blessaður. En þar eru margir sem misnota blessanirnar á holdlegan 

hátt.“ 
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Þar sem eiginkonan mín, börnin, og ég höfum alltaf lifað í erfiðum og fátækum hætti, 

klæddi þessi tegund af lúxus okkur ekki mjög vel. Það var erfitt að verða vanur til. Ég 

var mjög áhyggjufullur með skoðun ættingja minna, kirkjumeðlimanna, og annars fólks. 

Þegar við biðjum að Kirkju Drottins, svarar Drottnn bænum pastorfjölskyldunnar fyrst. 

Þetta hefur verið áskorun fyrir kirkjumeðlimina. 

„Pastor fær bænirnar sínar svaraðar fyrst! Látum okkur viðja til að hafa okkar bænir 

svaraðar líka.“ Þau voru örvuð. Með bænum pastorsins svöruðum, voru djákninn og 

eiginkonan hans öll upptendruð til að biðja ákaflega. Kirkjumeðlimirnir báðu mig líka að 

bjóða þeim til veislu. 

„Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið um hvað sem þér viljið, og yður mun 

veitast það.“ (Jóhannesarguðspjall 15:7) 

* Spádómleg orð gefin af Drottni 
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Á 17da Október, 2007 að kl. 1:30, fengum við Orð frá Drottni í gegnum kvenmanns 

pastor fyrir Pastor Kim. Þessi ákveðni kvenmanns pastor var frá borginni af Bucheon. 

Við skráðum orðin í röð til að afhjúpa það á bók fimm. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, plís gefðu orð og þína skoðun á núverandi ástandi 

Kóresku kirknanna og Kristna. 

Jesús: Heimurinn er þakinn með rauðum ljós krossum. Flestar kirknanna eru ekki 

hlustandi eftirtektarsamt á Mína rödd. Þær eru full af mennskri græðgi. Þær hlusta á rödd 

safnaðarins þeirra og eru of uppteknar að reyna að seðja þeim. Elskaði þjónninn minn, ég 

þrái að mín orð veri kunngerð til heimsins í gegnum þig. Orðin mín eru til af vera eldur 

og fagnaðarerindið sem fer inntil heimsins. Ég þrái þetta að vera tækifærið til að vekja 

mína þjóna sem eru flestir í villu. Skynjun fólks af gildi, skala, vexti, endurvakningu eru 

ekki í samræmi við minn mælikvarða. Ég sammþykkist ekki af þeirra vegum. Þeirra 

vegir hafa ekkert að gera með mínar hugsanir og áætlun heldur halda þau áfram að 

byggja upp þeirra eigin Babelturna. Þar eru fjölmargt magn fólks sem er byggjandi þeirra 

eigin turna. 
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Þar er margt fólk sem biður um fyllingu hins Heilaga Anda en bara í gegnum þeirr varir. 

Þau segja að þau vilji kærleika og miskunn. Þau lofa, tilbiðja, og jafnvel biðja með þeirra 

vörum. Þau segja að þau viti mikið um þeirra Drottinn og Guð en það er með þeirra 

vörum. En þau eru sjálfsmiðjuð. Þau biðja bara og lýsa yfir samkvæmt þeirra þekkingu, 

öryggi, og þægindi. Þau lýsa ekki yfir því sem Ég þrái. 



Elskuðu þjónarnir mínir, sauðirnir mínir sem tilheyrið Mér! Margir munnu benda 

fingrum að ykkur. Margir munu mislíka af ykkur. Kannski munu sumir segja að þið séuð 

geðveik. Sumir munu ofsækja ykkur fullyrðandi að þið eruð bara einhliða. Þau munu öll 

segja að þið séuð út af ykkar hugum. Elskuðu þjónarnir mínir, elskuðu sauðirnir mínir, 

þau segja að mörg orð eru lýsandi yfir líkt og bylgjur af sjó og sjóstraumar. Þau segja að 

margar ræður eru lýsandi yfir samkvæmt visku, þekkingu, og uppfræðslu. En það er ekki 

það sem Ég sannarlega þrái. Ég samþykkist ekki! Ég vil það hreynt og einfaldað. 

Til allra sem elska að klæðast upp í fallegum fötum og sýnast, til allra sem elska að fara 

út standandi á gatnamótum, hrópandi og montandi ykkur af sjálfum ykkur, þið elskið að 

sýnast! Til allra sem eru svo uppteknir af sjálfum ykkur í gegnum fjölmiðlana og 

Sjónvarpið, Ég finn meðaumkun á ykkur! 

Margir af mínum sauðum eru hlustandi á þeirra raddir. Margir af mínum sauðum eru að 

dást að þeim. Heimurinn er upplifandi þar sem sauðirnir mínir eru blindaðir af slíku 

fólki. Sauðirnir mínir eru fávísir. Þeir þekkja ekki veginn af raunverulega sannleikanum. 

Þess vega, verða sauðirnir mínir að vakna og hlusta á mína rödd. Ég sækist ekki eftir 

hlutum sem eru skrautlegir, Ég sækist ekki eftir þekkingu.  Ég sækist bara eftir kærleika, 

sannleika (hreinskilnis einlægni) og miskunn. Í framtíðinni, munu margar mismunandi 

tegundir af þrengingum og andstæðingum rísa með verkinu af þjónustu Krikju Drottins. 

Þegar þetta á sér stað, verðið öll ykkar að hlusta vandlega á Drottins rödd. Ekki hallast í 

áttina að annað hvort vinstri eða hægri heldur hafið von ykkar í himnum. Ekki vera hrist 

eða sveiflast heldur skiljið og fangið leyndarmál himinsins. 
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Ég hef þegar tilgreint að einhver getur ekki staðið án krafts hins Heilaga Anda í þessari 

síðustu kynslóð. Þekkja þau réttlæti? Þekkja þau trú? Þau segja að þau trúi og hafi trú á 

Guði. Þau segja að þau gefi dýrð og upphefji Guð. En á endanum, afreka þau þeirra 

tilgang og þrá til að sýna sjálfa sig fyrir framan fólk. Það var ekki fyrir Mig heldur hefur 

það alltaf verið fyrir þau sjálf. Þau hafa alltaf viljað vera betri en allir aðrir. 

Mitt fólk verður að biðja sannlega fyrir elskuðu þjónunum mínum sem eru settir á 

altarið. Þau verða að biðja eins og þeir væru vaktmenn. Þetta er kynslóðin af illu fólki. 

Þess vegna, mun þessi illa kynslóð ekki yfirgefa þjónana mína eina. Þau munu gera 

tilraun til að traðka og drepa þjónana mína með hvaða ráðleiðum sem er. Tæknifræði og 

tafarlaus fluttningur upplýsinga mun aðstoða í að breiða fljótt út ásakanir. Fólkið mitt 

þarf að vera skjöldur verndarinnar. Verndið þjónana mína með skyldi bænarinnar. 

Standið föst á Orðinu og ekki vera hrist. Verið sterk á klettinum. Fólkið mitt, þið munuð 

standast í gegnum bæn sem er byggð á kletti. Allt verður að vera gert heils hjartalega. 

Pastor Kim: „Elskaði Drottinn minn, á þessum tíma eru þar einhverjir kirkjumeðlimir 

sem hafa yfirgefið kirkjuna og formað þeirra eigin hóp. Þau kalla fólkið til þeirra 

heimilis og spá, túlka, og framkvæma frelsanir. Drottinn, hvað er þín skoðun á þessu 

efni?“ 

Jesús: Elskuðu börnin mín sem hafið yfirgefið, ég þrái að kalla ykkur. Ég vil hella niður 

hreinum tærum óblandaðs gulls Anda. Ég vil gefa ykkur Orðið með hreinum skýrum 

kristal vatns Anda, ekki samblandað með neinum hlut. En af því að þið eruð hrokafull og 



montin, borgið þið ekki athygli. Þið hlustið ekki á mín Orð sem Ég tala til ykkar. Þið 

eruð hrokafull og upptekin af því að sýna sjálf ykkur. Þegar þið haldið að þið heyrið 

einhvað, þegar þið haldið að þið sjáið einhvað, þegar þið haldið að þið finnið einhvað, 

álítið þið sjálf ykkur stærri en Mig. Í staðinn fyrir að hlusta á mín Orð, hegðið þið ykkur 

samkvæmt ykkar hugsunum. 
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Elskuðu börnin mín, þið verðið að hlusta vandlega. Ef sálin þín er ekki hrein, ef sálin þín 

hefur lýti, mun Satan hagnýta það lýti jafnvel ef það er lítið eitt. Óvinurinn mun hagnýta 

líkamann þinn og nota það sem þeirra vopn. Líkt og fólkið sem hefur yfirgefið hópinn 

þinn, getur þú orðið andi af myrkri alveg eins og þau ef þú ert ekki fær um að greina 

sjálfan þig. Maður verðu alltaf að greina og dæma sjálfan sig. Ef einvherj er ekki fær um 

að greina sjálfan sig, munu augu einhvers og sál verða myrk. Þar eftir, mun sá ekki vera 

fær um að greina neinnhlut og sá mun ekki vera fær um að heyra rödd neinnar persónu af 

því að eyru þeirra eru stífluð. Það mun ekki skipta máli hversu mörg sannleiksorð sá 

mun heyra, orðin munu ekki koma uppá hans/hennar hjarta og þeirra hugsanir. Þessar 

týpur fólks munu fylgja eftir veraldlega heiminum og munu gera tilraun til að fullnægja 

löngunum heimsins. Þessar týpur fólks munu lýsa yfir því sem heimurinn vill heyra. Þau 

munu þá segja, svo segir Drottinn. 

Mínir elskuðu, þið verðið alltaf að hafa hreinan og tæran huga. Þið verðir alltaf að vera 

vaktfullir og á verði. Ég mun dæma þessi sem hafa fallið með eldi heljar. Ég mun ekki 

veita þeim Heilaga Eldinn. Þegar þau halda áfram með þeirra líf og þjónustu, munu þau 

einn dag skilja að ávextir þeirra eru ekki sannarlega frá Guði. En hver sem iðrast fljótt og 

sér djúpt eftir þeirra villu, mun ég elska og hafa meðaumkun á þeim. Ég mun elska þá 

eins og Ég elskaði þessa í borginni Níníve. 
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Ég hef meðaumkun á þeirra sálum. Hvenær sem ég hugsa um þeirra sálir, verkjar hjartað 

mitt. Heimskulegu menn! Þeir eru svo fylltir með stolti og hrika að þau geta ekki tekið á 

móti blessuninni sem Ég þrái að veita þeim. Þeir hafa ekki getuna til að njóta kraftsins 

sem Ég er viljugur að veita þeim. En börnin mín ekki hata þau. Þið verðið að hafa 

meðaumkun á þeim og Mig langar að þið biðjið fyrir þeim. Ég vil að þið umfaðmið þau 

og þið verðið að biðja með því að beita allri ykkar orku fyrir þá. Það er Minn vilji að þau 

snúi aftur til Guðs til að standa frammi fyrir Mér með þeirra augum sannarlega 

björtuðum með ljósi. Biðjið fyrir þeim án stöðvunar. Ekki missa úr degi. Ég elska þeirra 

sálir alveg eins mikið og Ég elska ykkur. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, hversu lengi verð ég að heimsækja hel? Það hefur 

verið yfir 3 ár og ég er að vera sendur alla daga. 

Jesús: Hahahah, elskaði þjónninn minn, hefuru verið kvíðinn? Hahahaha, jafnvel þetta 

tækifæri af því að heimsækja hel er einhvað sem aðrir eru ekki færir að fá. Ef einhver 

heimsækir bara himininn, mun fólk ekki trúa því. Ég, þess vegna, hef veitt þér sérstök 

forréttindi af því að heimsækja hel til að vitna það af fyrstu hendi. Ég hef sérstaklega 

valið þig til að upplifa hel. Ég er hjálpandi þér að bera allan sársaukann og kvalirnar. Ég 

hef gefið þér tækifærið til að smakka sársaukann af því að Ég íhuga hátt um þig. Þetta er 



afhverju Ég hef gefið þér tækifærið og forréttindin til að heimsækja hel. Það er ekki fyrir 

hvaða persónu sem er. Ert þú ennþá áhyggjufullur? Hahahaha. 

Pastor Kim: Ef þú heldur áfram að taka mig til heljar, plís veittu mér meiri kraft. 

Drottinn, plís beittu og styrktu gjafirnar mínar af andlegum augum, sjáandi í gegn, 

spádóm, og túlkun. 

Jesús: Hugurinn þinn er í flýti! Hahahaha. Hversu óþolinmóður er hugurinn þinn! Þinn 

tími og minn tími er öðruvísi. Bíddu og varðveittu, álíttu það gleði. Þessi stund gæti 

verið erfið til að bera en Ég læt ekki bara hvern sem er upplifa slíkar einstakar 

þrengingar. Þetta er allt út af því að Ég elska þig. Ég hef sérstaklega valið þig. Ég mun 

nota þig og veita þér margar upplifanir. Álíttu þetta allt gleði. Vertu þaklátasamur til 

Mín. Hahahaha, elskaði þjónninn Minn! Hafðu ekki áhyggjur, hahahaha. Í mjög nánu 

framtíðinni, munt þú gera þér ljóst afhverju ég varð að taka þig til heljar. 

Blaðsíða 145 

Pastor Kim: Þú munt sýna mér miklu meira? Í smáatriðum, rétt? Drottinn, þegar þú sýnir 

mér, plís láttu eiginkonuna mína líka sjá með mér. Hún hefur orðið fýld. 

Jesús: Hahaha, Ég veit. Þú ert að spurja of mikið! Hahahaha, elskaði þjónninn Minn! 

(Jesús strauk hárinu mínu og hélt í hendina mína. Hann talaði þá til mín og hló.) Vertu 

áfram í Mér og Ég verð áfram í þér. Afhverju ertu stöðuglega að reyna að komast á 

undan Mér? Látum okkur fara saman, haltu gönguhraða með Mér. 

Hahahaha, þegar Ég sé þig gerandi slíka hluti, ert þú mjög elskulegur og sætur. 

Hahahaha, elskaði þjónninn Minn! Það er einn hlutur sem ég vil virkilega að þú hlustir á 

vandlega. Þegar þú berð út hlutinasem Ég hef sýnt þér og orðin sem Ég hef talað til þín, 

gerir þú það í hætti eins og þú sért fljótandi upp líkt og uppblásin blaðra. Þú verður að 

rannsaka sjálfan þig. Þar eru augnablik þegar djöfullinn gerir þig hrokafullann. Þú verður 

alltaf að rannsaka sjálfan þig áður en að tala. Þú verður að vera mjög varkár og ekki 

gleyma að rannsaka sjálfan þig áður en þú talar og áður en þú tilkynnir einhvern hlut. 

Rannsakaðu sjálfan þig áður en þú lítur á einhvern hlut. Þú verður alltaf að vera varkár 

og ekki verða hrokafullur. 

Ég þrái að treysta þér fyrir minni dýrmætu þjónustu fyrir langan tíma. Ég þrái að treysta 

mörgum þjónum mínum fyrir þjónustunni minni. En þar er ekki pláss í þeim fyrir mig að 

planta fallegu áætlununum mínum og dýrmætu þjónustunum með Mínum Anda þar sem 

þeirra vilji og þekking er svo sterk. Þau eru full af þeim sjálfum í þeirra eigin vilja og 

þekkingu. 

 

Þegar þú leiðir þjónustu, vertu ekki truflaður af heiminum. Ekki mæla eða bera saman 

þína þjónustu við aðra. Hafðu þinn eigin mælikvarða. Ekki borga athygli til hinna 

pastoranna út í gegnum heiminn. Þú verður bara að líta á Mig. Borgaðu athygli til bara 

Minnar raddar. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, plís segðu eiginkonunni minni að hún hafi sérvitran 

persónuleika. 

Jesús: Hahahaha, þú gætir séð hana sem ávanalega eða sérvitra en hún er mín sköpun. 

Hennar eiginleikar, náttúrueðli, og ímynd er endurspeglun af Mér. Í verksmiðju, geta þar 

verið fiskimenn, bóndar, og annað atvinnufólk sem gæti verið að vinna á einum stað. 

Eiginkonan þín er öðruvísi frá þér. Hahahaha, hún er ekki sérvitur eða óvanaleg. Ég þrái 

að nota hana eins og hún er og til að nota hennar náttúrueðli og persónuleika. Ég álít 

hennar skapgerð og náttúrueðli kært Mér. Þú ert líka mjög fallegur og elskulegur í mínu 

útsýni. Hahahaha, þú ert íhugandi eiginkonuna þína óvanalega af því að þú ert skoðandi 

hana í gegnum þinn skilning. Alveg eins og ég skoða þig elskulegan, sætan, og fallegan, 

skoða Ég eiginkonuna þína eins fallega og elskulega. Ég elska hana með mínu 

ástríðufulla hjarta. 

Heilaga Hyun Ja Kang, ekki þrá að komast andlega á undan eiginmanninum þínum sem 

er minn elskaði þjónn. Ég er Guð af reglu. Hlutirnir sem ég skipulegg að að opna 

andlega í þér mun ekki vera það sama sem eiginmaðurinn þinn. Ég þrái að opna hluti upp 

andlega sem eru sérstakir og öðruvísi fyrir þig. Ég mun hagnýta þig viðeigandi og 

dýrmætt. Ég mun hagnýta fínleikann, blíðleikann, og elskandi hjartað af þínu sem bara 

kvenmaður hefur til að bera. Þú verður alltaf að hafa augun þín opin til Mín. Ekki vera 

óþolinmóð. Þú verður að hafa hjartað til að elska Minn tíma. 

Pastor Kim: Drottinn, elskaði Drottinn minn, ég sárbæni þig að tala orð til fólksins sem 

er hérna heimsækjandi frá að utan. 

Jesús: Elskaði karlmannsþjónn Minn er hérna á þessum stað. Þessi þjónn sem ég hef 

treyst fyrir með Minni litlu kirkju. 

(Einhver af heimsækjandi pastorunum eru hrópandi út, „Drottinn! Drottinn!“.) 

Jesús: (Drottinn snökkti) Elskaði þjónninn minn! Hjartað þitt er í svo miklum sársauka. 

Þú ert ekki fær um að deila sársaukanum þínum til neins. Þú vildir stundum gefast upp. Í 

raun, hugsaðiru um að gefast upp tófl sinnum á einum degi. Þegar þú leist á fjölskylduna 

þína, fannst þér það leitt og hjartað þitt verkjaði fyrir þeim. Óh, elskaði þjóninn Minn. 

Ekki vera svo snöggur með hugsanirnar þínar. Frá þínum skilningi, lítur það allt út 

staðnað. Þér líður líkt og þú sjáir ekki neitt. Þér líður hjálparlaust. En Ég er ennþá 

vinnandi á þína hálfu jafnvel á þessari stundu. Ég leyfði því öllu að gerast af því að það 

er ferlið sem þú verður að upplifa og fara í gegnum. Það er ekki af því að Ég hata þig, 

það er ekki af því að Ég er hnsandi þig, og það er ekki af því að Ég álít þig veikann. Ég 

þrái að krydda þig og hagnýta varanleikann þinn og fjaðurmagn. 

Heimsækjandi Pastor: (Ákaflega kveinandi) Guð, hjartað mitt er kafnandi!!! Mér líður 

eins og ég sé að kæfast í andanum mínum (Snökktandi). Guð!!! Ég er ekki fær um að 

lesa biblíuna. Ég er ekki fær um að heyra þína rödd. Guð! (Snökktandi) Mörgum sinnum, 

hef ég fundið gremju gagnvart þér. Ég hef sagt, „Guð, hefur þú kallað mit til að vera 

þjónn þinn bara til að upplifa erfið ástönd?“ Guð, hvað vilt þú að ég geri? (Snökktandi) 

(Á þessari stundu, strýkur Drottinn hálsi pastorsins og heldur á honum í Sínum örmum). 



Jesús: Elskaði þjónninn Minn, losaðu þig við brennandi óþolinmóða hjartað þitt. Ég þrái 

að þú verðir líkur Mér og hafir til að bera Mína eftirmynd í náttúrueðli og skapgerð. 

Vertu þjónn sem mun elska og umfaðma fólk, sérstaklega þessa sem þú ert gremjufullur 

gagnvart. Heldur þú gremju gagnvart einhverjum í hjartanu þínu? Farðu og heimsóttu þá. 

Auðmýktu sjálfan þig, haltu í hendurnar þeirra, faðmaðu þá, umfaðmaðu þá, og hafðu 

samúð á þeim. 

Ég býst ekki við að þér að vera frábær leiðtogi. Ég býst við og þrái að þú sért frábær 

hirðir. Ég vil að þú sért hirðir sem mundir umfaðma særðar sálir. Ég býst ekki við að þú 

sért leiðtogi með ólíkar tegundir talenta, kraft, eða af miklum styrk. 
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Elskaði þjónninn minn, ég vil að þú og heimilisfólkið þitt hrópi út til mín í 30 daga. 

Nema skapgerðin þín verður lík Minni og þangað til öll þín sár eru læknuð í hjartanu 

þínu, munt þú ekki vera fær að elska mína elskuðu hjörð. Helltu út öllum þínum 

særindum og sársauka. Helltu út öllu þínu rusli. Ég vil að þú gefir Mér allt af þínu hjarta. 

Ég þarf að hreyfa hjartað þitt. Ég þarf að koma og dvelja í hjartanu þínu. Jafnvel þótt ég 

vildi að koma inntil hjartna þíns og tala við þig, gat ég ekki gert svo af því að hjartað þitt 

var fyllt með svo miklu af þér. 

Elskuðu þjónarnir mínir, ekki öfunda þegar þið lítið á annað fólk. Ég þrái ekki týpur 

þjóna sem eru vel þekktir, kannast við af heiminum. Ég mun meta allar þjónustur sem 

hafa verið treystar fyrir til þjóna minna. Ég mun ekki meta byggt á þeirra vinsældum. 

Kirsuber vaxa á vorin. Það þroskast og snýst inntil bjart rauðs. Þegar það verður 

ávöturinn sem það var hannað fyrir, er skylda þess eða verk fulllokið. Ég hef treyst 

hverjum einum af þjónum mínum fyrir verkefni. Vídd verkefnis þeirra, dýpt, svæði, og 

stærð er allt ólíkt. Þú gætir þráð marga hluti en ef þú uppfóstrar og fæðir fimm sauði sem 

Ég gef þér á daglegum grundvelli, mun það vera sömu launin fyrir hirðinn sem hefur alið 

upp og fætt 5000, 10000, eða 30000 sauði. Þess vegna, vertu ekki svo gráðugur. Ég þrái 

að þú þolir og gerir allt sem ég hef treyst þér fyrir. Gefðu mér þitt besta og gerðu það í 

gleði. 

Elskaði þjónninn minn, ég vil að þú endurskuldbindir hugann þinn til baka til þegar þú 

fyrst gerðir játninguna þína til Mín. Þú hafðir von fyrir himininn þegar þú gerðir fyrst 

þína játningu til Mín. Eins og það var þegar Ég hitti þig fyrst, þrái Ég einu sinni aftur að 

þú setjir hjartað þitt til baka á sama stað. 
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Manstu þegar þú hafðir gert öll loforðin til Mín? Biddu og haltu þér fast við þau. Biddu 

Mig og Ég mun lyfta þér upp og mun nota þig. Ég mun lyfta þér upp og gefa þér styrk 

svo að þú getir borið út verkefnið sem Ég hef sett frammi á undan þér. Ég mun gefa þér 

von. Ég mun veita þér verkamenn eins og þú þarft þá. Þess vegna, vertu ekki 

óþolinmóður. Fæddu hjörðina mína með langþjáningu, kærleika, miskunn, og samúð. 



Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, má ég skrá innihöldin af samræðunum ykkar í 

fimmtu bókina? Drottinn, ég held að margir þjónar af nýlega stofnsettum kirkjum muni 

ábætast styrk. 

Jesús: Elskaði þjónninn minn, þú hefur stoppað að skrifa hálfa leið i gegnum fimmtu 

bókina þína. Rétt? 

Pastor Kim: Já, Drottinn, mjög mikið svo. 

Jesús: Þér hlýtur að finnast þú vera kafnandi. Þú veist að þú verður að byrja að skrifa 

aftur en þú ert í flýti. Hendin þín er ekki hreyfandi eins hratt og þú þráir og ekkert er 

komandi í gegnum hugann þinn. Rétt? Þess vegna, mun Ég veita þér sérstakan tíma í 

dag. Ég hef komið til þessa staðar til að frelsa hugann þinn. Og til allra sem eru eins og 

er að hlusta á Mig á þessum stað, Ég vil að þau öll vitni, skrái, og lýsi yfir hvað Ég er að 

segja. 

Margt fólk mun bera ávöxt í gegnum eld þjónustuna og Mínar bækur. Í gegnum Kirkju 

Drottins, mun margt fólk dást að og þrá að gera þjónustu hins Heilaga Anda og að taka 

þátt í hreyfingu hins Heilaga Anda. Þegar þú gefur út bók 5, mun margt fólk þrá verk 

hins Heilaga Anda. Eftir að bók 5 er gefin út munt þú vera styrktur í von og krafti. Eins 

og er, ert þú upplifandi einhverja erfiðleika með mismunandi málefnum og stangast á á 

móti verki Satans. En vertu af góðu hugrekki, Ég mun veita þér þrisvar sinnum meiri 

gleði. 

Pastor Kim: Elskaði Drottnn minn, ég hef endurvakningaráætlun í Bandaríkjunum. En 

vegabréfsátinunin mín hefur ekki ennþá verið gefin út. Drottinn, kirkjan sem ég er 

áætlaður til að mæta í er nýlega stofnsett kirkja og meðlimirnir eru heimilishald 

pastorsins. Hvað heldur þú að ég ætti að gera? Drottinn, ætti ég að mæta eða ekki? Hvað 

ætti ég að gera? 
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Jesús: Þjónninn sem er með biðast um þjónustuna þína hefur tvo tilgangi. Fyrst, hann vill 

uppfylla græðgina sína og þrár. Annað (Vantandi orð)... Tilgangurinn hans er ekki að 

lýsa yfir sanna fagnaðarerindinu heldur að koma kirkjunni sinni á framfæri. Hans 

hvatningarástæða er að koma sjálfum sér á framfæri. Núna er hann undirbúandi 

endurvakningu byggt á hans persónulegu þrám og græðgi. Mér er ekki þóknað. Ef 

þjónustan eða skilaboðin eru borin út óréttilega, mun Satan koma á milli. Þá mun fölsuð 

afleiðing eiga sér stað. Fólkið sem hafði mætt gæti tímabundið orðið spennt og ánægt en 

seinna munu þau gagnrýna. Það mun vera líkt og eldur kveiktur í á dauðum þurrum 

laufum sem mun fljótt deyja út. Það mun vera meira líkt og stutt sprengja af reyk með 

engum land varandi áhrifum. 

Elskaði þjónninn minn, Mig langar ekki að þú farir þangað. Mismunandi verkin sem ég 

hef byggt geta orðið minna í gildi. Þjónar mínir í þessum síðustu dögum hafa svo mikla 

þrá til að fylla þeirra græðgi. Þeir þrá að ná langt með andlegum krafti svo að þeir geti 

montað sig af sjálfum þeim. Þetta er afhverju Ég get ekki framkvæmt kröftugu gjafir hins 

Heilaga Anda. Það er eftirsjáanlegt. Ef einhver verður ekki auðmjúkur og fellur flatur á 

jörðina líkt og duft, get Ég ekki veitt hreyfinguna og verk hins Heilaga Anda til þjóns 



míns annars munu þeir nota það til að uppfylla græðgina þeirra. Sem afleiðing, munu 

margir vera leiddir afvega. Þeir munu verða leiðtogar sem leiða marga í röngu áttina. 

Margir munu vera blindaðir og margri munu vera stoppaðir frá því að fara inní 

sannleikann. Þetta er afhverju Ég get ekki eins og er veitt kraft til margra af mínum 

þjónum. Allir mínir þjónar eru langandi fyrir gjafir. Þeir þrá allir fyrir andlega sviðið. 

Samt sem áður, eru margir þeirra hegðandi sér fyrir röngu ástæðrunar. Þau eru leitandi 

eftir þeirra eigin sjálfs afrekum og árángri. 
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Núna, mun Ég tala til þjónanna minna í þessum stað. Ef einhver hérna inni er 

heimsækjandi Kirkju Drottins fyrir tilganginn af því að fá kraft og gjafir eins og Pastor 

Kim hefur til að bera, krefst Ég þess að þið öll setjið niður ykkar persónulegu langanir. 

