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Blaðsíða 2 

Kynning sem er mæ lt með 

Þó að Kirkja Drottins sé nýlega stofnsett kirkja og staðsett innan í verslunarhverfi, hjarðast 

útlenskir trúaðir ofan frá öllum heiminum til Kirkju Drottins. Fyrir hvaða ástæ ðu koma þau til 

að heimsæ kja Kirkju Drottins? 

Tíðu heimsóknir útlendinganna til margs konar mega Kóreskra kirkna eru svo fjölmargar að það 

er efitt að skilja til botns. Tilgangur mörgu heimsóknanna er að læ ra og skapa fyrirmyndarlíkan 

fyrir endurvakningu og vöxt innan þeirra eigin landa. Þetta fyrirbæ ri er mikil framsetning frá 

kirkjunum í Kóreu. 

Kirkja Drottins er jafnvel ekki íhuguð sem miðlungs eða mega stæ rðar kirkja. Enn fremur, er 

byggingin sem Kirkja Drottins er staðsett í jafnvel ekki byggð fyrir kirkju tilgang heldur frekar 

fyrir viðskipta tilgang. Kirkja Drottins hefur leigt þessa byggingu til að setja í gang kirkjuna. Engu 

að síður, eru margir útlendingar að hjarðast til Kirkju Drottins. 

Kirkja Drottins er staðsett á fimmtu hæ ð á leigðri verslunar hverfis byggingu í Simgok-dong. Hún 

er á gagnstæ rðu staðsetningunni af Incheon Seogu rétt við hliðina á slökkvilliðinu. Kirkja 

Drottins hefur orðstír af því að gera bæ nir yfir næ tur daglega í 365 daga á ári (Eldri/yfir Pastor 

Pastor Kim, Yong Doo). 



Fyrirbæ rið af daglegum og stöðuglegum flykkingum útlenskra trúaðra eru ekki auðveldlega 

séðar hjá neinum öðrum Kóreskum krikjum. Með mörgu útlendingunum sem eru nú þegar 

dveljandi í staðbundna svæ ðinu og sem eru mæ tandi og heimsæ kjandi Kirkju Drottins, eru þar 

ennþá margir ofan frá öllum heiminum sem halda áfram að koma og heimsæ kja Kirkju Drottins. 

Í um tuttugu og þrjú ár, hefur Pastor Kim, Yong Doo verið með umráð í og reikandi um 

verslunarhverfi til verslunarhverfa (Hans fyrri kirkja í kjallaranum var staðsett innan 

verslunarhverfis). Hvert skipti, stofnsetti hann með nýrri kirkju/staðsetningnu. Hann hafði leitt 

dæ migerðan reglulega þjónustu sem var ekki svo öðruvísi frá mörgum öðrum dæ migerðum 

kirkjum. En innan nána samfélags hans við Drottinn, byrja Pastor Kim, Yong Doo og með 

sjaldgæ fum fjölda ungmennum, að upplifa "Skíra með Logandi Eldi" bókar seríurnar sem eru 

næ gjan af andlegu reynslunum hans. Bókar seríurnar hafa breiðst fljótt út allt í gegnum Kóreska 

svæ ðið og allt út í gegnum heiminn. 

Þeir útlensku trúaðir sem hafa lesið allar fimm seríurnar af bókunum af "Skíra með Logandi Eldi" 

hafa hjarðast til Kirkju Drottins til að vitna vettvanginn af djúpa andlega sviðinu. 

Blaðsíða 3 

Þangað til núna, hafa bókar seríurnar orðnar svo vinsæ lar að þæ r hafa verið prentaðar og 

gefnar út tuttugu og þrisvar sinnum. Vegna ástríðufulla stuðningi margra trúaðra frá alls staðar 

ofan af landinu og allt út í gegnum heiminn, voru bókar seríurnar dreifðar innanlands og 

aðþjóðlega. Þetta hefur ollið mörgum trúuðum ofan frá öllu landinu og allt út í gegnum heiminn 

að hjarðast til Kirkju Drottins. 

Heilagir Erlendis frá Heimsæ kja Kirkju Drottins til að Vitna Vettvang Eld Skírnarinnar 

Jafnvel þótt Kirkja Drottins sé staðsett á svæ ði þar sem flutningur getur verið mjög erfiður fyrir fólk og 

þrátt fyrir allan óhentugleikann, og að kirkja sé að vera leigð innan í viðskiptabyggingu er skrítið fyrirbæ ri 

sem margt fólk ofan frá öllu landinu og yfir öllum heiminum munu hópast til. Orðið um heimsóknir fólks 

erlendis frá hefur breiðst út í gegnum alla Kóreu og út í gegnum heiminn. Krikja Drottins hefur orðið 

miðja athyglinnar frá Kóresku og trúarlegu stofnunum veraldarinnar. 

Á árinu 2012, opnuðum við þjónustu titlaða, Sérstök Þakkargjafar Samkoma. Á þessum sérstaka þjónustu 

degi, kom fólk frá yfir 40 ólíkum löndum að heimsæ kja. Fólk frá Englandi, Hollandi, Lúxemborg, Íslandi, 

Lýðveldinu af Suður Afríku, Ameríku, Malasíu, Cambódía, Hong Kong, Kína, o.s.frv. Það er mjög einstakt 

að fólkið frá mismunandi löndum hafði heimsótt Kirkju Drottins. Það er erfitt að telja upp nöfn 

þjóðernishópanna eða landanna sem hafa heimsótt Kirkju Drottins þar sem þau eru svo fjölbreytt. 

Þangað til núna, hava Asía, Evrópa. Afríka, Norður Ameríka, Suður Ameríka, o.s.frv. heimsótt Kirkju 

Drottins. 

Þrátt fyrir langa fjarlæ gð og mismunandi óþæ gindi urðu þau að snúa að veginum til Kirkju Drottins, ég 



velti fyrir mér afhverju þau mundu samt koma að heimsæ kja. Eins og er, hefur bara bók númer eitt af 

"Skíra með Logandi Eldi" seríunum verið prentuð og gefin út á Ensku. Eftir að fólkið frá mörgu löndunum 

hafði lesið bæ kurnar, byrjuðu þau að heimsæ kja Kirkju Drottins. En þegar bæ kurnar voru þekktar af 

Kóreufólki erlendis frá, höfðu þau byrjað að bjóða Pastor Yong Doo Kim til að halda endurvakningar mót 

erlendis. Þegar margir innfæ ddir trúaðir mæ ttu á mótin, höfðu þau breitt út orðinu um vakningar mótin 

til fólksins í kringum þau og þegar margt fleirra fólk heyrði um endurvakningarnar, mundu fleirri koma. 

Vegna áhrifa af stöðugum utanlandsvakningum, munu þar margir trúaðir erlendis frá sem munu koma 

og heimsæ kja Kirkju Drottins. 

Blaðsíða 4 

Verk Eld Skírnarinnar er Ennþá Brennandi Á framhaldandi án þess að Stoppa 

Þegar ég var að leiða nýlega stofnsettu kirkjuna staðsetta innan í verslunarhverfis byggingunni, hef ég 

aldrey stöðvað yfirnæ tur bæ n jafnvel fyrir einn dag. Kirkja Drottins biður stöðuglega 365 daga á ári. 

Kirkjan hefur aldrey upplifað að eld skírnin stöðvist jafnvel einu sinni. Staðsett næ st Kirkju Drottins er 

stór slökkvistöð. Það er kaldhæ ðnislegt að Kirkja Drottins sé staðsett næ st slökkvistöð. Þrátt fyrir að 

logandi heilagur eldur sé tendraður, hefur eld baráttufólkið aldrey komið til að slökkva eldinn. 

Jafnvel þótt Pastor Kim Yong Doo á ekki fínt útlítandi kirkju byggingu líkt og aðrar miðlungs og mega 

kirkjur, er hann að setja allar sínar áreynslur í að vera gestrisinn og styðja utanlands sendiboða og 

heilaga/r. Hann var of upptekinn til að hafa áhyggjur af uppbyggingu kirkjunnar. Hin ástæ ðan afhverju 

Pastor Kim Yong Doo hefur ekki sína eigin kirkjubuggingu er af því að hann getur ekki haft efni á því 

fjárhagslega. Eini hluturinn sem hann gat einbeitt sér að var að vera leiddur af Heilögum Anda með 

Heilaga Eldinum og andlegum aga/þjálfun. Hann er mjög ákveðinn um að halda utanlads endurvakningar 

fjöldafundi. Hann hefur hjarta til að fara hvert sem er til að halda endurvakningar fjöldafun ef einhver 

kallar. 

Flestar kirknanna þar sem Pastor Yong Doo Kim er boðinn til að halda endurvakningar fjöldafundi eru 

ekki Kóreskar kirkjur. Flestar eru útlendar kirkjur. Stæ rð kirkjunnar eða staðsetning er ekki áhyggjuefni 

fyrir þeirra ákvörðun. Pastor Yong Doo Kim setur ekki takmarkanir eða mæ likvarða/skilyrði. Hann fer án 

þess að takmarka sjálfan sig. Hann hefur farið til staða slíkra sem Afríku og Suðaustur Asísku 

frumskóganna, eyðimarkar, Mið Austurlanda, í gegnum hásléttur, Suður Ameríku, o.s.frv. Fjarlæ gð þess 

að ferðast til afviknu svæ ða heimsins er ómæ lanleg. Að auki, var hann í hæ ttu af því að vera virkilegt 

fórnalamb frá hryðjuverkaárás. Með margs konar snúningum og beygjum, er Pastor Kim Yong Doo vitnað 

um fagnaðarerindið. Verk skírnarinnar af heilaga eldinum er ennþá að halda áfram, reyndar, mun það 

ekki stoppa. 

Blaðsíða 5 

Trúaðir sem eru ekki hluti af pastorastöðu og pastorar erlendis frá sem hafa mæ tt andlegum reynslum 

með okkur í Kirkju Drottins mundu endurheimsæ kja kirkjuna okkar til að fá sömu andlegu reynslurnar. 

Hvenæ r sem fólki erlendis frá gerir beiðni um endurvakningar ráðstefnu, mundi Pastor Kim, Yong Doo 



heimsæ kja þau sama hvaða erfiðleikar hann gæ ti verið að horfast í augu við. En Pastor Kim, Yong Doo er 

að hreyfast samkvæ mt tímaáæ tlun sem var þegar skipulögð af Drottni. 

Þeir Heilögu Erlendis frá Vitna Þjónustuna sem hefur Næ rveruna af Skírn Heilags Elds 

Kirkja Drottins hefur ekki daglega eða vikulega fréttatilkynningu. Kirkja Drottins byrjar án 

fréttatilkynninga. Kirkjuþjónustan byrjar með ákaflegri og ástríðufullri tilbeiðslu. Eftir tilbeiðslu, biður 

Kirkja Drottins útlendingana að koma fram og kynna sjálfa sig. Einn gestur í einu er kallaður fram. Síðan 

bíður söfnuður Kirkju Drottins þau velkomin með hituðu hrópi og klappar til að uppörva þau. Kirkjan 

meðtekur þau með hjartafundinni velkomnun. Eftir kynninguna, stendur allur söfnuðurinn upp og heilsar 

hvoru öðru á meðan þau takast í hendur eða faðma hvorn annan. (Kirkja Drottins leyfir ekki ólíkum 

kynum að faðmast. Þeim er bara leyft að heilsast í hendur) Í því að tala til útlendinganna, reynir Kirkja 

Drottins að tala Ensku jafnvel þótt getan þeirra til að tala Ensku sé fátæ k. Vanalega, heilsast hinar 

kirkjurnar bara með augunum sínum eða einföldu handtaki. En Kirkja Drottins heilsast með hvoru öðru 

og vegna fjölda safnaðarins (um 300), þurfa þau minnst þrjátíu mínútur. Þrátt fyrir öðruvísi tungumál og 

öðruvísi húðlit, er vettvangurinn að hafa samfélag við hvort annað eiginleiki sem bara Kirkja Drottins á. (Í 

Kóreu, þar er engin kirkja með svo mörgum kynþáttum) 

Ó líkt dæ migerðu kirkjunum, hefur Kirkja Drottins stóla án fóta. Jafnvel þótt stólarnir hafi ekki fæ tur, hafa 

þau allavegana bakpanil svo að útlendingarnir geti auðveldað þæ gindin sín þegar þeir staðsetja bakið sitt 

á móti því. Gistingu er útvegað af kirkjunni innan kirkjunnar. Það er ekki eins gott og dæ migerð hótel eða 

mótel en fólkið sem heimsæ kir er mjög þakklát og glatt bara að vera fæ rt um að taka þátt í 

vettvanginum af skírn Heilags Elds. 

Blaðsíða 6 

Fyrir fólkið erlendis frá, til þess að hafa samband, er þeim útvegað með túlkunar vél. Svo þar eru engin 

óþæ gindi af því að hlusta og skilja Kóresku. Fagmannstúlkarar eru alltaf til reiðu. 

Eftir að heilsast, þegar fólkið tilbiður og singur fara þau aftur til sæ tanna þeirra. Þegar þau eru öll sest, 

gefa þau öll Guði dýrð þar sem þau klappa fyrir drottinn og þegar þau hafa klárað að hafa 

samfélag/heilsast. Næ st, slökkvum við ljósin af  innan kirkjuhelgistaðnum og byrjum sameingnar bæ n. 

Venjulega, gera aðrar kirkjur stuttar bæ nir. Þau biðja bar aí nokkrar mínútur. En Kirkja Drottins biður 

minnst þrjátíu mínútur og mest einn klukkutíma. Við gerum bæ nir sem fæ rir kröftugu skírnina af 

Heilögum Eldi. 

Ég hef aldrey séð kirkju sem biður kröftuglega og örvæ ntingarfullt fyrir Kóreuþjóðinni, hennar fólki, 

hinum kirkjunum og þjónum kirknanna þegar þau hrópa út. Ég var hissa. Kirkja Drottins hrópandi út 

meðalgöngubæ n er það sterkasta í heiminum. Við umvefjum bæ nirnar upp með tilbeiðslu og söngi. Þá 

förum við inní ræ ðuna. 

Vegna yfirlýsingunni af kröftugu ræ ðu Pastor Kim, Yong Doo ś, hrópa hinir heilögu erlendis frá út "Amen". 

Þau tjá að þeir kunna að meta og gleðina þegar þau hrópa út "Amen." Í fortíðinni, hafði Pastor Kim, Yong 

Doo leitt þjónustu með dæ migerðum ræ ðum. En eftir að hann upplifði Heilags Eld skírnina, yfirlýsir hann 



Guðs orð þar sem hann er leiddur af Heilögum Anda. Ú t af þessu, bregðast hinir heilögu frá Kóre og 

erlendis frá við með ástríðu. Þau hrópa áframhaldandi út "Amen." Ú tlendingarnir voru hrifnir með ræ ðu 

Pastor Kim, Yong Doo ś. Þeim voru svakalega brugðið þar sem ræ ðurnar sem þau eru vön að heyra voru 

miklu öðruvísi en þeirra pastorar. Ræ ður Pastor Kim ś hafa dýpt og það stingst inní hjörtun þeirra á 

öðruvísi hátt miðað við ræ ðurnar þeirra að heiman. 