Ef þú ert hérna til að ýta undir metnaðinn þinneða árangurinn þinn fyrir þess safkir að 

setja sjálfan þig eða þjónustuna þína á fótstall, legg ég til að þú leggjir allt þetta niður að 

mínum fótum. Allt af þínu stoli og hroka verður að vera sett niður líka. Þegar græðgin 

þín eða persónulegi metnaður er hreinsaður út innan frá og út, mun ég þá veita þér 

gjafirnar. Gjafirnar eru ekki einhvað sem Ég get bara veitt af því að þú býst við því eða 

af því að þú þráir það persónulega. Haldið þið að Ég muni veita gjafirnar til ykkar bara 

af því að þið þráið það alvörulega? Ef þið hafið einhvað magn af persónulegri græðgi 

innan ykkkar albörulegu þrá, mun Ég ekki veita ykkur gjafir hins Heilaga Anda. 

Öðruvísi, að fá gjöfina getur verið eitur og gjöfin gæti verið notuð sem hnífur til að 

myrða. Þetta er afhverju Ég get ekki veitt ykkur gjafirnar. 

Mínir elskuðu, þegar þið hafið til að bera líkinguna af minni skapgerð slíkri sem 

kærleika, góðvild, og auðmýkt, þá munu gjafir hins Heilaga Anda koma uppá ykkur. Ég 

er mjög kappgjarn að veita þér gjöfina. Hjartað mitt þráir að veita þér fljótt gjöfina en þú 

ert ekki tæmandi hjartað þitt. Hjartað þitt er fullt af græðgi. Þú ert að þrá að nota gjöfina 

mína og kraft sem vél. Þetta er afhverju Ég get ekki veitt mínar gjafir. Allir sem eru hér, 

hlustið og biðjið með heillegum huga. Fyrir þá em halda að þeir geti fengið gjafir með 

því að biðja annað hvort þrjá mánuði, tvo mánuði, einn mánuð, 30 samfellda daga, eða 

alla nóttina langa, þið hafið rangt fyrir ykkur í ykkar hugmyndarætlun! Það er bara þegar 

þið tæmið sjálf ykkur sem Ég get farið inn í ykkur og þá mun verk hins Heilaga Anda 

verða fyllilega greinilegt í ykkur. Þegar þið eruð fyllt með græðginni ykkar, hvernig get 

Ég farið inn í ykkur? Þið eruð ekki undirbúandi sjálf ykkur til að taka á móti minni gjöf. 

Þið eruð bara játandi með munninum ykkar án þess að tæma sjálf ykkur. Ég þrái að þið 

öll tæmið persónulegu græðgina ykkar eða metnaðinn sem er í miðjunni á anda ykkar. 

Þegar þið gerið ykkur ljóst falda eiginleikann af því hver þið raunverulega eruð og í 

hvaða ástandi þið eruð í, munuð þið að lokum sjá sjálf ykkur frammi fyrir Mér. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, þar er staður sem þau þjálfa fólk til í verk 

spádómsins. Margt fólk er að safnast á þessum stað. Meðlimur frá þessum þjálfunar stað 

heimsótti kirkjuna okkar og við frelsuðum hann frá hátt settum illum anda. Hann var 

mjög sjokkeraður þegar hann gerði sér ljóst að hann var andsetinn. Hann hafði verið að 

spá án þess að vera meðvitaður um púkana innan í honum. Drottinn, hvað eru þínar 

hugsanir á þessu efni? 



Jesús: (Með andvarpi af djúpum andardrætti) Þið hafið öll lesið biblíuna og eruð öll 

meðvituð um að gjöfin er gjöf. Það eru stór mistök að gera ráð fyrir að gjöf spádómsins 

geti verið afrekuð af þjálfun eða í einhverjum öðrum ónáttúrueðlilegum vegi. Sumt fólk 

er líka þjálfandi aðra til að tala í tungum, himneska tungumálið. Þar eru einhverjur sem 

skapa þeirra eigin himneska tungumál. Þessir eru leiðtogarnir af költum. Þeir er þeir sem 

stífla himnesku hliðin. Þeir eru þeir sem loka fyrir himneska vegalengdar mílusteininn. 

Mínir elskuðu, fólkið á þessum stað trúið ekki að það geti verið afrekað með þjálfum. Ég 

hef gefið ykkur gjöf hjálpræðisins. Þið höfðuð ekkert annað val en að deyja í syndum 

ykkar. Þið vitið ekki heildarhugmynd gjafar. Sumir halda að gjöf geti verið veitt byggt á 

kröfu. Á tímum, farið þið jafnvel á undan Mér. Þið endið uppi reynandi að kenna Mér 

eða skipa Mér. Núna, eru þessir sem hafa verið ónáttúrueðlilega þjálfaðir starfrækjandi 

þjónustur og ráða Mig til starfa. Þau eru standandi fyrir framan Mig og skipandi Mér að 

fara eftir þeirra löngunum. Þau eru þau verstu af þeim verstu. 
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Þið vitið öll að það er hveiti og illgresi eða sauðir og úlfar innan þessa enda tíma 

kynslóðar kirkju. Núna, hefur tíminn komið að Ég verð að aðskilja þá frá hægri eða 

vinstri. Þið verðið að vakna og rannsaka nákvæmlega sjálf ykkur. Verið mjög varkár og 

verið endurtekningarlega gætin til að vita að þið eruð ekki röðuð upp á röngui akreininni. 

Þegar andlegu augu ykkar verða myrkvuð, munuð þið ekki vera fær um að greina neitt 

lengra. Það mun ekki skipta máli hvort Ég kem nálægt ykkur, grátandi með meðaumkun, 

og talandi sannleika, þið munuð ekki vera fær um að heyra Mig. Fyllt með persónulegum 

löngunum, munu þau vera hlaupandi í áttina að þeirra eigin metnöðum. Þið munuð vera 

fær um að vitna þeirra enda útkomu eða afleiðingar. Og ekki of langt á eftir, munu þau fá 

ögnuarlega refsingu og þið munuð vitna skýrlega hvernig þau munu fara undir. Ég mun 

dæma þau. Þið munuð ekki vitna þeirra tortímingu að Mini seinni komu, þið munuð 

vitna þau með ykkar eigin breytilegu augum. Verk hins Heilaga Anda mun vera 

greinilegt með ávöxtum. Þið munum sjá frá þeirra lífi hvort þeirra ávöxtur er dauður eða 

lifandi. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, ég þakka þér. Mér þykir það mjög leitt fyrir að 

spurja þig enn einu sinni en þar sem börnin mín Jósef og Joo Eun hafa djúplega farið inní 

andlega sviðið, getur þú sagt mér ef ég er elskandi börnin mín meira en mína 

kirkjufjölskyldu? Drottinn, hvernig muntu nota Jósef og Joo Eun? Hvernig munt þú nota 

meðlimi Kirkju Drottins? Plís segðu mér? 
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Jesús: Frá þínum sjónarhóli, sérð þú þau sem þín littlu börn. Þess vegna, gætir þú orðið 

mjög áhyggjufullur um þau þar sem þau sjá andlega sviðið. Samt sem áður, í 

Konungsríki Guðs, skiptir það ekki máli hvort persóna er 60, 40 ára gömul, eða lítil 

börn. Í andlega sviðinu, er það allt það sama. Eins og þú hefur séð í himnum, er þar 

enginn gamall, ungur, karlmyns, kvenkyns, börn, eða fullorðnir. Andarnir eru allir þeir 

sömu. 



Ég skynja andlega sviðið ekki á efnislegan hátt. Það er skynjað andlega. Ég þrái að nota 

börnin þín af því að þeirra andar eru hreinir og tærir. Með eldra fólk, eru þa stundum 

skýjuð með þekkingu, almennri skynsemi, og þrjósku. Það skiptir ekki máli hversu skýrt 

Ég sýni þeim andlega sviðið, hugsanir þeirra vindhviðast út líkt og ryðgað mengað vatn. 

Þess vegna, eru þar tímar þegar það er hættulegt að nota slíkt fólk. Þetta er afhverju Ég 

nota ung börn. 

Á þessum endatímum, mun Ég hella út hinum Heilaga Anda á ungu börnin og sýna þeim 

andlega sviðið. Þau munu spá. Ég mun lyfta þeim upp og nota þau. Ég þrái að nota 

börnin þín af því að þeirra andar eru hreinir og tærir. Þess vegna ekki áhyggja óhóflega. 

Samt sem áður, Pastor Kim, ekki misnota þau. Þegar ég útvega tækifæri, vil ég að Þú 

hagnýtir þau. Þú hlýtur að vera áhyggjufullur um þau. Á tímum, gætu ungu börnin 

óhóflega hagnýtt gjafirnar þeirra með þeirra tómstunda athafnasemum. Þess vegna, 

verður þú alltaf að þjálfa og kenna þeim að nota gjöfina samkvæmt tilgangnum af því að 

þjóna Guði. 
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Frá héðan eftir, munu mörg ung börn upplifa andlega sviðið, Heilaga Eldinn, og þau 

munu taka á móti gjöf hins Heilaga Anda. Þegar þetta gerist, verða fullorðnir ekki að líta 

niður á þau eða hunsa þau bara af því að þau eru ung börn. Þetta er mergkið að mín 

koma sé mjög nálæg. Þú verður að virða, elska, og lyfta þeim upp. Ég vil að þú komir 

fram við þau eins og þú mundir koma fram við Mig. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, þakka þér fyrir þína náð. Einhver hefur skýrt frá að 

Þú munir koma þegar hans/hennar barnabarn er táningur, sérstaklega miðtáningsár. Er 

hann/hún blekkt? 

Jesús: Elskaði þjónn minn, ef Ég afhjúpa dagsetningu minnar komu til einhverra af 

þjónum mínum, þá mun óreiða koma uppá heiminn. Eins og ég hef skýrt frá í Biblíunni, 

mun Ég koma líkt og þjófur og enginn mun vita. Samt sem áður, fyrir þessa sem eru 

andlega vakandi, munu þeir vita að mín koma er bráðum. Þau munu ekki vita nákvæmu 

dagsetninguna en munu þekkja árstíðina. Þau munu skyndilega gera sér ljóst 

bráðnauðsyn komunnar. Í þeirri árstíð, mun það bara vera spurning um tíma. 

Það munu ekki vera ár og dagar af því að spá því að hlið himna eru að opnast eða ef 

erkienglarnir eru blásandi í lúðra, þegar ég kem fyrir Mína brúður, mun það gerast 

snögglega. Fyrir þessa andlega vakandi, þegar þið eruð í augnabliki af bæn, skyndilega, 

munuð þið vita og finna það andlega í gegnum andlega sviðið að Ég er komandi. Allir 

sem eru bíðandi og vakandi munu finna það saman. 

Ég skýri ekki frá dagsetningunni til neinnar einustu persónu, annars, gæti heimurinn 

orðið óreiðulegir og óregla gæti fylgt. Þess vegna, mun dagsetning ekki vera gefin. Bara 

Faðirinn veit dagsetninguna. elskuðu þjónarnir mínir, ef þið bara elskið Mig og þið eruð 

að vara í mér, munuð þið aldrey vera rugluð fyrir að vita ekki dagsetninguna. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þína náð. Eins og þú ert vel 

meðvitaður, hafði Frú Baxtor heimsótt himinn og held mörgum sinnum. Í hennar bók, 

skýrði hún frá að hel væri innan í jörðinni. Á minni skoðun, er ég ekki sammála. Jafnvel 

þótt, þar er eldur innan í jarðarkjarnanum, það byggt á minni reynslu og frá mínum 

ferðum sem þú hefur leitt og sýnt okkur, held ég ekki að hel sé innan í jörðinni. 

Drottinn? 

Jesús: Minn elksaði þjónn, frá yfirsýn biblíunnar, er himnaríki eins og er nálægt í 

hjartanu þínu og himnaríki er líka komandi í framtíðinni. Þú ert meðvitaður af þessari 

þekkingu. Þegar Ég skýri frá að hel sé á jörðu, þýðir það ekki að hugtakið af 

staðsetningu eða stað heljar sé komandi eftir dóm. Þegar Ég segi að hel sé á jörðu, þýðir 

það að Konungsríki Guðs er ekki nálægt uppa ykkur. Fyrir dæmi, segir fólk slíka hluti 

se, ´Það finnst líkt og hel, Við erum lifandi í hel, Heimurinn finnst líkt og hel.´ Þar eru 

breytileikar í magninu af sársauka eða volæði sem persóna fer í gegnum. 

Mínir elskuðu, Ég þrái að þið hlustið vandlega á þessum klukkutíma. Þar eru hlutir sem 

þið verðið að vera gætin í þegar Ég veiti ykkur gjöf spádómsins sem opnar upp andann 

ykkar. Ef persónan sem fær þessa gjöf er ekki hrein í anda/sál, geta mörg vandamál átt 

sér stað.  Þegar persóna spáir eða talar fyrir annan eða andlegi óhreinleiki spáarans er 

ekki allur fjarlægur, mundi það vera líkt persónu rangtúlkandi biblíuna. æOhreini andlegi 

spáarinn getur óréttilega spáð eða óréttilega túlkað og sem afleiðing borið út falslega 

Minn ásetning. Þess vegna, jafnvel þótt persóna hafi fengið gjöf spádómsins, ætti sú 

persóna ekki að tala út allt sem gæti komið uppá þeirra hugsun. Þau, samt sem áður, ættu 

að vera varkár. Persónan takandi á móti spádómi og persónan spáandi verða bæði að vera 

mjög varkár. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, eins og ég hef þegar skýrt frá, er það mjög hættulegt 

að starfrækja þjónustu hins Heilaga Anda þegar persóna hefur ekki verið frelsuð frá 

öllum illu öndunum innra með þeim. Það hefr verið skýrlega sannað á meðan í okkar 

daglegu þjónustu í kirkju. Það er ákveðin kirkja sem þau fókusa og einbeita á að spá í. 

Þau hafa ekki getuna tl að afhjúpa eiginleika illu andanna. Drottinn, plís segðu mér 

hvernig á að hafa stjórn á þessu? 
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Jesús: Í þjónustu spádómsins, getur einasta orð persónu annað hvort leitt veika eð aunga 

trúandi persónu inntil sannleikans eða illa vegsins. Þar er hættan af því að leiða fólk 

inntil myrkurs sem blint fólk. Ég mun gefa þér einhver dæmi og ástönd af þessum sem 

spá. Þegar þú hellir rauðu vatni í bolla fylltan með gulleitum appelsínudjúsi, mun liturinn 

verða rauðlega appelsínugulur. Eins og þetta dæmi sýnir, geta higsanir persónu og illu 

andanna orðið samblandaðar saman þegar persóna talar út. Þegar þetta á sér stað, verður 

sá sjálfviljugur að auðmýkja sjálfa þá og halda sér frá því að spá. Þegar sá auðmýkjir og 

hlýðir, verða þau að bíða og biðja þegar sá vindur andleikann þeirra þangað til andi 

þeirra verður hreinsaður. Mig langar að sú persóna stoppi að spá og hvílist í staðinn. Ég 

vil að persónan auðmýkji sjálf sig. Þessir sem hafa hinn Heilaga Anda munu vera færir 

að greina og vita ef illir andar eru spillandi andlega ástandi persónunnar. Ég mun 

ráðleggja þér í gegum hinn Heilaga Anda ef núgildandi þjónustan þín er verk hins 



Heilaga Anda eða einhvað sem Drottinn er ekki ánægður með. Þess vegna, munt þú vita í 

gegnum hinn Heilaga Anda þegar þandinn þinn er ekki hreinn og þú ert ekki hæfur til að 

spá á þeim tíma. Þegar einhver gerir sér þeirra ástand ljóst, langar Mig að sú persóna 

stilli sjáf sig. Með því að æfa gætni, mun persónan ekki sýkja sauðina mína og spáarinn 

þeir sjálfir munu ekki verða sjúkir. Ef persóna heldur áfram í þeirra þjónustu undir 

spilltum ástöndum, mundi andleiki þeirrar persónu verða sljóvgandi og þau mundu verða 

sjúk. Sem afleiðing, mun persónan á endanum verða verkfæri Satans. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, er það biblíulegt að spá frá okkar andlegu fimm 

skilningarvitum? Eru þau fær að spá notandi þeirra skilningarvit? Eða er það biblíulegt 

að spá með því að heyra skærlega orð í gegnum eyrun okkar? Þar eru margir sem spá frá 

þeirra andlegu fimm skilningarvitum. Þess vegna, er það þinn vilji að spá með því að 

heyra í gegnum eyrun? 
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Jesús: Elskaði þjónn minn, það er líkt og þetta. Persónuleikinn þinn er öðruvísi en af 

Heilögu Hyun Ja Kang. Í raun, eru allir af persónuleikum barnanna Minna einstakir og 

ólíkir frá hvorum öðrum. Ég nota mína þjóna á ólíka vegi þar sem þeir eruMín verkfæri 

með ólíkar gjafir og einstakleika. Sumt fólk er næmara til þeirra andlegu fimm 

skilningarvita en aðrir og sem afleiðing mundi Ég gefa þeim Mín orð í gegnum þeirra 

skilningarvit. Fyrir suma mundi ég gefa orð í gegnum eyrun þeirra og fyrir suma mundi 

Ég veita þeim spádóm þegar þau lesa biblíuna. Þar eru margir vegir sem Ég get veitt 

spádóm í. Þú verður að ekki dæma ákveðnu aðferðirnar sem spádómur er veittur í með 

þínum hugsunum. 

Andlega sviðið er vítt og takmarkalaust. Mig langar að nota hverja og allar persónur með 

ví að veita þeim mest hæfilegu og viðeigandi gjöf eða aðferð. Ég mun veita þeim 

einhvað sem getur verið hagnýtt af þeim. Þess vegna, verður einhver að ekki vera svo 

fljótur að dæma. Einhver verður að ekki sakfella svo fljótt. Þegar andleiki persónu er 

opnaður, munt þú vita ef verkið er frá djöflinum þar sem þú hefur andann af greiningu. 

Mig langar að þið virðið, lyftið upp, og elskið hvort annað. 

Pastor Kim: Mér þykir það leitt minn elskaði Drottinn. Ég er líka í samkomulagi við þig. 

Á svæði andleikans, held ég persónulega að það geti verið kerfisbundið eða verið 

stofnsett í kenningu. Samt sem áður, margir sem fullyrða að hafa þekkingu af andlega 

sviðinu og/eða starfrækjandi í hreyfingar þjónustu hins Heilaga Anda eru formandi og 

stofnsetjandi kerfi eða kenningu. Þau fræða þá fólkið með þessu skilningsleysi. Hvað 

hugsar þú um þetta efni? 

Jesús: Jafnvel þótt þú ert manneskja með efnislegan líkama og berst til að erfiða 

heilleika, getur þú á þessum tíma ekki verið líkur Mér. Ég hef andlegan líkama. Í 

grundvallaratriðum, er það ómögulegt rétt núna fyrir þig að hafa til að bera fullkomnun. 

Þess vegna, langar Mig ekki að einhver segi að andlega sviðið þitt hafi fullkomnlega 

opnast. Byggt á tilhneigingu persónu, talentu, skapgerð, og öðrum eiginleikum, mun Ég 

veita gjafirnar sem eru mest hæfilegar í til persónunnar. Persónan getur bara vitað eða 

skilið hvað þau hafa til að bera eða hafa upplifað. 



Þess vegna verður fólk að ekki dæma eða sakfella hvort annað þegar það kemur til 

andlega sviðsins. Fólk sem er andlegt eða hefur andlega sviðað opnað fyrir þeim munu 

þekkja hvort annað. Þau munu jafnvel þekkja verkin þeirra. Þau munu jafnvel ekki þurfa 

að segja orð til hvors annars til að greina hvort annað. Þau munu þekkja hvort annað í 

gegnum Andann. Þau munu gera sér ljóst að þau eru í einingu. Jafnvel þótt verkið gæti 

verið ólíkt, er hinn Heilagi Andi sá sami og þau munu vita að þau eru eitt í Drottni. 

Þess vegna, jafnvel þótt einhver gæti verið opinn til andlega sviðsins, ætti einhver ekki 

að halda ákveðið fram að þeirra aðferð eða opinberun sé eina rétta leiðin og þau á sama 

tímanum ættu ekki að sakfella aðra. Einhver er bara fær um að vita hvað sá hefur 

upplifað. Einhver er bara fær um að tjá með þeirra takmarkaða huga, þekkingu, og 

orðum. Andlega sviðið er ekki einhvað sem einhver getur bara miðað við alla hluti. 

Einhver getur ekki ákvarðar eða borið saman hæð þess, dýpt, lengd, eða vídd með 

neinum ákveðnum mælikvarða. Einhver mun bara gera sér ljóst fullkomnunina af 

andlega sviðinu þegar hann/hún lifir með Mér í Konungsríki himinsins. Það er þá eina 

afrekaða fullkomnunin. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, mig líkar það að spurja þið einn hlut meir. Ég verð 

að flytja fljótt inntil nýja heimilisins míns og við verðum ná okkar gömlu kirklu til að 

vera leigða af öðrum leigjanda. En ég sé ekkert af þessu komandi fljótlega. Hver er þinn 

vilji í þessu Drottinn? Er ég skortandi í bæn? Plís reistu biðjandi þjónana svo að við 

getum beðið fyrir gömlu kirkjubyggingunni til að vera leigð af öðrum leigjanda. 
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Jesús: Það er ekki frá skorti af bæn. Kirkjubyggingin þín er að vera haldin þangað til Ég 

finn þjóninn sem Ég þrái að veita. Ég er ennþá leitandi að þjóni sem er viðeigandi, 

hæfilegur, og ein sem Ég gat treyst byggingunni fyrir líka. Það er ekki út af þér. Þess 

vegna, vertu þolinmóður og þraukaðu fyrir Mig. Litla stund lengur. 

Þar er einhver hlutur sem Mig langar að spurja þig. Í flestum tilfellum, skapar hver og 

allir einir af mínu fólki ímynd af Guði byggt á þeirra þekkingu og almennri skynsemi 

(Vantandi orð). Sem afleiðing, verða margir kjarklausir og verða vonlausir. Þess vegna, 

bið Ég þig að vera lítið meira þolinmóður. 

Pastor Kim: Drottinn, plís hjálpaðu mér að flyta fljótt! Ég er að missa þolinmæði. 

Jesús: Ég skil óþolinmóða persónuleikann þinn. Hahahaha. Þú ert alltaf fljótfærnislegur. 

Þú ert skoppandi um of mikið. Hahahaha. 

Pastor Kim: Eiginkonan mín, Hyun Ja pressar mig! 

Jesús: Stundum, ert þú elskulegur eins og þú ert. Hahahaha. Ég held líka stundum að 

skapgerðin þín sé næstum eins nálægt sem Mín. 

Pastor Kim: Drottinn, Bróðir Yoon Jung var upprunalega Búddista munkur. Hann borðar 

ekki kjöt og hefur æft sjálf ræktun mörgum sinnum. En núna virðist það sem hann þrái 

að verða giftur. Plís segðu mér þitt útsýni á þessu efni. 



Jesús: Hahahaha, bíddu bara og sjáðu. Pastor Kim, þú ert mjög kjáni. Þegar Ég hef 

samræður við þig, nýt Ég þess. Þú gerir mig gleðilegan. Hahahaha. 

Pastor Kim: Ert þú beina til Bróður Yoon eða mín? 

Jesús:Þín, auðvitað, hahahaha. Þú lætur mig hlægja í svo mörgum vegum, hahahaha. 

Pastor Kim: Jesús, plís læknaðu Bróður Yoon, Jin Suh. Bróðir Hyuk, Hwan hefur 

tilgreint að andi af losta sé vinnandi í Bróður Yoon. Það er oftlegt vandamál. Hvað er þitt 

útsýni á þessu, Drottinn? 

Jesús: Mig langar að þið hafið öll hjarta og til að fyrst elska þá veikari. Ef þú skynjar 

veikari bræðurna með elskandi hjarta, mundi þeirra útlit vera séð sem eslkulegt og 

fallegt. Frá mínum sjónarhóli, eru þeir allir líkir litlum smábörnum leikandi sér um. Bara 

af því að sumir þeirra eru sérvitrir í þeirra vegum, útliti, eða skapgerð, dæmir ekki eða 

sundurgreinir frá ykkar hugsunum. Þú verður að skynja þá veikar með elskandi hjarta, 

bara þá munt þú sjá fegurðina þeirra. Áður en einn ykkar þráir kraft og gjafir, verðið þið 

fyrst að læra að hafa elskandi hjarta. Mig langar að þið lærið fyrst að hafa hjarta sem 

umfaðmar þá veikari. Bara þegar þetta er afrekað, mun Ég hella niður kraftinum mínum 

uppá ykkur. Þá mun krafturinn til að lækna, endurreisa, og frelsa sannarlega eiga sér 

stað. 

Pastor Kim: Auðvitað, þú hefur rétt fyrir þér, Drottinn. Pastorinn frá Vonar Kirkju hefur 

komið alla leiðina hingað. Hann hefur ferðast frá borginni af Su Won. Hvers konar 

þjónustu ert þú að búast við af honum að starfrækja? Ert þú að búast við Eld þjónustu? 

Jesús til pastors frá Su Won: Hvað ert þú að gera tilraun til að breyta? Þú hefur tvær 

ólíkar hugsanir. Hver er þín þrá? 

Pastor Kim: Hann sagði að honum mundi líka Heilags Anda hreyfingar þjónustu, 

Drottinn. 

Jesús til pastors frá Su Won: Þú hefur persónuleika líkan stáli. Mig langar að þú hafir 

einn hlut í huganum þínum. Hentu burt öllum þínum standarsdstýpum. Ég þrái að þú sért 

mjúkur og blíður líkum leir. Ef ég helli niður þjónustunni af hreyfingu hins Heilaga 

Anda á þessa sem hafa til að bera sterkan pesónuleika, munu þeir fara í gegnum marga 

erfiðleika. Þess vegna, ef Ég veiti þessa beiðni til þín, munt þú vera andspænis mörgum 

harðindum. 
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Bara þegar persónuleikinn þinn verður mjúkur líkum leir og hreinsað gull með öllum 

óhreinleikum hreynsuðum, get Ég þá samþykkt beiðnina þína fyrir þjónustu hins Heilaga 

Anda. Frekar en að einblína á þessa einstöku týpu af þjónustu, langar Mig að þú 

framkvæmir þitt besta í þínu núverandi ástandi. Mig langar að þú bíðir á Guðs tíma. 

Mig langar að þú framkvæmir fyrst verkið sem er núgildandi í höndunum þínum. Þú 

þarft sveigjanlegur líkt og leir. Mig langar að þínar persónulegu hugsanir, áætlanir, og 

markmið tl að vera brotin sem eru í huganum þínum. Mig langar að þú setjir alla hluti 



niður og byrjir upp á nýtt. Það er tími til að endurmóta sjálfan þig. Ekki gera ráð fyrir að 

vera mótaður af orðum annars manns eða af þinni skynjun með hvað þú sérð eða hefur 

séð. Ekki skapa sjálfum þér persónulegan mælikvarða. Ekki skapa þína eigin viðmiðun. 

Orðin sem eru töluð frá mönnum eru samblönduð með óhreinleikum. Þau bera ekki alltaf 

út beinlínis hvað Mig langar. Þeirra orð eru samblönduð með þeirra eigin hræsni og 

dulbúningi. Þess vegna, þegar þú meltir orðin þeirra, munt þú verða harðnaður, ekki 

mýktur. Sem afleiðing, munt þú hafa hjarta sem getur bara mætt þörfum fárra. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, ég verð að spurja eina spurningu meir. Mér þykir 

það leitt. Þar er sumt fólk, kirkjur, eða samtök sem sakfella okkur sem költ. Þau eru 

gerandi fyrirhöfn til að ofsækja okkur. Þau eru skilgreinandi okkur sem költ til annars 

fólks. Hvað er þitt útsýni á þessu efni? 

Jesús: Elskaði þjónni minn, ekki láta aðra skilgreina mælikvarðann. Elli þessir sem Ég 

hagnýti í þjónustu hins Heilaga Anda og með þessum sem ég nota kröftuglega munu 

vera og eru gagnrýndir. Fólk sem gagnrýnir og dæmir hefur ekki réttilegu þekkinguna af 

biblínnu og af Guði. Sem afleiðing, skilgreina þau mælikvarð og dæma Mig með þeirra 

viðmiðun og takmarkaðri mennskri þekkingu. Þess vegna, er Ég hryggjandi. Með þessari 

síðustu daga kynslóð, þrái Ég sannarlega að bjarga mörgum sálum í gegnum þjónana 

mína. Samt sem áður, eru margir þjóna minna ekki viðeigandi ílátin sem Ég get hellt 

niður kraftinum mínum í. Þau hafa skilgreint mælikvarða bygt á þeirra þekkingu, 

viðmiðun, almennri skynsemi, og þeirra ytri skynjun af efnislega sviðinu. Þetta er 

afhverju Ég get ekki hellt Andanum Mínum uppá þá. Ég get ekki opnað andlega sviðið 

þeirra. Jafnvel ef Ég væri til að sýna þeim andlega sviðið, mundu þau mæla og meta það 

byggt á þeirra mælikvarða og þekkingu. Þau munu skilgreina það sem villu og fölsun. 

Þau munu ekki opna hjartað þeirra til að taka á móti Mér. 
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Elskaði þjónn minn, ekki skapa neinn mælikvarða. Þú verður alltaf að skoða og taka 

samband okkar mjög alvarlega. Haltu bara augunum þínum á Mér. Hvað sem þú ert að 

gera núna, ekki vera svo áhyggjufullur með hvernig heimurinn mun meta þig. Ég mun 

dæma þau grimmilega! 

Pastor Kim: Drotitnn, ég hef eina síðustu spurningu, plís fyrirgefðu mér. 

Jesús: Mjög vel, Ég veit þegar að þú mundir hafa eina meir spurningu, hahahaha! 

Pastor Kim: Þar er ungur ókvæntur pastor sem mætir oft í kirkjuna okkar. Hann hafði 

kærustu í einhvern tíma en sundraðist með hana fyrir nokkrum dögum. Hinir 

kirkjumeðlimirnir höfðu spáð yfir honum að kærastan hans var ekki sú eina fyrir hann og 

að Drottinn var ekki ánægður með hana. Við erum öll meðvituð með okkar frjálsa vilja, 

okkur er leift að hafa stefnumót við og hitta hvern við veljum. Hvað er þitt útsýni á 

þessu, Drottinn? 

Jesús: Það skiptir ekki máli hversu margt fólk getur gefið annarri persónu orð eða 

ráðleggingu. Maki persónu hefur þegar verið fyrir niðurrraðaður og ætlaður. Áður en 

persóna getur hitt þeirra ætlaða maka, vil Ég að persónan sé andlega þjálfuð. Venjulega, 



er persónan ekki fær um að finna þeirra ætlaða maka af því að þeirra þjálfun var 

ófullkomin. Það er ekki mikilvægt hvort persóna finnur ætlaða makann snemma eða 

seint, Mig langar að veita þér persónuna sem þú virkilega þarft. Tíminn er ekki það 

mikilvægur, hittandi ætluðu persónuna er mikilvægt. 

Pastor Kim: Jesús, Bróðir Yoon Suh hefur get heit til þín mörgum sinnum. Hann hefur 

heitið að lifa einhleypu lífi. Drottinn, hefur þú tekið á móti heitinu hans? 
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Jesús: Fólk er ekki spurjandi Mig um Minn vilja heldur í staðinn eru þau gerandi tilraun 

til að ráða Mig í vinnu. Þetta er afhverju Ég er ekki fær um að veita dýpri Heilags Anda 

þjónustu til þeirra. Fólkið mitt hefur hindranir í lífum þeirra sem hindra mig frá því að 

nota þau eins og þráð ílát. Óh, Mín elskuðu, Mig langar að þið spurjið alltaf Minn vilja 

fyrst. Hendið í burt tegundum af trú sem vex aldrey. Hættið að biðja eins og þið séuð 

gefandi skýrslu af ykkar vilja sem þið eruð leitandi óskilirðislegrar samþykkis í. Ég vil 

að þið verðið þroskuð. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, mér þykir það leitt fyrir að spurja þig stöðuglega 

spurningar. Ég hef ekki mörg tækifæri eins slík sem núna. Geturu plís svarað einhverjum 

stuttum spurningum frá hverjum kirkjumeðlimunum og mætendunum sem eru hérna í 

dag? Drottinn? 

Jesús: Ég er ekki fær um að tala jafnt til þeirra allra af því að suir eru færir til að taka á 

móti og sumir eru ekki. Enn fremur, þarfnast sumir einka áheyrn. Þetta er afhverju Ég er 

ekki fær um að tala í almenningi með tilliti til þeirra persónulegu spurninga. 

Pastor Kim: Drottinn, plís sýndu mér okkar himneska hemili. Drotitnn, plís sýndu öllum 

hérna. Fyrir þessa sem mæta í Kirkju Drottins til að koma og lofa og dansa húmorslega, 

munu hús þeirra vera byggð stórlegra? 

Jesús: Hahaha, gerir þessi húmorslegi dans þig gleðilegan? Hahaha, Ég er hlægjandi út af 

þér. Ég elska klunnaleikann ykkar og fjarstæðu hegðunina ykkar. Allar aðgerðir ykkar 

eru gleðilegar fyrir Mér. Mig langar þess vegna að öll ykkar elskið óþroska og veikleika 

annarra. 

Pastor Kim: Drottinn, eru öll heimilanna af meðlimum Kirkju Drottins staðsett fyrir 

framan eða nálægt hásæti himna? Ég hef ekki mikla visku og það er erfitt fyrir mað 

skilja stundum. Plís útvegaðu mér svar. 
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Jesús: Þar eru margir hlutir sem Ég get ekki afhjúpað fyrir þér í. Eins og ég hef þegar 

skýrt frá, ert þú á þörfinni að vita grundvallaratriði. Öll þín óþolinmæði vill vita alla hluti 

en þar eru ákveðnir hlutir sem Ég hef ekki opnað í. Í tíma, mun Ég sýna þér ákveðna 

hluti. 

Pastor Kim: Drottinn, ég er mjög í skorti af verkamönnum. 



Jesús: Ekki hallast í áttina til hægri eða vinstri, þú verður að þrauka og halda áfram að 

framkvæma þjónustuna Mína með því að standa fastur. Það er mitt verk að senda þér 

fólk. Þess vegna, ekki hafa áhyggjur. En á stuttum tíma, munt þú verða að vera þjálfaður 

með sauðunum þínum í sumum svæðum frá altarinu. Þar eru mörg svæði sem þú þarft að 

vera klipptur til og mótaður í. Byggt á hlutfallinu af veti, mun Ég senda verkamenn á 

réttum tíma. Eins og fyrir núna, þraukaðu og biddu fyrir þjónustunni Minni og dýrð. Ég 

mun safna saman. 

Pastor Kim: Ég gef alla dýrðina og þakklætið til þín, Drottinn. Drottinn, plís gefðu orð til 

þinna elskuðu dóttur sem er á gólfinu, flöt á maganum sínum. 

Kvenkyns Pastor: (Snökktandi) Guð! Með mínum mannlega skilningi, hef ég séð eftir 

því mörgum sinnu fyrir að taka á ábyrgðina af pastori.....Þar eru svo margar hindranir, ég 

er ekki útbúin, og þar eru svo margir hlutir sem ég er hrædd við. Sem kvenkyns þjónn, er 

ég takmörkuð með svo mörgum hlutum. Ég er svo kjarklaus, svo oft, Drottinn? 

Jesús: Elskaða dóttir mín, jafnvel þáður en þú þekktir Mig, hafði ég gert og skapað þig til 

að vera Minn þjónn. Þangað til þú hafðir orðið pastor og jafnvel eftir að þú varðst pastor, 

var ég vinnandi á þína hálfu kallandi til starfa margt fólk. Afhverju ert þú svo oft 

vonsvikin og kjarklaus elskaða dóttir Mín. Langanir þínar eru fyrir fólk og í gegnum 

langanir þínar, þrái Ég að fólk verði læknað af þinni snertingu. Ég þrái endurreisn fyrir 

þessa sem þú snertir. Ég þrái að þú umfaðmir þá sjúku og þeim sem er hafnað út úr 

félagsskap. Héðan í frá, langar Mig að ljúka við endurreisn í gegnum þig. Það er ekki um 

þig. Það er ekki um þinn vilja. Þú getur ekki haft það byggt á þínum vilja. Það er ekki 

byggt á þínum styrk til að halda áfram að stoppa. Ég vil að þú skiljir þetta. 
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Mig langar að gefa þér frið en það verður að koma Minn veg. Mig langar að vaxa þig eitt 

skref í einu en það verður að koma Mína leið líka. Mig langar að þú sért hamingjusöm en 

þú verður að ná því Minn veg. Mig langar að þú hendir út þinni þekkingu, hugsunum, 

almennri skynsemi, og persónulegu áætlunum. Héðan í frá, langar Mig að þú verðir ný 

sköpun í Mér. Þegar þú ferð inn í nýju áætlunina, munt þú vera í friði, þakklát, og 

hamingjusöm. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, þakka þér. Má ég halda áfram eða ætti ég að stoppa, 

Drottinn? 

Jesús: Þegar öll ykkar biðjið, langar Mig að mæta ykkur einstaklingslega. Mig langar að 

gefa orð til hverrar persónu. Mig langar ekki að gefa orðin í almenningi þar sem sum eru 

persónuleg. Sum orð eru ekki fyrir aðra að heyra. Hvert eitt ykkar ætti að leita Míng og 

mæta Mér. Ég þrái að tala við ykkur öll. Mig langar að sýna og samræða við ykkur öll. 

Pastor Kim: Saman, látum okkur syngja. ´Óh, lofaðu Mín sál.´ Látum okkur humma það. 

Kvenkyns Pastor: (Sjáandi sýn) Ég sé hóplofgjörðina okkar safnast saman til að skapa 

fimm ólíka liti af skýjum. Óh englarnir eru líka lofandi saman. Englarnir eru lofandi á 

meðan þeir eru blásandi fallega gullnum lúðrum. Drottinn er syngjandi með okkur á 

meðan Hann er reisandi hendina Sína á hátt! Ég hef opnað hjartað mitt með gleði og ég 



gef dýrðina til Guðs. Ég er hamingjusöm og þakklátasön. Ég gef alla dýrðina til Guðs. 

Óh Drottinn, plís ég gef þér alla dýrðina! Ég sé margar sálir í himnum að safnast saman. 

Þar er hátíðarhald í gagni. Ég sé margar sálir dansandi í Andanum með englum. Einmitt 

núna, vilja englarnir dansa með okkur með því að halda í hendurnar okkar. Hreyfið 

hendurnar ykkar eins og hinn Heilagi Andi leiðir ykkur. Hreyfið hjörtun ykkar og fætur 

ykkar til að dansa. Englarnir eru grípandi hverja eina af höndum ykkar. Óh Drottinn, við 

gefum þér dýrðina! Óh Drottinn, viðgefum þér dýrðina! Plís hækkið hljóðið. Hreyfið og 

flæðið með hinum Heilaga Anda eins og Hann leiðir ykkur. Í himnum, eru englarnir 

dansandi saman. Fallegur ilmur er komandi niður frá að ofan. Lyktið af því á meðan þið 

dansið. Þar eru 10,000 ólíkir ilmar komandi niður. Upphefjið Guð! Óh Drottinn, við 

lofum þig! Óh Drottinn, við gefum þér dýrðina! Ef einhver hérna hefur sársauk í þeirra 

handlegg, standið upp hreyfið handlegg ykkar frjálslega. Drottinn er læknandi ykkur 

núna. 
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Þessir sem hafa sársauka í líkamanum þeirra, plís reynið að hreyfast frjálslega. Guð er 

gefandi ykkur frelsi með handleggjum ykkar og fótleggjum. Fólk, sem hefur erfiðleika í 

að anda, andið djúplega, innandið og útandið. Guð er snertandi hjartað ykar einmitt núna. 

Fólk, sem hefur höfuðverki, reisið höfuð ykkar hátt og fansið. Fólk sem hefur sársuaka í 

neðri maganum ykkar, klappið maganum ykkar og dansið í hringi. Heilagi Eldurinn er 

farandi inní ykkur. Guð er snertandi fólkið með hert hjörtu sem er þunglynt. Depurð er 

núna yfirgefandi og hjartað er að endurhressast. Lítið á Drottinn á meðan þið opnið 

hjörtun ykkar. Friður er núna á ykkur. Kvíði og áhyggja er yfirgefandi. Óh, hvaða 

hamingjusamur dagur. Óh Drottinn, hvaða hamingusjamur dagur. Óh Drotttinn, þeirra 

handleggir eru frjálsir. Óh Drottinn, fótleggir mínir eru frjálsir. Allir sem hafa sársauka í 

bakinu, beygið fram á við upp og niður hreyfist frjálslega. Drottinn er núna snertandi 

bakið ykkar. 
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Allir sem þrá að singja plís singið í Andanum núna. Ef lagið kemur út í tungum, syngið í 

tungum. Ef hummandi, þá hummið lagið. Hreyfið hendur ykkar eins og Andinn leiðir. Ef 

þið viljið hækka raddirnar ykkar, hækkið þær. Þið getið núna sungið í Andanum. Hinn 

Heilagi Andi er núna snertandi varir ykkar og tungu. Ef þið syngið eins og hinn Heilagi 

Andi leiðir ykkur, munuð þið singja í Andanum. Þegar þið lofið í Andanum, munuð þið 

upplifa dýpri náð hins Heilaga Anda. Í gegnum munninn ykkar, er hinn Heilagi Andi 

farandi inn dýpra í ykkar anda. Núna með leiðsögn eða áhrifum gefnum ykkur af hinum 

Heilaga Anda, fólkið sem líður gildrað eða kæft hrópið út. Illu andarnir eru yfirgefandi. 

Hugar ykkar munu vera endurhresstir. Hátíðarhald í himnum og í þessari byggingu er að 

taka sér stað. Drottinn er dansandi. Hann er dansandi á meðan Hann heldur í hendur 

ykkar. Núna, ef einhver ykkar hefur ósk, talið það út núna. Talið það út hátt. Ef þú ert 

vonandi fyrir einhvern hlut, spurðu Guð núna frammi fyrir Hann. 
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Guð hefur sagt að Hann muni láta ósk ykkar koma sanna þar sem Honum er mjög 

þóknað. Ef þú ert biðjandi fyrir börnunum þínum, láttu Hann vita. Segðu Guði allar þínar 



áhyggjur og gleðir.Ef einhver ykkar hefur vandamál í heimilishaldi ykkar, spurjið Guð á 

þessum tíma til að endurreisa fjölskyldur ykkar. Ég vil gera heit til Guð einmitt núna. Ef 

þú hefur einhvern hlut sem þarfnast að vera breyttur, núna er tíminn til að spurja og gera 

heit til Guðs. Ef það er einhver sem þú hatar, gerðu heit til Drottins að þú munir fyrirgefa 

honum. Lofaðu Drottni með því að læsa saman litla ltilafingrinum þínum til Hans. 

Lofaðu til Hans þar sem þú ert í Hans barmi. Lofaðu þegar þú lítur á Hann. Skrifaðu það 

á barm Drottins með fingrinum þínum. Hallelújah! Ég gef alla dýrðina til Drottins. 
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* Drottinn meðfylgir mér til að heimsækja helvíti 

Snemma morguns, á 18. Október, 2007, heimsótti (Vantandi orð) engill Kirkju Drottins. 

Þessi ákveðni engill var sá sem hafði leitt og fylgt okkur í himnaríki. Þegar við 

undirbjuggum til að heimsækja helvíti, kom engillinn með nokkrum fleirrum af sínum 

undirþjóna englum. Við fórum þá öll til helvítis saman. Himnesku englarnir höfðu komið 

ríðandi á hvað virtist vera koparlituðum vögnum. Um leið og við fórum inní inngang 

helvítis, myrkvaðist litur vagnsins. 

Vegastígurinn sem var lagður fyrir framan okkur virtist endalaus. Þegar ég leit upp, 

virtist skýjahimininn mjög hár en á sama tímanum fannst það líkt og hæðarloft. Ég sá 

mörg reipi hangandi niður frá að ofan. Þar var gífurlegur fjöldi kjöts, kjötklumpar 

hangandi á króki bundnir við reipi. Kjötklumparnir hangandi á krókunum minntu mig á 

kjötbúð. Ég tók þá eftir að kjötklumparnir voru sálirnar af fólki og þau voru hangandi 

lifandi. Sumar sálanna höfðu bara þeirra líkama hangandi, á meðan sumir höfðu 

fótlegginn þeirra vantandi. Sumir krókarnir höfðu bara höfuðiði af lifandi sálunum 

ámeðan sumir krókar höfðu bara fótleggina hangandi. 

Pastor Kim: Drottinn! Drottinn! Hverjir eru þetta fólk? Hvað hafa þau gert til að eiga 

slíkar kvalir skilið hérna? 

Jesús: Þessar sálir eru mjög sorglegar. Þær hafa framið ömurlegar syndir. Þær voru fullar 

af græðgi og illum hugsunum. Illskan þeirra fyllti pott líkt og skítugt óhreint vatn. Taktu 

eftir mjög nálægt. Allar taugar þeirra eru lifandi og að hreyfast. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, ég held áfram að heimsækja hel og taka eftir hvert 

hinir spilltu Kristnir fara. Drottinn, plís fylgdu mér á meðan þú heldur persónulega í 

hendina mína! Þetta er hræðandi! Plís sýndi mér hvað raunverulega syndin af því að 

lastmæla hinum Heilaga Anda er um. Plís sýndu mér þá Kristnu sem eru endandu uppi í 

helju af því að þeir hafa framið syndina af að lastmæla hinum Heilaga Anda! Plís sýndu 

mér það í smáatriðum. 

Jesús: Pastor Kim, þú munt núna vtina staðinn þar sem þú hafðir áður vitnað í hel. Þú 

munt sjá fólkið sem hefur framið syndina af að lastmæla hinum Heilaga Anda. Taktu 

eftir mjög nálægt! 



Drottinn og ég komum á stað þar sem járnbrauta slóð var lögð út. Staðurinn virtist vera 

stór náma. Við fylgdum járnbrautinni oglöbbuðum dýpra inntil stígarins. Ég t´k eftir að 

það voru endalaus fjöldi herbergja á hlið járnbrauta slóðarinnar. Herbergin minntu mig á 

vörugeymslu eða mjög stóra túpu. Dýpt herbergjanna var svo djúp að ég var ekki fær að 

mæla það í huganum mínum. Ég gat ekki tjáð í orðum með hvað ég var að sjá. Þá byrjaði 

útlit þeirra að afhjúpast. Fólkið sem hafði framið syndina af að lastmæla hinum Heilaga 

Anda var klætt fötum sem litu öðruvísi út frá því ytra heldur en því innar. Ytra útlit 

fatanna leit út tískulega, glæsilega, og með yfirvaldi. Fötin stóðu fyrir valdiu þeirra eða 

hárri stöðu. Þegar Drottinn leit uppá þau, andvarpaði hann með löngum þungum 

andardrætti. 
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Jesús: Huuuu...tut tut tut, hvað ætti Ég að gera? Yong Doo! Pastor Kim! Hjartað mitt er 

verkjandi mjög mikið og er rifið í hluta. Það skipti ekki máli hversu mikið Ég talaði til 

þeirra, eyrun þeirra voru lokuð. Þau hlustuðu algjörlega ekki á Mig. Röddin Mín gat 

jafnvel ekki verið heyrð í hjörtum þeirra. Andar þeirra voru harnaðir líkt og mótsteypt 

járn. Sama hversu mikið Ég talaði til þeirra, mundu þau ekki heyra Mig. Enn fremur, 

mundu þau jafnvel ekki gera tilraun til að hlusta og þau neituðu Mér jafnvel þegar ég 

reyndi að snerta þau. Vesaldarlegu börnin mín. Hvað ætti Ég að gera núna?  Hvað get Ég 

gert núna? 

Óh elskuðu synir Mínir og dætur! Vesælu börnin mín, mín vesaldalegu börn! Vitið þið 

ekki hversu mikið Ég elskaði ykkur og kom fram við ykkur dýrmætlega? Hversu 

mörgum sinnum ég hafði umfaðmað ykkur en þið munduð ekki heyra af því að eyrun 

ykkar voru stífluð og myrkvuð. Þið gátuð ekki greint sannleikann. Þið urðuð gróðafíknir 

og þið létuð þekkingu leiða ykkur frekar en sannleika leiða ykkur. Þið hræsnarar! Ef Ég 

hefði bara alið upp dýr frekar en ykkur, mundu dýrin ekki hafa komið út lík ykkur. 

Sálirnar sem fylla hjartað Mitt fullu af sársauka. Ég er djúplega verkjandi í hjartanu 

Mínu. Þið sögðuð að þið lifðuð af kærleika. Þið sögðuð jafnvel að þið eruð þeir sem 

æfðuð kærleika. Þið sögðuð oft að þið munduð þjóna kirkjunni með því að gefa allt af 

ykkar lífum. Vesælu sálirnar Mínar sem voru leiddar burt. Þið voruð leiddar burt af 

freistingunum af heiminum. Þið fylgduð öðrum skurðgoðum, urðuð andlega blind og 

heyrnalaus. Þið gátuð ekki lengur greint! Þegar þið lifðuð lífum ykkar á jörðu, voru 

margar syndir verkandi á jörðu. Samt sem áður, á meðal allra syndanna, eru þar syndir 

sem sem láta mig hryggjast mest. Vissuð þið hvernig sársaukinn fannst? Sársaukinn var 

líkur holdi bráðnandi. 

Synd er hvað ég hata mest. Ég get ekki skipt út syndinni með ykkar tárum. Ykkar játning 

er ekki nóg, jafnvel þótt þið hafið gefið alla líkama ykkar, er það ekki nóg. Hvað er Ég til 

að gera með ykkar gríðarlegu synd? Einu sinni höfðuð þið játað með vörum ykkar, 

„Faðir Minn, Guð Minn, Minn Lifandi Guð!“ En þá misstuð þið tækifærið ykkar þegar 

þið gátuð ekki lengur talað það út af ykkar ljúgandi vörum. Núna, er þar ekkert sem 

getur verið gert! Hvað er Mér ætlað að gera núna?  Þið hafið komið hingað vegna ykkar 

lokuðu augna og eyrna. Hrópið út! Gerið ykkar játningu! En þar sem þið vitið betur 

núna, er það gagnslaust! 



Blaðsíða 176 

Fólkið á jörðu sem hefur ennþá tækifæri til að iðrast verður að iðrast! Þið sem eruð hérna 

núna hafið hindrað Minn veg! Þið hafið stíflað Minn vilja og hafði haldið partý í Mínu 

nafni! Í gegnum það partý, hversu mikla hagsbót uppskáruð þið? Þið hafið slátrað 

Mínum elskuðu sauðum og gleypt þá fullkomnlega upp sem ykkar fórn. Þá gerðuð þið 

þá minnismerki fyrir ykkar nafn. Þið hafið virkað alls konar aðferðir og vegi í Mínu 

nafni fyrir ykkar hag! Núna tala ég á móti ykkur! 

Þið sem játuðuð bara með vörunum ykkar, þið hafið aldrey tilheyrt Mér! Þið hafið 

skapað myrkar grafir í kirkjunni. Þið munuð vera leystir upp inntil gröf hræsnaranna! 

Skiljið þið ennþá ekki hvað Ég er að segja? Þið höfðuð svo léttilega meðhöndlað orðin 

Mín. Þið höfðuð ekki gefið hugsun til Minna orða. Þið höfðuð ekki hlustað á Mín orð. 

Þið höfðuð rökstutt samkvæmt ykkar hugsunum. Þið höfðuð leitað allra hluta fyrir ykkar 

hag þar sem þið stóðuð á ykkar eigin hlið. 

Sálirnar sem Ég elska eru ekki leitandi sjálfra þeirra. Þær eru tærir andar. Þær eru hreinir 

andar sem eru hreinsaðir með Mínu blóði. Þið eruð kunnug orðinu ´blóð´ en þið höfðuð 

ekkert að gera með dýrmæta blóðið, alls ekki! Þið eruð líkir úlfum sem litu allstaðar eftir 

bráðinni sinni. Þið lituð allsstaðar til að staðgreina mína elskuðu sauði. Þegar þið höfðuð 

fundið þá, gleyptuð þið þá í ykkur. Núna, bölva Ég ykkur! Elífðin ykkar mun núna vera 

stjórnuð af kvölunum af hel! 
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Þegar þið voruð á jörðu, lituð þið á alla hluti og málefni og sögðuð, „Óh, ég hef slíka 

hamingju! Blessanirnar eru fundnar í kirkjunni. Ég hef allar blessanirnar!“ En þegar þið 

montuðuð ykur og hrópuðuð út að allir hlutir í heiminum séu ykkar, hafið þið núna 

endað uppi hérna í helvíti. Þið vissuð ekki ykkar eigin tortímingu. Enginn vissi, ekki 

einu sinni vindurinn. Núna, munuð þið vera brotin niður og eyðilögð. Vissuð þið ekki að 

þið voruð skapandi ykkar dvalarstað? Allir verknaðir ykkar eru skráðir í bókinni af 

(Vantandi orð). Núna, er þessi myrkvi dvalarstaður ykkar heimili. Þið höfðuð þegar 

boðið djöflinum og hans undirþjónum nafnið ykkar. Þess vegna, á þessum endatímum á 

meðan í uppskerunni, líkt og tómp kveiti, hafið þið fallið inntil þessa staðar eins og fallin 

dauð lauf. Þið munuð vera að eilífu fordæmd. 

Pastor Kim: Er syndin af að lastmæla hinum Heilaga Anda þetta óttaleg? 

Jesús: Það er rétt. Taktu eftir mjög nálægt! 

Ég sá marga menn og kvenmenn klædd í pastorasloppi sitjandi á stólum og þau voru 

umkring af grimmum eldi. Stólarnir voru gerðir af svörtum málmi. Sitjandi svæðið virtist 

sem járnplata. Járnstólarnir voru óendanlega settir í röð. Þegar persónan var sest, greip 

einhvað ósjálfrátt og tryggði þau svo að þau gætu ekki hreyfst. Strax neðan frá stólunum 

loguðu grimmir logar af eldi. Eldarnir voru harkalega sterkir. Ég var ekki fær um að 

komast nálægt vegna hitans. Þau öskruðu, „Ugh! Bjargaðu mér! Drottinn, við vissum 

ekki! Afhverju ert þú gerandi mér þetta?“ 



Skrítinn atburður var eigandi sér stað. Þegar rauðbláleitu logarnir breiddust út í gegnum 

líkama þeirra, var ekki einasta augabrún eða hár brennandi eða skaðað. Logarnir vöfðust 

utan um alla líkama þeirra. Þau fundu hrottalega sársaukann en voru ekki eyðilögð. 

Fullkomin eyðilegging kom ekki uppá þau, bara sársauki og meiri sársauki. Allt sem þau 

gátu gert var að öskra ömurlega í sársauka. 
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„Jesús! Úgh! Það er heitt! Afhverju verð ég að vera hérna inni? Fyrir hvað ástæðu hef ég 

komið hingað?“ 

Margt fólk sem hélt stöðu af andlegu yfirvaldi var hérna inni. Þar voru margir sem lýstu 

yfir að þeir vissu mikið um Jesú. Sveimur fólks sem rannsakaði orðið Guðs var hérna 

inni. Þessir sem höfðu aðskilnis staklega rannsakað orðið og túlkað það byggt á þeirra 

mennsku þekkingu voru hérna. 

Ég vitnaði marga púka kveljandi sálirnar. Púkarnir voru í slíkri gleði. Þessi ákveðni 

staður í helvíti var líkur yfirstærðar vettvangi. Ég get bara tjáð það þennan veg. Það var 

mjög stórt, vreitt, og þar voru svo margir. Það var fjölmargt og óteljanlegur. 

Pastor Kim: Jesús, þarf ég að lýsa sviðsmyndinni og blaða það í bókina? Drottinn, er 

þetta staður sem ég hafði oft komið til að vera kvalinn? 