Blaðsíða 7 

Söfnuður Kirkju Drottins Þjónar Ú tlenskum Heilögum 

Hingað til, hefur fleirra en tíu þúsund manns heimsótt Kirkju Drottins í Suður Kóreu. Jafnvel þótt gestirnir 

séu erlendis frá, meðhöndlar kirkjan eða þjónar þeim ekki neitt öðruvísi eða sérstakara en meðlimi kirkju 

Drottins. Engir gestir hafa kvartað eða nöldrað á meðan dvölin þeirra í Kirkju Drottins er heldur frekar 

hafa þau aðlagast og stillt sjálf sig mjög vel. Allir gestirnir kunnu að meta og tilbáðu á meðan dvölin 

þeirra var. Þau voru öll blessuð. Þegar hinir heilögu erlendis frá koma að heimsæ kja og til að vera skírð af 

Heilaga Eldinum í Kirkju Drottins, álítur Kirkja Drottins gestina eins og Drottinn hafi sent þau. Svo að 

söfnuður Kirkju Drottins þjónar þeim með einlæ gu hjarta. Þar sem það er samlífs lifnaður, verða gestirnir 

að sitja uppi með mörg óþæ gindi og fjölskylda Kirkju Drottins er meðvituð um þá staðreynd. Svo þegar 

kirkju fólkið athugar gestina, þjóna þau og hjálpa. Þau eru alltaf gefandi og fórnandi þjónustunni sinni til 

útlensku gestanna. 

Hinir heilögu erlendis frá hafa tæ kifæ ri til að upplifa Kóresku menninguna á meðan þeirra dvöl er. Þau er 

fæ r um að smakka slíkan mat sem núðlur af Kóreskum stíl, súpu, Kimchee o.s.frv. Þau eru mjög ánæ gt 

með slíkt tæ kifæ ri. Á meðan þeirra dvöl í Kirkju Drottins er, eru þau ekki bara blessuð andlega heldur eru 

þau líka að fá að upplifa Kóresku menninguna. Þau álíta dvölina sína innan kirkju Drottins sem mjög 

dýrmæ ta. Ó stöðvandi heimsóknir heilagra erlendis frá til Kirkju Drottins hefur orðið almenn jafnvel núna. 

Kirkja líkt og Kirkja Drottins er mjög sjaldgæ f. Það er ein af ástæ ðunum afhverju Kóresku og alþjóðlegu 

trúarhringirnir eru að taka eftir Krikju Drottins. Meðlimir Krikju Drottins eru alltaf tilbúnir að meðtaka 

hvaða gesti sem er erlendis frá. Söfnuðurinn þráir að bjóða velkomna útlensku gestina með betri 

auðveldleika og menningarlegum tengslum til að upplifa bæ tt samfélag við þau í Drottni. Ég óska að þar 

munu verða fleirri kirkjur líkar Kirkju Drottins stofnsettar. Ég er dreymandi um fleirri sannar kirkjur eins 

og eru í Postulasögunni til að vera stofnsettar. 

-Formlegur Aðstoðarforstjóri Kristilegs Fréttablaðs, Eins og er Forstjóri Fréttaumfjöllunar á Verkefnis 

Tímum, Lee, Joon Ho 

Blaðsíða 8 

Opnunar Skrif 

Harmljóðin 2:18-19 "Hrópa þú hátt til Drottins, þú mæ rin, dóttirin Síon. Lát tárin renna eins og læ k 

dag og nótt, unn þér engrar hvíldar, auga þitt láti ekki hlé á verða. 19 Á  fæ tur! Kveina um næ tur, í 

byrjun hverrar næ turvöku, úthell hjarta þínu eins og vatni frammi fyrir augliti Drottins, fórnaðu 

höndum til hans fyrir lífi barna þinna, sem hnýga magnþrota af hungri á öllum stræ tamótum." 



Forvitnislega og í trú, vildi ég þekkja vettvang óstöðvandi baráttanna á milli herafla Guðs og heralfa 

mirkursins. Þetta er ástæ ðan afhverju ég hef hoppað inní þessa tegund af þjónustu. Afleiðingin er að 

vitna og upplifa áframhaldandi yfirnáttúrulega atburði. Þegar meiri tími fer hjá og þegar fleirri dagar fara 

hjá, áttu fleirri af yfirnáttúrulegu atburðunum sér stað og þeir voru fram úr ímyndun okkar. Slíkt andlegt 

flæ ði hefur haft áhrif á líf beinu fjölskyldu minnar og allra kirkjumeðlimanna á svakalegan hátt. Þetta 

hefur orðið tæ kifæ ri til að vitna kraft fagnaðarerindisins með skírleika. Við verðum að setja niður 

hugmyndir okkar og kennistæ rðir um að bara líkamlega sterkt og heilbrigt fólk sé fæ rt um að 

framkvæ ma daglega yfirnæ tur bæ naþjónustur. Hvort sem persóna er líkamlega hraust eða ekki, erum 

við öll veikar verur sem getum orðið þreytt og hrasað. Margt fólk erlendis frá hefur spurt okkur hvernig 

einhver mundi meðtaka kraft Heilags Anda. Hvernig er einhver að meðtaka lykilinn til að hafa andlegu 

augun sín afhjúpuð. Hvenæ r sem þau spurja þessara spurninga, mundi ég svara með sömu spurningu til 

þeirra. 

Í yfir tuttugu, hafði ég sljóa þjónustu. Á seinni táningsárunum mínum, byrjaði ég að elska yfirnæ tur 

bæ naþjóunstu. Bæ navaninn yfir nótt þar sem seinni táningsárin mín voru drifkraftur sem gerðu mig að 

þeim sem ég er í dag. Guð hafði aldrey þráð friðsæ la örugga þjónustu heldur frekar, skapaði Hann alltaf 

og aðlagaði andlegt spennuástand með prófum að leynast í kringum okkur. Guð hafði leyft illum öndum 

að ráðast á okkur og til að drepa okkur á öllum tímum. Ú t af slíkum kröfum, höfðum við aukið lengd 

bæ natímans okkar. Daglega, mundum við vitna undvaverða Vilja Guðs að vera rosalega og mismunandi 

uppfylltur. 

Blaðsíða 9 

Við, manneskjur, viljum gera hluti á þæ gilgan hátt og lifa auðveldu lífi. En Drottinn gerir beiðni um að við 

lifum lífum okkar árásargjarnt og bardagagjarnt. Það er góð ástæ ða fyri því. Allir vita að heimurinn er 

undir stjórn illu andanna. Illu andarnir hafa svakalegt hatur gagnvart okkur. Þess vegna, reisa þeir beint 

og óbeint mörgt mikil atvik. Þeir blekkja Kristna og vegna þeirra þegjandi herkæ nsku, hefur áhrifakraftur 

illu andanna djúplega ráðist inn í líf þeirra Kristnu. 

Jeremía 42:20 "Þér stofnið lífi yðar í hæ ttu með því að blekkja sjálfa yður. Þér senduð mig sjálfir til 

Drottins, Guðs yðar, og sögðuð: Bið fyrir oss til Drottins, Guðs vors. Skýrðu oss nákvæ mlega frá öllu 

sem Drottinn, Guð vor, segir, og vér munum breyta eftir því." 

Á augnablikinu sem við meðtökum Drottinn, erum við að vera aðskilin frá fólki heimsins og verða 

sérstakt fólk sem Guð hefur útvalið. Enn fremur, ef við biðjum ákaflega og trúum, getum við orðið 

jafnvel meira sérstök. Í gegnum bæ nir okkar, hefur Guð hjálpað okkur að vinna yfir illa heraflanum. 

Molastæ rðar trúin okkar hefur vaxið svo mikið að við erum núna gerð í leynivopn til að ráða við anda 

myrkursins. Það er ekki auðvelt fyrir okkur að finna út hvað á að biðja um/gera beiðni, hvers á að leita, 

og hvar á að banka. 

blaðsíða 10 

Drottinn lofaði að ef við bæ ðum um, mun Hann gefa okkur það. En mörg okkar eru í miðri nóttinni og í 



myrkrinu. Einhver sagði, mikil trú mun gera sinn sanna lit greinilegan þegar úrslitaástand kemur upp. 

Þegar biblían staðhæ fði, biðjið, leitið og knýið á, þýðir þetta að við munum gara í gegnum margar raunir 

og villur. Við verðum að biðja um þangað til við fáum svar. Við verðum að leita þangað til vð finnum og 

við verðum að banka þangað til við höfum það opnað. Ég skil að það er ekki að fara að vera auðvelt en 

það verður að vera í fylgd með okkar virkjuðu trú. Þetta mun vera vegur fyrir okkur til að lifa.  Bæ nir 

okkar eru biðjandi um, leitandi og bankandi, þá mun raunveruleikinn okkar breytast. Þegar við 

fjárfestum tímanum okkar í bæ n, yfirkomandi ákafa erfiðleika, og upplifandi og villur, munum við þróa 

sterka þétta andlega vöðva. Enn fremur, á þeirri stundu sem Eldur Heilags Anda hellist niður á okkur 

með kröftugum neista, munum við byrja Heilags Eld þjónustuna. 

Guð gefur einstaklingum erfið vandamál. En Hann gefur okkur ekki svar sem haldreipi. Engu að síður, líkt 

og prédikari sem undirbýr að dreifa út spurningarprófi, hefur Hann líka undirbúið svar. Hann hefur 

lykilinn að lausninni. Ú t af margs konar vandamálum biðjum við meira og förum inní dýpri trú. Enn 

fremur, mun Heilagur Andi umbreyta okkur. Þess vegna, látum okkur ekki vera í slíku flýti til að meðtaka 

svar/lausn jafnvel ef það þarf að taka langan tíma og jafnvel ef það lítur út fyrir að hafa frestast.... 

Jafnvel á þessari stundu, mun fólkið sem er staðsett innan fátæ ks umhverfis en ennþá yfirkomandi alla 

erfiðleika finna fjársjóðinn sinn. Mig líkar að gefa huggandi orð til að styrkti þá. 

Blaðsíða 11 

Exodus 2:23-25 "Mörgum árum síðar dó Egyptalandskonungur. Ísraelsmenn stundu undan 

þræ ldómnum og kveinuðu og neyðaróp þeirra steig upp til Guðs. 24 Þegar Guð heyrði kveinstafi þeirra 

minntist hann sáttmála síns við feður þeirra, Abraham, Ísak og Jakob. 25 Guð leit til sona Ísraels og 

birtist þeim." 

Ég hef varið svo miklum tíma í bók 6. Verkið frá þjónustunni hefur aukist og orðið fjölbreytt. Ég hef orðið 

mjög upptekinn. Þegar ég fer um löndin, borgirnar, bæ ina og öll horn heimsins til að veita Heilaga Eldinn, 

hefur tíminn liðið svo mikið. Ég held að erfða letin mín var ein af ástæ ðunum afhverju bók 6 hefur verið 

frestuð svo mikið... Þar að auki, hafði herafli Satans uppstillt sér á móti okkur allstaðar. Við vorum ekki 

meðvituð um þá. Þeir höfðu unnið skemmdarverk á okkur magsinnis. Eftir eftir allt, vegna bæ na frá 

lesendum Eld bókanna, hefur bók 6 núna verið gefin út. Í gegnum þessa bók, mundi mig líka að sýna 

þakklátasemina mína til þeirra sem hafa verið að biðja fyrir bók 6. 

Ég gef alla dýrðina til Drottins af því að Hann er sá sem hefur hjálpað okkur að komast út úr ráðabruggi 

púkanna og þeirra herkæ nskubrögð hafa endað til einskis. Drottinn gefur okkur alltaf sigurhróp. Ég er 

þakklátur hinum helmingnum mínum, eiginkonunni minni. Hún hefur erfiðað með mér. Ég er líka mjög 

þakklátur uppörvun barnanna minna og þeim heilögu sem hafa tekið þátt í að erfiða með mér. 

-Suður In-Cheon Shim Gok Dong, Pastor Kim, Yong Doo- 
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blaðsíða 16 

Skilaboð Heilaga Eldsins 

Markús 3:8-12 " frá Jerúsalem, Ídúmeu, landinu handan Jórdanar, og úr byggðum Týrusar og Sídonar 

kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. 9 Og Jesús bauð læ risveinum sínum að 

hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldinn þrengdi eigi að honum. 10 En marga hafði hann læ knað og því 

þustu allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. 11 Og hvenæ r sem menn, sem haldnir voru 

óhreinum öndum, sáu hann féllu þeir fram fyrir honum og æ ptu upp: "Þú ert sonur Guðs." 12 En Jesús 

lagði ríkt á við þá að  þeir gerðu hann eigi kunnan." 

blaðsíða 17 

1 Alvarleiki Syndarinnar og Sönn Iðrun 

blaðsíða 18 

1. Alvarleikinn af Synd Mannsins 

Ö ll spilling og siðspilling mannsins byrjaði þegar synd fór inn í heiminn. Á bak við tjöld syndarinnar, er þar 

tilvera púka að leynast um. Synd treðst í gegn inní öll sviðið af skapgerð og persónuleika mannsins. Fyrir 

þessa ástæ ðu, byrjaði maðurinn og hans nákvæ mlega ákveðna samband til Guðs að vera brenglað og 

hafði farið ranglega. Orð manns, hegðun, hugur, og hugsanir hafa farið afvega og snúist. Ekki bara með 

lygum og hræ sni, hjarta mannsins hefur orðið myrkvað að þeim punkti að að menn njótja jafnvel að 

syndga. 

Rómverjabréfið 1:21-24 "Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki tignað hann sem Guð né þakkað honum 

heldur fylltu þeir hugann af hégiljum og skynlaust hjarta þeirra  hjúpaðist myrkri. 22 Þeir þóttust vera 

vitrir en urðu heimskingjar. 23 Í stað þess að tilbiðja dýrlegan, eilífan Guð hafa þeir tilbeðið myndir af 

dauðlegum mönnum, fuglum, ferfæ tlingum og skriðkvikindum. 24 Þess vegna hefur Guð látið fýsnir 

þeirra til saurlífis ná valdi yfir þeim svo að þeir svívirtu líkami sína hver með öðrum." 