Jesús: Elskaði þjónninn minn, þú hefur þegar séð þennan stað mörgum sinnum. Þú hafðir 

oft heimsótt þennan stað og verið kvalinn í sársauka. Veistu hversu erfitt það var að líta á 

þig á meðan þú varst að vera kvalinn? Út af því að þinni reynslu, munu margar sálir ekki 

koma hingað. Þar munu vera margir pastorar sem munu vera vítt vakandi. 

Núna, vil ég að þjónar mínir sem eru ennþá í heiminum hlusti á Mín orð. Ég vil að þau 

taki þátt í Minni Heilögu Elds þjónustu. Í þessari síðustu kynslóð, verðið þið að vinna 

þjónustuna í gegnum kraftinn af Heilaga Eldinum. Þið verðið að taka á móti krafti 

Heilaga Eldsins. En þar eru ekki margir úti þarna. Ég er núna veitandi tækifæri til að 

endurreisa fólkið Mitt og Ísrael. Ég þrái að margir spilltir þjónar iðrist og komi til baka 

til Mín. Ég þrái þá til að leiða hreyfingarþjónustu hins Heilaga Anda. Mín þrá er fyrir 

hvern ykkar að vitna um hel þegar þið leiðið þjónustuna. En margir ykkar eru í vantrú og 

í efa. Pastor Kim, þú verður að blaða það sem Ég hef sagt. 

Pastor Kim: Drottinn, afhverju seturu mig í gegnum eldinn og brenndir mig inntil 

viðarkols? Það var of mikið! það er ekki eitt heldur mörg skipti! 

Jesús: Hahahaha, Pastor Kim, þú verður að upplifa allt sem er meðtalið sem partur af 

Guðs áætlun. En jafnvel þótt þú lýsir yfir því sem þú hefur upplifað til fólksins, munu 

þau ekki trúa þér! Þú hlýtur að hafa þegar gert þér ljóst að jafnvel ekki ættingjar þínir 

trúa þér fyllilega. Þau eru ennþá efafull. Þetta er mjög eftirsjáanlegt. Ég þrái að margar 

sálir upplifi og viti en þau eru langt frá himni og helju. 

Pastor Kim: Drottinn, afhverju tókstu mig til Víkingsins af hel? Það var hryllilegt. Allur 

líkaminn minn var rifinn í hluta. Ég hélt ég væri að fara að deyja frá kvölunum og 



sársaukanum. Drotitnn, ég get ekki farið áfram líkt og þetta neitt meir. Það er svo erfitt. 

Plís láttu mig ekki fara til heljar. Ert þú fær um að gera þetta mögulegt? 

Jesús: Já, Ég veit Pastor Kim, elskaði sonur Minn. Ég veit virkilega hversu erfitt það er. 

En þú hefur verkefni til að fullklára. Þú verður að afhjúpa upplysingarnar af hel. Þar er 

ekkert sem Ég get gert. Samt sem áður, mun Ég veita þér svakalegan kraft og Ég mun 

nota þið. Þess vegna, ekki áhyggja sjálfan þig með orðum af öðru fólki. Ekki vera 

áhyggjufullur um kringumstæðurnar þínar. Ég mun alltaf vernda þig. Þú munt hafa 

rosastór laun í himnum. 

Pastorar, (Vantandi orð), og leiðtogar eru fylgjandi áhyggjunum og skoðununum af 

þeirra fólki. Þau eru leidd af rökum. Felög koma saman til að einblína og ræða málefnin 

af skoðunum fólks. Þau gera ákvarðanir byggt á þeirra kirkjupólitík og hvað sé vinsælt. 

Þau verða pólitískt réttileg. 

Jafnvel þótt þau fullyrða að koma saman í nafni Guðs, hefur endaafleyðingin alltaf verið 

á áhuga fólksins. Þegar Ég sé þau, verkjar hjartað mitt og hryggist fyrir þeim mjög 

mikið. Þau eru ekki gerandi Minn sanna vilja. Eins og hjarta foreldris sem bíður 

óendanlega eftir strokna barninu, er Ég líka bíðandi eftir þeim að koma til baka og iðrast. 

Þau hafa orðið stórkaupmenn prestastéttarinnar. Þau eru kaupandi og seljandi 

ræðupúltið. 

Pastor Kim: Drottinn, samþykkiru ennþá þessa þjóna sem eru kaupandi og seljandi fyrir 

gróða? Ef ekki, munt þú dæma þau? 

Jesús: Elskaði þjónninn minn, afhverju ertu svo fljótfærinn sjálfur? Þú ert gerandi tilraun 

til að skilja í gegnum grundvallar rökfræði, lítandi á það einfaldlega sem svart og hvítt. 

Hlustaðu á Mig vandlega. Elskaði þjónninn minn, þessar eru ekki reglurnar eða 

erfðakenningarnar sem Ég hef skapað. Þessar reglur og erfðakenningar voru skapaðar af 

mönnum fyrir þeirra eigin þægindi. Í fortíðinni, tók endurbót sér stað út af 

erfðakenningum manna. Afhverju æfiru það sem var fyrrum? Þessar erglur eða 

erfðakenningar voru ekki skapaðar af Mér og þess vegna eru ekki verðugar fyrir 

umræðu. Föðurnum, Heilögum Anda, og Mér er alls ekki þóknað. Afhverju er þetta fólk 

að bæla kúgandi niður meðlimina af þeirra söfnuði? Hvað um sálirnar sem eru lifandi í 

fátækt? 

Pastor Kim: Drottinn, þakka þér. Minn elskaði Drottinn, hvernig mun skírnin af 

Heilögum logandi eldi breiðast út í gegnum heiminn? 

Jesús: Fljótlega, munuð öll ykkar vitna með ykkar mjög eigin augum og það mun vera 

staðfest. Líkt og smár neisti kveiktur á hæð á vortímanum, mun eldur breiðast út hratt. 

Og þegar þetta er sett út, munu littlu meðlimirnir ekki deyja heldur halda áfram að 

útbreiða og skapa meiri elda. Hinn Heilagi Andi mun hella út á hverja kirkju og alla 

leiðtoga sem þrá stórlega og hungra eftir Guði. Hinn Heilagi Andi mun hella niður á 

pastora, ólærða trúaða, og jafnvel litlar sálir í þessari síðustu kynslóð. Pastor Kim, í 

gegnum þig, mun eldþjónustan kvikna stöðuglega. Þar munu vera mörg atvik af iðrun, 

sameiningu, og breytingum. Samt sem áður, mun það vera takmarkað til fólksins sem 

tekur á móti því sem sannleika og trúir því með opnu hjarta. Ég mun nota þá sem kröftug 



ílát og vegarstíga. Þá aftur, á bakhliðinni, munu margir ekki trúa og jafnvel útiloka ykkur 

úr félagsskap. 

Margar sálir eru ákaflega stúderandi og undirbuandi til að verða mínir lærisveinar. En 

endirinn eða síðasta ögunin er dauði. Ögunar þjálfun án dauða er heldur ógild. Það er 

ógilt sem er bergmálshljóð. 
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Síðasta kynslóðin er svo illkvittin að fólkið mun ekki trúa nema þau séu fær að vitna þau 

sjálf með þeirra eigin augum. Þar sem Faðir, Heilagur Andi, og Ég erum meðvitaðir um 

hugarfar manna, erum við safnandi saman kraftinum af hinum Heilaga Anda til að sanna 

til manna að Við erum sannarlega lifandi í þeirra anda. Að meðtöldum trúuðum, virðist 

margt fólk í þessum heimi byggt á þeirra ytri vegum vera trúaðir. Samt sem áður, frá 

hjartanu, eru þau virkilega lifandi trúarlífi sem er utan við efnið fyrir Drottni. Þar sem 

margir eru lifandi lífum ekki samþykktum af Guði, er Faðirinn, Heilagur Andi, og Ég að 

gera sönnurgagn skýrt um að Við erum hinn sanni lifandi Guð í gegnum Heilaga Eldinn. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, ég er mjög hissa að finna út að margir í 

eldþjónustunni eru eftirlíkjandi það. Þau skapa þeirra eigin falsaða Heilaga dans. 

Drottinn, þú hfeur hagnýtt okkur til að greina lygina. Þú hefur notað veiku þjónana slíka 

sem okkur. Í gegnum kröftuga Heilala eldinn gefnum af Þrenningar Guði, hafa margir 

falsþjónar verið opinberaðir. 

Innra með Kóresku kirkjunum, eru þar svo margar fals Heilaga Eld þjónustur, fals 

spádómar, fals gjafir, og s. frv. Ég er ruglaður í ríminu og veir ekki hvað á að gera. Í 

raun, eru sumir oft auglýsandi í daglega fréttablaðinu með tilliti til þeirra 

falsfullyrðingum. Þau freista fávísa Kristna. Hvernig get ég samþykkt það sem er í 

gangi? Hvað get ég gert til að stoppa þetta? Drottinn, hvað mundir Þú fyrirskipa? 

Fólk sem er í nánu samfélagi við Mig mun vera fært um að greina og vita. Fyrir þessa 

notandi mannlega þekkingu og þessa sem eru leitandi andlegs greinileika fyrirbæris, mun 

Ég útvega sönnunargagnið að Ég er lifandi Guðinn. En fyrir þessa sem mæta Mér 

trúfastlega á leynistað munu vera færir að greina og vita. (Vantandi orð) Ég er ekki fær 

um að segja þér alla hluti á þessari stundu. Samt sem áður, fyrir fullkomnun Minnar 

algjöru þjónustu af fagnaðarerindinu á meðan í þessum ednatímum, mun Ég leiða í ljós 

allt sem Ég hef skipulagt til heimsins. 
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Pastor Kim: Hver er snertandi höfuðið mitt? 

Heilagur Andi: Það er Ég , hinn Heilagi Andi, sá sem elskar þig. Það er þinn Guð sem er 

alltaf með þér. Ég er Guðinn sem tek eftir þínu innra hjarta, jafnvel til smæstu 

verknaðanna. Ég er að fylgjast með þér með augasteininum Mínum. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, Heilagur Andi, þakka þér. Þegar ég hafði heimsótt 

leyniherbergið í himnum sem ég blaðaði í bók þrjú, mætti Jehóvah, Faðirinn mér. Hann 

sýndi mér sjálfan Sig mín í vegi sem ég var fær um að skilja og finna nærveruna Hans. 



Mig mundi líka það að heimsækja herbergið eitt skipti meir. Kannski, getur þú tekið mig 

eitt skipti meir? 

Jesús: Ég hef ekki neinar áætlanir til að taka þig þangað á þessum tíma. Ef þú ert 

kláraður með að skrifa fyrir daginn í dag, verðum við að heimsækja heil eins fljótt og 

mögulega. Tilbúinn? 

Pastor Kim: Jesús, margir kirkjumeðlimanna sem höfðu vakningarmót með mér báðu oft 

eftir mótið. Samt sem áður, eftir nokkra mánuði, gátu þau ekki yfirkomið raunirnar og 

prófin og komust ekki yfir kreppurnar þeirra. Sumir hafa smám saman úrkynjast í áttina 

að ranga veginum. Drottinn, hvað ætti ég að gera? 

Þar hefur verið sumt fólk sem hefur heimsótt kirkjuna okkar og þeirra tilefni hafa orðið 

spillt. Enn fremur, eru þar sumir sem hafa haft þeirra andlegu augu opnuð á meðan 

lesandi allar fimm bækurnar. Þar eru sumir sem hafa mætt í kirkjuna okkar fyrir tímabil. 

Sumir í öllum þessum hópum hafa ollið miklum vandræðum. Hvað er þitt útsýni á þessu, 

Drottinn? 

Jesús: Elskaði þjónninn minn, þú ert mjög næmur, ert þú ekki? Mig langar að þú 

umfaðmir allar sálirnar með líkingu Míns hjarta. Jafnvel þótt, á tímum, geta þau slúðrað, 

talað á móti þér fyrir aftan bakið þitt og þeirra gallar og mistök eru afhjúpuð, vertu ekki 

svo áhyggjufullur um það. Ef þú áhyggjar sjálfan þig með það of mikið, munt þú ekki 

vera fær um að framkvæma mikla þjónustu. Mikilvægasti hluturinn er að Ég hef valið og 

útnefnt þig. Þú hefur verið agaður mikiðþ Jafnvel núna og hér eftir, munu margar týpur 

fólks koma og vera hlýðið. Ég mun senda þér margar sálir. Þær munu koma á þeirra 

eigin samkomulagi. Sumir munu koma í gegnum vilja annarra. Sumir munu meiða og 

særa þig. 
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Þjónninn minn, jafnvel þótt Ég þrái að að þau veri með þér á meðan þú framkvæmir 

þjónustuna, munu sum þeirra svíkja þig og sumir munu nota þig. Þú verður að ekki 

upphaflega opna allt af þínu hjarta heldur greina þau út með leikni. Jafnvel með þeirra 

villum og göllum afhjúpuðum, fræddu þau með kærleika og klipptu þau til fyrir Drottins 

her. 

Pastor Kim: Drottinn, hvað ef fólkið snýr aftur til baka til okkar og heldur áfram að gera 

vandræði? Hvað ætti ég að gera þá? 

Jesús: Í það minnsta hafa þau komið til baka til þín. Íhugaðu það þakklátt. Samt sem 

áður, munu þar vera sálir sem munu ekki snúa aftur. Þessir sem falla burt munu safnast 

saman til hvors annars og vera í sambandi bið hvort annað. En þar er þegar aðskilnaður í 

hjörtum þeirra. Ekki of langt þar eftir, munu þau finna einmannaleikann sinn. Þau munu 

velta fyrir sér um og á endanum koma til baka eitt í einu. Þú verður að halda áfram að 

biðja fyrir þeim með miskunnarfullu hjarta og umfaðma þau. Allt í lagi, minn elskaði 

þjónn? Skildu hvað Ég er að segja til þín. Ég mun trúa á þér til endans. Umfaðmaðu þau 

eins og ef þú sért uppfóstrandi lítil börn með elskandi hjarta alveg eins og Ég umfaðma 

þig. Ég þrái að þú bindir sárin þeirra svo að þau muni ekki vera í sársauka. 



* Fólkið sem hefur fallið í burtu 

Mig mundi líka það að ræða um suma af kirkjumeðlimunum sem hafa fallið í burtu. Í 

fyrstu, þegar kirkjumeðlimirnir byrjuðu að hafa þeirra andlegu augu opnuð, var Systir 

Beak, Bong Nyu með okkar upphaflega að byrjuninni. Samt sem áður, féll hún í burtu 

vegna manns frá að utan kirkjunnar okkar. Þau lokkuðu og blekktu hvort annað. Núna, 

eru bæði þeirra í sveitinni einhversstaðar. Systir Beak, Bong Nyu féll fyrir aðal 

ástæðunni af því að neita að hlýða og að neita að greina andann. 
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Margt fólk hefur misskilið í að hugsa að bara hinn Heilagi Andi er að verki þegar þeirra 

andlegu augu eru opnuð. Sem afleiðing, geta stór mistök átt sér stað. Þegar andlegu 

augun eru opnuð fyrir persónu og hann/hún byrjar þeirra þjónustu, munu illu andarnir 

ráðast á persónuna. Illu andarnir munu dulbúa sjálfa sig með mismunandi útliti Jesú. Ef 

við greinum ekki illu andana, munum við gera örlagarík mistök. Útkoman mun vera 

augljós og við munum leiða margar sálir í röngu áttina. 

Haak Sung fylgdi móður sinni bara af því að hún var móðir hans (Beak, Bong Nyu). En 

þegar hann yfirgaf kirkjuna fyrir móður sína, urðu andlegu augun hans lokuð. Hann snéri 

að lokum aftur til Kirkju Drottins án þess að segja móður sinni. Hvenær sem hann snýr 

aftur til Kirkju Drottins, eru andlegu augun hans endurreist en þegar hann snýr aftur til 

móður sinnar, verður andleikinn hans lokaður aftur. Hann endurtók þetta ferli þrisvar 

sinnum. Þegar hann snéri aftur hvert skipti, var hann þunglega þyngdur af illum öndum. 

Niðurstaðan er sjálfsaugljós.Sonur minn og fjölskylda Kirkju Drottins hafði greint að 

kröftugir púkar voru sitjandi innan í Beak, Bong Nyu falsandi Jesú. Kröftugu púkarnir 

voru hæst settir, Líka Þekktir Sem ósýnilegi púkinn eða englapúki. Púkinn var stjórnandi 

henni með útliti Jesú. Ég veit ekki dvalarstað ömmudóttur hennar, Mina. Hún er á 

munaðarleysingjahæli. Beak, Bong Nyu hafði á endanum brotið hjónabands einhvers og 

fjölskyldu. 

Hvernig á jörðu getur persóna sem hafði heimsótt himnaríki og helvíti gert þannig hlut? 

Þetta atvik hafði gert mig þreytaðan í langann tíma. Þetta atvik hafði í raun og veru verið 

byrði í lífinu mínu. 

Blaðsíða 187 

Þegar ég spurði Drottinn, „Drottinn, Drottinn, hvernig getur þetta verið? Ég hef séð um 

þau með tárum og bænum. Mér þykir það svo leitt fyrir þessar sálir, hvað ætti ég að 

gera?“ Drottinn, með tárastraumum rennandi niður, til mín til að biðja fyrir þeim og þola 

til endans. Á meðal fjölskyldu Systur Beak, Bong Nyu, hélst bara Bróðir Haak Sung 

áfram. Þegar hann heldur áfram sinni andlegu þjálfun, er hann fastlega haldandi sinni 

jörð. 

Eitt skipti, hafði fjölskylda frá borginni Ulsan heimsótt Kirkju Drottins. Ung stelpa sem 

virtist vera í öðrum eða þriðja bekk spáði. Hennar andlegu augu voru opin líka. Þessi 

ákveðna fjölskylda vildi greina hvort andlega vakning dótturinnar væru frá hinum 

Heilaga Anda. Þegar kirkjumeðlimir okkar sáu hana, var púki dulbúinn eins og útlit Jesú 



afhjúpaður. Púkinn var stjórnandi henni. Púkinn var mjög nálægt til að líkja eftir Jesú. 

Við útskýrðum fyrir þeim og þau urðu mjög í uppnámi. Þau yfirgáfu þá bara. 

Foreldrarnir höfðu einhverja grundvallar ritningar þekkingu. Þau höfðu getuna til að 

greina með þeirra grundvallar þekkingu ritningarinnar en þau greindu ekki. Þau treystu í 

staðinn blint orðum dóttur þeirra. 

Þar var önnur fjölskylda frá borginni Mokpo sem hafið svipað ástand. Auðvitað, skil ég 

staðreyndina að foreldrar mundu líka það að trúa því að andlegu upplifanir barnanna 

þeirra séu frá Guði. En ef það er ekki rétt, er það ekki rétt. Það er allt það sama, þar 

meðtlain börnin mín, Jósef og Joo Eun. Við erum öll undirokuð til sömu hættanna. Ég 

hef þjálfað börnin mín til að lesa Orðið Guðs duglega og viðja alla daga. Ég hef frekar 

þjálfað þau til að nota Guðs kraft og orð til að greina andana. 

Með tilfelli Systur Beak, Bong Nyu, hafði ég þjálfað og frætt hana um greiningu og trú. 

Samt sem áður, hafði hún orðið blekkt og endað uppi misskiljandi Guðdóminn eða 

Þrenningar Guð. Hún var haldandi ákveðið fram að Faðir Guð spilaði hlutvekið af 

tengarföður og að Jesús væri eiginmaður til hennar. Beak, Bong nýu hélt ákveðið fram 

þrjósklega að hennar samband við Jesú væri eiginmaður og eiginkona eins og hjónaband 

skilgreint á jörðu. Enn fremur, talaði hún bara skilningsleysi. Hún gerði fullyrðinguna að 

þegar Ísraelítarnir fóru þvert í gegnum rauðahafið með Móse, hafði Egypski herinn elt þá 

á bátum. Þegar meðlimir Kirkju Drottins mátu hana, var það skýrt að illir andar voru 

valdandi þessari blekkingu. Með illu öndunum afhjúpuðum, ákvað Beak, Bong Nyu að 

flýja. Hún var blekkt og til þessa dags hefur hún ekki komið til iðrunar. 
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Flest fólk er ákaflega aðlagað til andlegra gjafa slíkum sem spádóm, andlegri sýn, 

draumum, og s. frv. Í raun, mundu þau deyja fyrir þessar gjafir. Sumt fólk er gerandi 

kaldhæðnislegar athugasemdir slíkar sem ´Eini hluturinn sem Kirkja Drottins þekkir er 

að taka á mótu gjöfum, dansa í Andanum og framkvæma frelsanir.´ En það er ekki satt. 

Kirkja Drottins hefur alltaf leitt jafnvægaða og samræmda þjónustu. Ég held persónulega 

að það sé mjög sjaldgæft að taka eftir hvaða kirkju slíkri sem okkar sem heldur 

Sunnudaga Heilaga eða í að halda Orðið Guðs réttilega. Við erum haldandi 

Hvíldardaginn Heilagann með því að halda fullkomnlega Sunnudaga Heilaga. Við 

bönnum að eyða nokkrum persónulegum pening á Sunnudögum. Samt, erum við ekki 

stolt af þessari staðreynd. Við montum okkur ekki af því. Í staðinn, þegar við vitnum 

aðrar kirkjur eða Kristna ekki haldandi Sunnudaga Heilaga, fyrirbiðjum við á þeirra 

hálfu með hjarta Drottins. Við sakfellum þau ekki, við höfum í raun samúð á þeim og við 

vonum ákaflega að þau munu einn dag halda Sunnudaga Heilaga. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, þar er sumt fólk frá kirkjunum sem ég hafði haldið 

vakningarmót í og sumt fólk sem hafði þeirra andlegu augu opnuð í okkar kirkju talandi 

ranglegar staðhæfingar. Ég trúi að þau séu talandi þessar staðhæfingar vegna þeirra 

skorti á réttilegri andlegri greiningu. Enn fremur, halda þau ákveðið fram að englar hafa 

kyn svona sem karlkyns eða kvenkyns engill. Þau trúa líka að faðir Guð sé karlkyns. 

Þegar einhver spyr þá að hvar þau fá þeirra andlegu sýn, fullyrða þau að þeirra andlegu 



augu voru opnuð að Kirkju Drottins. Þau eru kennandi okkur um þeirra röngu guðfræði 

og trú, Kirkju Drottins. 

Elskað Drottinn minn, ég held að ég verði að íhuga raunsæa lausn eða áætlun með tilliti 

til andlegs greiningar. Drottinn, plís veittu mér góða lausn. Plís ráðleggðu mér svo að 

kirkjurnar í Kóreu og gjafaða fólkið sé ekki ruglað. 

Jesús: Mjög vel. Nema enfislegi líkaminn af fólki vaxi, getur fullkominn stöðugleiki og 

þroski ekki afrekast. Þau eru lík litlum börnum, þau eru viðkvæmari fyrir sjúkleikum frá 

bakteríum eða vírusum þegar óvarin. Margir þjónar sem hafa fengið andlegar gjafir hafa 

verið skaðaðir af púkum. Baktería eða vírus eru líkir púkum fyrir fólki í andlega sviðinu. 

Þar sem þú, Pastor Kim, vitnar þessi vandamál, ert þú meðvitaður þar sem þú ert næmur 

þessum efnum. Pastor Kim, ekki reyna að laga alla hluti allt af sjálfum þér! Ekki gera 

tilraun til að bæta upp skortina með þínum eigin hugsunum sem eiga sér stað í andlegu 

þjónustunni þinni. Ef þú gerir munu mörg hliðaráhrif eiga sér stað. Jafnvel ef þau hafa 

fengið anda ranghugmyndar og orðið úrkynjuð, munu þau sjálf gera sér ljóst 

ranghugmyndina þeirra í gegnum mistökin sem þau höfðu gert. 

Blaðsíða 189 

Öll vandamálin og andlegu atvikin á jörðu munu vera meðhöndluð af Guði. Þess vegna, 

er þitt verk að uppfylla þjónustuna sem Ég hef treyst þér fyrir. Framkvæmdu verkið með 

þráðu og elskandi hjarta fyrir Guð. Það er Guð sem snertir, ríkir, og ræktar alla. Þú 

verður að fyrirbiðja á þeirra hálfu með elskandi hjarta. Umfaðmaðu þá og yfirhorfðu 

mistökin þeirra. 

Pastor Kim: Amen, þakka þér Drottinn. Elskaði Drottin minn, ég hef sannarlega mikið af 

þjáningum. Sumt fólk hefur sagt fyrir okkur að ekki kasta út illum öndum frá fólki. Þegar 

við framkvæmum frelsanir, mundi sumt fólk hrækja, æla, og ropa út illu öndunum. Samt 

sem áður, hefur sumt fólk sagt að þessi aðferð sé ekki nauðsynleg. Ef þau hafa rétt fyrir 

sér, hversu lengi verðum við að halda áfram okkar týpu af frelsunar þjónustu? 

Jesús: Þegar þinn skoðunarpunktur kemur frá trú, er það álitið mikilvægt. Þjónustan þín 

hefur veri veitt af Mér. Þess vegna, ekki áhyggja sjálfan þig með svona efnum heldur 

þoldu það. Þessi týpa þjónustu er ekki einhver hlutur sem hver sem er er fær til að bara 

framkvæma þeirra eigin stefnu í. Eiginleikar illu andanna eru afhjúpaðir bara í gegnum 

kröftuga bæn. Fólk sem skapar þrætur og efast er setjandi þeirra eigin mælikvarða byggt 

á þeirra stolti og dómi gagnvart öðrum. Þau hafa ekki getuna til að biðja eins og þú gerir. 

Þau hafa fallið inntil þeirra eigin réttlætingu og rökfærslu. Enn fremur, eru þau gerandi 

tilraun til að málamiðla þinni stöðu þegar þau eru annað hvort öfundsjúk eða líður ógnað. 

Hefuru ekki fundið þetta út, Pastor Kim? Þú ert meðvitaður af mörgu vesaldlegu 

sálunum sem hafa verið annað hvort læknaðar eða endurreistar. Ekki áhyggja sjálfan þig 

með hvað aðrir segja. Ég er ekki ánægður þegar fólk sakfellir og dæmir aðra bara af því 

að þau hafa ekki sömu týpu af þjónustu. Þau munu á endanum falla inntil mikils dóms. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, afhverju handleikuru pastorana svo harkalega? 

Margir pastorar eru mjög áhyggjufullir og óþægindaðir eftir að lesa eldbækurnar. 

Drottinn, er það mögulegt fyrir pastora að snúa aftur em ólærðir trúaðir? 

Jesús: Það er ómögulegt. Pastorar eru leiðtogarnir sem eru til að leiðbeina sálum. Ef þeir 

verða spilltir, hvað mun gerast fyrir sálirnar sem eru undir þeim? Margir pastorar keppa 

fyrir yfirburðina af hver sé pastorinn fyrir mega kirkjuna eða litlu kirkjuna, (Vantandi 

orð) (Vantandi orð). Sem afleiðing, sakfella pastorarnir, líta niður, og dæma hvorn 

annan. Ég mun harkalega og fullkomnlega handleika pastorana sem hafa verið 

ákvarðaðir og smurðir af Mér sem Mínir þjónar. Þess vegna, þessir sem hafa verið 

ætlaðir til að vera pastorar verða alltaf að ganga í gætni og meta sjálfan sig. Þeir verða að 

vernda sjálfa sig og vera meðvitaðir um að þeir geti orðið spilltir og úrkynjaðir. Þegar 

pastor fer rangt, munu þeir fá mikinn og grimman dóm. Almenn mistök sem margir 

pastorar eru að gera er að að þeir Minn dag (Drottins Dag) óhreinan. Þeir framkvæma 

marga ósiðlega verknaði. Ég veit mjög vel að þeir eru fremjandi ólöglega verknaði. Þeir 

eru líka ofsækjandi Mitt fólk sem talar í tungum. Þeir segja, ´Af hverju talar þú í tungum 

út hátt í kirkjunni þegar við skijum það ekki?´ Þeir vita ekki mikilvægið eð agildið af 

Mínum gjöfum. Þeir eru að hæðast að Mér, þeir segja að þeir þrái Mig og hinn Heilaga 

Anda. Þeir þekkja bara þeirra eigin takmarkanir, þeir réttlæta þeirra eigin mælikvarða af 

dómum. Fólkið sem neitar eða hafnar hinum Heilaga Anda mun fá mikinn dóm. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, í niðurstöðu, plís gefðu okkur loka orð. 

Jesús: Elskaða fólkið mitt  og til þeirra sem þrá að heyra Mína rödd, margt fólk er 

segjandi að þau vilji og þrái Drottinn. En þeirra höfuð eru fyllt og varðveitt með 

þekkingu. Ég sé að þeirra líf eru ekki að breytast; það er líkt og harnaður steingervingur. 

Þau fullyrða og segja að Mín orð séu lifandi í þeim en hugsanir þeirra og þekking er svo 

staðföst að það mun ekki breytast eða mýkjast. Plís metið sjálf ykkur, og sjáið ef þið 

eruð óbreytileg. 

Mig langar að þið finnið Minn kærleik með ykkar hjarta, ekki af ykkar vörum. Þar eru 

margir hlutir sem eru mikilvægir og þeir eru allir dýrmætir en það sem Ég býst við frá 

ykkur er að þið hafið kærleika Krists í hjörtum ykkar. Ekki tala eða samræða frá því sem 

er yfirborðs að sjónrænt. Ekki meta eða dæma frá því sem þið heyrið. 

Elskaða fólkið mitt, þar eru mörg lítil óþroskuð börn. Þau eru fólk sem getur bara tekið 

uppleysta mjólk. Þau eru fyllt með mörgum skortum og þau gera mörg mistök. En Ég 

elska þau öll líka. Elskið og yfirlítið þeirra veikleika. Þið verðið að þjóna þeim meir og 

vera eitt með hvoru öðru. Ekki dæma eða ákærubera hvort annað heldur langar Mig að 

öll ykkar verðið persóna sem getur aðstoðað í hvers annara ófullkomnleikum. Til þess 

fyrir ykkur að ná til himna, verðið þið að stórsigra margar grimmar veraldlegar og 

andlegar raunir og bardaga. Endatíminn sem þið eruð núna lifandi í hefur orðið mjög 

erfiður til að standa fastur. Það mun vera mjög erfitt fyrir einhvern að standa fastur ef 

hann/hún er ekki fær að vinna bardagana. 



Héðan í frá og eftir, þrái Ég alvörulega að ykkar andar séu björt ljós. Þegar andi persónu 

myrkvast, munu augu hans/hennar líka verða myrkvuð. Sem afleiðing, mun hann/hún 

ekki vera fær um að greina jafnvel ef þau eru fær um að sjá eð aheyra. Ég vil að þið 

upplýsið sjálf ykkur í gegnum ykkar andlega sannleika og ljós. Elskaða fólkið mitt, í 

þessum enda tíma, ef þú setur ekki á kraft hins Heilaga Anda, munt þú vera fórnarlamv 

fyrir mörgu myrkvu illu öndunum sem eru líkir gleypandi ljónum og þau munu miða 

þeirra trylltu örvum á ykkur. Þið verðið að vakta og vernda hjörtun ykkar frá synd. 
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Ef þið opnið ekki dyrnar af hjartanu eða hugsunum ykkar fyrir synd, þá getur Satan ekki 

farið inntil ykkar með sinn frjálsa vilja. Þess vegna, þegar það kemur til að gera val eða 

ákvörðun, vil Ég að þið verðið varkár og hugsunarsöm. 

„Ég bið ykkur, systkin, að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur 

forstöðu og kenna ykkur að lifa í samfélagi Drottins. Auðsýnið þeim sérstaka virðingu  

og kærleika fyrir starf þeirra. Lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur, systkin: Vandið 

um við iðjulausa, hughreystið ístöðulitla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við 

alla.(2007 útgáfan) Vér áminnum yður, bræður: Vandið um við þá, sem óreglusamir eru, 

hughreystið ístöðulitla, takið að yður þá, sem óstyrkir eru, verið langlyndir við alla. 

Gætið þess, að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði 

hver við annan og við alla aðra. Verið ætíð glaðir. Biðjið án afláts. Þakkið alla hluti, því 

að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andann. Fyrirlítið ekki 

spádómsorð. Prófið allt, haldið því, sem gott er. En forðist allt illt, í hvaða mynd sem er. 

En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sá og líkami varðveitist alheil 

og vammlaus við komu Drottins vors Jesú Krists. Trúr er sá, er yður kallar, hann mun 

koma þess til leiðar. Bræður, biðjið fyrir oss! Heilsið öllum bræðrunum með heilögum 

kossi. Ég bið og brýni yður í Drottins nafni, að þér látið lesa bréf þetta upp fyrir öllum 

bræðrunum. Náðin Drottins vors Jesú Krists sé með yður.(1981 útgáfan) “ 

(1 Þessaloníkubréf 5:12-14, 14-28) 

Kafli 3 

* Upplifandi Heilögu Logandi Eld Skírnina 
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Tilfelli 1 – Vitnisburður Pastor Chae, Eun Kyu frá Kirkjunni Everdin, Bandaríkjunum. 

Áður en ég gef vitnisburðinn minn, mundi mig fyrst líka það að minna alla á sem munu 

lesa vitnisburðina að okkar viðmiðun í andlegri trú er Orðið af Guði og Jesús Kristur sem 

okkar miðja. Ef við setjm okkar tilraunatrú frammi fyrir Kirst, munum við reiða okkur á 

tilraunakenningu og trúin okkar mun vera aflöguð. Mig mundi líka það að gera 

staðhæfingu. Hver sem fellur í burtu frá Kristi mun á endanum verða költ eða spilltur. 

Sem afleiðing, munu gjafir þeirra, upplifanir, og hverjar aðrar sérstakar eignir eð 

hugsanir verða gauðrifnar. Þess vegna, mundi mig líka það að gera það mjög skýrt að 

þessi vitnisburður getur ekki verið settur fyrir ofan biblíuna eð aKrist. Það er bara 

verkfæri til að sanna satt allt Orðið af Guði. 



* Fara til borgarinnar af Kwan Ju 

Móðir mín sagði mér skyndilega að fara til borgarinnar Kwan Ju. Það var 20asti Febrúar, 

2007, kl. 5:30. Sem Kóresk kirkja í Ameríku, byrjuðum við vanalega okkar snemma 

Morgun Bæna mót að kl. 6. 

Eftir að leiða Sunnudagsþjónustuna mína í kirkju, keyrði ég til Tacoma til að heimsækja 

móður mína. Systur mínar og ég vörðum nóttinni að móður minnar. Það var Þriðjudagur; 

ég vaknaði upp snemma í morgninum til að undirbúa fyrir snemma morgun þjónustu 

sem var staðsett nálægt heimili móður minnar. Móðir mín sefur í setustofunni svo að ég 

varð að tippla á tánum eins og ekki til að vekja hana upp. Ég varð að labba í gegnum 

setustofuna til að ná til þess að utan. Þegar ég labbaði hljóðlátlega í gegn, reis móðir mín 

skyndilega upp með hennar efri líkama beint upp. Með augum sínum lokuðum, talaði 

hún, „Farðu til Kwang Ju!“Móðir mín hafði erfiðan tíma heyrandi el og ég vissi að hún 

heyrði mig ekki tippla á tánum í gegnum setustofuna. En þegar hún talaði þessi orð, var 

ég rétt við hliðina á henni á meðan ég labbaði hjá. Mér var stórlega brugðið. 
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„Móðir, hvað meinar þú?“ 

„ Ég veit ekki, einhver talaði þessi orð í eyrun mín og ég fattaði jafnvel ekki hvað ég var 

hrópandi þegar varirnar mínar hreyfðust.“ 

Þegar ég kom að Tacoma Kóreskri Mið Öldungamanna Kirkju leidda af Pastor Lee, 

Hyung Suk, gerði ég tilraun til að róa sjálfan mig frá snemma morgun upplifuninni. 

Jafnvel þegar ég söng sálma, bað, og hlustaði á ræðuna, var hugurinn minn á einum hlut. 

´Farðu til Kwang Ju.´ Ég hafði ekki neitt pláss fyrir neinar aðrar hugsanir. Engu að síður, 

á meðan í þessum tíma, var ég djúplega áhyggjufullur með mína þjónustu. Núverandi 

þjónustan mín var kyrrstæð og ekki fara neins staðar. Enn fremur, var ég í angist frá að 

upplifandi endurtekna drauma. Núverandi staðurinn minn eða ástand var ég stöðuglega 

spurjandi Guð hver Hans vilji var fyrir mitt líf. 

Á sama deginum sem ég mætti í kirjuna, gaf systir Grace mér seríur af þremur bókunum, 

´Skíra með Logandi Eldi.´ Ég las þær allar í einni anddrá. Ég hugsaði með sjálfum mér, 

Éf þetta er raunverulegt, er þar engin önnur leið fyrir gegnumbrot í minni þjónustu. 

Þjónustan mín var upplifandi erfiðleika og kreppur. Gegnumbrotið varð að koma í 

gegnum bæn. Hver er þessi pastor sem getur mögulega beðið hvern einasta dag í lengd? 

Þessi bæn sem heldur áfram allt út í gegnum nóttina. Þessi kröftuga bæn sem ræðst á og 

berst við illa anda. Svona grimmileg bæn? 
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Frá þeim degi áfram, byrjaði ég að nota mína snemma morgun hljóðláta tíma til að biðja 

að kirkju. Snemma morgun tíminn minn var kl. 2. Ég örvæntingarlega og varð að vita 

skýrt ef farandi til Kwan Ju var frá Guði. Ég spurði Guð, „Faðir Guð, hvert fer ég? Faðir 

Guð, hvað mundi þig líka að ég geri?“ Ég þurfti örvæntingarlega að fá svarið. Ég hafði 

beðið fyrir þessar tvær spurningar í um mánuð. Á meðan ég var í bæn, varð ég líka að 



berjast við illu andana á meðan í bænatímanum mínum. Illu andarnir mundu hrjá mig 

með því að kæfa hálsinn minn. Þá á 12ta Mars, gaf systir mín mér Eld bók 4. 

Ég las allar bækur innan við viku. Ég varði mestum nóttunum mínum lesandi bækurnar 

og þá endurlas þær yfir og yfir. Ég hafði þrjár spurningar. Fyrsta spurningin. ´Hvers 

konar persóna er þessi Pastor Kim?´ Önnur spurning, Ér kraftur hins Heilaga Anda lýstur 

í þessum bókum í gildi og er það raunverulega til?´ Síðasta spurning, ´Ef þetta er allt 

satt, hvernig ætti ég að beita því til minnar þjónustu og sjálfs míns?´ 

Láttu mig svara spurnignunum framundan af mínum vitnisburði.Pastor Kim er Guðs 

trúfasti og einlægi þjónn. Allur kraftur hins Heilaga Anda sem var lýst í bókunum eru í 

gildi. Ég er persónulega setjandi í gildi í gegnum upplifanirnar mínar og hvað ég hef 

vitnað þegar heimsækjandi Kirkju Drottins. 

Lesandi bækurnar, er ég ekki öfundsjúkur um þeirra gjafir eða upplifanir. Hvað ég er 

mest öfundsjúkur af er staðreyndin að Pastor Kim og meðlimir Kirkju Drottins hafa 

náinn félagsskap við Drottinn á daglegum grundvelli í gegnum bæn. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, ´Ef ég er svo öfundsjúkur um þeirra félagsskap með Guði, 

afhverju fer ég ekki til að vitna og læra?´ Ég hafði eignast sterka þrá til að hitta Pastor 

Kim. Ég var öfundsjúkur af honum fyrir að hafa svona náið samband við Guð. Ég þurfti 

líka að bænum mínum yrði skýrt svarað. Ég varð að fara út af staðhæfingu móður minnar 

og ég þurfti að setja í gildi innihald bókanna. Á 27unda Mars, kom ég að ferðaumboðinu 

og bókaði miðann minn. Ég gerði ákvörðun byggt á sterkum þrýstingi sem ég var að fá 

innan frá mér. 
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„Er þetta Pastor Kim? Ég er Pastor Chae, Eun Kyu frá Everdin Kóreskri Kirkju í 

Washington, Bandaríkjunum, Ef þú leyfir mér, mundi mig líka það að heimsækja 

kirkjuna þína og hafa ákafa andlega þjálfun. Plís veittu mér leyfi.“ 

Pastor Kim svaraði, „Það er engin þörf fyrir leyfi. Plís heimsóttu kirkjuna okkar. Við 

velkomnum þig!“ Þetta var okkar fyrstu samræður sem við höfðum yfir símann. 

Ég kom í Kóreu á 11ta Apríl og flaug inntil Incheon alþjóða Flugfallarins. Ég kom að 

Kirkju Drottins um kl. 10:30. Um leið og ég kom inn í kirkjuna, fann ég sterka orku hins 

Heilaga Anda. Stærð kirkjunnar var bara um 711 fer fet. Meðlimir kirkjunnar komu fljótt 

til mín og tóku töskurnar þar sem þeir leiddu mig inn. 

Ég sat að endanum á vinstri hliðinni. Einhver nálgaðist mig þá og hann rétti mér þrjár 

sálmabækur. Á altarinu, sá ég smá augnaða Pastor Kim, Yong Doo dansandi á meðan 

hann söng sálmana. Það var hraðgengið takt slag. Fyrir framan pastorinn dönsuðu se 

æskufólk. Pastorinn leiddi tilbeiðsluna notandi rafmagnspíanó. Þar var trommari 

trommandi í samstillingu.  Tilbeiðslan var mjög öðruvísi frá nokkurri annarri 

tilbeiðsluþjónustu sem ég hafði upplifað. En skringilega, varð ég strax kunnugur með 

þessa einstöku tilbeiðslu. Eftir stutta stund, var ég ákaflega klappandi höndunum mínum 

og fylgjandi þeirra veigi af tilbeiðslu. Ég var fær um að sjá sjálfan mig að aðlagast þeirra 

andlegu þjálfun. 



Um einn og hálfur klukkutími hafði liðið síðan ég byrjaði að taka þátt í 

tilbeiðsluþjónustunni. Ég held að við sungum gróflega 25 til 30 lög. Sálmarnir höfðu 

fljótan og hraðan takt; ég þurfti jafnvel ekki að breytast til að grípa andardráttinn minn. 

Sálmarnir voru um blóð Jesú, iðrun, takkargjöf, tilbeiðslu, langandi hinnHeilaga Anda, 

okkar umboðsstarf, og s frv. Tveir tímar höfðu núna liðið og við vorum farandi fram úr 

miðnætti. 
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Að um kl. 00:15, byrjaði pastorinn loksins að prédika. Hann opnaði ræðuna sína með því 

að lesa ritningu. Ræðan endist um einn og hálfan tíma. Innihald ræðunnar hans var trú 

þurfandi að vera bökkuð upp með verknað. Þegar hann prédikaði kröftuglega, mundi 

hanns tundum gera óvæntar og húmorslegar bendingar og söfnuðurinn mundi allur 

hlægja saman. Ég sá sjálfan mig samlagast með hinum á meðan ég hló með þeim. 

Eftir ræðuna, kláruðum við með bæn Drottins. Við tókum þá hlé í um 15 mínútur. Á 

meðan í hlétímanum, hafði ég kynnt sjálfan mig til hinna meðlimana. Þar var fleirra fólk 

heimsækjandi við hliðina á mér. Þar voru heimsækjendur frá borginni Pusan, Gunsan, 

Kwan Ju, Los Angeles, og s. frv. Eftir kynninguna, voru Pastor Kim og eiginkonan hans 

á altarinu. Pastor Kim bað yfir eiginkonunni sinni og þá labbaði hún til baka til 

bakhlutans. Hún safnaði þá nýja heimsækjandi fólkinu og hafði okkur formandi hring. 

Hún leiðbeindi okkur þá til að reisa báðum höndunum okkar hátt snúandi báðum lófum 

okkar að saman upp í áttina að loftinu. Hún teygði þá handleggina hennar út og byrhaði 

að labba um okkur á meðan hún leiðbeindi okkur og hrópaði, „Heilagur Andi! Plís 

hreyfðu hendurnar mínar!“ Hún sagði þá að ef við héldum áfram að biðja, mundi 

bæninni vera svarað og við mundum vera fær um að framkvæma Heilaga dansinn. 

Nógu víst hreyfðust hendur sums fólks eftir stuttan tíma. Á undan þessari sjokkerandi og 

áhugasömu sviðsmynd, var ég einveitandi huganum mínum til hins Heilaga Anda. Innan 

þeirrar stundar, fann ég tilfinningu, endurhressandi vind. Mér leið eins og hendin mín var 

í á og ég gat fundið kalt vatn þjótandi á móti hendinni minni og upp til olnbogans míns. 

Flæðið af endurhressandi vindinum var meðfylgt af ktlandi tilfinningu. Ég skildi ekki eð 

avissi hvernig átti að tjá hvað ég var upplifandi. Ég hafði aldrey upplifað þetta áður. Ég 

var mjög forvitinn og ákvað að spurja spurningu. 
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Frú Kang, Hyun ja útskýrði að gjöfin var veitt af hinum Heilaga Anda. Starfsemir 

gjafarinnar er fundið ólíkt fyrir hverja persónu. Litlifingurnir mínir byrjuðu þá að 

hreyfast svo hrtt að ég gat ekki fylgt munstrinu af hreyfingunni. Fingurnir lögðust saman 

fram og aftur og hendurnar mínar voru að hristast í hringlaga máta. Taktur hreyfinganna 

af höndunum mínum og fingrum var reglulegur og formgerður. Ég stoppaði bænina mína 

og leit á hendurnar mínar og fingur á meðan þeir hreyfðust. Ég var ekki fær um að 

útskýra með orðunu mínum hvað var að gerast. Hugsanirnar mínar og tilfinningar voru 

skrítnar og dularfullar. Tíminn var kl. 2. Fókið sem var í kringum mig öfundaði minn 

fingradans. Samt sem áður, var ég öfundsjúkari með þeirra Heilaga dans. 



Pastorinn leiddi okkur þá í einstaklings bænir. Við hrópuðum út í bænumnum okkar. Ég 

frátók sjálfan mig grimmilega með tungutals bæn. Vinstri hendin mín reistist í loftið og 

hægri hendin mín á bringuna, ég bað hörkulega. 

Fyrsta nóttin mín leið fljótt. Að um kl. 3, öskraði Pastor Kim frá ræðupúltinu í beittum 

tóni og kveinaði í sársauka. Eiginkona pastorsins stoppaði stra bænina hennar og greip 

nokkra gólfpúða og setti þá í kringum pastorinn. Púðarnir voru settir undir og um Pastor 

Kim til að mýkja árekstrana hans þar sem hann mundi skoppa og berjast á gólfinu. Hinir 

kirkjumeðlimirnir sögðu mér að pastorinn hafði skaðað sjálfan sig nokkrum sinnum 

áður. Ég fattaði seinna að hann var í miðjunni af því að upplifa helvíti. Sársaukafullu 

öskrin hans og kvein hljómuðu mjög ógurlega. Það tók mig langan tíma að róa sjálfan 

mig þar sem hjartað mitt barðist hratt á meðan í bæninni minni. 
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„Fara í gegnum dýrmæta blóð Jesú og inntil barms Guðs. Fara í gegnum dýrmæta blóð 

Jesú intil barms Föðursins. Ég labba áfram eitt skref í einu, inntil barms Guðs. Farandi í 

gegnum dýrmæta blóð Jesú.“ 

Þetta lag var snemma morgunþjónustu þema lagið. Hvenær sem kirkjan byrjar í 

morgninum, er það sungið sem opnunarlagið. Þegar Pastor Kim kláraði sína upplifun í 

helvíti, gerði hann tilraun til að gefa ræðuna sína. Röddin hans, samt sem áður, var mjög 

veik. Innihaldið, á hina hendina, var mjög kröftugt. Drottinn hafði gefið honum skilaboð 

til að prédika. Skilaboðin voru um fólkið sem tíundaði ekki réttila og þessa sem höfðu 

ekki haldið Sunnudaga Heilaga. Þau voru endandi uppi í helvíti. Þegar fólk trúir á Jesú 

og er að vera hólpið, er þeirra trú að fullkomnast. Trú sem fullkomnar hjálpræði er sönn 

trú. Ef persóna verður eða er spillt, var það ekki ekta trú. Þegar vindur lokadómsins blæs, 

mun trúin sem er borin í burtu líkt og tómt visnað hveitiax eða illgresi vera fundið sem 

ekki ekta trú. Við verðum að elska Drottinn ofar öllum hlutum og við verðum að halda 

boðorð Drottins jafnvel til dauða ef nauðsynlega. Ég var mjög áhrifaður af ræðunni hans. 

Eftir þjónustuna og ferð Pastorsins til helvítis, var pastornum veitt meiri kraft frá hinum 

Heilaga Anda. Pastorinn veitti kraft til eiginkonunnar sinnar og ákveðinna meðlima 

Kirkju Drottins sem höfðu til að bera ákveðnar gjafir. Þessi nótt var mín fyrsta upplifun 

af 18 dögunum/nóttunum sem ég mundi vera að upplifa andlega í þessari kirkju. 

Með fyrstu nóttinni liðinni byrjaði ég dagana mína og nætur með Kirkju Drottins. 

Upplfanirnar sem ég mætti í 18 dögunum/nóttunum voru allar ólíkar. Ég dansaði í hinum 

Heilaga Anda sem leit út líkt og æfingar vanagandur í hernum. Hreyfingarnar mínar og 

hljóð af tungunni minni breyttist inntil bankandi hvasss vélbyssuhljóðs. Þegar ég dansaði 

ég hinum Heilaga Anda, sá ég flugelda skjótandi frá fingurgómunum mínum. Sjónin af 

flugeldunum var mikilfengleg. Ég gat ekki borið það saman við neina flugelda sem ég 

hafði séð áður. Neistarnir af flugeldunum voru samsettir af dýrgripum og gimsteinum 

skínandi með sjö björtum litum. Litirnir voru rauður, appelsínugulur, gulur, grænn, blár, 

djúpblár, og fjólublár. Sjö björtu litirnir af neistunum skutust út frá fingurgómunum 

mínum óendanlega. Þegar dýrgripirnir/gimsteinarnir náðu til skýjahiminsins, sprungu 

þeir líkt og sprengja og neistarnir féllu fallega. Sjónin var undraverð. Á jörðu, álítum við 

demanta sem fallegasta steininn. Blár tanzanite safír er líka álitinn fallegur og 



verðmætur. En það sem ég sá í sýninni minni var miklu fallegra en ég get tjáð með 

mínum takmörkuðu orðum. 
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Á meðan í mínum tíma þarna, eru þar upplifanir sem ég mun aldrey gleyma. Ég hafði 

upplifað að vera í hafi blóma. Ég var líka standandi næst Jesú að krossinum og blóð 

Drottins helltist út á mig frá hliðinni sem Hann var stunginn. Hans blóð þvoði burt 

syndina mína. Til viðbótar, sýndi Drottinn mér grænt engi. Ég sá syndirnar mínar, það 

hlóðst upp eins hátt og stórt fjall. Þegar ég sá syndirnar mínar, þrýstu ég höndunum 

mínum út og hrópaði blóð Drottins og Heilagur Eldur. Ég gat séð eldinn og blóðið 

troðast í gegnum fjallið á meðan ég hrópaði. Ég var líka fær um að sjá andlitin af ljóni, 

uxa, erni, geit, og dreka. 

Ég hafði aðra sýn, það var stór skjár fylltur stöfum. Stafirnir byrjuðu þá að hreyfast frá 

vinstri til hægri. Skyndilega, formuðust stafirnir inntil eitraðs snáks. Lengd snáksins var 

um 3 metrar og þykkleiki þess var sambærilegur handeggnum mínum. Snákurinn opnaði 

munninn sinn og réðst á mig. Ég sigraði snákinn með Heilögum Eldi. Þar sem snákurinn 

var endurtekningarlega sleginn með grimma eldi hins Heilaga Anda, snérist snákurinn 

grænn og inntil lögunarinnar af stafnum D. Stafurinn D var þá settur á skjáinn. Drotitnn 

útskýrði að eitt bókstafur D var samsettur af hundrað milljón púkum. Eftir að heyra 

útskýringu Drottins, skalf ég í ótta. Ég vissi að berjast við einn púka gæti verið 

örmagnandi. Einn púki gæti verið kröftugur. Hvernig gat ég ekki verið sjokkeraður af því 

að heyra hundrað milljónir púka? 

Hinn Heilagi Andi útskýrði fyrir mér að þegar persóna syndgaði, gefum við löglegan 

grundvöll fyrir illu andana. Möguleikinn af því að hundrað milljón illir andar geta fari 

inn í líkama okkar. Þess vegna, hafði hinn Heilagi Andi kennt mér að þetta sé ástæðan 

fyrir að við verðum að iðrast og fljótt. 

Enn fremur, hafði ég upplifun með Pastor Kim, Yong Doo. Ég var fær um að upplifa 

helvíti með honum. Þegar Pastor Kim var í helvíti, voru þar skordýr étandi holdið hans. 

Hann var kvalinn af mismunandi tegundum skodýra. Þar sem ég hafði setið næst honum 

á meðan í hans upplifun, upplifði ég líka líkamlegu kvalirnar á meðan hann var 

upplifandi helvíti. Ég gat fundið skordýrin étandi alla hægri hliðina mína, frá hælnum 

mínum til hálssins. Ég var líka hengdur á kross. Til viðbótar, hafði ég aðra sýn, óteljandi 

fjöldi illra anda var hellandi út frá munni stórrar hóru. Þegar ég var að berjast við illu 

andana, hagnýtti ég svakstærðar eitruðu þyrnistólpana sem ráku út frá líkamanum 

mínum.Þyrnarnir voru fjölmagir. Í byrjun, vissi ég ekki hvað Heilögu eitruðu þyrnarnir 

voru en ég hélt upprunalega að þeir væru einhverskonar hár. Ég, þess vegna, kallaðu út 

fyrir eitruð hár. Hinn Heilagi Andi sýndi mér nær og skýrara útsýni af eitruðu þyrnunum, 

ég leiðrétti þá sjálfan mig og kallaði fyrir eitraða þyrna. 
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Eitruðu þyrnarnir er andlegt vopn sem bara Krstnir geta haft til að bera. Þegar við 

berjumst á móti illu öndunum á meðan í bæn, mun hinn Heilagi Andi veita okkur þyrnan 

á okkar varir og hendur. Eitruðu þyrnarnir hafa svakalegan eyðileggingar kraft. Ég 



vitnaði illu andana sundrast þegar þeir slógu sjálfa sig á móti eitruðu þyrnunum. Ég 

upplifði marga ólíka atburði þegar veitt af hinum Heilaga Anda. Ég upplifaði jafnvel 

grimmilega hitann frá eldi helvítis. 

Á meðan í einni þjónustunni okkar, byrjaði bróðir sem ég var ekki kunnugur í að falla. 

Ég greip hann svo hann mundi ekki falla. En þegar ég greip hann, hoppuðu illu andarnir 

sem voru í honum á vinstri hendina mína. Vinstri hendin mín stífnaði strax og ég gat 

ekki hreyft hana. Ég varð að biðja og hrópa út fyrir yfir klukkutíma til að ná illu 

öndunum til að yfirgefa mig. Þegar illu andarnir voru brottreknir, var ég endurreistur til 

baka til venjulegs. Bróðir Chung sem er djákni var líka heimsækjandi á meðan í minni 

ferð og ég hafði oft vitnað hann hristast. Drottinn talaði til mín í gegnum systur sem var 

mætandi frá Suwon borg. Drottinn sagði í gegnum hana að mínir núverandi erfiðleikar 

munu snúast í bjarta daga. Hinn Heilagi eldur snerti þá allan líkamann minn. 

Í gegnum systurina, spurði Drottinn mig, „Þekkiru Mig virkileg?“ Þessi spurning hafði 

mest áhrif á mig. Þessi spurning lét mig sundurgreina alla mína Kristnu göngu. Hjartað 

mitt var í djúpum sársauka þegar ég reyndi að svara þeirri spurningu. Þegar ég hugsa um 

þá spurningu, verð ég sveittur og hrollur rennur í gegnum mig. Ég hugsaði með sjálfum 

mér, ´Jafnvel þótt ég hafði þráð að þekkja Drottinn dýpra, lifði ég ekki lífinu mínu 

algjörlega samkvæmt Guðs Orði? Jafnvel í dag, endurspilast spurningin í huganum 

mínum yfir og yfir og ég spyr sjálfan mig og iðrast stöðuglega. 