Rómverjabréfið 1: 28-32 "Fyrst menn hirtu ekki um að þekkja Guð sleppti hann þeim á vald ósæ milegs 

hugarfars. 29 Þeir urðu fullir alls kyns rangsleitni, vonsku, ágirndar og illsku. Þeir eru öfundsjúkir, 

morðfúsir, deilugjarnir, sviksamir, illgjarnir, bakbítar. 30 Þeir eru guðshatarar, oflátir, hrokafullir, 

gortarar, hrekkvísir, óhlýðnir foreldrum, 31 óvitrir, ótrúir, kæ rleikslausir, miskunnarlausir. 32 Þeir vita að 

Guð dæ mir rétt og að allir, sem slíkt fremja, eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki 

góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum." 

blaðsíða 19 

Í dag, gæ ti biblían vitnað um ákveðna verknaði sem eru synd og sem eru að hellast út frá fólkinu. En 

mikilvæ gara, bendir biblían út tilhneigingu mannsins til að syndga sem er falin innra með okkur. Fólk 

hefur illkvittin hjörtu til að hata og þrá til að myrða hvort annað. Fólk tilhneigist til að dæ ma, koma fram 

við aðra með fyrirlitningu, gagnrýna, hafa andlegt framhjáhald o.s.frv. Geta fólksins til að sakfella annað 



fólk hefur þróast hæ kkandi. Á dögum Jóhannesar Skírara, hvað var hluturinn sem var sannarlega 

þurfandi fyrir Ísraelítana? Ú t af sindar eðlinu sem hafði sest að í svo langan tíma innra með hjörtunum 

þeirra, gátu Ísraelítarnir ekki lengur orðið Guðs fólk. 

blaðsíða 20 

2 Fæ rið þess vegna Fram Ávöxt  Verðugan Iðruninni 

Postulasan 13:24 "En áður en hann kom fram,  boðaði Jóhannes öllum Ísraelslýð iðrunarskírn." 

Rómverjabréfið 2:5 "Me harðúð þinni og iðrunarlausa hjarta safnar þú sjálfum þér reiði á reiðidegi, er 

réttlátur dómur Guðs verður opinber." 

Lúkas 3:7 "Við mannfjöldan, sem fór út til að láta skírast af honum, sagði hann: "Þér nöðru kyn, hver 

kenndi yður að flýja komandi reiði?" 

Á dögum Jóhannesar Skírara, þegar Saddúkearnir og Farísearnir komu til að vera skírðir, kastaði 

Jóhannes Skírari þeim burt þar sem hann talaði meinfýsið til þeirra. Ástæ ðan fyrir því afhverju hann 

kastaðai þeim burt is af því að Jóhannes Skírari gat ekki búist við neinni únsuögn af mögulegum ávexti 

verðugum iðruninni til að vera fæ rður fram af þessu trúræ kna fólki. Samkvæ mt handskrifuðu Ísraelsku 

erfikenningunni, á tímum Jóhannesar Skírara, voru þar mörg ávaxtartré emð svo mörgum blómum 

blómstrandi. En í raunveruleikanum, báru flest þeirra ekki neinn ávöxt. Mörg tré að blómstra blóm 

brugðust í að bera ávöxt eða fæ ra fram ávöxt. Í dag talar biblían og leggur áherslu á að f́æ ra fram þess 

vegna ávöxt verðugan iðruninni .́ Margt fólk heldur að iðrun sé ytri tilfinningar verknaður eða gefa 

bendingu. Þau halda að það sé ytri líkamlegur verknaður með mörgum táur og hori. En margir ná ekki til 

þess punkts að gera fasta ákvörðun með því að nota viljastyrkinn sinn eða frjálsa vilja. 

blaðsiða 21 

Einstaklingsiðrun er þarfnast en ennfremur er samansafnaðar iðrun þarfnast. Í fortíðinni og í mörgun 

tilfellum, hélt fólk að berandi fram ávöxt iðrunarinnar sé að biðja alla nóttina langa og hrópa út með 

mörgum tárum. Bara þá í gegnum slíkan verknað trúðu þau að þau mundu meðtaka náð Guðs til að fæ ra 

fram ávöxt iðrunarinnar. En sönn iðrun er að nota sinn eigin viljastyrk eða frjálsa vilja til að hafa fasta 

ákvörðun líkt og eyðslusami sonnurinn sem hafði komið aftur til föður síns. (Lúkas 15:18) Við verðum að 

komast af staðnum sem læ tur okkur syndga áframhaldandi. 

Lúkas 15: 18-20 "Nú tek ég mig upp, fer til föður móns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað á móti 

himninum og gegn þér. 19 Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af 

daglaunamönnum þínum. 20 Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu sá 

faðir hans hann og kenndi í brjósti um hann, hljóp og féll um háls honum og kyssti hann." 

blaðsíða 22-23 

3 Kona fremur hórdóm 



Kannski, var ein af ástæ ðunum að Farísearnir, Saddúkearnir, og sumir af Gyðingafólkinu létu Jóhannes 

Skírara tala meinfýsið til þeirra vegna ljómandi og mikilfenglega útlítandi flíkanna þeirra og þeirra 

hræ snara virðuleikahegðun þar sem Jóhannes Skírari yfirlýsti fagnaðarerndi iðrunarinnar og í íklæ ddu 

kamelshári borðandi engisprettur og villihunang. En þetta trúræ kna fólk hafði birst í eyðimörkinni  

klæ tt fínlega með hræ snarahegðun. Kannski, reyndu þeir að eiga Konungsríki  Guðs, auðæ fi, og 

velgengni heimsin á sama tímanum. En ólánsamlega, er þetta algjörlega ómögulegt. 

Jakobsbréf 4:4-5 "Þið ótrúu, vitið þið ekki að vinátta við heiminn er fjandskapur gegn Guði? Hver sem því 

vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. 5 Eða haldið þið að ritningin fari með hégóma sem 

segir: "Þráir Guð ekki með afbrýði andann sem hann gaf bústað í okkur?"" 

Ef við þráum sannarlega að iðrast, verðum við fyrst að kasta burt hamlandi hræ snina innra með okkur. 

Harkalega gagnrýni Jóhannesar Skírar hafði hott naglann rétt á höfuðið. Þetta trúræ kna fólk hafði líklega 

falið slálft sig tímabundið. Með óvildargremju í leynum gagnvart Jóhannesi Skírara, þau höfðu byrjað að 

vinna samsæ ri gegn honum. Þetta trúræ kna fólk hreinsaði ekki hjörtun sín til að gera það hreint og 

heilagt. Þau höfðu deiliskipt hjörtu. Þau gátu ekki harmað til að hafa hjarta í eftirsjáariðrun. Þau voru 

standandi á styttri leið til spillingar. Til þess að iðrast sannarlega, verður maður að taka af hræ snisklæ ðin. 

Ef einhver vill ekki taka af hans/hennar hræ snisklæ ði, þá er það betra að gera ekki tilraun til neinnar 

hræ snislegrar bendingar. Bara haldast óiðrandi og vera tortímt með eldinum á endanum. Mér finnst 

Jóhannes Skírari hafa hrópað á slíkan hátt. 

"Iðrist! Konungsríki Guðs er uppá okkur!" 

4 Guðs Þreskigólf 

Á dögum Jóhannesar Skírara, var andlegi raunveruleiki Ísraelsmannanna engu betri en gildi algengra 

steina sem voru á veginum. Andlegi raunveruleikinn þeirra var vonlaus. Þeir voru lifandi innan um 

risastóra villu eða misskilning haldandi að þeir sjálfir væ ru afkomendur Abrahams. Hver var lausnin sem 

þeir þurftu virkilega? Þeir voru gripnir af hræ sni svo lengi og með trúræ knum venjuathöfnum. Og samt 

voru þeir ennþá segjandi fólki að þeir væ ru afkomendur Abrahams. Til að sannarlega játa slíkar syndir er 

mjög erfitt. Þetta er afhverju Guð hefur ákveðið á þreskigólfið. Hann hafði sent Jesú og Heilagan Anda. 

Hann byrjaði þá varpskóflufjarlæ gjunina. 

Þar er bóndi og hann staðsetur exi um rótarsvæ ðið á trénu. Hann er tilbúinn til að höggva niður trén. 

Bóndinn er að meta trén. Þar eru tré sem eru til að vera hoggin niður bráðum. Þar eru tré sem eru til að 

vera fylgst með aðeins lengur og þar eru tré sem verða að vera hoggin niður um leið. Kannski, er hann að 

setja merki á trén og setjandi trén í röð ákvarðandi hvert þeirra mun vera hoggið niður fyrst. Trén hafa 

ekki neina hugmynd ef þau eru að vera merkt eða fylgst með þeim. Jóhannes Skírari hrópaði aldrey út 

fyrir fólkið til að reyna að iðrast eða taka þeirra tíma í það að iðrast. Þar sem þar var ekki mikill tími 

eftirliggjandi, hafði hann varað fólkið til að iðrast samstundis. En á þeim tíma, hélt Gyðingafólkið að þau 

höfðu mikið næ gan tíma. Það sama er með okkur í dag. Fólkið heldur að það hafi mikið nóg af tíma eftir 

til að iðrast. 



blaðsíða 25 

5 Mismunurinn á Milli Vatns Skírnar og Eld Skírnar 

Hvað er vatnsskírn? Það er undirbúningsferli af því að meðtaka eldskírnina. Þegar við erum skírð í vatni, 

þýðir það að við höfum iðrast í almenningi með mörgu fólku vitnandi. Í ferli vatnskírnarinnar, erum við 

að játa syndina okkar. Þessi helgiathöfn er líka tákn og eiður sem við erum að segja í að við munum ekki 

syndga meir. Þess vegna, er eiginleiki vatnskírnarinnar þessi: Guðs orð fæ rir sannfæ ringu á samvisku 

einhvers og opinberar synd. Þegar þetta á sér stað, mun persónan verða ný persóna. En skírn Jesúsar, 

sem er skírn Heilags Anda mun gera eiginleika Heilags Anda og Eldsins greinilegan. Heilagi Eldurinn mun 

brenna synd og þegar þetta á sér stað, munu engar leyfar af synd verða eftirskildar. Við getum þvoð hluti 

í vatni í daglegu lífunum okkar. En slíkt sem gull, silfur, og brons mun ekki hafa óhreinleika þeirra 

fjarlæ gða með vatni. Fráhreinsunarferlið til að hafa óhreinleikana fjarlæ gða verður að vera í gegnum hita 

og eld þar sem frumefnin eru bræ dd og hreinsuð. Við endan á ferlinu ávinnum við hreinleika. Það er bara 

í gegnum þessa aðferð að óhreinleikar eru fjarlæ gðir. Það er það sama með fólk. Heilagi Eldurinn mun 

breyta eðlislæ gu gæ ðunum eða kjarna persónunnar. 

1 Korintubréf 3:13-15 "þá mun verk hvers um sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða það í ljós, af því að 

hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er 14 Ef nú verk einhvers fæ r 

staðist, það er hann byggði ofan á, mun hann taka laun. 15 Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða 

tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi." 
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6 Þola út Varpskóflufjarlæ gjunina 

Bóndinn sem var að fresta þreskjuninni byrjar loksins að þreskja. En þar sem hveitið og hismið var svo 

blandað saman, var það erfitt að sortera. En Guð sem er bóndinn er sérfræ ðingur í að sorterun og 

aðskilnaði. Til þess að við getum orðið hveiti, verðum við virkilega að reiða okkur og treysta bara á Guð. 

Við verðum fyrst að þola eldheita varpferlið. Guð gerir það öruggt að Hann afhjúpar syndina okkar og þá 

er þreskitíminn nálæ gur. Guð dæ mir alla hluti byggt á Hans hlutlausu skoðun. Raunverulega varpið er að 

afhjúpa földu syndina okkar og þá að byrja hreinsunarferlið. Frammi fyrir Guði, er fólkið sem felur 

syndina sína álitið sem hismi. Guð vegur okkur ekki af efnislega líkamanum okkar heldur vegur Hann 

okkar innra slíkt sem skapgerð, ráðvendni, trúfestu o.s.frv. 

Daníel 5:25 "Þetta er það sem ritað var: mene, mene, tekel ufarsin." 

Þegar við erum skírð af heilaga eldinum, munu tveir flokkar verða greinilegir. Einn er greinileikinn á 

hveiti og hinn er greinileiki á hismi. Að verða Guðs eigið fólk er ekki auðveldur hlutur og er ekki einfaldur 

hlutur. Til þess að við getum orðið Hana eigið fólk, verðum við að leyfa Heilögum Anda að fara inn í 

okkur og brenna allar faldar syndir, skapgerð okkar, og tilhneigingar okkar. Drottinn og Heilagur Andi 

afhjúpa syndina okkar frá dýpsta innri partinum af sjálfum okkur. 
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Við vitum öll að keyra án ökuskírteynis er ólöglegt. Hvað við þráum og í öllum sviðum lífs okkar verður að 

vera keyrt og stjórnað af Drottni. Engu að síður, erum við annþá hreyfð og keyrð af okkar holdlegu 

skapgerð. 

Á seinna haustinu, eru bara þroskuðu uppskerurnar uppskornar. Alveg eins og uppskerurnar, verðum við 

líka að vera þroskuð. Bara þessir sem hafa orðið heilagir og þessir sem eiga persónuleika Drottins munu 

fara  inn í geymsluherbergi himnaríkis sem fullþroskuð uppskera. Ferlið sem þroskar uppskeruna eru 

sólarljós og næ ringarefni. Það er það sama með okkur. Í miðri náð Guðs og Orði, mun þjálfun og bæ n til 

Guðs þroska okkur. Guðs þreskivallar gólf er staðurinn þar sem þú munt meðtaka aga. Á þessum stað, 

erum við daglega sorteruð út. Þegar við byrjum að vetia athafnasamt að bera út orð Guðs í okkar 

daglegu lífum, mun heafli óvinarins og herafli holdsins reyna að hindra okkur. Þess vegna, verðum við að 

standa andspæ nis og berjast við þessa herafla á meðan við erum styrkt af náð Hans. Þegar þetta á séðr 

stað, mun persónueðlið okkar þroskast réttilega. Ávextirnir sem eru ekki réttilega fullþroskaðir og 

ófullkomnir munu hafa fátæ klegt bragð. Þessi tegund af ávexti mun ekkihafa neitt gildi eða hafa réttilegt 

verð. Það er sami hluturinn með trúartraustið okkar og trúnna. Ó þroskaða og ófullkomna trúartraustið 

og trúin okkar mun kvelja eða gera sjálf okkur vesæ l. Enn fremur, munum við kvelja og gera hitt fólkið í 

kringum okkur vesæ lt líka. Þú getur ekki gleypt óþroskaðan ávöxt eða uppskeru, en ef þú gerir það, munt 

þú hafa magaverk. 

Allir hlutirnir eru ekki gefnir okkur bara af því að við þurfum þá. Allir hlutirnir eru gefnir okkur samkvæ mt 

þörf Guðs og þeir eru gefnir bara um stund. Efnishlutirnir, kirkja kringumstæ ður, fjölskylda, börn, vinnan 

okkar o.s.frv. Af því að fólk útreiknar ytra ástandið sitt, misskilja þau oft og gera mistök. Þess vegna, 

verðum við að fæ ra fram ávöxt iðrunarinnar. Við erum fæ r um að vera skírð í vatni og við verðum svo að 

vera skírð af heilöga eldinum. Skírnin af heilaga eldinum mun brenna burtu eðlislæ ga 

mannseiginleikann/kjarnan og fallna eðlið svo að hjörtun okkar munu vera breytt í Guðs hjarta. Þetta er 

afhverju við verðum að vera fyllt með Heilögum Anda og Hans eldi. Hallelújah! 
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Lúkasarguðspjall 12:49-50 ""Ég er kominn að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég, að hann væ ri þegar 

kveiktur! 50 Skírn á ég að skírast. Hversu þungt er mér, uns hún er fullnuð." 
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Kafli 2 

Illur Herafli, Eiginleiki og Stöðuuppröðun 

1. Eiginleiki Púkans 

Esekíel 28:13-19 "Þú varst í Eden, garði Guðs, þakinn alls kyns dýrum steinum: rúbín, tópas og jaspis, 

krýsolít, karneol og ónyx, lapís, granat og smaragð, og skartúr gulli, hamrað og grafið, var eign þín, sett 

á þig daginn sem þú varst skapaður. 14 Ég gerði þig að verndarkerúb, þú varst á heilögu fjalli guðanna, 

gekkst innan um glóandi steina. 15 Breytni þín var flekklaus frá sköpunardegi þínum þar til misgjörð 



fannst hjá þér. 16 Vegna verslunarumsfiva þinna fylltist þú ofríki svo að þú syndgaðir. Þá rak ég þig, hinn 

verndandi kerúb, og rak þig af guðafjalli, burt frá hinum glóandi steinum. 17 En fegurð þín fyllti þig hroka 

og þú spilltir visku þinni vegna ljóma þíns. Ég fleygði þér til jarðar, fyrir fæ tur konunga, svo að þeri gæ tu 

notið þess að horfa á þig. 18 Þú vanhelgaðir helgidóma þína með þinni miklu sekt og óheiðarlegum 

viðskiptum. Ég lét því eld brjótast út í þér. Ég gerði þig að ösku á jörðinni fyrir augum allra sem horfðu á 

þig. 19 Allar þjóðir, sem þekktu þig, hryllti við þér. Endalok þín skelfa, þú ert með öllu horfinn." 
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Jesaja 14:12-19 "Nú ertu fallin af himni, ljósberi, sonur morgunroðans. Nu ert þú að velli lagður, 

sigurvegari þjóðríkja. 13 Þú sagðir sjálfur við sjálfan þig: "Ég skal stíga upp til himins, ofar stjórnum Guðs, 

þar skal ég reisa hásæ ti mitt. Á þingfjalli guðanna tek ég mér sæ ti, yst í norðri. 14 Ég skal stíga ofar 

hæ stu skýjum, líkjas Hinum hæ sta." 15 En þér var varpað niður til heljar, í hina dýpstu gryfju. 16 Þeim 

sem líta þig verður starsýnt á þig, þeir virða þig vandlega fyrir sér: "Er þetta maðurinn sem skók alla 

jörðina, lét konungsríki riða? Hann gerði jörðina að eyðimörk, reif niður borgir og sleppti föngum sínum 

ekki heim." 18 Allir konungar þjóðanna hvíla í viðhöfn, hver í sínu grafhýsi, en þér var fleygt út án 

greftrunar eins og ómerkilegri hríslu. Lík veginna þekja þig, þeirra sem lagðir voru sverði og steypt var 

niður í grjótið í gryfjunni eins og fótum troðnu hræ i." 

Sakaría 3:1-2 "Því næ st lét hann mig sjá Jósua æ ðsta prest, þar sem hann stóð frammi fyrir engli Drottins 

og Satan honum til hæ gri handar til þess að ákæ ra hann. 2 En Drottinn mæ lti til Satans: "Drottinn ávíti 

þig Satan! Drottinn, sem útvalið hefir Jerúsalem, ávíti þig! Er ekki þessi eins og brandur úr báli dreginn?"" 

Opinberunarbókin 12:7-9 "þá hófst stríð á himni: Míkael og englar hans fóru að berjast við drekann. 

Drekinn barðist og englar hans, 8 en þeir fengu eigi staðistog eigi héldust þeir heldur við á himni. 9 Og 

drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla höggormi, sem heitir djöfull og Satan, honum sem 

afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum var varpað niður á jörðina, og englum hans var varpað niður 

með honum." 

blaðsíða 32 

Esekíel 28:12 ".......Þú varst líkan fullkomnleikans, fullur af visku og undurfagur í fegurð." 

Júdasarbréf 1:6 "Minnist englanna sem ekki gæ ttu tignar sinnar heldur yfirgáfi eigin bústað. Guð hefur 

geymt þá í myrkri í æ varandi fjötrum til dómsins á deginum mikla." 

Efesusbréfið 6:10-13 "Að lokum: Styrkist nu í Drottni og krafti máttar hans. 11 Klæ ðist alvæ pni Guðs til 

þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. 12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af 

holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar í 

himingeymnum. 13 Takið því alvæ pni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og 

haldið velli þegar þið hafið sigrað allt." 
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Sérstaklega, í Efesusbréfinu 6:10-13, er útskýrt um púkalega uppröðu og stöðukerfi hópanna sem eru að 

starfræ kja prinsríkjenda stöðurnar, hópana sem eru eftir að grípa kraft, og enn fremur, talar ritningin um 

ríkjendurna af myrkri þessa heims og andlega illkvittni á háum stöðum. Fyrir utan þessa hópa, eru þar 

margar fleirri tegundir af hópum og stöðum fram úr ímyndun okkar. Þeir hafa sína eigin niðurröðun, flýta 

fyrir andlegri byggningarsamsetningu, samsetningarkerfi og samsetnignarbreyting. Þeir hafa kraftinn til 

að hæ kka í tign öll þessi kerfi og samsetingar. Illu andarnir, herafli Satans, og Satan sjálfur hafa framið 

mikla synd. Djöfullinn hafði reynt að verða eins og Guð. Sem afleiðing, var Satan kastað út frá himnum. 

Núna, reynir Satan að sigra börn Guðs. Satan hefur orðið æ gileg hindrun til að komast yfir fyrir trúaða 

áður en þeir eru fæ rir um að fara inn í himnaríkis. 

Það eru hlutir sem ég vil tilgreina mest áríðandi og tafarlaust. Það er um að afhjúpa eiginleika illu 

andanna skýrast og nákvæ mast. Það eru engar bæ kur sem afhjúpa skýrt, nákvæ mt, og akkúrat eiginleika 

óvinarins nema biblían. Staðreyndin er að hver sem trúir á Drottinn, þeir sem eru kristnir hafa kraft til að 

standa andspæ nis þessum svívirðilegu herafla. Það eru ákveðnar aðferðir sem Guð vill hagnýta með Sitt 

fólk á þessu sviði. Guð leiðir Sitt fólk á fjölbreyttum háttum. Guð gæ ti gefið sumu af Sínu fólki til að verða 

píslarvottaðir. Á hina höndina, gæ ti Guð falið suma af Sína fólki á öruggum stað eins og Guð faldi Jeremía. 

En eins og ég sjálfur þar með taldir meðlimir Krikju Drottins, leyfir Guð okkur að mæ ta beint herafla 

djöfulsins  til að berjast. Samt, heldur fólk fast í þeirra eigin þröngu skoðun og fordóma. Þegar við 

berjumst við illu andana raunsæ islega og raunverulega, er þar mikil pressa. Margir pastorar frá 

nágrannakirkjunum með safnaðarmeðlimina sína skoða okkur með fyrirlitningu og líta á okkur eins og 

við séum dulræ nt og trúræ kið ofstæ kisfólk. Þau skoða okkur eins og að við höfum afhjúpað fávísu 

greindina okkar. 
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Í dag, eiga margir hugræ nir sjúkleikar sér stað. Ég held ekki að neinn geti skilið alvarleika hugræ nna 

sjúkleika nema þeir sem eru að upplifa það og fjölskyldurnar sem eru að þjást saman með það. Þegar illir 

andar koma leynilega á milli, munu óímyndunarlegu eftiráhrifin eiga sér stað áframhaldandi. Starfshæ ttir 

geðspítala eru að einangra og útvega geðsjúkdómameðferð með pillum. 
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2. Djöfull, vopnaður hatri 

1 Pétursbréf 5:8-9 "Verið algáðir, vakið. Ó vinur yðar djöfullinn, gengur um sem öskrandi ljón, leitandi að 

þeim, sem hann geti gleypt. 9 Standið gegn honum, stöðugir í trúnni, og vitið, að bræ ður yðar um allan 

heim verða fyrir sömu þjáningum." 

Opinberunarbókin 12:12 "Fagnið því, himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jöðrunni og hafinu því að 

djöfullinn er stigin niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma." 

Mörgum Kristnum líkar ekki við það að bera framkvæ ma verkið að kasta út púkum. Þeir eru óviljugir að 

taka þátt í þessu sviði. Enn fremur, hafna þessar týpur af Kristnum þessu efni með því að kynna margs 

konar ástæ ður og dæ mi. Þessar týpur af Kristnum eru bara að eltast eftir þjónustunni af Orðinu. En 



biblían tilgreinir skýrt, 

"Eyðileggjandinn vopnaður hatri hefur birst! Hlustið Kristnir! Verið skynsamlegir og aðgæ tnir!" 

Hvað munu þeir eyðileggja? Hvern munu þeir ráðast á? Illkvitni djöfulsins sem freistar er vituð nú þegar 

fyrir öll okkar í gegnum biblíuna. Djöfullinn nálgast okkur heillandi. Hann kemur sem verjandi og hann er 

í forna höggorminum. Djöfullinn ræ ðst á syni og dæ tur hins mest há sem hafa lifað lífinu sínu með 

fullvissu um hjálpræ ði. Hann vill spila líkinda leikinn með þau. 
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Djöfullinn mundi hvísla, H́eldur þú að þú getir öðlast hjápræ ði? Hefur þú jafnvel fullvissu um hjálpræ ði? 

Þú ert ekki fullgildur! Þú munt ekki öðlast hjálpræ ði lifandi lífinu þínu slíku sem þessu! 

Éins og það hefur verið, dreifir Satan sæ ðinu (hismi) á meðan hann spilar leikinn af því að henda teningi. 

Hann spilar líkindaleikinn með því að freista. Hann eiðileggur fjölda af fólki Guðs með því að láta þau 

missa fullvissuna í hjálpræ ðinu sínu. 
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3. Þjónustan sem Leysir frá Herafla Djöfulsins 

Lúkasarguðspjall 11:21-23 Þ́egar sterkur maður, alvopnaður varðveitir hús sitt, þá er allt í friði sem 

hann á 22 en ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann tekur sá alvæ pni hans er hann treysti á og 

skiptir herfanginu. 23 Hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, 

hann sundurdreifir.  ́

Guð hefur skapað alla hluti með skipulagsröð, jafnvæ gi, og samræ mi. Hann leiðir alltaf alla hluti á slíkan 

máta þar með talið persónukerfi fólks, hugræ nt svið eins, og allar sögur heimsins. En við verðum að vita 

að það sem Djöfullinn þráir er að eyðileggja og skemma líkama okkar, hugarfar, andleika, og efnislega 

heiminn okkar. Hann eyðileggur með því að leiða fólk í áttina að neikvæ ðni í öllum hlutum. Stundum, er 

illkvittið fólk fæ rt um að stjórna góða fólkinu. Núna er það almennur hlutur að djöfullinn dulbýr Guðs 

þjónustufólk sem réttláta verkamenn og spillir þeim. 

2 Korintubréf 11:13-15 Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn er taka á sig mynd postula 

Krists 14 Og ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd 15 það er því ekki mikið, 

þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlæ tisþjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæ mt verkum þeirra. 
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Eyðileggjandi aðferð djöfulsins er að bera út lygaorð sem sýnast rökrétt, vandlega skipulagður 

dulbúningur, og blekking. Með þessum aðferðum, móðgar hann Guð og biblíuna. Djöfullinn ógnar 

börnum Guðs óendanlega með því að hagnýta þessar aðferðir. Á þessum punkti að skrá niður bók sex, 

hef ég heyrt fréttir um sjálfsmorð fræ grar leikkonu sem leiddi til þess að annað fólk fylgjandi því sama og 

fremjandi sjálsmorð sjálft. Við megum ekki afneita staðreyndinni að það eru illir andar sem eru á bak við 

þessa atburði. 



Þegar Guð framkvæ mir og afrekar góðu áæ tlunina Sína gagnvart heiminum, notar Hann ílát. Þessi ílát 

eru fólk. Þessi ílát eru ekki aðalveldis eða greint fólk heldur frekar fólk sem mun alltaf bregðast við 

breytilegri trú, fólk sem vex í trú, fólk sem veit hvernig á aðbeita trúnni þeirra, fólk sem er viljugt til að 

taka áhæ ttu. Þessar eru týpur af fólki sem Guð hagnýtir. Guð hagnýtir fólk sem hefur háan möguleika á 

því að taka þátt í öllum hlutum. Þessu fólki er gert ráð fyrir að vera Kristnir. Guð hefur veitt úthlutað 

verkefni til hinna Kristnu. Ú thlutaða verkefnið er að leita árásagjarnt og rannsaka herafla djöfulsins og 

illa anda sem er bara borin kennsl á óskýrt, óhlutbundið, og bara til í ímyndun kristinna. Ú thlutaða 

verkefnið okkar er að leysa kúguðu sálirnar. Fólk má ekki endurmeta fólk sem er nú þegar að 

framkvæ ma þjónustuna af því að kasta út púkum til að frelsa bæ ldar niður/kúgaðar sálir. 

Jesús tilgreindi í biblíunni, "Ekki fagna af því að illu andarnir hlýða ykkur; fagnið af því að nöfn ykkar eru 

skráð á himnum." Þetta þýðir ekki að við æ ttum ekki að fagna þegar illu öndunum er kastað út og þegar 

að fólk er sett frjálst. Þetta ákveðna ers er um okkar einstaklings samfélag á milli Guðs og okkar. Hann 

þráir að við fögnum sambandinu okkar við Guð. 

Lúkasarguðspjall 10:20 "Gleðjist samt ekki af því, að andarnir eru yður undirgefnir, gleðjist öllu heldur af 

hinu, að nöfn yðar eru skráð í himninum." 
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Núna, erum við að ná loka úrslita ástandi. Þar er stór munur á því að bara mæ ta í kirkju sem almennur 

ḱristinn  ́og að verða sannur kristinn. Við verðum að gera okkur ljóst hversu erfitt það er að verða 

sannur kristinn fyrir þig og mig. Við verðum að berjast góðu baráttunni og það er einn hlutur sem ég vil 

leggja áherslu á. Það er ekki gert ráð fyrir að við fæ rumst áfram í áttina að hvíld og öryggi í burtu frá 

andlega stríðinu heldur er gert ráð fyrir að við séum í Hans hvíld og öryggi í miðju stríði. 