Fólk verður að breytast frá því efnislega til andlegs. Við verðum öll að breyta 

stjórnarskrám okkar slíkum sem hugsunum okkar, verknöðum, og leiðinni sem við tölum 

út orð. Við verðum að vera umbrett frá jarðneskri persónu til himnesks manns. Í staðinn 

fyrir að áhyggja sjálf okkur af heiminum, verðum við núna að þrá og sárlanga eftir 

andlega sviðinu. 
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Frá mínum sjónarhóli, er Pastor Kim, Yong Doo mjög venjulegur leiðtogi og einlægur 

Kristinn. Ef ég yrði að velja út einhverja mismuni frá meirihlutanum, mundi ég segja að 

hann hefur mjög náið samband við hinn Heilaga Anda. Hann er keppnislegur leiðtogi 

sem er hafandi félagsskap náið við hinn Heilaga Anda. Hvernig getur hann ekki verið 

svo náinn með hinum Heilaga Anda þegar hann hefur allar nætur þjónustu hverja nótt 

365 daga ársins með engri hvíld? 

Sumt fólk segir eða spyr hluti um hann. Fyrir dæmi, mundu þau segja, „Pastor Kim 

missir aldrey úr alla nætur þjónustu af tilbeiðslu og bæn. Er það venjulegt?“ Mig mundi 

líka það að gera athugasemd til þessa fólks. Ég held ekki að neinn pastor sem hefur 

nýlega stofnsetta kirkju geti réttilega hvílst allar nætur jafnvel ef kirkjan hafi lítinn fjölda 

fólks eða ef helgistaðurinn sé tómur. Hvað ef leiðtoginn efur söfnuð af tíu þúsund og 

leiðtoginn elskaði sannarlega og hefur félagsskap við Drottinn. Mundi það vera svo rangt 

að verja öllum nóttum í tilbeiðslu og bæn? Mig langar að segja þessu fólki að hætta að 

vera óþroskað öfundsjúkt fólk. 

Pastor Yong Doo Kim er pastor af nýlega stofnsettri kirkju. Þau eru ekki rík eða vel 

efnuð kirkja. Í raun, berjast þau fjárhagslega. Hvernig getur það ekki verið eðlilegt fyrir 



hann að biðja allt út í gegnum nóttina? Hann hefur brennandi ástríðu og þrá fyrir 

Drottinn og Han nærveru. Frekar mundi það vera afbrigðilegt fyrir pastor í kirkju með 

engann árangur að sofa eins mikið og hann vill hverja nótt. 

Ef leiðtogi er venjulegur hugsandi Kristinn en fjárhagslega að berjast, ætti hann/hún ekki 

í það minnsta ekki að vera ákveðinn líkur spámanninum Elía? Hann mundi festa sitt 

andlega belti. Jafnvel þótt hann gæti verið berfættur, mundi hann gera ákvörðun til að 

hlaupa fyrir framan þá illu á meðan aðrir eru ríðandi á vögnum. Ef þar eru Kristnir 

leiðtogar sem lifa ávaxtarlausu óumbreyttu lífi, trúi ég að þau muni ekki komast hjá 

dómi. Þau munu vera álitin lati eða illi þjónninn og þau mundu fá sama dóminn. Jafnvel 

með ólærða trúaða, er það núna tíminn til að undirbúa fyrir endurkomu Drottins. Allir 

Kristnir verða að vakna í gegnum bæn. Við þurfum að vera andlega í viðbragðstöðu og á 

verði og undirbúa fyrir endurkomu Drottins. Þegar ég leit á Pastor Kim, talaði ég til 

sjálfs míns. 
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Staðreyndin er að allir Kristnir eru Heilagir hermenn sem hafa verið kallaðir í bardaga á 

móti illu öndunum. Við sem hermenn verðum að vera á stöðugu varðbergi. Við erum 

vaktmenn í fremstu víglínunum. Okkur verður að heppnast og framkvæma skildurnar 

sem okkur er treyst fyrir. Í raun, hversu miklu meira er krafist til þjóna (leiðtoga) Guðs, 

þessir sem eru kallaðir til að vera verkamenn Krists! Mundi það ekki vera bara 

viðeigandi og venjulegt fyrir þjóna Guðs að fá verkefni sem er miklu meira og heldur 

meiri ábyrgð? Drottinn mun biðja meira frá þeim sem Hann hefur treyst fyrir með meiru. 

Pastor af nýlega stofnsettri kirkju undir erfiðum kringumstæðum getur ekki búist við að 

kirkjan han vaxi á meaðn hann sefur eins mikið og honum langar. Hvernig er hann fær 

um að sóa nóttinni í burtu sofandi! 

Jafnvel ef þú værir sofandi, núna er tíminn til að vakna! Þú verður að vera líkur Pastor 

Kim sem er fyllilega vakandi og undirbúa sjálfan þig fyrir endurkomu Drottins. Bæna 

hermaður er vörður á skyldu! Enn fremur, er tími endurkomu Drottins um það að gerast! 

Vaknið upp þið sofandi verðir! Núna er tíminn til að vakna upp! Hópar veraldlegra 

manna og herafli Satans eru bíðandi eftir mér til að sofa. Þess vegna, verðið þið að opna 

ykkar syfjandi augu vítt opin og vekja sjálf ykkur upp með því að hrópa. Vaknið með því 

að biðja, syngjandi sálma, og lesandi orðið. Látum okkur bera út verkefni umsjónarinnar! 

Mig líkar það að gera athugasemd til þeirra Kristnu sem sofa allt í gegnum nóttina og 

sofa í raun og veru óhóflega eins mikið og þeim langar og til þessara sem ákærubera 

Kirkju Drottins sem költ. Kirkja Drottins elskar ástríðufullr Drottinn og þau sýna það í 

gegnum nóttina á daglegum grundvelli. Ég vil að þetta fólk heimsæki Kirkju Drottins. 

Kirkja Drottins eru andlegu hermenn Krists sem vernda og erfiða alla daga.  Heimsóttu 

þau með fullri huggun. Mig mundi líka það að mæla með að þú truflir þau ekki ef þú ert 

ekki skipuleggjandi að hughreysta eða hugga þau. Þau eru í bardaga og uppfyllandi 

þeirra verkefni. Kirkja Drottins er í miðri fremstu víglínunni af þessum grimma bardaga 

og stríði. 
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Þú ert líka sendur til þessa heims til að verða andlegur hermaður. Þú hefur verið kallaður 

til skyldu. Þessir sem slúðra Kirkju Drottins, ef þið hafið einhverjar spurningar, plís 

spurjið samstundis til Drottins í lotningu. Það mun ekki vera svo seint að slúðra jafnvel 

eftir að þið hafið spurt og staðfest með Drottni. 

* Upplifandi Heilögu Logandi Eld skírnina 

Tilfelli 2 – Gok Sung, Mok Sa dong Allt Fagnaðarerindi Kirkja – Vitnisburður Pastors 

Gong, Tek Mo 

Við erum lifandi á tímum þegar Orðið Guðs er að vera flætt uppá okkur. Í gegnum 

meðalvegi slíka sem sjónvarp, internet, bækur, og útvarp, er Orðið Guðs yfirflæðandi. 

Fram úr trúarhópum, virðist það sem þar sé enginn prédikari sem veit ekki hvernig á að 

prédika. En ég veit einn hlut. Greinileikinn eða verk hins Heilaga Anda á sér ekki stað 

með bara hverjum sem er. Drottinn mun ekki vinna í gegnum okkur nema við setjum 

sjálf okkur niður og fyllum sjálf okkur með Drottni algjörlega. 

Ég var langandi eftir verki eða greinileika hins Heilaga Anda. Þess vegna, reyndi ég að 

fylla þorstann minn með því að heimsækja mörg vakninarmót leggjandi áherslu á hinn 

Heilaga Anda. Ég mætti í ræðufundi, ráðstefnur, og margt meir. Til viðbótar, ferðaðist ég 

jafnvel út fyrir Kóreu til annarra landa. Ég hafði andlegan þorsta fyrir sterkri trú og 

kröftugu nærveru hins Heilaga Anda. 

Einn dag, á 7unda Júlí, 2006, keypti ég nokkrar bækur frá internetinu. Bækurnar voru 

serír titlaðar ´Skírn af Logandi Eldi´ skrifaðar af Pastor Kim, Yong Doo. Samt sem áður, 

las ég ekki bækurnar í einhvern tíma. Ég setti þær í bókasafnið mitt. Á 3ja Febrúar 2007, 

á Laugardagsnótt, eftir að klára allar nætur bæna mót, ákvað ég að lesa Eld bækurnar. Ég 

hugsaði með sjálfum mér, ´Allt í lagi, ég mun byrja að lesa þessar bækur í dag.´ Ég 

byrjaði þá að lesa bækurnar. 

Frá fyrstu stundinni sem ég byrjaði að lesa fyrstu bókina, var ég í hreinu sjokki. Hvernig 

getur þar verið kirkja svona eins og sú sem er lýst í þessari bók. Það er lítil kirkja með 

fáum meðlimum. Hvernig getur svona atburður átt sér stað? Við getum ranglega haldið 

að þetta geti bara verið þeirra persónulegu upplifanir frá þeirra eigin kirkju. En 

sannsögulega, voru upplifanirnar sem áttu sér stað í Kirkju Drottins eins og lýstum í 

bókinni kröftugur greinileiki hins Heilaga Anda frá andlegum bardögum til þeirra 

einstöku rosalegu uppilfanna. Ég hef núna gert mér ljóst stærðarvíðleika syndarinnar. Ég 

var undrandi og öfundsjúkur. Það var allt hreint sjokk fyrir mér. 
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Þegar ég las bók eitt, gerði ég mér ljóst hörkuna í Kristni. Ég hafði verið leiðandi mína 

þjónustu með því að beita mælikvarða fyrir synd. Ég hafði sett þann mælikvarða mjög 

lauslega til meðlimi kirkjunnar minnar jafnvel þótt ég vissi að þar mundu vera 

svakalegar afleiðingar frá því að fremja mismunandi syndirnar. Ég hafði prédikað of 

mikið frelsi af trú. Ég prédikaði að frjálslynt Kristið líf væri allt í lagi. 

Ég, sjálfur, var aðalvandamálið; ég var ekki haldandi Sunnudaga Heilaga Ég var vanur 

að kaupa hluti eftir Sunnudags þjónustu, ég vann á garði kirkjunnar, og ég mundi kaupa 



máltíðir á veitingarstöðum, og s. frv á Sunnudögum. Ég hafði of mikið frelsi í minni 

þjónustu. Jafnvel þótt ég prédikaði hvernig kirkjusöfnuðurinn ætti ekki að missa úr 

Sunnudagsþjónustu, lýsti ég ekki yfir kröftugu skilaboðunum af að ekki vinna á 

Sunnudögum og að komast hjá perónulegri athafnasemi á Sunnudegi svona sem að 

veiða, útidyra athafnir, horfandi á veraldlegt sjónvarp, skoðandi á internetinu, spilandi 

leiki, og s. frv. Ég var vanur að segja að það var lögmálslegt og að skilaboðin væru ekki 

fagnaðarerindið þegar ég heyrði umræðuna af því að halda Sunnudaga Heilaga. Jafnvel 

eftir að fagnaðarerindið var kynnt inntil heimsins, hefur Lögmálið ekki verið fellt úr gildi 

Drottinn gerði staðhæfingu. (Matteusarguðspjall 5:17-18) 

Á meðal kirkjumeðlima minna, fóru ákveðnir meðlimir að veiða á Sunnudags sídögum. 

Þegar ég spurði afhverju hann fór að veiða á Sunnudögum, útskýrði hann að tilefni hans 

var að boða trúboða. Persónan sem hann mundi trúboða til elskaði ferskvatns fisk. Þess 

vegna, fóru kirkjumeðlimirnir mínir að veiða til að grípa ferskvatns fisk. Þegar hann 

mundi afhenda fiskinn til vinar síns það mundi gefa honum afsökun til að trúboða. En 

Drottinn lét hann iðrast fyrir að fara að veiða á Sunnudögum. Að allar nætur 

bænamótinu, afhjúpaði Drottinn staðreyndina að hann var ekki haldandi Sunnudaga 

Heilaga og þurfti að iðrast. Jafnvel þótt kirkjumeðlimirnir höfðu réttlætingu til að 

trúboða, var hann samt ekki haldandi Sunnudaga Heilaga sem misbauð Guði. Eftir að 

lesa bækurnar, iðruðumst kirkjumeðlimirnir og ég og við gerðum okkur ljóst að við 

vorum undirokaðir til eilífrar fordæmingar frá þessari gildru af synd. 
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Ég las allar fimm seríurnar af eld bókunum þangað til kl. 3. Ég hljóp þá til kirkjunnar og 

endurvakti þjónustuna mína upp til núna. Ég hafði fattað að þar eru mörg svæði sem ég 

hafði kennt ranglega í. Jafnvel þótt ég væri pastor sem var leiðandi sálir til lífs, var ég í 

raun og veru leiðandi þau til dauða sem afleiðing af minni fals kennslui. Ég kveinaði 

mjög mikið og iðraðist. 

5ta Febrðuar, 2007, Mánudegi, mætti ég í alla nætur þjónustu Kirkju Drottins. Áður er 

þjónustan byrjaði, tók ég eftir hvernig bænirnar af fyrirbænaliðinu var svo kröftugt. Ég 

hafði aldrey séð svona kraft í bæn. Tilbeiðsla pastorsins var innblástursleg. Hann hafði 

framkvæmt þjónustunar sem mundi þjóknast Drottni. Pastorinn var húmorslegur og 

fyndinn. Ég fattaði að hann var gerandi áreynslu til að gera ræðuna sína meira lifandi til 

að þóknast Drottni. Ég gat séð hversu mikinn kærleika hann hafði fyrir Drottinn. Heilagi 

dans Frú Kang, Hyun Jas var fallegur. Ég hafði aldrey séð svona dans neins staðar. 

Sjónin af mörgu kirkjumeðlimunum dansandi í Andanum með lofgjörð var frábær. 

Á meðan í þeim tíma þegar bæn var að fullum skala, var Þrenningar Guð með okkur. 

Þessa týpu nærveru hafði ég aldrey fundið nokkurn tímann. Ég hafði ekki fundið þessa 

týpu nærveru í neinum vakningar mótum eða þjónustu. Bænatíminn var fylltur með 

nærveru mismunandi gjafa og greinileika. Það var tími þegar við hrópuðum öll 

kröftuglega út. Pastor Kim, Yong Doo heimsækjandi helvíti á daglegum grundvelli var 

mjög skrítin sjón fyrir mér. En Drottinn leiddi mig til að upplifa helvíti í gegnum 

Pastorinn. Ég sá margar sálir fallandi inntil helvítis þar sem þau voru ákærð fyrir 

mismunandi synd. 
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Ég get núna skilið meðaumkun hjarta Drottins og Hans viljugleika til að sýna sönnunina 

og grimmilega raunveruleika helvítis. Hann er sýnandi okkur raunveruleika 

refsingarinnar, vonleysisins, og sársauka helvítis í gegnum Kirkju Drottins. Það hefur 

verið mesti heiður að mæta í svona kröftuga þjónustu sem Drottinn var í þar með Sinni 

kröftugu nærveri í gegnum hinn Heilaga Anda. Ég vitnaði þá Pastor Kim framkvæmandi 

frelsun á djákna frá borginni Wool San á meðan í dögunar klukkutímunum. Sjón 

frelsunarinnar breytti algjörlega mínu hugtaki af frelsun. Allir atburðir og upplifanir í 

Kirkju Drottins voru fram úr sjokki. Þessir eru atburðirnir sem munu eiga sér stað núna 

endatíamanum. Þessir voru atburðirnir sem voru útfærðir af hinum Heilaga Anda. 

Alla nætur bænin hélt áfram þangað til kl. 6. Þegar ég vitnaði tilbeiðsluna og áköfu 

bænirnar af meðlimum Kirkju Drottins, var ég vonandi og biðjandi að kirkjan mín mundi 

að lokum hrópa út og tilbiðja ákaflega eins og Kirkja Drottins. Á miðvikudagsmorgni, 

yfirgaf ég Kirkju Drottins og kom að minni kirkju í kvöldinu um kl. 18. Í miðjri náðinni, 

höfðum við klárað Miðvikudagsþjónustu. Ég lýstu yfir til kirkjusafnaðarins að frá 

kvöldinu í dag, voru allir kirkjumeðlmirnir að þarfnast til að mæta í minnst þrjá daga af 

alla nætur þjónustu Við mundum hafa Sunnudags, Miðvikudags, og Föstudags 

kvöldþjónustu. Enn fremur, ef einhver óskaði að mæta í auka þjónsustur, gátu þau mætt 

inn á milli þjónusta frá þessum dögum. Við byrjuðum þá okkar aðra bænaþjónustu. 

Í kirkjunni okkar, á bænafundinum, ákvað ég að einbeita á að fullkomnlega iðrast. Við 

höfðum syndgað svo mikið. Jafnvel þótt við vorum í miðri syndinni, vorum við ekki 

meðvituð um okkar syndir og þess vegna urðum að endurnýja sálirnar í gegnum iðrandi 

kröftuglega og einlæglega. Jafnvel þótt við höfðum játað og samþykkt Drottinn sem 

okkar Frelsara. Jafnvel þótt við trúðum á Hann, voru lík okkar ekki fullkomnlega heilög. 

Við gátum ekki komist út frá okkar syndugu vanabundnu lífum. Eina leiðin til að bjarga 

sjálfum okkur var að iðrast. Bænafundurinn okkar byrjaði. Alveg eins og í Kirkju 

Drottins, iðruðumst við og játuðum syndir okkar. Þegar við báðum, hrópuðum við, 

„Heilagur Eldur“ enurtekningarlega á meðan í bænum okkar. Það hafði verið langur tími 

síðan allit meðlimirnir báðu ákaflega. Við hrópuðum út í tárum af eftirsjá þegar við 

játuðum. 
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Eftir alla nætur bænaþjónustuna, deildi Djákni Chul Soo Cho undrandi upplifun. Hann 

sagði að hann hefði verið að hafa vandamál með axlirnar sínar og fótleggi. Báðar 

axlirnar hans höfðu alltaf verið að finnast þungar og dofnar. Hann mundi líka á meðan í 

miðri nóttinni vakna upp nokkrum sinnum frá sársaukafulla dofanum á fótleggjum hans. 

En frá bænafundinum í nótt, þegar við höfðum iðrast og hrópað, „Heilagur Eldur“ á 

meðan í miðjum bænafundinum, voru tveir blátt andlitaðir með langt hár illir andar 

dulbúnir sem ung stelpa brottreknir frá líkamanum hans. Á augnablikinu þegar illu 

andarnir brottrákust frá líkamanum hans, var hann læknaður frá sársaukafulla 

þungleikanum og dofanum af öxlunum. Hann var hoppandi í gleði og furðaður. Hann var 

þá fullkomnlega læknaður frá dofanum á fótleggjunum sínum. 



Við gerðum okkur ljóst að öll málefnin og hindranirnar í lífum okkar voru vegna syndar 

og verki starfæktu af illum öndum. Ég hvatti kirkjumeðlimina fyrir alvörulegri iðrun. 

Með frelsun djákna Chul Soo Chos, höfðu andlegu augun hans opnast. Hann vitnaði þá 

og upplifði marga andlega atburði. Djáknu amma Yong Ja Hwang gat ekki mætt 

óbreytandi í kirkju vegna svima. En þegar hún hafði iðrast á meðan í alla nætur 

bænafundinum, yfirgáfu illu andarnir frá líkamanu hennar gnístandi tönnunum þeirra. 

Sviminn hennar er núna algjörlega farinn. Ég er í þvílíkri gleði. 

Einbeitingin af bæn er er ekki einfaldlega að iðrast og ná að vera læknaður. Í gegnum 

seríur bókanna ´Skírn af Logandi Eldi´ er andlegt frelsi, verandi frjáls frá synd, og að 

njóta frelsis frá sjúkleika það sem ég legg áherslu á til minna kirkjumeðlima. Ég ráðlegg 

kirkjumeðlimum mínum að iðrast innilega ákaft og ég bið fyrir þeim. 
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Eftir stuttan tíma, átti óvænt slys sér stað til eins kirkjumeðlims okkar. Það var á 18da 

Febrúar, Sunnudegi, Kóresku nýju ári. Þessi meðlimur var framhaldsskóla nemandi sem 

hafði bara verið að útskrifast og var um það að fara inní byrjanda háksólann sinn. Þessi 

nemandi var trommari á tilbeiðsluliðinu og hann þjónaði líka sem Sunnudagsskóla 

kennari. Á degi slyssins, hafði hann spilað á trommur á tilbeiðsluliðinu fyrir þjónustuna 

á Sunnudegi. Eftir þjónustuna, fór ég að leita að honum til að hafa hádegismat með 

honum en ég gat ekki fundið hann. Þegar ég spurði annan meðlim hvort hann vissi 

dvalarstað nemandans, hann svaraði og sagði mér að hann hafði yfirgefið á meðan í 

miðri ræðunni. Nemandinn hafði yfirgefið og mætt í nemendasamkomu með hinum 

fyrrum háskóla bekkjarfélögunum. Ég var ruglaður í ríminu og gat ekki trúað því sem ég 

var að heyra. 

Áður en þetta slys átti sér stað, var ég leggjandi áherslu á til safnaðarins af alvarleikanum 

til að lifa Heilögu Lífi. Jafnvel eftir að ég hafði lesið eldbækurnar, var ég núna leggjandi 

áherslu á það til meira stigs. Ég var leggjandi áherslu á um að halda Sunnudaga Heilaga 

og Kristna lifandi samkvæmt Orðinu Guðs. Þessi nemandi hafði óvirt Sunnudaginn og 

varð fullur á nemendasamkomunni. Hannv ar drepinn frá meiðslunum sínum í farartækja 

slysi. Hinir nemendurnir voru alvarlega skaðaðir líka. Þegar ég var upplýstur af slysinu, 

flýtti ég mér til neyðarherbergisins að Þjóðar Háskóla Spílanum. Þegar ég kom í 

neyðarherbergið, var læknirinn framkvæmandi munn til munns endurlífgun. Það leit út 

vonlaust. Þegar ég var að hugsa, vissi ég að ef hann dæi einmitt núna mundi hann enda 

uppi í helvíti. Mér leið líkt og heimurinn væru að falla í sundur. Ég yfirgaf 

neyðarherbergið og bað alvörulega. 

„Drottinn, þetta er mín sök. Ég kenndi ekki og uppfóstraði hann réttilega. Ég gat ekki 

leitt hann til að lifa réttlátu Heilögu lífi.“ 

Jafnvel þótt ég bað og sárbændi Drottinn að gefa honum annað tækifæri, dó nemandinn á 

endanum. Ég var í miklum hugrænum þjáningum frá þessu innskoti. Þegar ég komst í 

bílinn til að snúa til baka til kirkju, opnaði Drottinn andlegu augu Djákna Cho. Guð 

sýndi djáknanum stíg nemandans sem hann var labbandi í áfram til. 

Blaðsíða 214 



Djákni Cho sá nemandann labbandi inntil myrkra gönga af sjálfum sér. Nemandinn 

virtist einmanna þegar djákninn sá nemandann frá sinni bakhlið. Eftir sýnina, varð 

djákninn hræddur þar sem fótleggirnir hans byrjuðu að skjálfa. Djákninn náði því varla 

heim þann dag. Drottinn útskýrði meiningu sýnarinnar. Stefna stígarins hans var allt út af 

synd. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, ´Sem pastor, hvernig kemur það að ég athugaði ekki allar 

undirstöðurnar af synd? Afhverju gat ég ekki fattað þeirra áhyggjur og leitt þau til að 

iðrast? Afhverju gat ég ekki kennt þeim með meiri ákveðni og valdi á hvernig á að lifa 

samkvæmt Guðs Orði, haldandi Sunnudaga Heilaa, tíunda réttilega, o. s. frv?  Afhverju 

gat ég ekki kennt grundvallar vandamál lífsins þannig sem drekkandi, reykjandi, o. s. frv, 

svo að þau gætu iðrast? Afhverju gat ég ekki prédikað á hversu alvarlegar afleyðingar 

eru fyrir synd? 

Í gegnum eld bækurnar, hef ég gert mér ljóst að minnstu syndirnar eru alveg eins 

harkalegar. Þær eru allar gildrur. Þangað til nýlega, hafði ég laggt áherslu á 

fagnaðarerindið af hjálpræði mörgum sinnum í þjónustunni minni. En ég hafði vanrækt á 

fagnaðarerindið af iðrun. Þess vegna, iðraðist ég og hvatti kirkjumeðlimina alvörulega að 

iðrast innilega ákaft. Í 1 Jóhannesarbréfi 5:16-17, er þar synd sem leiðir til dauða og þar 

er synd sem leiðir ekki til dauða. En margri trúaðir grafa hugsunina af syndinni sem 

leiðir til dauða og halda að þau eru stefnandi til himnaríkis aðeins ef þau bara trúa á Jesú. 

Þegar ég vitnaði þessa hegðun, er ég furðandi á hversu margir lifa þannig kæruleysislegu 

Kristnu lífi. 

Ég hef núna misst dýrmæta sál, ég verð að gera það víst að missa ekki aðra, jafnvel ekki 

eina sál. Dauði nemandans hafði verið vakna upp kall og viðvörun til meðlima 

kirkjunnar með tilliti til þeirra Kristna lífs. Það hafði verið sýnt okkur á týpuna af trú sem 

við verðum að lifa eftir. Þess vegna, í okkar daglegu alla nætur bænaþjónustu, 

tilbiðáðum við innilega ákaft, iðruðumst, játuðum, og báðum. 

Blaðsíða 215 

Ég prédika fólki að hlýða fagnaðarerindinu og lifa endurfæddu lífi. Þegar ég prédikaði 

og bað á þennan hátt, brottrákust myrku andarnir frá kirkjumeðlimunum. Núna er ég fær 

um að vitna fyllinguna af Drottins Anda í anda kirkjumeðlimanna. Andar 

kirkjumeðlimanna voru endurnýjaðir og hreynsaðir daglega. Þeir voru færir að upplifa 

marga andlega atburði. 

Andlegu augu Djákna Chul Soo chos opnðust hafnvel meir dýpra. Hann hafði heimsótt 

himnaríki og helvíti oft. Hann sá föður sinn verandi hrottalega kvalinn í helvíti. Djákninn 

var furðandi af því sem hann hafði vitnað. Þegar faðir djáknans var lifandi, var hann 

álitinn virkilega góður maður. Sem afleiðing, hugsaði djákninn óljóst að faðir hans væri 

á góðum stað. Með djáknann gerandi sér ljóst hvar faðir hans er núna, sé ég djáknann í 

miklum kvölum og sjokki. 

Enn fremur, hitti djákninn elsta bróður sinn í helvíti sem hafði verið saknað frá að 

heiman í nokkra áratugi. Djákninn hafði sagt mér að á þeirri stundu sem augun hans 

mætti bróður hans, snéri bróðir hans fljótt sínu höfði burt. Bróðirinn gat ekki litið inntil 



andlits djáknans. Þegar bróðirinn var lifandi, var hann vanur að hrjá og erja harkalega 

upp Djákna Cho. Honum hlýtur að þykja það leitt fyrir það sem hann hafði gert. Eftir að 

Djákni Cho hafði séð föður sinn og bróður kvalda í helvíti, var hann ekki fær um að 

borða í nokkra daga frá sjokkinu af því sem hann hafði vitnað. 

Í alla nætur bænaþjónustunni okkar, veitti Drottinn kirkjumeðlimunum að upplifa helvíti. 