Við verðum að berjast og keppast að með áreynslu þangað til þess dags sem við öðlumst kórónuna 

okkar! Talandi til sjálfs míns, "Sálin mín, Þar er fjölmargur óvinur að nálgast í áttina að okkur! Her 

syndarinnar er að gera árásagjarna árás." 

Einhver sagði einu sinni, "Herafli illu andana skapa stakan úrslita atburð til að skapa harmleikjar 

fyrirbrigði til að leiða margt fólk til helvítis. Við höfum ennþá svo mikð verk að gera." 
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Illar Tilfinningar 

Við erum fæ r um að rannsaka  nálæ gt og óbeint herafla illu andana í gegnum skritað Orð Guða. Í 

biblíunni, er eiginleiki djöfulsins og hans staða ekki skrifuð sérstaklega og né í smáatriðum. Bara í 

gegnum athafnasemi djöfulsins og hans karakter erum við fæ r um að álíta óbeint. Spillti engillinn varð 

djöfullinn og þessar upplýsingar eru að nokkru leyti skráð í fyrsta hluta biblíunnar. 

Þegar við erum andspæ nis Satan og hans illa herafla, munum við vera fæ r um að greina að hver og einn 

þeirra hefur þeirra eigin persónuleika og líkt og manneskjur eiga tilfinningar. Þeir hafa sinn eigin stíl af 



næ mum tilfinningum. Þeir framkvæ ma margs konar athafnasemi og hafa ofbeldisfullar skapgerðir. Þessi 

heimur er þeirra aðal starfsakur. Þegar þeir heimsæ kja helvíti og jörðina fram og aftur á öllum tímum, í 

gegnum vantrúaðan og heimsmenninguna, blekkja djöfullinn og heraflinn hans fólk með öllum aðferðum 

og leiðum. Herafli illu andanna fer inní mannslíkamann til að stjórna og afreka þeirra vilja. Og ef það er 

mögulegt, þráir herafli illu andanna að eiga útvalda fólk Guðs með því að ráðast á þau. Þess vegna, ef 

Kristnir keppist ekki að með áreynslu og setja allan styrkinn sinn í að verjast árásirnar af snúna og flýjandi 

höggorminum, munu þeir vera á lista slysafórnalamba. 

Jesaja 21:1 Á þeim degi mun Drottinn með hinu harða, mikla og sterka sverði sínuhegna  Levjatan, 

hinum flughraða dreka, Levjatan, hinum bugðótta dreka, og bana sjóskrímslinu. 
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Það sem ég er um það að segja þér er ekki fræ ðilæ rdómslegt eða guðfræ ðilegt, heldur í staðinn, er ég að 

fara að segja þér reynslurnar sem ég hef haft innan Kirkju Drottins. Hvert og einasta tilfelli sem ég hef 

stangast á og verið andspæ nis á móti herafla djöfulsins er frá fyrstu hendi. 

Allar reynslur eru frá biblíunni og byrjuðu frá biblíunni. Sextíu og sex bæ kur Gamla og Nýja 

testamentisins hafa í það minnsta þrjátíu þúsund löforð um að veita kraft og svar til okkar. Þessi loforð 

eru ennþá til að eiga raunverulega við jafnvel í dag. Það er risastór munur á milli okkar rauveruleika og 

loforða Guðs. Síðan er þar staðhæ fing á milli raunveruleika okkar og Hans loforða. Staðhæ fingin er 

trúarbæ nin okkar. Með trúarbæ ninni, munum við draga úr skarðinu og þetta er okkar starf til að ljúka 

við. 

Hvernig og með hvaða hæ tti getum við gripið loforðið af því að kraftur Guðs verði greinilegur og til að 

hagnýta í þessum óvissa raunveruleika? Þetta er úthlutaða verkefnið og klípa fyrir þá sem langar að 

öðlast kraft Guðs. Orðið segir að konugnsríki himinsins þolir ofsa og að ofsinn muni taka það með afli. Ef 

þú gerir ekki neitt heldur situr þæ gilega í sófanum þínum, mun kraftur Guðs ekki fara inn í þig og HANN 

mun ekki leyfa það heldur. Þar sem við, meðlimir Kirkju Drottins, vorum langandi og að þrá til að sjá 

himnaríki og í gegnuim aðferðirnar af því að öðlast sigursæ lar baráttu á móti illu öndum myrkursins í 

miðri starfsemi Satans og ytri geymnumm, örvaði Guð forvitnina okkar. Í gegnum forvitinina okkar, leyfði 

Guð andlegar blessanir og að við upplifðum himnaríki. 
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5.   Ágreiningur við Djöfulinn 

Guð hefur leyft mér persóulega að upplifa hörmulegu vettvanga helvítis. Hann skipaði mér að afhjúpa 

raunveruleikann af helvíti. Með andlegu augunum mínum opnuðum, ar ég heimsæ kjandi helvíti daglega. 

Á þessum heimsóknardögum til helvítis, var ég andspæ nis djöflinum allan tímann. Herafli djöfulsins dró 

og kvaldi mig. ÞAr voru tímar sem ég var fæ r um að skynja líkamlega skinnið miitt snertandi skinn 

djöfulsins jafnvel í veraldlega ástandinu mínu og bara með líkamlegum augum opnuðum. Þessi tegund af 

atburði átti sér stað um þrisvar sinnum. Persónulega, var fyrsta opinberlega mót við djöfulinn fyrir 

framan hástæ ti Guðs. Í bók 3 af Logandi Eld seríunum og á blaðsíðu 182, er það að nokkru leyti skráð. Á 



árinu 2005, 15ánda Mars, á Þriðjudegi, hafði ég mæ tt konungi púkanna, Satan, sjálfan í fyrsta skipti fyrir 

framan hásæ ti Guðs. Það var eins og atburðurinn sem átti sér stað í Jobsbók kafla eitt versi sex. Svipað 

ástan hafði átt sér stað. Ég hafði aldrey í mínum draumi búist við slíku ástandi. En það hafði. Annað og 

þriðja mótið fylgdi eitt á eftir öðru á einum stökum degi. Jafnvel þótt það gerðist fimm fyrir fimm árum, 

man ég það skírlega og nákvæ mlega þar sem það var þvílíkur atburður sem gengur fram af manni. Þessi 

atburður hafði verið grafinn og insiglaður innra með mér. 

Á þessari ákveðnu nóttu, kallaði ég og bað út. Bara til að hvílast um stund, hafði ég lagt sjálfan mig á 

langa viðar kirkjustólnum sem var staðsettur fyrir framan ræ ðustólinn um kl 4:00. Ég var bara að koma 

úr því að upplifa helvíti. Veraldlegi líkaminn minn var örmagna. Einhverir kirkjumeðlimanna höfðu farið 

heim, en ég var í bötnunaráastandi með eldi Heilags Anda, blóði Jesú, og með mörgum öðrum 

mismunandi vopnum komandi niður frá himnum. 
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Allur líkaminn minn var fylltur heilgöum eldi og andlegri orku. Þá sá ég fyrir mér hvern meðlim Krikju 

Drottins í huganum mínum. Þegar ég var að sjá þá fyrir mér, hugsaði ég um au eins og þeir væ ru 

bæ nahermenn sem voru að framkvæ ma andlegan hernað. Ég var stoltur af þeim. 

Ánæ gður með meðlimina og klappandi sjálfum mér á bakið, tafarlaust, hafði loftið í umkringjandi 

andrúmsloftinu þar sem ég var liggjandi niðri orðið kalt. Allur líkaminn minn var þakinn gæ ashúð. Með 

andlegri skynjuninni minni, áleit ég, Áh! Ég hélt að einhvað svakalegt mundi eiga sér stað!  ́En á 

endanum varð vonarríki raunveruleikinn minn kvíðvæ nlegur. Fyrir framan augun á mér, þar ssem 

veraldlegu augun mín voru algjörlega opnuð, birtis konugur helvítis, Satan á innan við augnabliki. Það var 

svo augljóst afhverju hann mundi birtast frammi fyrir mér. Satan og hans herafli eru þjálfunar verkfæ ri 

fyrir meðlimi Kirkju Drottins til að móta okkur í hermenn. Allir meðlimir Kirkju Drottins eru andspæ nis 

djöflinum og afhjúpa eiginleikann af undirþjónunum hans. Meðlimir Kirkju Drottins eru ekki hræ ddir við 

herafla djöfulsins og sama hversu mikið þeir reyna að hóta eða hversu skaðleg starfsemin þeirra gæ ti 

verið, eru meðlimir Kirkju Drottins ekki hræ ddir. Þetta hefur nú þegar verið sannað daglega í gegnum 

margs konar atburði og próf. 

Þegar ég hafði fyrst mæ tt Satan fyrir framan hástæ ti Guðs, var ég fæ r um að bera ástandið þar sem 

Drottinn var að vaka yfir mér og þar sem HANN var næ stur mér. En, núna, sé ég ekki Drottinn neins 

staðar í kringum mig og allir safnaðarmeðlimirnir höfðu farið heim. Það sem er jafnvel verra er það að 

djöfullinn birtist frammi fyrir mér á meðan ég var líkamlega örmagna. Ég var mitt í því að ná aftur 

andlega styrknum mínum. Hann birtist á meðan ég var í mínu hjálparlausa stigi. Enn fremur, leit 

djöfullinn meira grimmilegri og illgjarnari út heldur en þegar ég hafði séð hann fyrst. Hann var sjóoðandi 

í bræ ði. Þegar hann æ pti hátt, nálgaðist hann mig rösklega með ógeðslegu fýlunni sinni. Hann staðsetti 

síðan andlitið sitt á móti mínu andliti mjög nálæ gt. 
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Þegar Satan var hvæ sandi og að gera alls konar púkaleg hljóð, talaði hann, "Tíkarsonurinn þinn! Veist þú 



jafnvel hver ég er? Hvernig dirfistu að afhjúpa minn eiginleika! Vilt þú deyja? Þú hlýtar að vera 

geðruglaður!" Mér leið eins og hjartað mitt stoppaði. Á þessari örvæ ntingafullu og hæ ttulegu stundu, 

stífnaði líkaminn minn. 

"Drottinn! Drottinn! Plís bjargaðu mér! Hjálpaðu mér! Sverð blóðsins! Sverð blóðsins! Sverð blóðsins!" 

Þar sem ég hrópaði, var ég leitandi að sverðinu af blóðinu um mittið á mér. En veraldlegi líkaminn minn, 

hugur, og andlega skynjunin mín var yfirgnæ fð af óttalega og kvíðvæ nlega andrúmsloftinu sem var 

skapað af Djöfli. Ég gat ekki hreyfst um tommu. Ég var að hristast  og skelfdur. Ég var bæ ldur niður af 

aflinu hans. Ég hafði aldrey hugsað jafnvel ekki einu sinni að djöfullinn mundi birtast á Heilögum 

Sunnudags morgni. Ég hafðialdrey ímyndað mér að hann mundi nýta tæ kifæ rið af stuttu stundinni á 

meðan hvíldartíminn minn var og birtast beint frammi fyrir mér. 

Byggt á minni reynslu, fæ rist satan venjulega ekki. Hann skipar vanalega og fyrirskipar í kring 

undirþjónum sínum til að bera út verkefnin þar sem hann situr á sínu hásæ ti í helvíti. Hann hlýtur að vera 

trylltur og ofsareiður með reiði þar sem hann hafði persónulega komið til kirkjunnar okkar til að 

opinbera eiginleika sinn. Í́ huganum mínum, hugsaði ég með sjálfum mér, Þ́ar sem Djöfull er að hræ ða 

mig á slíkan hátt, mun Drottinn sannarlega koma og kasta honum út frammi fyrir mér .́ En Drottinn sýndi 

sig jafnvel ekki til enda. Ég fann bara að Hann var takandi eftir atriðinu einhversstaðar í horninu. 
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Satan hafði þrýst enninu sínu á móti mínu og með útgeislandi, ógleðilegu, og vondu fílu, hellti hann 

bræ ðinnii sinni á mig. Birtingaarmyndin hans var sú af herfilegu skrímsli. Satan afjúpaði andlitið sitt, og 

efri líkamann sinn til að gera það öruggt að ég væ ri fæ r um að sjá hann. Hann talaði margar bölvanir og 

blótsyrðum á mig. Hljóðið í gnýstandi tönnunum hans var mjög hátt að mér fannst eins og andrúmsloftið 

væ ri að hristast. Skítuga orkan hans hafði klínst á líkmann minn, sérstakelga á andlitið mitt. Ég var mjög 

hneykslaður og mér leið eins og ég væ ri að deyja. Í flestum tilfellum, ímynda þeir almennu Kristnir og 

annað fólk óljóst og óhlutbundið Satan og heraflann hans. En þar sem ég hef mæ tt honum nokkrum 

sinnum, finn ég rosalega ábyrgð til að upplýsa og lýsa birtingarmyndinni fyrir eins mörgu fólki og 

mögulegt er. En þar sem hann er mjög hrottalegur og hefur herfilegt skap, mun ég ekki vera fæ r um að 

það tjá fyllilega með oðrum. Ef það er mögulegt og ef ég hef tæ kifæ ri, vil ég tjá um Satan meira akkúrat. 

Til lesendanna, mundi mig líka það að þið ímyndið ykkur hann jafnvel ennþá öfgakenndar en í tjái um 

hann. Þar sem ég áleit að Drottinn var að taka eftir atriðinu í mótinu mínu við Satan, sýndi Drottinn 

sjálfan Sig ekki sýnilega og ég skynjaði að Satan mundi ekki vera fæ r um að snetra veraldlega líkamann 

minn. Ég hugsaði enn fremur að Satan mundi ekki vera fæ r um að gera neitt í flýti við útvalda fólk Guðs. 

En núna þegar ég lít til baka, er þess konar hugmynd bara andlega barnsleg hugsun. 

Alvarlega öfgafulla ástandið af ágreiningnum heldur áfram. 

"Hei! Bastarðurinn þinn! Skíthæ llinn þinn! Hver heldur þú að þú sért að opinbera eiginleikann minn? 

Tíkarsonurinn þinn! Hvert sem þú ferð, hvernig ertu að sigra undirþjónana mína? Ég mun ekki vera kjurr! 

Ég mun borga þér til baka! Þú munt sjá! bastarðurinn þinn, viltu hluta af mér?" 



Síðan sló hann mig á vinstri hliðina mína miskunnarlaust. 
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Með hljóðinu af högginu á vistri síðunni minni, öskraði í út mjög hjátt. Ég hélt ég væ ri að fara að deyja. 

Kröftuga höggið olli mér að fara í áfall og út af áfallinu, hélt ég að ég væ ri að fara að deyja. Ég reynndi að 

öskra veraldlega en ég gat ekki gert hljóð. 

Bara innra með huganum mínum, hugsaði ég, Áh! Drottinn! Síðan mín, síðan mín!  ́

Þá féll ég. Ég var að líta hvíðið eftir sverði blóðsins. Það var hangandi á vinstri síðunni minni. Til að 

berjast við Satan, vissi ég að sverð blóðsins mundi gera verkið fullkomnlega, og ég vissi þetta mjög vel. 

Það virtist sem Satan vissi líka af eyðileggjandi kraftinum af sverði blóðsins. Bjarta, rauðlitaða blóð Jesú 

var drjúpandi niður frá sverði blóðsins sem var staðsett á vinstri síðunni minni. Blóð Jesú var að 

rennbleyta á sverðinu. Ég fann seinna út að út af því að sverði blóðsins sem var staðsett á vinstri síðunni 

minni, sem Djöfull sló vinstri síðuna mína, höggáhrifið var minnkað. Hann sló eftri hluta handfangsins. 

Efri parturinn af handfangi sverðsins hindraði einhvað stig af höggáhrifunum. Vegna minnkuðum 

höggáhrifum ollu af sverði blóðsins uxu beittu klæ rnar hans út af fingrunum hans og stungus á hina 

hliðina af líkaman mínum og hristu mig án þess að sleppa gripinu hans. Klæ rnar hans voru beittari og 

oddhvassari en nokkrar arnarklæ r. Í mikilli líkamlegri kvöl, leið yfir mig. 

Langt tímabil hafði liðið, Mér fannst eins og tíminn var langur þegar ég var að vera kúgaður niður af 

Djöfli. Í pínulítilli rödd sagði ég, "......, sverð blóðsins! Ég þarf að taka sverð blóðsins út núna! Til að 

bersast við Satan, þarf ég að taka út mmitt sverð blóðsins!" 

Blaðsíða 47 

Þegar ég reyndi að ná sverði blóðsins með hæ gri hendinni minni, var Satan örvaður upp. Hann rispaði og 

stakk hæ gri hendina mina. Hæ gri hendin mín varð lömuð. Ég gerði með alvöru beiðni til Drottins, 

"Drottinn! Drottinn! Gefðu mér styrk! Gefðu mér styrk! Gefðu mér styrk til að taka út sverð blóðsins!" 

Þegar ég var að spurja um, byrjaði hæ gri hendin mína ða hreyfast hæ gt. Hæ gri hendin mín var að 

hreyfast í áttina að vinsrti síðunni minni. 

Eftir ólísanlega erfiðleika, greip ég handfangið af sverði blóðsins á enfanum. Flljótlega þegar ég greip það, 

reyndi djöfulinn örvæ ntingarfullt að stoppa mig. Ég vissi það að Drottinn er alltaf nálæ gur. En sérstaklega 

í dag, þar sem Hann hafði ekki sýnilega birst fyrir mig í örvæ ntingafullu ástandi, leð mér eftirsjáanlega. 

En ég fann Drottinn vera að taka eftir öllu í út í gegnum ástandið án þess að missa af sekúndu af því. 

Loksins, var sverð blóðsins í hendinni minni og blóð Drottins var þekjandi sverðið. Ég reyndi að óslíðra 

sverð blóðsins með öllum mínum styrk. En sama hversu mikinn styrjk ég hagnýtti, kom sverð blóðsins 

bara út hálfa leið. Þrátt fyrir ástandið mitt, þegar djöfull bæ ldi mig niður, hafði þróttmikla viðhorfið 

hanshorfið og í staðinn, hafði honum brugðið við verknaðinn minn. 

Um leið og hann tók eftir blóðinu á mínu sverði blóðsins, sagði djöfullinn, "Ég mun sjá þig seinna! 



Bastarðurinn þinn!" Síðan hvarf hann innan sekúndu. "Oh! Hew~~~..." Ég andaði síðan stöðuglega inn og 

blés út. 

Ég reyndi að róa sjálfan mig niður en vegna mikla áfallsins, var ég ekkki fæ r um að róa sjálfan mig niður. 

Hjartað mitt var að slá óreglulega. Satan er öfgakennt hræ ðilegur og ógurlegur. 

Ég skil sannarlega hvernig ég lifi öruggt hvern dag lífs míns. Það er út af hjálp Drottins þar sem hann 

verndar og er með mér. Þess vegna, gef ég alla þakkargjöfina til Hans. Þegar tár rúlluðu niður kinnarnar 

mínar, sagði ég með endurtekningu og bað liggjandi á stólnum mínum, "Drottinn! Þakka þér. Drottinn! 

Ég virkilega virkilega þakka þér!" 
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En gleðistundin var bara um stutta stund þar sem útrekinn djöfull birtist aftur. Þetta skiptið var hann að 

umbreyta sér inní grimmilegri og herfilegri birtingarmynd heldur en littlu áður. 

Mér var mjög brugðið svo að ég öskraði út. "Drottinn! Drottinn! Hjálpaðu mér! Bjargaðu mér!" 

Þegar ég kallaði fyrir drottinn í neyðinni minni, æ pti ég örvæ ntingarfullt. Sama hversu mikið ég öskraði, 

æ pti, og spurði, innan veraldlegu augnanna minni, gaat ég ekki séð Hann neins staðar í kringum mig. 

Djöfullinn tók eftir kvíðahræ ðslunni minni og nálgaðist mig nálæ gt og sagði, "Sjálðu, bastarðurinn þinn! 

Drottinn þinn er ekki lengur hérna! Jafnvel ef þú biður um hjálp, mun það vera til einskis! Núna ertu 

búinn! Þú!!!" 

Þá enn einnu sinni, sló hann vinsrti síðuna mína. En hann sló þar sem sverð blóðsins var. Þess vegna voru 

höggáhrifin minnkuð. En samt, hafði ég fundið sársaukann. Jafnvel þótt djöfullinn hafði umbreyst inní 

grimmilegri birtingarmynd og með kröftuga styrknum sínum sem hafði kúgað mig niður, var hæ gri 

höndin mín fæ r um að toga út sverð blóðsins án mikillar áreynslu ólíkt fyrsta ágreiningnum.   Ég hafði 

togað út sverð blóðsins í loftið. Ég var hissa á mikilfengleika sverðsins. Sverð blóðsins var nú þegar að 

framkvæ ma kraftinn sinn. 

Þegar ég heyrði vitnisburð barnanna minna að meðtaka allar margs konar  vopn frá Guði og þar sem 

þau höfðu farið inn í andlega sviðið til að berjast á móti herafla illu andanna, hafði ég hlustað á sögurnar 

þeirra oft án mikillar íhugunar. Það var af því að söguyrnar þeirra höfðu hljómað eins og einhvers konar 

herlist eða riddarabæ kur. En ég mundi aldrey hafa ímyndað mér að ég mundi í raun og veru upplifa það 

með mínum eigin augum algjörlega opnuðum! 
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Til að útskýra nákvæ mu smáatriðin af slíkum atburðum bara með orðum er takmarkað. Í biblíunni, er 

sagt, "Og takið sverðið sem Andinn beitir, sem er Orð Guðs" (Efesusbréfið 6:17) en ég mundi aldrey hava 

ímyndað mér að þar er til sverð blóðsins. Þar sem ég veit að tilgangurinn með sverði blóðsins er að gera 

árás, var ég fyllltur öryggi. Þetta er fyrsta stkiptið mitt til að vitna virkilega sverð blóðsins. Ég hafði miðað 

á djöfulinn með þessu sverði. Á þeirri afarstundu, brá djöflinum þar sem andlitið á honum kipptist. Hann 



varð hræ ddur að hann fæ rðist nokkur skref til baka. Með slíku tæ kifæ ri, vildi ég gera hann að ösku þar 

sem hann hafði alltaf truflað þá kristnu þegar þeir höfðu keppast að með áreynslu til að ganga á veginum 

til himnaríkis. Djöfullinn hrjáir þau. 

Ég veit ekki hvernig eða hvar en blóð Jesú var flæ ðandi og drjúpandi niður frá sverði blóðsins, ég var fæ r 

um að finna þykkt blóðsins í gegnum hendina mína. Svo fljótlega eftir, þakti blóðið út í gegnum allan 

líkama minn. Ég sá skíran lit af blóio Jesú fljúgandi um mittið á mér. Blóðið virtist hafa bundist um mittið 

á mér. Ég var fyllilega vopnaður með rauða blóði Drottins þar sem það virtist líkt og þráður. Þremur eða 

fjórum skrefum í burtu frá mér, öskraði djöfullinn og talað í hárri röddu. 

"Pastor Kim, bastarðurinn þinn! Ég mun sjá þig aftur! Ég mun bara fara í dag en ég mun koma aftur til 

baka og blekkja Park Djákna sem hefur spádómsgjöfina og sem getur túlkað tungutal. Margir af 

safnaðarmeðlimum þínum munu yfirgefa kirkjuna! Ég mun ekki fyrirgefa þér og fjölskyldu þinni!" Þegar 

hann var gnístandi tönnunum með gremju. hvarf hann. 
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Eftir að satan fór, leið mér eins og að það væ ri að líða yfir mig. Þegar andlega spennan leystist, byrjaði 

veraldlegi líkaminn minn að hristast. Lömunareinkennin byrjuðu þá að eiga sér stað. Innan þeirrar 

stundar, kom Song, Byong Soo Djákni í áttina til mín og spurði, "Pastor, Gerðist einhvað? Afhverju ertu í 

slíku ástandi?" Hann var áhyggjufullur. Vegna mikla áfallsins, gat ég ekki talað um tíma. Ég var skelfdur. 

Ég hafði heilbrigt hjarta en á þessari stund, var hjartað mitt að slá óreglulega. 

Á þeirri stundu, höfðu margar hugsanir farið hjá, H́vað er í virkilega að gera? Hvað mun gerast fyrir 

okkur? Söfnuðurinn minn, þjónustan, ég, og verkið sem kirkjan framkvæ mir er einhvað sem djöfullinn 

sem er komungur helvítis er hræ ddur við? Getur það verið satt að þjónustan okkar sé stórmál og ógnun 

fyrir hann?  ́

Margar spurningar og flóknar hugsanir þutu inní hausinn á mér og ég hafði ekki skýrt svar. Þegar 

djöflinum var kastað út, sagði hann bara fá orð um það hvað hann muni gera við kirkjuna okkar. 

Djöfullinn sagðiað hann muni blekkja Pasrk Djákna og marga fleirri af safnaðarmeðlimunum. 

Hótunarorðin hans sveimuðu í eyrun á mér. 

Í dag er Drottins dagur. Ég þarf að framkvæ ma síðdegis þjónustu en hjartað mitt var ekki róað niður. Mér 

leið eins og söfnuðurinn leit á mig miklu öðruvísi en frá hvaða öðrum degi. Mér fannst tjáningin þeirra 

tilgreina, Áfhverju er pastor að haga sér á slíkan hátt?  ́Ég ákvað að deila því sem ég hafði upplifað 

snemma um morgun í dag obinberlega. Eftir að hlusta á vitnisburinn minn, skildi kirkjusöfnuðurinn mig. 

Þau hugguðu mig með því að segja, "Pastor, gleðstu upp!" 

1 korintubréf 10:13 Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og læ tur ekki freista yur 

um megn fram, heldur mun hann, þegar hann reynir yður, einnig sjá um, að þér fáið staðist. 

1 Korintubréf 15:57-58 Guði séu þakkir, sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist! 58 Þess 

vegna, mínir elskuðu bræ ður, verið staðfastir, óbifanlegir, síauðugir í verki Drottins. Þér vitið að erfiði 



yðar er ekki árangurslaust í Drottni. 
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Hópar Satans 

Esekíel 28:18 Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupverlsun þinni vanhelgaðir 

þú helgidóma þína. þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eyddi þér, og ég gjörði þig að öskur á jörðinni í 

augsýn allra, er sáu þig. 

Matteusarguðspjall 12:26 ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fæ r ríki 

hans þá staðist? 

Það eru ekki mörg smáatriðaðar andlegar lýsingar sem minnast á fæ ðingu djöfulsins, uppruna illu 

andana, og púkana. Við getum bara giskað á byrggt á andlegum lýsingum sem eru að hluta. Ef við 

rannsökum óhófslega upplýsingarnar og gerum það að trúarkenngingu snúandi því í einhverskonar 

útskýringarkenningu, mundi það verða mjög hæ ttulegt. 

Til dæ mis, fjarstæ ða kennslan um að sál vantrúaðra verði púki framleiðir miklar aukaverkanir. Þau eru á 

lista villutrúar. Sumir segja að verðum að fara til baka nokkrar kynslóðir og brjóta syndarbölvanirnar á 

hálfu forfeðra okkar. Þau segja að bara þá munum við vera fæ r um að meðtaka blessanir. Sumt fólk 

heldur ákveðið fram að þeirra sannprófaði verðugleiki sé byggður á fjölda stjarna sem þeir meðtaka. 

Slíkar týpur af fjarstæ ðukenndum og fávísum hugmyndum eiga sér oft stað. 
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Mörg atvik sem eru að eiga sér stað í Kirkju Drottins eru mjög einstök og sérstök. Ég er ekki að skrifa 

þetta til að alhæ fa  reynslurnar okkar af því að þæ r geta verið einstaklingsbundar, hlutlausar og 

alþjóðlegar. Ég mundi verða að treysta trú hverri persónu fyrir til þess að meðtaka eða samþykkja slíka 

hluti. Þar sem andlegu hlutirnir eru mjög fjölbreyttir og margir, þegar þú lest, plís skildu með blíðleika og 

vittu að þar eru andlegg tilfelli slík sem það sem við erum að upplifa. Þetta er raunverulegt. Það er mín 

von að deila ákveðnu magni af náð í gegnum þessa bók. 

Jakobsbréf 1:22 Leggið því að hvers konar saurugleik og alla vonsku og takið með hógvæ rð á móti hinu 

gróðursetta orði, er frelsað getur sálir yðar. 

Það eru ekki mörg ritningarvers sem útvega okkur upplýsingar með fjölda fulgjenda og heralfa djöfulsins. 

Biblían inniheldur ekki heimildarsöfun í smáatriðum til að gefa okkur nógar skilning né læ tur hún okkur 

fá lausn á forvitninni okkar. Þess vegna, höfum við erfiðleika með með að skilja. Við gæ tum bara giskað á 

með ritningarversið fyrir neðan. 

Kólossusbréfið 1:16 Enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, 

hásæ ti og herradómar, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. 
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Opinberunarbókin tilgreindi að í himnum, sem er andlegt svið, þar er svakalegt og óímyndunarlegt stríð 

og atburðir að eiga sér stað. Við verðum að muna þessa staðreynd. Andlega sviðið hefur upplifað 

rosalega og hneykslandi uppreisn sem við vitum bara lítið um. Sum biblíuvers gefa okkur sum svör 

varðandi þessa atburði. Birtingarmynd djöfulsins og herafla illu andanna hans byrjaði þegar þeir höfðu 

yfirgefið réttilega valdsviðið sitt. Það var þeirra skylda sem þeir höfðu yfirgefið í í gegnum stolt. 