Af öllum upplifununum, er sársaukafyllsta upplifunin að vitna nemandann sem var í 

bílslysinu. Hann var bróðir sem hafði kirkju með okkur fyrir ekki of löngu. Núna, þegar 

ég sé hann í kvölum í grimmu logum helvítis, er ég í sársauka og óttasleginn sjálfur. Ég 

var hugsandi að ég verð að lifa trúföstu Kristnu lífi. Hvenær sem ég vitna sviðsmynd 

helvítis, er ég ekki fær um að sofa og missi vanalega matarlystina mína. 
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Djákni Cho vinnur í fyrirtæki. Alltaf síðan hann vitnaði sjónina af sálunum að vera 

kvaldar í helvíti, heldur hans sér grimmt fast við vinnuna sína. Hann er núna stöðuglega 

minntur af sálunum kvöldum í helvíti. Hann reynir að gleyma því sem hann hefur séð 

með því að einbeita sér ákaflega á vinnunni sinni. Hann sagði að hann getur ekki hætt að 

hugsa um hvernig han verður að lifa trúföstu Kristnu lífi. Þessu er minnt á til hans í 

gegnum nemandann sem er núna upplifandi volæði helvítis. Þetta er 

bróðirinn/nemandinn sem hafði bara tilbeðið og hafði þjónað með honum fyrir nokkrum 

dögum. Djákninn varð þá að vitna nemandann í helvíti meir en tíu sinnum jafnvel eftir 

hans fyrri heimsóknir. Jafnvel núnq, þegar hann heimsækir helvíti, mun Drottinn sýna 

nemandann til djáknans. Ásetningur Drottins var að endurefla til kirkjumeðlimanna að 

helvíti var alvarlegur kvalarstaður og að þau ættu ekki að koma til helvítis. Þegar 

djákninn heyrir nemandann, mundi nemandinn spurja, „Djákni Cho, ég er þyrstur, plís 

gefðu mér einhvað vatn.“ Hjarta djáknans var rifið upp. Jafnvel þegar ég blaða allt þetta, 

skrifa ég með tárastraumum rennandi niður andlitið mitt. 

Í gegnum þessar andlegu upplifanir, hef ég gert mér ljóst dýrmætleika hverrar og allra 

sálna. Með þessum skilning, nota ég núna allan minn styrk fyrir sálirnar til að standa 

réttlátlega á hjálpræði með allri þeirra trú og heilagleika. Pastoraembættið er mjög 

mikilvægr en samt út af minni villu, hef ég eilíflega glatað sál. Þegar ég minnist með 

þeirri hugsun, líður mér djúplega ábrgur fyrir að ekki fræða sálirnar réttilega. Þess vegna, 

iðraðist ég og bað meira. Þegar kirkjumeðlimirnir iðruðust af þeirra syndugu og 

vanheilögu lífum og af þeirra merkingarlausu játningu af trú á Jesú, voru þau núna fær 

um að smakka andlegt frelsi. Þau voru núna upplifandi marga andlega atburði. 
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Núna skil ég hvernig illu andarnir verka. Ég veit líka núna að ef við iðrumst og hrópum 

út, „Heilagur Eldur,“ munu illu andarnir verða að yfirgefa og lækning mun koma. Alveg 

eins og í Kirkju Drottins, þegar við biðjum kröftuglega, opnast andlegu augu okkar. 

Þegar kirkjumeðlimirnir iðrast og hrópa, „Heilagur Eldur,“ voru þeir færir að sjá illu 

andana yfirgefa líkama þeirra. Í gegnum alla nætur bænaþjónustuna, hef ég gert mér ljóst 

hversu skítug og óttaleg synd getur verið. Ég sé hvernig synd getur fært alvarlegar 

afleiðingar til andans/sálarinnar. 



Þar er djákna, hennar nafn er Chae, Oak Nam. Hún er bóndi sem mætir í kirkjuna okkar. 

Á bóndabænum, er þar mikið verk til að vera gert. Sem afleiðing, vann hún á 

Sunnudagsmorgnum. Skyndilega, á meðan í miðri vinnunni hennar, upplifði hún 

harkalegan sársauka í bakinu sínu. Hún varð að stoppa vinnuna til að koma að hvílast 

inni. Þegar hún hvíldist, hafði hún miklar hugsanir um Exodus Kafla 20:10. Hún var 

munandi eftir pastornum prédikandi á skilaboðunum að ekki vinna á Sunnudögum. Svo 

hún iðraðist einlæglega. Þegar hún iðraðist alvörulega, læknaðist sársaukinn í bakinu 

hennar. Hún vitnaði til min að hún muni ekki óvirða Sunnudaga nokkurn tíman aftur. 

Við höfðum aðra djáknu, hennar nafn er Cho, Kyung Soon. Hún lifði erfiðu lífi. Hún var 

harkalega ofsótt og sálfræðilega kvalin. Sem afleiðing, þróaði hún taugaspennta óreiðu. 

Það skiptir ekki máli hvort það er á meðan á daginn eð akvöldinu, ef einhver hrindir af 

stað sjúkleika hennar, verður hún að velta fyrir sér um fjöllin og akrana til að endurleysa 

stressið sitt. Hún hafði lifað sáusaukafullu lífi. H´n hafði sagt að þar er enign meðferð 

fyrir hennar tegund sjúkleika. Hún mætti í alla nætur bænaþjónustu. Í miðri bæninni, lét 

hún alla sína gremjur fara, hún fyrirgaf og iðraðist fyrir allar syndirnar í lífinu hennar. 

Hún tók þá á móti lækningu. Illu andarnir sem höfðu ollið taugaspenntu óreiðunni 

yfirgáfu hana. Núna, er hún mjög þakklát og hennar trúarlíf er mjög gleðilegt. 

Elsta dóttir mín, Dul Lee, og önnur dóttir mín, Yeh Lee, heimsóttu Kirkju Drottins. 

Eiginkonan pastors miðlaði gjöf Heilaga danssins til þeirra. Núna eru dætur mínar 

dansandi í Andanum fallega á meðan þau tilbiðja og biðja. Önnur dóttir mín Yeh Lee 

hafði hennar andlegu augu opnuð. Hún hafði vitnað himnaríki og helvíti haldandi í jendi 

Jesú. Hún var fær um að vitna illu andana. Hún berst við illu andana eð Heilaga Sverðinu 

sem er minnst á í eld bókunum. 
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Hvenær sem dóttir mín, Yeh Lee heimsækir helvíti, sér hún nemandann sem hafði dáið 

frá farartækis slysinu fyrir nokkrum mánuðum. Hún sagði að þegar nemandinn sá hana, 

hafði hann þrýst hendinni sinni út í áttina til hennar. Á þeirri stundu, spurði hann, „Yeh 

Lee, plís bjargaðu mér!“ Dóttir mín gerði tilraun til að þrýsta hendinni sinni út í áttina að 

honum. En Drottinn sagði henni að ekki grípa hendina hans. Hún fór eftir skipun og 

greip ekki hendina hans. Um leið og ég heyrði þessa sögu, iðraðist ég einu sinni aftur í 

sekt af því hvernig ég glataði sál. Ég fullvissaði sjálfan mig fastlega að ég muni aldrey 

glata sál. Ég mun ekki glata sá sem mér er treyst fyrir. Dóttir mín sá líka móður afa 

minn, hann var í miklum kvölum. 

Hvern Sunnudag, er hún fær um að sjá náðarljósið koma niður frá himnum. Hún sagði að 

ljósið kemur niður á einhverja hina heilögu kirkjunnar. Sumir mundu hafa ljósið á þeim á 

meðan sumir höfðu ekki ljósið á þeim. Á minni skoðun, gæti ljósið af náð verið komandi 

niður á hina heilögu sem eru sannarlega blessaðir byggt á þjónustudeginum. Ég var fær 

um að greina hina heilögu sem höfðu ekki iðrast af þeirra synd áður en að mæta í 

Sunnudagsþjónustu. Ég var fær um að greina þau sem voru áhyggjandi, kvíðnir, og 

vandræði í hjörtunum þeirra. Ljósið af náð mundi ekki koma niður á þau. 

Á einni ákveðinni nótt á meðan í alla nætur bænafundinum, mundi Djákni Cho, Chul 

Soo skyndilega orð, „Ekki drekka blóð, ef þú hefur iðrastu fljótt.“ Djákni Cho iðraðist 



fljótt af því að drekka hjartadýrs blóð á meðan mörgu tilefnanna þegar hann var í sínum 

snemma fertugsaldri. Þegar hann iðraðist, voru mörgu illu andarnir sem höfðu farið inní 

líkamann hans í gegnum það að drekka blóð brottreknir og sendir til pittsins. Drottinn 

sýndi mér stað í helvíti þar sem Kristnir mundu fara sem höfðu drukkið blóð. Þeir mundu 

enda uppi í helvíti ef þeir iðruðust ekki. Þar voru of margar sálir sem höfðu drukkið blóð. 

Þau voru í rosalegum sársauka. Það ákveðna valdaryfirráðasvæði var gætt af púka sem 

virtist sem úlfur. Púkinn mundi afhýða allan líkama “hinna Kristnu“ með hníf. Þegar 

blóð gusaðist út frá líkömum þeirra, mundi púkinn sjúga upp blóðið þeirra. 
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Einn dag, tók Drottinn dóttur mína, Yeh Lee til helvítis þar sem fólkið sem hafði eytt 

peningum á Sunnudögum var kvalið. Nafn staðarins eða yfirráðasvæðisins var kallað 

Foss hel. Litur lækjarins var svartur. Margt fólk var labbandi í áttina að brúninni af 

klettaveggnum. Þegar fólkið náði nálægt til brunarinnar, féllu þau þvingað til jarðarinnar. 

Þegar þau féllu á jarðina, sprungu allir líkamar þeirra. Ég spurði Jesú, „Hver koma 

hingað?“ Drottinn útskýrði að fólk sem hafði eytt pening á Sunnudgum kæmi hingað. 

Drottinn sýndi mér staðinn í helvíti þar sem fólk mundi fara sem haðfi unnið á 

Sunnudögum. Nafn staðarins eða yfirráðasvæðisins er Frosinn. Fólk sem er á staðun 

Frosinn verður hart eins og ísmoli. Samt sem áður, er þessi staður ekki kaldur. Þegar fólk 

verður harðnað, mundi púkarnir skófla holdinu út líkt og rjómaís og borða þá. Drottinn 

sýndi mér þá annan stað í helvíti kallaðan Billjard. Pastorar og þeirra eiginkonur voru 

settir á risastórt billjardborð. Líkamar þeirra voru rúllaðir í bolta. Púkarnir mundu pota á 

afturenda þeirra og rúlla þeim þá í holurnar. Sumir pastorranna/eiginkvennanna mundu 

komast upp og hlaupa í áttina að holunni og hoppa inn. Eftir stuttan tíma, mundi beitt 

tannhjól fara inní holurnar og skera þá í hluta. Þetta var staður fyrir pastora og þeirra 

eiginkonur sem lifðu ekki samkvæmt Orðinu Guðs sem var gefið þeim. 

Ég vitnaði óteljandi yfirráðasvæði í helvíti. Ég sá staðinn Steikarteins hel, Hellis hel, og 

Veiðandi hel. Mismunandi staðir helvítis eru ólýsanlegir. Þeir eru óttalegir staðir. Þegar 

ég hlustaði á skjálfandi fólkið sem hafði vitnað helvíti, hugsaði ég með sjálfu mér að við 

verðum að lifa Kristna lífinu okkar trúfastlega. Við verðum að þola og þrauka til að 

komast hjá helvíti á allan kostnað. 
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Æskumanneskja í kirkjunni okkar nefnd Won, Eun Kyung er í 7unda bekk miðskóla. 

Hún hafði hennar andlegu augu opnuð. Hún er núna takandi þátt í okkar andlegu 

verkefnum og þjónustu. Ég þrái að þeir trúuðu fari inní andlega sviðið dýpra svo að þeir 

geti verið notaðir sem þjónustufólk. 

Hvenær sem ég bið fyrir ákveðnu heimilishaldi eða eintakling, sýnir Drottinn mér mörgu 

illu andana sem eru verkandi í þeim. Þegar ég aðstoða þá til að iðrast af þeirr asyndum 

og hreynsa upp, mundu illu andarnir berjast, slást, og streitast á móti frá því að yfirgefa. 

Ég hef gert mér ljóst að margir illir andar hafa verkað í hinum heilögu í gegnum synd. 

Ég hef líka gert mér ljóst þegar illu andarnir vinna athafnasamt í lífum hinna heilögu, 



mundu hinir heilögu mundu falla dýpra í synd. Þegar ég tek eftir illu öndunum gera 

tilraun til að leiða hina mörgu trúuðu í eilífan dauða, hugsaði ég með sjálfum mér að ég 

ætti að rétta lífin þeirra með því að þjála þau til að lifa lífi af Orði og bæn. Í gegnum Orð 

og bæn, geta þau verið sigursæl í þeirra andlegu baráttum. 

Ég gef allt þakklætið og dýrðina til Drottins fyrir að leyfa þessa dýrmætu þjónustu . Ég 

er þakklátur fyrir að taka þáttí þessari eld þjónustu jafnvel þótt ég sé ófullnægjandi. Ég 

gef þakkir til Kirkju Drottins og Pastor Kim líka. 
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* Upplifandi Heilögu Logandi Eld Skírnina 

Tilfelli 3 – Borg Chungbuk, kirkjan Fyrsta Rödd .Vitnisburður Frú Jung ja Kang. 

Febrúar 2007, kallaði yngsti sonur minn, Yoon Jung Seo mig áríðandi af síma. „Móðir, 

ég er að Kirkju Drottins í borginni Seo Incheon. Þessi kirkja hefur þjónustu af Heilaga 

Eldinum. Þessi þjónusta er leidd af Pastor Kim, Yong Doo með kirkjumeðlimum sínum. 

Margt fólk sem hefur heimsótt þessa kirkju hefur haft illa anda afhjúpaða og brottrekna 

frá líkömum þeirra. Þegar illir andar voru afhjúpaðir og brottreknir, var margt fólk 

læknað. Þau eru ekki bara að vera læknuð, þau eru að vera skírð af hinum Heilaga Anda. 

Það er undursamlegt. Ef þú færir bróðir minn Yong Jin hingarð yfir, veðja ég að hann 

muni vera læknaður. Plís færðu hann hingað fljótt. Móðir, ég mun láta þig fá lánaða 

bókina, ´Skírn af Ligandi Eldi. Ég vil að þú lesir þær fljótt og upplifir það!“ 

Ég las strax fyrstu bókina. Ég keypti þá restina af seríunni og kláraði að lesa þær allar. 

Innihald bókanna var sjokkerandi. Hjartað mitt þaut þegar ég gerði í flýtilega áætlanir. 

Eiginmaðurinn minn sem er pastor var óvænt á móti vitnisburðunum af bókunum. Þrátt 

fyrir hans andstöðu, krafðist ég innilega ákaft. Eiginmaðurinn minn gafst upp að lokum 

og við fluttumst í trú. 

Elsti sonur minn, Yoon Jin Seo var að þjást frá harkalegu þunglyndi í 23 ár. Til að segja 

sannleikann, var ég mjög hikandi þegar yngsti sonur okkar stakk upp á að koma með 

soninn minn, Yoon Jin, til Kirkju Drottins. 
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Sársauki barnanna okkar getur verið jafn sársaukanum sem við finnum þegar við erum 

hjálparlaus eða þegar við sjáum þau í sársauka. Þess vegna, hafði ég gert ákvörðun. 

Ákvörðunin mín var föst, ég var farandi að heimsækja Kirkju Drottins með syni mínum. 

Enginn var að fara að stoppa mig eð astanda í mínum vegi. 

Samt sem áður, höfðum við einhver óvænt atvik. Við höfðum enga hugmynd að við 

mundum mæta þannig mótspyrnu. Eiginmaðurinn minn er mjög greindur þegar það 

kemur að því að finna sína leið. Það skipti ekki máli hvort það er nótt eða dagur eða hvar 

hann er staðsettur. Hann er mjög góður í að finna sína leið um og skilja vegina. Af öllum 

okkar ferða atburðum, mættum við ómímyndunarlegum mótspyrnum og hindrunum alla 

leið til Krikju Drottins. Við höfðum mætt svakalegu magni af illum öndum vinnandi á 

móti okkur og þeir voru harkalegir. 



Þegar það kemur til landshlutans af Incheon, er ég mjög slæm með áttir í þeirri borg. En 

jafnvel ég var fær um að greina hvert við vorum að fara. Eiginmaðurinn minn var 

veltandi fyrir sér og keyrandi í hringi þegar við keyrðum í gegnum þoku í um 

klukkutíma. Við vorum keyrandi á sama veginum nálægt Kirkju Drottins í langann tíma. 

Við vorum stöðuglega farandi röngu leiðina og við keyrðum jafnvel í röngu áttina á 

einstefnu götum. Í öllu mínu lífi, hafði ég aldrey upplifað þannig keyrandi óreiðu. Þar 

sem illu andarnir hindruðu okkur frá því að koma í Kirkju Drottins, gerðum við okkur 

ljóst að Kirkja Drottins hafði til að bera kröftuga nærveru hins Heilaga Anda þar sem 

margir illir andar eru afhjúpaðir og kastaðir út. 

Ég fann út seinna að fólk frá allt út í gegnum landið hafði haft svipaðar reynslur. Þegar 

við komumst rétt svo til Kirkju Drottins, var það mjög seint og fyrirbæn hafði þegar 

byrjað. Þegar ég vitnaði kröftugu bænirnar af hrópandi út, féll kjálkinn minn. Hvað ég 

var að sjá var fram úr minni ímyndun. 

Fyrirbænar lið Kirkju Drottins fyrirbiður fyrir mörgu fólki. Þau hafa öll þeirra andlegu 

augu opin. Þau báðu sérstaka bæn fyrir fjölskylduna mína. Við sáum þá raunveruleikann 

af andlega sviðinu. Ég sá húsið mitt fyllt illum öndum, þeir voru jafnvel hangandi frá 

loftinu. 

Landsvæðið sem við lifðum í hafði eitt af mesta búddistamusterinu. Það er kallað Mitasa. 

Í því svæði, hafa mörg heimilishöld vandamál með alkóhól. Þar eru margir alkóhólistar í 

mínu nágrenni. Við hliðina á stóra musterinu, eru þar nokkur stór búddista musteri og 

galdramenn. Þeir framkvæma örlaga spár og framkvæma þeirra eigin kraftaverk. Þar eru 

mörg búddista musteri í okkar landsvæði. Ikkar landsvæði hefur verið erfðakenningalega 

skurðgoða tilbiðjandi svæði. 

Kirkjan okkar hefur verið stofnsett í um tvö ár. Ég hafði alltaf haft brennandi hjarta til að 

biðja. Ég reyndi mörgum sinnum að biðja á gólfinu á hnjánum mínum. En einhver ókunn 

orka hafði alltaf kúgað mig niður. Þess vegna, gat ég ekki beiði réttilega. Ég hafði alltaf 

séð eftir þesari ávöntun. Þegar við stofnsettum fyrst kirkjuna okkar, setti yngsti sonur 

minn, Yonn Jung, bókstafi kirkjunafnsins okkar upp á hlið veggjarins. Þegar hann var að 

koma fyrir stöfunum, heryði hann skyndilega kvenmannshlátur. Hláturinn var svo hár að 

houm fannst líkt og fjöllin væru að hristast. Sonur minn hvatti okkur til að biðja oft. 

Nóttina sem við komum að Kirkju Drottins, höfðu allir illu andarnir í mér brottrekist í 

gegnum tilveiðslu og lofgjörð. Hendurnar mínar byrjuðu þá að hreyfast á þeirra eigin. 

Hendurnar mínar hreyfðust frjálslega. Ég var dansandi í Andanum. Andinn minn og 

efnislegi líkaminn dansaði með gleði  sem var veitt af Guði. Ég trúi að það var fallegur 

dans. Ég einbeitti á Drottinn og gaf Honum allt mitt hjarta. Ég iðraðist með endalausum 

streumum af tárum. 

Mig mundi líka það að ræða dans hins Heilaga Anda eins og ég upplifði það. Í Kirkju 

Drottins, skiptir það ekki máli ef einhver er maður eða kvenmaður, öll þeirra hafa getuna 

til að dansa í Andanum. Ég heyrði að mismunandi gjafir geta verið greiniliegar á meðan 

að dansa. Við hliðina á fyllingu hins Heilaga Anda, getur dýrð, gleði, iðrun, lækning, 

frelsun frá illum öndum, eld þjónustu, og s. frv. verið fengið í gegnum dansinn. Á meðan 

í Heilaga dansinum mínum, eru hendurnar mínar reistar náttúrueðlilega á meðan ég flæði 



í tilbeiðslu og lofgjörð. Ég finn heitan eld feykjast í gegnum líkamann minn, allan 

líkamann minn frá fingurgómunum mínum til fótanna minna. Ekki einasti styrkur af 

mínum vilja var þar. Hinn Heilagi Andi snerti líkamspartana nákvæmlega. Ég hugsaði 

með sjálfri mér, ´Óh, hvernig getur líkmainn minn orðið svo léttur og frjáls? Hvernig 

getur hver einasti illu randi yfirgefið einn af örðum?´ það var svo undravert. Ég var 

meira sjokkeruð af Heilaga Rafmagninu og Eldi. Núna er mér loksins að líða verðug í að 

verða Drottins brúður. Sálin/andinn minn getur loksins verið fyllt/ur í hamingju og gleði. 
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Þegar ég hrópa út Heilagur Eldur á meðan í dansinum mínum í Andanum, verð ég hreinn 

eldboldi til þess punkts sem ég get ekki borið það í. Mér leið líkt og ég var drottingin af 

eldi. Einmitt á þeirri stundu, var ég fyllt með öryggi og mér leið líkt og ég gæti sigrað og 

unnið hvers konar hindrun. Mér leið líkt og ef ég hrópaði og kallaði út Heilagur Eldur, 

mundi það hreyfa hástæti Föðurins. Sameiginlega hrópandi bæn Kirkju Drottins er 

kröftugri en nokkurt annað bænahús, fundur, eða fasta sem ég hef upplifað. Ég var 

raunsæislega fær um að finna að þeirra bæn náði utanyfir flesta parta himnaríkis. 

Áður en ég hafði heimsótt Kirkju Drottins og upplifað Heilaga dansinn, var ég vön með 

hljóðlátri og íhugandi bæn. En eftir að dansa í Andanum, leið mér aldrey syfjað. Ég hélt 

að hljóðlát íhugandi bæn var besta bænin til að heyra rödd Drottins. En síðan ég byrjaði 

að dansa í Andanum og byrja að kalla út í bæn, fann ég það áhrifaríkasta og kröftugasta 

aðferðin af bæn. Við erum lifandi í síðustu dögunum og við erum mjög nálægt 

endurkomu Drottins. Prinsráðendur með þeirra illu anda reikandi í himnunum og 

jörðinni eru stöðuglega leitandi til að níðast á okkur. Ég hef gert mér ljóst og upplifað að 

hrópandi út í bæn og dansandi í Andanum er mjög mikilvægt í að sigra þá. 

Ég hef lifað hálft mitt líf innrameð Guðs Orsð og í hlýðni. Ég hef leitt þjónustuna okkar 

að berjast með enga hvíld heldur þráandi hjarta míns Drottins. Í raunveruleikanum, var 

harðstjórnar eðlið mitt hlykkjandi hugann minn og ég var ekki fær um að breytast. Út af 

þessum földu öndum, þrættu eiginmaðurinn minn og ég oft. 
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Í Kirkju Drottins á meðan í miðri bæninni, snerti hinn Heilagi Andi mig og þetta hélt 

áfram að okkar eigin kirkju. Á meðan í þjónustu og bænatíma, hef ég upplifað hópa af 

illum öndum yfirgefandi þegar ég hósta. Illu andarnir lifðu af líkamanum mínum í 

áratugi. Allir eiginleikar illu andnna hafa verið opinberaðir þar með taldir þessir sem 

gerði vegarstíginn á milli eiginmannsins míns og mín. Þeir höfðu ferðast fram og aftur á 

milli okkar tveggja. Þeir höfðu stuðlað að að við þrættum og reynt að leiða okkur til 

eyðileggingar. 

Í mörg ár, hafði herafli djöfulsins verið að verki í fjölskyldumeðlimum mínum. Þeir 

höfðu verið herkænskulegir og í gegnum mismunandi vegi byggt konungsríkið þeirra í 

okkur. Það var fram úr minni ímyndun. Ég gat eki hætt að vera hissa. Ég hafði gert mér 

ljóst að illu andarnir voru veiðandi sálir okkar. Guð elskar fjölskylduna okkar. Hann 

hafði læknað fjölskylduna mína. Ég er sannarlega þakklát Honum. 



Elsti sonur minn, Yoon Jin, er aðlaðaður til þjónustu Kirkju Drottin sem er fyllt með 

hinum Heilaga Anda. Kirkjan er full af glaðværri tilbeiðslu, lofgjörð, og umkringd af 

gleðilegri kæti. hann er núna í ferlinu af smám saman að breytast til bjarts gleðjandi 

persónuleika. Hann hefir verið frelsaður frá einmannalegu kringumstæðunum sínum af 

23 árum. Jesús læknaði hann ekki um leið. Ástæðan er að Drottinn vildi hverja bæn 

fjölskyldumeðlimanna minna til að vera fyllta til ákveðins stigs. Hann þráði að fá bænir 

sem voru sannarlega sorgmæddar. Hann þráði játningu með anda yfirbugaðan af iðrun. 

Þegar hver meðlimur fjölskyldu minnar fyllir bænir þeirra inntil bænakrukkunnar, sagði 

Drottinn að Hann muni fullkomnlega lækna son minn. Drottinn vildi líka sjá elsta son 

inn biðja fyrir sjálfan sig jafnvel þótt syni mínum skorti í mörgum vegum. 
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Að síðustu, mundi mig líka það að gefa þakkirnar mínar til Kirkju Drottins, Pastor Kim, 

Yong Doo, eiginkonu hansm og allra krikjumeðlimanna fyrir að biðja óendanlega og 

leiðandi elsta son minn, Yoon Jin og yngsta son minn, Yoon Hung með kærleika og 

umhugunar umsjón. Ég gef alla dýrðina til Drottins. Hallelújah! 

* Upplifandi Heilögu Logandi Eld Skírnina 

Tilfelli 4 – Borg Kwan Ju, Yong Doo dong, Einingar Sýnar Kirkja. Vitnisburður af 

Pastor Park, Inn Soo 
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Hallelújah! 

Ég gef alla dýrðina til Þrenningar Guðs fyrir að gefa okkur tækifærið að halda og klára 

síðustu endurlífgunar þjónustu í miðri náðinni. 

Það var í Júní af 2007 þegar ég mætti fyrst bókunum, Skírn af Logandi Eldi. Ég hafði 

keypt fyrstu bókina upphaflega frá bókabúðinni. Þegar ég las bókina, hugsaði ég með 

sjálfum mér. ´Vá, ég hef aldrey lesið neinn hlut líkan þessu  áður.´ Ég var sjokkeraður. 

En ég var ekki eins kappgjarn eins og ég ætti að hafa verið og í miðri bókinni, setti ég 

það í bókakassa nálægt skrifborðinu mínu. Ég frestaði hugsandi að ég mundi lesa það á 

seinni tíma. 

Um sex mánuðir höfðu liðið og ég var upplifandi einhverjar raunir innra með 

þjónustunni minni. Ég fer einhvernveginn í gegnum harðleika og ég fer stundum í 

gegnum frið. Á meðan í mínum upp og niður, hafði ég ennþá ekki misst hugsuninni af 

eldbókunum. 

Á 1ta Janúar, 2008, yfirgáfu djákni og eiginkonan hans sem voru trúfastlega þjónandi 

kirkjunni. Sem pastor, hafði ég alltaf þráð þau til að astanda fastlega á Orðinu. Ég hafði 

verið biðjandi fyrir þeim með mikilli áreynslu. En þegar þau yfirgáfu án þess að segja 

orð, fannst hjartað mitt tómpt. Hjartað mitt var sært og hjartað mitt varð biturt. Ég 

minntist þá eldbókanna. 



Í Mars 2008, byrjaði ég að lesa bókina einu sinni aftur á meðan í fyrstu vikunni af 

mánuðinum. Þegar ég las fyrsta helminginn af bókinni aftur, var ég yfirgnæfður og 

undrandi. Það var hreint sjokk. Á 7unda Mars, Föstudegi, bað ég og las bókina frá 

ræðupúltinu. Ég hringdi í Kirkju Drottins og spurði um Pastor Kim, Yong Doo. Það var 

hann sem pikkaðu upp símann. „Pastor! Ég mundi elska að heimsækja kirkjuna þína. Er 

það mögulegt?“ Hann svaraði staðhæfandi að hvaða tími sé mögulegur. 