Júdasarbréf 1:6 Og englanna, sem ekki gæ tti tignar sinnar, heldur yfirgáfu eigin bústað, hefur hann í 

myrkri geymt í æ varandi fjötrum til dóms hins mikla dags. 

Opinberunarbókin 12:7-9, 12 Þá hófst stríð á himni: Míkael og englar hans fóru að berjast við drekann. 

Drekinn barðist og englar hans, 8 En þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. 

9 Og drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla höggormi, sem heitir djöfull og Satana, honum sem 

afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum var varpað niður á jörðina, og englum hans var varpað niður 

með honum. 

Jesaja 21:1 Á þeim degi mun Drottinn með hinu hvessta, stóra og stekra sverði sínu refsa Levjatan, 

hinum flughraða dreka, Levjatan, hinum hringaða dreka. Hann mun bana sjóskrímslinu. 
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Það eru margar túlkaðar og mismunandi útgáfur af bókum skrifaðar um púka, illu andana, og herafla illu 

andanna innan þessa lands og líka erlendis. Ég held að þessar bæ kur muni hjálpa lesendunum. Drottinn 

hefur leyft mér og meðlimum Kirkju Drottins að upplifa hvíldarlausa andlega hernaðinn. vegna þessa 

reynslna, vorum við alltaf langvarandi þreytandi. Núna m hefur Drottinn gefið mér skipun til að leiða í 

ljós allar reynslurnar mínar. Ég mun reyna til að tjá og útskýra það einfaldar og auðveldar fyrir 

lesendurnar til að skilja. 

Eitt ákveðið miðsíðdegið, var ég sitjandi við skrifborðið mitt og skrifandi. Í miðjum skrifunum, skynjaði ég 

skyndilegan kulda af orku.Veraldlegi líkaminn minn skynjaði ósjálfrátt orku ullu andanna. á þeirri stundu, 

voru andlegu augun mín opnuð. Form af myrkvu skýji nálgaðist í áttina að mér. Það dillaðist á meðan 

það hreyfðist. Það var dillandi eins og snákur. leynilega kom það undir fæ turnar mínat og það vafði sjálft 

sig utan um fótleggina mína. Áður var ég fæ r um að aðlaga sjálfan mig í varnarstellingu, það hafði ráðist 

á mig með því að stinga fótleggina mína. Núna voru fótleggirnir mínir lamaðir. Það var skyndiárás ills 

anda. Ég öskraði hátt út. "ahhhhh!!!" Þegar ég öskraði, byrjaði allur líkminn minn að stífna. Eitraða orka 

illa andans var að breiðast frá neðri hluta líkamans til eftir hlutans til höfuðsins míns. Birtingarmyndin af 

þessum ákveðna illa anda hafði form af þoku eða vatnsgufu sem þú mundir venjulega sjá frá 

einhverskonar Sjónvarps sjónleiks sýningu. 

Áður en ég hoppaði inní þessa þjónustu Heilags Anda, hafði ég þjónustu af því að prédika og kenna án 

krafts. En fyrir náð Guðs, eftir að ég hafði hoppað inní þjónustsu Heilags Anda, hafði ég gert mér grein 

fyrir einum mikilvæ gum raunveruleika. eir Kristnir sem djöfullinn er grimmilega ákveðinn í að eyðileggja í 

eru þeir sem eru virkilega lifandi og vaknaðir. 
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Þegar tíminn leið, skildi ég að ég hafði köllun. Köllunin er að afhjúpa nákvæ mlega eiginleika djöfulsins. Ég 

hafði staðfest það í gegnum Drottinn sem talaði til mín um það. Drottinn vildi að það yrði ráðist á mig 

beint af herafla djöfulsins svo að ég gæ ti skráð það meira raunsæ islega og nákvæ mlega. Hvenæ r sem ég 

heimsæ ki helvíti, vildi Drottinn að ég upplifði fyrstu handar kvalirnar og sársaukann svo að ég gæ ti tjáð 

það skýrt og nákvæ mt í smáatriðum. Það er engin leið sem ég er fæ r um að tjá meðaumkunina og 

eftirsjáanlegu tilfinninguna sem ég hef fyrir sálirnar sem eru í helvíti. Ég vil afhjúpa og tjá aumkunarverða 

ástand helvítis og harkalegu villimennsku djöfulsins. Vegna takmörkuðu menntunarinnar minnar og skort 

af orðaforða, er ég ekki fæ r um að tjá það í réttilegu samhengi og það hefur skilið eftir ófullnæ gjandi 

tilfinningu fyrir mig með þessar bæ kur. Ég er ekki fæ r um að gefa til kynna eða tjá réttilega út af því að 

ég er ekki skáldsagnahöfundur, bókmenntamaður, eða fagmanns skrifar. 
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6. Starfræ kjandi Rúm Djöfulsins og Hvernig Hann Fæ rist Um 

Jobsbók 1:6-7 6Nú bar svo til einn dag, að synir Guðs komu til þess að ganga fram fyrir Drottin, og kom 

Satan og meðal þeirra. 7 Mæ lti þá Drottinn til Satans: "Hvaðan kemur þú? Satan svaraði Drottni og 

sagði: "Ég hefi verið að reika um jörðina og arka fram og aftur um hana." 

Job 2:1 Dag nokkurn bar svo til að synir Guðs komu og gengu fyrir Drottin og kom Satan einnig með þeim 

og gekk fyrir Drottin. 

Sakaría 3:2 En Drottinn mæ lti til Satans: "Drottinn ávíti þig Satan! Drottinn, sem útvalið hefir Jerúsalem, 

ávíti þig! Er ekki þessi sem brandur úr báli dreginn!" 

Herafli Satans er fæ r um að starfræ kja og hreyfast í himninum eða skýjahimninum. Þar er daglegur 

andlegur hernaður í himneska sviðinu. Þegar þeir voru burtreknir frá himnum, gátu þeir ekki fundið rúm 

til að dvelja í svo þessi heimur og helvíti er þeirra aðal starfræ kjandi rúm. 

(Efesusbréfið 6:11-12) Satan starfræ kir í blessaða svæ ðinu þar sem jafnvel kristnir lifa. 

Efesusbréfið 1:3 Lofaður sé Guð og faðir Drottins vors Jesú Krists, sem hefur í Kristi blessað oss með 

hvers konar andlegri blessun í himinhæ ðum. 
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Guð hefur leyft djöflinum að starfræ kja. Í sumum tilfellum, leyfir Guð djöflinum að birtast fyrir framan 

hásæ ti Sitt og það er sýnt skýrt í biblíunni. Þegar djöfullinn féll, gat hann ekki haldist frammi fyrir 

næ rverunni af Heilögum Guði. Biblían tilgreindi að Satan birtist frammi fyrir Guði og sonum Guðs til að 

ákæ ra falslega hina heilögu. 

Opinberunarbókin 12:10 Og ég heyrði mikla rödd á himni segja: "Nú er komið hjálpræ ðið og mátturinn 

og ríki Guðs vors, og veldu hans Smurða. Því að niður hefur verið varpað kæ randa bræ ðra vorra, honum 

sem þá kæ rir fyrir Guði vorum dag og nótt. 



Guð hefur leyft og á sama tíma takmarkað Satan þegar það kemur að því að snerta og ráðast á fólk. Guð 

hefur staðsett hömlun þegar það kemur að því að fæ ra einhverskonar stórslys á jörðina. 

1 Jóh 5:18 Vér vitum, að hver sem af Guði er fæ ddur syndgar ekki, sá sem af Guði er fæ ddur varðveitir 

hann og hinn vondi snertir hann ekki. 

Jobsbók 1:12 Þá mæ lti Drottinn til Satans: "Sjá, veri allt, sem hann á, á þínu valdi, en á sjálfan hann mátt 

þú ekki leggja hönd þína." Gekk Satan þá burt frá augliti Drottins. 

Jobsbók 2:6 Þá sagði Drottinn við Satan: "Hann er í þínum höndum en þú skalt þyrma lífi hans." 
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Við vitum að Guð hefur staðsett algjörlega ákveðinn mæ li af hömlun og hafnvel útilokað djöfulinn og 

púkana frá margs konar staðsetningum, stöðum, og svæ ðum þar sem þeir gæ tu framkvæ mt verknaði og 

kraftinn til að verða greinilegur í þessum heimi. Það er fjölmargur fjöldi púka, illra anda, og herafla 

djöfulsins sem er fram úr ímyndun okkar. Þeir hafa sína skipulagsreglu og kerfi. Án þess að bregðast, 

hafa þeir líka sína eigin tegun af skipulagsreglu, kerfi og stöðuuppröðun. Þeir hafa líka vegi til að skila 

skipunum. Þeir hafa miklu meiri yfirburði en manneskur. Þess vegna, starfræ kja þeir í gegnum leið sem 

er einu eða nokkrum víddum hæ rri. Við kynnum illa heraflann sem prins kraftsins í loftinu, Það er rýmið 

eða alheimurinn og andrúmsloftið. þeir hafa áhrif á alla hluti og atburði sem eru að eiga sér stað í 

heiminum og þeir kalla til starfa kerfisbundið. Stundum, opinbera þeir verknaði í gegnum yfirnáttúrulega 

aðferð og/eða nátturustórslys. Stérstaklega, í ferlinu og stefnunni af fæ ðingu persónu og vexti, hefur illi 

heraflinn rosaleg áhrif á líf fólks og örlög endanlega leiðandi þau til dauða og dragandi þau til helvítis. 

Ytri svið andlega sviðsins okkar er til tveir andlegir heraflar. Við vitum það öll vel. Þessir eru herafli Gus 

og hinn er herafli djöfulsins. 
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Þessir tveir heraflar hafa svakaleg áhrif á líf manneskja. Til þess að veiða sálir manneskja, hagnýtir 

djöfullinn margar mismunandi beitur af sind til að lokka fólk í áttina að neikvæ ðri jafnvæ gislausri, 

ósamstilltri, og einhugaðri stöðu. En Guð leiðir okkur í átt að jafnvæ gi, samtillingu, friði og fullu af gleði. 

Við munum bara fæ rast í áttina næ r himnaríki byggt á því hvernig við sigrum herafla djöfulsins hoppandi 

yfir hindranirnar þeirra. Herafli djöfulsins og þeirra hindranir eru mesti óvinur okkar. Það er bara einn 

djöfull og hann hefur enga stöðu. Eðlið hans er mjög ofbeldislegt og samnviskulaust. Þegar djöfullinn 

hefur einu sinni gert upp hugann sinn til að gera árás, mun hann ekki stoppa fyrr en hann afrekar það. 

Hann hegðar sér eins og hann eigi allt. Djöfullinn leggur sálir í rúst með því að stofna til óvæ ntra atburða. 

Verk djöfulsins er víðtæ klega verkað sem net út í gegnum heiminn. Þvert yfir öll frábrugðin svæ ði, er 

heimurinn gerður úr menningu og þjóðmenningu samkvæ mt efnishyggu. Ker djöfulsins eru allir 

undirþjónar hans og illu andarnir. Þar sem fólk er vel tamið fyrir smekkinn hans, gerir þetta fólk skýrlega 

ker fyrir hann til að starfræ kja og framkvæ ma verkið sitt í gegnum. Fólk er eins og strengjabrúður. 



Byggt á minni eigin reynslu, er þetta hrottaskapur djöfulsins. Koungur púkannam Satan, eða Lúsífer er 

staðsettur í hásæ ti helvítis. Það er sjaldgæ ft að hann fæ rist nema það sé sérstakt tilfelli eða neyðartilfelli. 

Satan talar alls konar blótsyrðum og gerir alls konar villidýrsverknaði. Þegar undirþjónar satans eru 

kastaðir út og sendir til baka til helvítis af skynsamlegum og aðgæ tnum Kristnum og sem frásögn af 

kringumstæ ðunum þeirra, hendir Satan þeim í held helvítis. Hann er hrottalegur. Næ stum því alla daga, 

verðum við vitni af slíkum atriðum. 
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Eldur helvítis er óímyndunarlega heitur að jafnvel Satan sjálfur er hræ ddur við hann. Upprunalega, var 

djöfullinn vel þekktur sem smurði kerúbinn sem hylur áður en hann féll í konungsríki Guðs. Hann hafði 

meiri yfirburði ofar allri hinni sköpuninni. Biblían tilgreinir að hann var fullkomnlega skapaður. Jesaja 14: 

12-15, Esekíel 28: 13-19) 

Djöfullinn var erkiengill sem hafði tekið djúplega þátt í næ rveru Guðs og smurningu. Satan hafði bara 

þekkt greinileikann af dýrð Guðs að hluta til og hann hafði orðið stoltur. Hann er uppreisnarleiðtogi sem 

hefur blekkt marga engla til að halda ekki réttilega valdsviðinu sínu heldur yfirgefa þeirra eigin 

dvalarstað. Láttu mig tjá um Satan í okkar orðum. Hann var sérfræ ðings tilbiðjandi. Hann var veran sem 

vissi réttilegu leiðirnar til að þjóna og tilbiðja Guð. Djöfullinn hafði yfirburði af faglegum hæ fileikum og 

talentum til að tilbiðja fyrir trúarlega æ fingu. Þetta er það sem það þýðir að vera smurði kerúbinn sem 

þekur yfir. (Esekíel 28:14) 
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7. Birtingarmynd Djöfulsins 

Biblían útskýrir á undan falli djöfulsins, hann var skreyttur með alls kyns dýrmæ tum dýrgripum og hann 

var innsigli fullkomnunarinnar. Hann hafði framstöðu í visku. Hann var á heilaga fjalli Guðs. Biblían sagði 

að djöfullinn var fullkominn í fegurð. En að lokum, hafði hann hlaupið of langt. Hann varð stoltur og 

eigingjarn þannig að hann féll og saurgaði sjálfan sig. Djöfullinn hefur fjölda af undirþjóna englum. Hann 

hafði sannfæ rt alla englana undir sig. Þessir englar snérust í illa anda og púka. Djöfullinn var einn af 

fremstu prinsunum. Erkiengiliin Míkael og Gabríel eru líka meðtaldir sem fremstu prinsar sem 

framkvæ ma andlegan hernað fyrir útvalda fólk Guðs. (Daníel 10:13) 

Ég hef séð djöfulinn í nokkrum mismunandi formum þegar það kemur að birtingarmyndinni hans. Enn 

fremur, þeir sem eru að mæ ta í Kirkju Drottins og þeir sem eru með andleg augun opnuð hafa líka séð 

djöfulinn í nokkrum mismunandi formum. Aðal ástæ ðan fyrir því afhverju djöfullinn gæ ti komið í 

mismunandi formum er af því að hann er meistari dulbúnings og blekkingar. Í staðinn fyrir að birtast í 

sinni upprunalega útliti, birtist hann oft með öðru formi eða útliti. Honum líkar það sérstaklega að 

dulbúa sjálfan sig sem ljósengil og hvenæ r sem við höfðum mistekist að greina, var hann ákaflega 



ánæ gður þar sem við erum blekkt. En hvenæ r sem djöfullinn var afhjúpaður með krafti heilaga eldsins, 

gnísti hann tönnunum sínum og talaði í óráði. Ég hafði mæ tt fyrstu birtingarmynd djöfulsins frammi fyrir 

hásæ ti Guðs hann birtist sem blendingur í formi manneskju og skepnu. Ú tlit hans var viðbjóðslegt. Hann 

hafði munn sem líktist munni af froski. Á líkamanum hans, hafði hann ljót hrollvekjansi hár það sem þau 

þöktu dreifandi líkamann hans. Djöfullinn hafði langan hala eins og api. Afskræ mda fáránlega útlitið hans 

var blendingur í formi manneskju og herfilegrar skepnu. Hann hafði villikattaraugu og beitt hnífsblöð eins 

og fingurneglur og táneglur. 
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Ég spurði Drottinn, "Elskaði Drottinn minn! Jafnvel þótt leiðin sem við skoðum ytra útlit djöfulsins sé ekki 

réttilegt og fulla myndin af honum, getur Þú plís sýnt mér djöfulinn sem ég get útskýrt hann ím mínum 

eigin orðum í? Ég mundi kunna að meta það." 