Ég lét hann vita að ég muni heimsækja á 10nda Mars. Ég undirbjó fyrir ferðina og 

niðurhalaði korti frá internetinu. Ég var mætandi í árlega ræðufundi á fyrsta degi 

vikunnar í hverjum Mars. Ræðufundirnir voru Silchun Pastora Rannsókn í borginni Su 

won. Ég mætti á ræðufundinn og þegar það var búið hvatti ég eiginkonuna mína, Sul 

Hyang Oak og tengdarsystur mína, Pastor In pyong Tek til að meðfylgja mér á mína ferð 

til Kirkju Drottins. Ég fékk lánaðan bíl frá eiginkonu bróður míns sem var pastor líka. 

Þrjú okkar keyrðum þá til Kirkju Drottins notandi GPS kort. 

Á fyrsta deginum í Kirkju Drottins, þegar tilbeiðsla og lofgjörð hafði endað, fóru 

kirkjumeðlimirnir fyrir framan ræðupúltið. Þar voru bæði menn og kvenmenn sem héldu 

áfram þjónustunni með þeirra fallega Heilaga dansi. Dansinn þeirra var ólýsanlega 

fallegur. Það var alls ekki skrítið. Þegar ég hafði heimsótt þjónustu í Cho Lack Do 

fastandi bæna hús, hafði ég vitnað Heilagan dans. Ég hafði tekið eftir bræðrunum 

tilbiðjandi Drottinn á meðan þeir dönsuðu. Sjónin að fastandi húsinu hneykslaði mig alls 

ekki. 

Í minni kirkju, klöppum við á meðan við tilbiðjum og lofum Drottinn. Þap er bara 

eðlilegt og verknaður sem er alheimslegur. Flestar kirknanna, sérstaklega í Kóreu, hafa 

taktlegar hreyfingar á meðan í tilbeiðslu og lofgjörð. Þegar hinn Heilaga Andi gerir 

tilraun til að leiða dansinn, neitar margt fólk að þiggja það bara af því að þau eru ekki 

kunnug með það. Biblían skýrir frá að við ættum að tilbiðja og lofa um leið og við 

dönsum. Samt sem áður, höfum við aldrey framkvæmt það og höfum aldrey virkilega 

vitnað þaðþ Venjulega kirkjan skynjar það sem vandræðanlegt eða skrítið þegar einhver 

byrjar að dansa í Andanum. Þar eru dansar skapaðir af fólki til að tilbiðja og lofa 

Drottinn. Hversu miklu meir er það til að þóknast Drottni ef ahndahreyfingarnar eða 

dansinn er leiddur af hinum Heilaga Anda. Bara af því að við höfum ekki upplifað það 

persónulega gefur það okkur ekki réttinn til að sakfella fólkið sem dansar í Andanum 

frammi fyrir Drottni. 
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Ég mætti í alla nætur bænafundinn í Kirkju Drottins hvern Mánudag. Hvert skipti sem ég 

mætti, yfirfærði Pastor Kim, Yong Doo eldskírnina og smurningu. Hann mundi 

sérstaklega aðskilja hópa pastoranna og eiginkvennanna til að gefa eld. Eldurinn er 

yfirfærður frá höndunum hans til minna handar. Ég fann það snám saman verðandi 

sterkari hverja viku. Innan tíma, byrjuðu hendurnar minar að hreyfast náttúrueðlilega án 

míns vilja. 

Á síðustu vikunni af Mars, byrjaði Einingar Sýnar Kirkjan kvöld bæna fund. Við 

nefndum bænafundinn, Getsemane bænafundur. Við söfnuðumst saman að kl. 21 á 3ju 

hæð kirkjubyggingarinnar á Mánudegi og héldum áfram þangað til Föstudags. Við 



gerðum 30 mínútur af tilbeiðslu/lofgjörð, 30 mínútur af ræðu, og 30 mínútur af 

bænatíma. Eftir bænatímann, yfirfærðum við eld, það var tími af smurningu. Ég yfirfærði 

eld til allra sem höfðu mætt í kvöldbænina. Fólkið byrjaði að náttúrueðlilega hreyfa 

hendurnar þeirra. Þeir voru í byrjun ómeðvituð um handarhreyfingarnar þeirra. 

Hendurnar þeirra mundu skyndilega koma saman líkt og segull og þá breiðast til 

hliðanna. Þau héldu áfram að vera undrandu þegar hendurnar mundu frjálslega og 

náttúrueðlilega hreyfast. Við héldum áfram kvöldbænafundunum alla Mánudaga í 

gegnum Föstudaga. 

Ég ráðlagði kirkjumeðlimunum að fara til að kaupa seríurnar af eldbókunum. Ég hafði 

líka keypt sumar til að afhenda út. Við lásum öll bækurnar saman á meðan í 

biblíustúderingu. Þegar við lesum, komum við til að skilja að það er ekki auðvelt að 

eignast neinn hlut svo fljótt. Jafnvel ef einver er fær um að eignast gjöf eð akraft fljott og 

auðveldlega, getur persónan misst það bara eins fljótt og auðveldlega. Ef það getur 

opnast auðveldlega, getur það lokast auðveldlega. Við höfum gert okkur ljóst að ef við 

æfum heilagleika og höldum áfram að leita lífi af bæn og lesandi Orðið, mun það 

framleiða fastann grundvöll í trú. Við gætum haldið að það mundi vera fínt að fá okkar 

andlegu augu í einum andardrætti og að auðveldlega heimsækja himnaríki og helvíti. En 

ég hef gert mér ljóst að ef einhver fær gjafir eða upplifanir svo auðveldlega, mun það 

vera erfitt að viðhalda eða halda gjöfunum. Pastor Yong Doo Kim hafði prédikað á þetta 

efni. 

Blaðsíða 230 

Á 31ta Mars, Manudegi, fékk ég spádómleg orð frá Drottni þegar ég mætti í alla nætur 

bænafundinn að Kirkju Drottins. Drottinn vaktaði á meðan Hann leiddi yfir mitt 

heimilishald, þjónustu, og kirkju. Ég er mjög þakklátur Drottni. 

Drottinn sagði mér að Hann er ánægður með okkur (eiginkonuna mína og sjálfan mig) 

þar sem við heimsækjum staði til að biðja. 

Drottinn sagði að þar muni vera ávextir í framtíðinni. Þess vegna verðum við að þrauka. 

Drottinn vildi að við bæðum ákafar. 

Ég setti í beiðni til að hafa eld endurvakningu í kirkjunni okkar. Pastor Kim, Yong Doo 

sagði að hann mundi biðja um beiðnina. Hann gaf mér seinna svar. Hann setti 

dagsetningu fyrir 23ja Júní og 24ða, Mánudag og Þriðjudag, hvor um sig. Þegar 

dagsetningarnar voru settar, urðu unglingarnir í kirkjunni okkar undir árásum af illu 

öndunum. Illu andarnir notuðu mismunandi aðferðir til að ráðast á æskulýðinn. 

Fyrsta árás – Lee, Seh Young, nemandi í Sunnudagaskólanum okkar. Hún féll á jafnt 

lagðan asfaltveg. Vegurinn var beinn og laglega lagður. Þar var ekkert til að verða 

fótaskortur á. Þegar hún féll, braut hún og gerði sprungu í beinið á vinstri únliðnum 

hennar. Hún varð að hafa afsteypu á vinstri hendinni hennar í 3 vikur. 

Önnur árás – Park, Sang Ho er áttunda bekkingur í miðskóla. Hann þjónar í útsendingar 

herberginu í kirkjunni. Eftir tvær vikur af meiðslum Lee, Seh Youngs, féll Sang Ho á 

meðan hann var snjóbrettandi. Hann hafðu skaðað vinsrti úlnliðinn sinn. Sama 

sjúkdómsgreiningin sem Lee, Seh Young, gerði sprungu í bein og varð að vera í afsteypu 

í 3 vikur. Þegar hann kom fyrst að spítalanum, sýndi læknirinn honum röntgenmynd  Seh 

Youngs og læknirinn sagði honum að sprungan var mjög svipuð Seh Youngs. Sang Ho 



er mjög góður snjóbrettari. Hann hafði æft allan veturinn. Þap er mjög skrítið að hann 

hafi fallið á lágri hæð. Hallinn var alls ekki brattur. Hann flaug um 2 metra og féll. Þetta 

er hvernig hann varð skaðaður. 

Þriðja árás – Chae, Hyung Inn er fjórði bekkingur í grunnskóla. Hann spilar trommur í 

Sunnudagaskóla þjónustunni. Eftir viku frá meiðslum Sang Hos, féll hann frá láréttum 

slám og gerði sprungu í vinstri úlnliðinn sinn. Hann var í afsteypu í 3 vikur. 
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Fjórða árás –Kuack, Jae, Yun er nemandi í Sunnudagaskólanum okkar. Eftir þriðju 

árásina, skaðaði hún hægri fótinn sinn og þarfnaðist afsteypu. 

Fimmta árás –Park, Haam Bit er elsti sonurinn af einum pastorranna okkar. Hann spilar 

trommur og kennir. Eftir viku frá fjórðu árásinni, skaðaði hann öklann sinn og þarfnaðist 

afsteypu í 3 vikur. 

Sjötta árásin – Kim, Hyung Gon er áttundi bekkingur í miðskóla. Eftir tvær vikur frá 

fimmtu árásinni, skaðaði hann ökklann sinn. 

Sjöunda árásin – Yuh, Inn Gwang er fjórði bekkingur í grunnskóla. Hann er á 

tilbeiðsluliðinu. Hann var ósanngjarnt barinn upp af einhverjum yfirgangsseggjum í 

nágrannahverfinu sínu. Honum var hleypt inn á spítalann í þrjár vikur. 

Æskulýðurinn okkar voru ekki þeir einu sem voru hrjáðir af illum öndum heldur okkar 

fullorðnu líka. Á 5ta Maí, hafði kirkjan okkar skipulagt að hafa einhvert íþróttamót. Á 

meðan í undirbúningunum, komst manns sendifara hópur 1 og 2 saman fyrir einingu og 

fyrir fjödlafund. Þau höfðu gott mót. En áður en þeir aðskildust allir þeirra leið heim, 

fóru þeir allir til fiskimarkaðs eins djáknans og höfðu nokkur skot af alkóhóli. 

Þeir höfðu safnast saman í nafni kirkjunnar og samt hafði Satan verkað hans illa verk í 

miðjunni af þeim. Eftir að þeir höfðu hrasað, safnaði ég saman öllum sem fóru til að 

drekka. Ég lét þá iðrast fyrir þeirra verknaði. Hver þeirra undirritaði bréf af loforði að 

ekki frekka nokkurn tíman aftur. 

Við hliðina á vandamálunum, vorum við þegar andspænis öðrum erfiðleikum. Við 

höfðum byggt kirkjuna okkar í gegnum lán. Við fengum lánaðan peninginn frá Dae Gu 

Samvinnu Félagi í magni af einni milljón dollurum. Jafnvel þótt við vorum fær um að 

höndla vextina, höfðu sum flókin vandamál átt sér stað og við höfðum ekkert val nema 

að vanskila.Eignin var þá sett á uppboð sem gengur í veði. Á 14da Maí, 2008, var 

kirkjubyggingin okkar árangursríkt boðin upp til viðskipta framtaks. Við höfðum gert 

alla hluti til að bjarga kirkjubygginunni okkar innra með takmörk laganna. Samt sem 

áður, voru öll könnuð breiðstræti lokuð. 

Blaðsíða 232 

Þar voru bara tvær fyrir á undan endurvakningar mótinu og við höfðum enga lausn. Þess 

vegna, gáfum við allt til Drottins. Drottinn sem elskar okkur svo mikið er lifandi og við 

höfum von til að fara inní Hans konungsríki. Með þeirri von og kærleika, vorum við ekki 

kjarklau. Jafnvel þótt kikrjan okkarhafði verið uppboðin af, voru kirkjumeðlimirnir 

okkar sem mættu í endurlífgunar mótið gleðilegir og í friði. Það ssýndist á andlitum 

þeirra. 



Við höfðum verið biðjandi. Í raun, höfðum við verið alvörulega biðjandi jafnvel meir um 

leið og við bjuggumst við að framfara áfram með okkar framtíð. Við gáfum þakkargjöf 

til Guðs. Við byrjuðum endurvakningar mótið með erfiðleikum. 

Á fyrsta degi endurvakningarmótsins, vorum við ekki fær um að meta fjölda fólksins til 

að búast við. Sem afleiðing, keyptum við 200 bolla af núðlum fyrir snarl. Endurlífgunar 

mótið var ekki auglýst ekki heldur gerðum við opinbera tilkynningu. Við mátum 

gróflega að mögulega mundu 200 sýnast upp. En 700 fólk sýndist upp á tveimur dögum. 

Drottins kröftugi grimmilegi eldur var nálægur. Pastorinn sem við höfðum boðið til að 

tala sagði okkar að eldurinn í þessu móti var mjög sérstakur. Samt semáður, réðust illu 

andarnir á okkur til endans. Þeir höfðu líka ráðist á á meðan í endurlífgunarmótinu. 

Veðrið, ferska drykkjarvatnið, snarlið, vatnsmelónurnar, salernin, bílastæðið, 

loftskilyrðis tækin, rafmagns tækin, og sætavísarnir var allt gott. En við vorum hafandi 

vandamál með hljóðkerfið okkar. Okkur var létt hugsandi að allir hlutir væru góðir en 

hljóðkerfið okkar sem þakti svæði af 500 pyeongs var upplifandi tæknilegga erfiðleika. 

Okkur gat ekki hafa dreymt að það voru littlu börnin okkar sem höfðu slakað til 

hljoðútbúnaðnum. Deginum á undan endurlífguninni, fóru littlu börnin inntil 

hljóðútbúnasð herbergisins og spiluðu með tónjafnarana og blandarana. Á hverju 

Sunnudagskvöldi um kl. 20, mundum við halda manns klefa hópmót. Klefa hópurinn 

hittist til að gera biblíustúderingu og komast saman fyrir bæn. Börnin höfðu komið með 

feðrum þeirra á undan og hafa aldrey farið inntil hljóðútbúnaðs herbergisins áður. Ú af 

öllum heimsóknum, var þetta fyrsta skiptið sem börnin snertu hljóðútbúnaðinn. Þar sem 

við höfðum ekki notað hljóðútbúnaðinn undanfara endurvakningunni, vorum við ekki 

meðvituð af vandamálunum á undan endulífgunar mótinu. 
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Á mjög fyrsta degi endurlífgunarinnar, blés ójafnt hljóð magnarann. Með einum 

ræðumanni, framfórum við með endurlífgunina í erfiðleikum. En í miðjunni af öllu 

vandamálinu, var endurlífgunin á eldi. Fólkið sem mætti í endurvakninguna var hugnar 

fyrir hinn Heilaga Anda og sem afleiðing, voru þau fylt með Andanum og Hans náð. 

Á næsta deginum, í síðdeginu, kölluðum við verkfræðinginn til að leiðrétta vandamálin 

af hljóðkerfinu á undan kvöldþjónustunni. Á meðan í kvöld þjónustunni, var nærvera 

kröftuga elds hins Heilaga Anda stöðuglega veitt á okkur. Eftir kvöldþjónustuna kom 

seint nætur þjónustan meðfylgd með fallegum atburðum. Æskulýðurinn, menn, 

kvenmenn, og eiginkona Pastor Kims frá Kirkju Drottins dönsuðu fallega Heilaga 

dansinn. Þar var jafnvel Heilagur techno dans. Kirkjumeðlimirnir frá Einingar Sýnar 

Kirkju fylgdu því sama og byrjuðu að dansa í hinum Heilaga Anda. Sjónin var falleg. 

Eld bækurnar höfðu blaðað mismunandi tegundum gjafa og lækninga í gegnum hinn 

Heilaga dans. Ég hafði persónulega upplifað það. Ég hafði stífleika og sljóan sársauka á 

hálsinum mínum í einhvern tíma. En eftir að dansa í Andanum í um fjórar vikur og þegar 

ég mætti í Kirkju Drottins, yfirgaf sársaukinn. Enn fremur, hafði höfuðverkurinn og 

stífleikinn yfirgefið líka. Ég er staðfestandi að þar eru lækning og gjafir í gegnum 

Heilaga dansinn. 



Eftir hlétímann okkar, höfðum við einhvað snarl. Meðlimir Einingar Sýnar Kirkju 

kynntu talenturnar sýnar til að þoknast Drottni. Ég er glaður að þau eru hermandi eftir 

mér. Þau eru dýrmæt heilög sem eru fljót til að hlýða hvenær sem verkefni eða fyrirhöfn 

er sett á þau. Það skiptir ekki máli hvað ég bið, þau svara með amen. Ég er mjög 

þakklátur! Allir höfðu ástríðufullt tjáð sjálfa sig til Drottins. Sjónin var mjög gleðileg og 

þakklátasöm. Ég trúi sannarlega að Drottni okkar hljóti að hafa verið mjög þóknað. 

Blaðsíða 234 

Við héldum áfram með bænatímann. Bænin okkar fór djúpt. Við báðum á meðan við 

báðum alvörulega um okkar andlegu augu til að vera opnuð. Bænatíminn okkar 

samanstóð af þremur ólíkum setum. Engin andleg augu voru opnuð á meðan í fyrstu 

bænasetunni. Á meðan í annari bænasetunni, hafði heimsækjandi frá Kwan Ju sín 

andlegu augu opnuð. Enn fremur, gaf Drottinn okkur spádómleg orð í gegnum djáknu. 

Orðið var um kirkjuna okkar, Einingar Sýnar Kirkju. 

Spurning: Drottinn, hvað hugsar þú um Einingar Sýnar Kirkju? 

Svar: Ég mun vissulega blessa Einingar Sýnar Kirkju. 

Spurning: Munu allir meðlimirnir frá Einingar Sýnar Kirkju sem eru á ræðustólnum núna 

fara til himna? 

Svar: Þar er nokkurt fólk sem mun fara til heljar ef þau deyja í þeirra núverandi ástandi. 

Spurning: Afhverju er það, Drottinn? 

Svar: Þau virðast vera helguð og hlýðin á því ytra en þau eru hljóðlátir nöldrarar og 

kvartarar bak við lokaðar dyr. 

Spurning:Munu allir frá Einingar Sýnar Kirkju hafa þeirra andlegu augu veitt? 

Svar: Andlegu augu eiginkonu pastorsins munu vera opnuð. Hún verður að lifa lífinu 

sínu á hnjánum hennar biðjandi óstöðvandi. 

Spurning:Mun Eingingar Sýnar Kirkja upplifa endurlífgun? 

Svar:Kirkjan verður að verða eitt. Eiginkona pastorsins hefur gremju í hjartanu hennar. 

Endurlífgunin mun koma í gegnum æskufólkið. 

Spurning: Hvað mun Einingar Sýnar Kirkja verða? 

Svar: Hafið frið í sjálfum ykkur. Treystið á Drottinn og það mun vera leyst. Gefið það 

allt til Drottins. 

Spurning: Hjarta Pastorsins hlýtur að vera mjög þungt. Veðgengis uppboðið hlýtur að 

vera mjög stressandi. Hvað hugsar þú, Drottinn? 

Svar: Þar er á af uppsprettu vatni streymandi niður í andann hans. Drottinn er eins og er 

endurleysandi öll málefnin hans. 
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Þar eru fjórir nemendur frá mið og framhaldsskóla þráandi að fá gjöf tungutalsins. Þeir 

biðja innilega ákaft fyrir gjöfinni alla nóttina langa þar sem Sunnudaga skóla börnin tala 

í tungum. Frá alla nætur bæninni, höfðu þau öll fengið gjöf tungutalsins. Á Þriðjudegi, 



söfnuðumst við saman að kl. 18 og ég hvatti þau alvörulega að biðja í tngum í fjörtíu 

mínútur. Til þess að styrkja þeirra bæn í tungum, verða þau að halda áfram að biðja í 

tungum stöðuglega. Þess vegna, hvet ég þau þau stöðuglega ákaft til að biðja í tungum. 

Þau eru talandi í tungum mjög mjúklega einmitt núna. Þau eru mjög hamingjusöm og 

þakklát. 

Ég vona að vandamál Einingar Sýnar Kirkju finni fljótt endurlausn svo að við getum 

dýrðað Drottinn. Ég hef minnst á við djáknana og djáknanna að mig langar að halda 

annað endurlífgunar mót næsta ár í Febrúar. Þau voru mjög haminsgjusöm. 

Á meðan í okkar þriðju bænasetu, báðum við og undirbjuggum fyrir heimsókn til 

himnaríkis. Drottinn bað yfir eiginkonu pastorsins, Sul, Hyung Oak. Eftir stuttan tíma, 

hrópaði hún skyndilega, „Úgh!!“ Hún byrjaði að hristast og gráta. Hún var upplifandi 

helvíti. Eins og Drottinn spáði, höfðu andlegu augu hennar opnast. 

* Vitnisburður Frú Sul, Hyung Oak 

Í annarri vikunnu af Mars, Mánudegi, mætti ég í alla nætur þjónustu Kirkju Drottins með 

eiginmanninum mínum í mjög fyrsta skiptið. Frá fyrsta deginum, hafðiég beðið allt út í 

gegnum nóttina. „Drottinn, ef þú veitir mér ekki náð í dag, mun ég ekki fara til baka til 

Kwang Ju.“ Ég hélt áfram að biðja alvörulega. Ég bað fram úr kl. 5. Ég var sú eina eftir 

biðjandi. Á meðan í miðjri bæninni minni, kom Pastor Kim, yong Do næst mér og sagði 

að hann mundi biðja yfir mér. Ég lagfærði þá stöðuna mína og opnaði augun mín. 

En ég gat ekki séð pastorinn neinsstaðar nálægt mér. Ég hafði upplifað einhvað andlegt. 

Ef ég vissi að það sem ég var upplidandi væri andlegt, mundi ég ekki hafa opnað augun 

mín. Ég sá eftir því og fannst ég tóm. Afhverju opnaði ég augun mín? Ég byrjaði að biðja 

undanlætislaust. Eftir um tíma, kom Frú Kang, Hyun ja næst mér og yfirfærði hennar 

gjöf af Heilaga dansinum. „Frú Sul, ég yfirfæri allt sem ég hef á þig.“ 

Margir spurja mig núna ef ég er litla systir Frú Kang, Hyun Jas. Þau segja öll að okkar 

Heilagi dans sé mjg svipaður. Ég sagði, „Ég er svo heiðruð að vera álitin litla systir Frú 

Hang, Hyun Jas. Hún dansar fallega og náðarsamlega. Hún hefur margar kröftugar 

gjafir.“ 

Á öðrum degi endurvakningarinnar, höfðum við öll vonað að hafa okkar andlegu augu 

opnuð og vonað að okkur mundi vera veitt að heimsækja himnaríki þegar við báðum. Þá 

voru andlegu augun mín opnuð og ég vitnaði sálirnar sem voru að vera kvaldar í helvíti. 

Fyrsta sjónin mín var stór djöfull, kannski konungs djöfull. Hann var haldandi á stórum 

kaffibolla. Hann henti skóflu fullri af sykri gerðum úr fólki intil kaffibollans síns. Hann 

var njótandi og hvæsandi á sama tímanum. 

Ég sá Drottinn hryggjast yfir deyjandi sálunum í helvíti. Ég kveinaði mjög mikið. 

Hjartað mitt var í svo miklum sársauka um leið og ég vitnaði Drottinn að hryggjast. 

Blaðsíða 237 

Næst, sá ég púkana bindandi þéttilega fólk með reipum og dinglandi þeim. Púkarnir 

stungu þá á miskunnarleysislega með beittum járn steikarteinum. Þeir voru illkvitnislega 

hlægjandi. Ég sá frosið(harðnað eða stíft) fólk. Þegar fólkið var í frosnu ástandi, börðu 



púkarnir þá með stórri járn kylfu. Fólkið varð duft þegar þau voru barin. Það var grimm 

sjón. Hjartað mitt varð máttfarið. 

Ég sá djúpt mýri. Fólkið í mýrinni var að berjast til að komast út. Þau voru í kvölum. Ég 

gat bara séð andlit þeirra. Allur líkaminn þeirra var hulinn undir mýrinni. Ég sá stóra 

djúpa holu fyllta skordýrum. Ég sá fólk verandi stöðuglega ýtt inntil holunnar. 

Ég sá púka henda fólki eins og ef þeir væru spilandi búmerang. Þegar fólkið hitti 

vegginn, öskruðu þau í sársauka. Þau brotnuðu þá í hluta. 

Ég elska náttúrueðlilega börn. Ég uppfóstra eins og er og kenni börnum í kirkju. Ég boða 

fagnaðarerindið hvern Miðvikudag og Laugardag í skólum. Ég hef heyrt einhver börn 

segja, „Ég vil fara til heljar.“ Þau hafna fagnaðarerindinu. Ég var virkilega forvitin ef 

börn eru í helvíti. Svo ég spurði Drottinn. „Drottinn, fara börn til heljar?“ Drottinn sýndi 

mér þá börnin sem voru í helvíti kvalin. Þau hoppuðu í sársauka þar sem þau voru á 

toppi gríðalegrar hitaðrar steykingarpönnu. Pannan var hituð með eldi. Hjartað mitt var 

fyllt með sársauka. 

Á meðan í endurvakningar mótinu, bað djákna frá Einingar Sýnar Kirkju alvörulega til 

að hafa hennar andlegu augu opnuð. Með samúðarfullu hjarta, spurði ég Drottinn ef 

Hann gæti veitt beiðnina. Drottinn sagði að hún er eins og er í grimmri andlegri baráttu. 

Hennar þjónusta mun koma til að gerast í gegum kirkjupastorinn hennar. 

Blaðsíða 238 

Á meðal spádómlegu orðanna fyrir kirkju Einingar Sýnar, var okkur sagt að kirkjan muni 

upplifa endurvakningu í gegnum börnin. Þess vegna, spurði ég spurningu með tilliti til 

barnanna minna. „Drottinn, ég hef tvo syni. Hvor mun vera notaður?“ Drottinn svaraði, 

„Það er ekki þín áhyggja núna.“ 

Á Miðvikudegi, deginum eftir endurvakningarmótið, heimsóttum við aðra kirkju á 

veginum til flugvallarins. Okkur var gefið far til meðlima Kirkju Drottins. Að anddyrinu, 

voru nokkrir djáknar og æskufólk spjallandi. Ég sá þá stóran púka í miðjunni af þeim. Ég 

var mjög þreytt næsta daginn. Ég hvíldist og lagðist í herberginu mínu. Þetta var 

dagurinn sem fór vanalega út til að trúboða. Þar sem ég var þreytt, hikaði ég að fara að 

trúboða. Ég sá þá sýn. Ég sá púka að formast inntil vopnaðs herafla. Þeir gerðu árás í 

hópum. Ég fór strax upp og gerði sjálfa mig tilbúna. Ég fór þá ú að trúboða. Það fnanst 

eins og hlið helvítis væru að vera opnuð vítt. 

* Vitnisburður Djákna Kang 

Þegar fjölskyldumeðlimirnir frá Kirkju Drottin yfirfærðu eld, fundust hendurnar mínar 

líka segulstálum að dragast að þeim sjálfum. Fingurgómarnir mínir voru með stingi. Á 

meðan í tilbeiðsluþjónustunni, bað pastorinn mig að fara upp til ræðupúltsins. Ég dansaði 

í Andanum. Hendurnar mínar voru að hreyfast mjög mjúklega. Ég bað í hinum heilaga 

Anda. „Drottinn, plís hafðu handarhreyfingarnar mínar hreyfðar víðar og frjálslegra“ 

Hreyfingarnar af höndunum mínum urðu smám saman víðari. Þegar gestapastorinn bað 

yfir mér, leið mér líkt og ég væri haldandi á stórum bolta með báðum höndunum mínum. 

Upplifunin var nýleg og undraverð. 

* Vitnisburður Djákna Kim 



Á meðan í bæna tíma, var ég haldandi í hendi einhvers og hlaupandi um græna haga. Ég 

var hafandi góðan tíma. Þegar það var tími til að sjá helvíti, sá ég klettavegg sem hafði 

útsýni yfir stöðuvatn. Ég sá svart litaðan hníf skerandi handleggina af persónu. Hjartað 

mitt var í svo miklum sársauka. 

* Vitnisburður Djáknu Kwan 

Ef ég hefði ekki uppilifað eld endurlífgunar mótið, kannski, mundi ég hafa endað uppi í 

helvíti. Núna, verð ég fastlega að halda miðanum til himnaríkis og ég mun vera 

endurfædd sem barn Guðs. Ég mun setja alla mína áreynslu og samúð til að þóknast 

Guði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