Þegar sonur minn Jósef og Dóttir mín JooEun báðu saman, sáum við öll Lúsífer.., 

Með grimmilegri reiði, var djöfullinn sitjandi á hásæ tinu sínu í helvíti. Stöðuglega sitjandi upp og aftur 

niður var hann öskrandi og blótandi í hárri rödd á undirþjónana sína. Hann var að drepa tíma þar sem 

hann hefndi sín á aumkunarverðu sálunum eins og vanalega. 

Djöfullinn var að herma eftir Guði. Hann var óímyndunarlega hár. Hann hafði óhóflega þykkan háls. Vídd 

andlitsins hans og hálsins var sú sama. Djöfullinn hafði hallandi augu. Hann hafði flat nef. Hann hafði 

jógerlíkan brosandi munn. Allur líkaminn hans var þakinn með margs konar þef og skítuglega útlítandi 

blettum. Líkaminn hans var þakinn með skítugu skolpi, alls konar útbrotum og öðru skinn ástandi. 

Kannski, þegar hann gerði uppreins og var brottrekinn, hafði hann öðlast ógeðslegt útlit. Húðin hans var 

skvapholdaslöpp og drjúpandi eins og saltsýra væ ri hellt yfir hann. Enn samt, hafði hann yfirvald frammi 

fyrir öllum undirþjónunum sínum. Hvenæ r sem undirþjónarnir hans mundu standa frammi fyrir honum, 

mundu þeir titra og ekki dirfast að lifta höfðunum sínum upp. Það virtist eins og djöfullinn reyndi að 

herma efitir yfirvaldi Föður Guðs og krafti. 

Drottinn opnaði andlegu augun okkar svo að við mæ ttum vera vitni að útliti djöfulsins. Guð sagði líka og 

varaði við, "Ú tlitið sem þið sjáið núna er ekki algjört þar sem djöfullinn breytir alltaf forminu sínu. 

Sérsviðið hans er að umbreyta útlitinu sínu og blekkja fólkið. Þið verðið að halda þessu í huganum 

ykkar." 
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8. Stöðutign Djöfuls 

Efesusbréfið 6:12  Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar 

og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar í himingeimnum. 

Það eru engin sérstök biblíuvers um stöðutign djöfulsins en það eru vers sem leggja áherslu á mikla 

fjöldan þeirra. Þetta þýður að herafli djöfulsins er skiptur í hópa og þeir eru vandvikrnislega 



kerfsibundnir. Til dæ mis, er kerfi eða uppbygging djöfulæ sins niðurraðað miklu betur heldur en 

mannlegir herir af jörðinni. Uppbyggingin felur í sér að mótunarkerfi, fyrirskipunarkerfi, árásarkerfi, 

einingar fyrir útvegunarbyrgðar, einingar fyrir umsjá, sem er fremst í bardagalínunni, og sameiginlega 

astoðarkerfin sem eru staðsett út í gegnum heiminn. Þeim er deilt í ráðuneyti í samfélögum, hópum, 

kirkjum, fjölskyldum og einstaklingum. Þeir berjast einstaklingslega og stundum sameinast þeir sjálfa sig 

til að bera út samstillta starfsemi til að niðurbrjóta andstæ ðinginn. Stöðuupröðunirnar er ákvarðaðar frá 

fyrstu til læ gstu stöðu. Þeim er skipt í þúsundir stöðuflokka. Af ágiskun, ég ég flokka að mestu leyti 

stöðurnar, eru þæ r 1 til 10 stöður. Þeir eru formgerðar og kerfisbundnir eins og mótun af stórri 

framtakssemi. Jafnvel eru partarnir þeirra vandvikt deildir í ráðuneyti. 

Oft er þjónustufólk erlendis og sumt þjónustufólk jafnvel innan Suður Kóreu að kalla út nöfn illu andanna. 

Til dæ mis, er illur andi sem er að dvleja innra með persónu sem óhlýðnast hans/hennaar foreldrum 

kallaður ándi Absaloms .́ Fólk með lostafulla anda, sérstaklega konur með slíkt eðli hafa til að bera 

J́esebel andann .́ Aðrir andar eru samkeppnisandinn, þræ tuandinn, afbrýðiandinn, öfund, 

trúræ knisandinn, gelgjuandinn og svo framvegis.lýsingin er alþjóðleg. 
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Eitt einstakt fyrirbrygði er að allur herafli illu andanna frá 1stu stöðu til 10undu stöðu reynir að bunga út 

líkamana sína gerandi ytra útlitið sitt meira óttalegt. á þennan hátt eru þeir fæ rir um að koma stöðunni 

sinni á framfæ ri. Þessir illu andar dulbúa sig stundum sjálfa sig sem Satan. Bara af því að þeir kalla sjálfa 

sig Ŕauði Drekinn  ́þýðir ekki að allir af þeim séu djöfullinn. Illu andarnir blekkja fólk látandi það halda að 

þeir séu djöfullinn. Þess vegna, verður sumt fólk stolt haldanadi að þeir hafi barist á móti Satan og hafa 

sigrað hann þegar það var í rauninni bara lágt settur undirþjónn. Það er mikill fjöldi af 1stu stöðu púkum. 

Fjöldinn er fram úr ímyndun okkar. Þessir púkar starfræ kja samkvæ mt úthlutaða verkefninu þeirra og 

skammti. Innan einnar mannesku, eru þar kröftugir andar sem standa fyrir her. Það eru illir andar sem 

eru ósýnilegir. Það eru illir andar sem er jafnvel erfitt að sjá með andlegum augum. Við köllum þá 

gegnsæ a anda. Staða meyjar illa andans er um t unda eða 8unda. En oftast er gegnsæ i meyjar illi andinn 

1st settur. Jafnvel fólk með gjöfina af því að leysa mun hafa erfiðleika að höndla fólk sem er haldið af 

2ðrum og 3ja settu púkunum. 

Ö ll löndin eru gripin af ákveðnum öflum af kröfugu illu öndunum þar sem þeir stand fyrir og vernda 

svæ ðin sín. Ö ll löndin hafa einn yfirsjáandi djöful. Fyrir neðan þennan eina kröftuga yfirsjáandi djöful, 

hefur hann mikinn herafla af undirþjónum. Herafli undirþjónanna er oddmyndun slíku sem píramídi. 
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Þeim er úthlutað með sérstakan fjölda sála til að draga þæ r til helvítis. Þess vegna eru þeir óðir að bera 

út þeirra gefnu skyldur til að uppfylla útlutaða skotmarksfjöldann. Þessi herafli púkanna ræ ðst á í 

þessum hæ tti og skipulagi, öllum löndum, svæ ðum, borgum, bæ jum, fjölskyldum, einstaklingum og svo 

framvegis til að eyðileggja og mola niður. Stundum, urra þeir jafnvel á hvorn annan en þeir mundu líka 

sameinast til að gera árás myndandi fremstu víglínu. Oftast,  þegar þeir mynda sameinaða fremstu 

vígínu, er það til að ráðast á lifandi Kristna. Jafnvel á meðal illu andanna/púkanna, þegar hátt settu 



púkarnir sýna sjálfa sig í miðjunni af lágt settum púkum, tala þessir lágt settu púkar virðingarfullt við þá. 

Og stundum, nota lágt settu púkarnir há virðingarfull orð. Oftsinnis, nota illu púkarnir eða púkarnir 

orðaforða undirheimanna innan í jörðinni. 

Jafnvel núna, er slík þjónusta sem okkar ókunn og ekki almennt þekkt mörgum öðrum kirkjum Jesú Krists 

og þjónum Hans. Kaldhæ ðnislegt tal og orð gagnvart okkar tegund af þjónustu hefur verið ein 

ástæ ðanna sem það er forðast okkur. Þessar kirkjur staðhæ fa að þessi tegund af þjónustu er of öfgafull 

og óhófleg. Þau gagnrýna og dæ ma. Það eru tímar þegar við verðum að hunsa herafla djöfulsins því að 

það er engin þörf fyrir okkur að gefa þeim mikla athygli. En biblían leggur sterkt áherslu á að kristnir 

þurfa að standa andspæ nis illu öndunum og höndla þá kröftuglega til að kasta þeim út. 
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1 Pétursbréf 5:8-9 "Verið algáðir, vakið. Ó vinur yðar, djöfullinn, gengur um sem öskrandi ljón, leitandi að 

þeim, sem hann geti gleypt. 9 Standið gegn honum, stöðugir í trúnni, og vitiðm að bræ ður yðar um allan 

heim verða fyrir sömu þjáningum." 

Almennt, hafa flestar kirkjur ekki getuna og stjórnuðu framkvæ mdina til að kasta púkum út. Þess vegna, 

hvenæ r sem við verðum vitni að kirkjum að gera leysingar þjónustu, elskum við að hvetja þau ákaflega. 

Þessa tegund af þjónustu fellur undir andlega "Ó hreina verks" iðnaðinn. Slíkt fólk er mjög leikið í því að 

verja sjálft sig. Drottinn hafðiþanið út og þróað þjónustu og gjafir til kirkna og þjóna Hans. Það eru kirkjur 

sem Drottinn veitir óvenjulega og sérstaka þjónustu. Við þurfum að komast út úr einshugaðu skoðuninni 

sem dæ mir og sakfellir aðrarð þjónustur og þjóna. Ef við erum ekki fæ r um að bera út þessa týpu af 

þjónustu, þá í það minnsta, þurfum við að biðja fyrir slíkum þjónustum og pastorum. Og þetta bið ég. 
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9. Yfirvald Satans 

Efesusbréfið 2:2 sem þið lifðuð í áður samkvæ mt aldarhæ tti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, 

anda þess, sem nú verkar í þeim, sem ekki trúa. 

Kraftur Satans er svakalega kröftugur og við getum séð það í gegnum athafnirhans. Í gegnum núverandi 

athafnir hans, vitum við að krafturinn hans og athafnir eru víð í sviði og margvíslegar. Fyrst, er 

markmiðið hans að eyðileggja áæ tlun Guðs og fólksins Hans. Hvenæ r sem Satan grípur tæ kifæ ri, mundi 

hann dulbúa sjálfan sig sem Guð. Þar sem hann reikar um út í gegnum heiminn, Blekkir hann og villir fyrir 

um fólki og stýrir þeim. 

Satan tínir stöðuglega og án þess að stoppa andlegan slag á móti þeim sönnu kristnu. Hann býður fals 

ásakanir á móti þeim sönnu kristnu, hann skapar efa, freistaar þeim heilögu til að fremja synd. Hann æ sir 

þá heilögu. Satan dulbýr sjálfan sig svo að þeir kristnu geta ekki helgað sjálfa sig til hlutanna frá Guði. 

Mismunandi starfsemir hafa verið afrekaðar af innrás illu andanna inní kirkjur, hemilishöld, og trúaðra. 



Þess vegna, þurfum við að þekkja innra verknaðina af kringumstæ ðunum. Þeir Kristnu þurfa að berjast 

kröftuglega á móti herafla illu andanna. Við verðum að eiga til að bera svar til þess að þenja út 

konungsríki Drottins. 

Einhverjum tíma síðan, hafði ég orðið vitni að hneykslanlegum atburði í gegnum internet síðu sonar míns 

kallaða Ćyworld .́ Þessi ungi maður játaði að hann hafði selt anda sinn eða sál til Satans. Með þeirri 

játningu, sýndi hann opinberlega marga mismunandi tegundir af verknöðum í gegnum Sjónvarps 

Myndavélina. 
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Þessi ungi maður meðtók rosalegan kraft frá Satan. Hann sagði að hann mundi sýna dæ mi til að gera 

kraftinn hans greinilegan. Þegar margt fólk í heiminum horfði á í gegnum Sjónvarpsskjáinn, sýndi þessi 

ungi maður skýrt í gegnum Sjónvarpið hvernig hann var fæ r um að labba á vatni í sundlauginni. Hann 

labbaði frá annari hlið sundlaugarinnar til hinnar hliðar sundlaugarinnar um hábjartan dag með skónum 

sínum. 

Þegar hann stoppaði í miðri sundlauginni, tók hann hljóðlega skónna sína af fótunum sínum. Á þeirri 

stund sem hann staðsetti skóna sína á vatnið, sukku skórnirdjúpt í vatnið. Ungi maðurinn stóð rólega á 

vatninu. Undirvatns myndavélin tók upp atriðið. Margt fólk sem var syndandi í kringum hann öskraði og 

hrópaði hátt út. Ungi maðurinn labbaði restina af sundlauginni og út. 

Þá fór það í næ sta atriði. Ungi maðurinn var á toppi tíu hæ ða byggingu. Án nokkurs sérstaks útbúnaðs 

fest við líkmanann hans, flaug hann í áttina að hinum toppi byggingarinnar sem var staðsett á 

móthliðinni og hann lenti á hinni hliðinni af byggingunni var allt tekið upp í smáatriðum í gegnum 

útsendingarmyndavélarnar. Það sem er verra, margt fólk sem var standandi á götunum horfðu á þennan 

unga man fljúgandi kátann og hrópuðu með undrun. Myndavélamaðurinn og fólkið sem var horfandi á 

atriðið skráðu það. Kannski, var þessi ungi maður ekki ánæ gður ennþá. Hann sýndi meira af Satanískum 

krafti. Hann labbaði þá meðfram einni hlið af hátt reistu byggingunn. Hann féll ekki til jarðarinnar. Hann 

var við 30 eða 40 hæ ða byggingu. Hann stoppaði við ákveðna hæ ð og þá bara með táendanum sínum 

stóoð hann kjurr. Hann stóð 120 gráður í langann tíma. Fyrir neðan hann voru margir bílar keyrandi í 

gegn. Þegar margt fólk stóð á hliðarveginum, öskruðu þau, klöppuðu þegar þau horfðu. 
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Það var ekki allt. Í sitjandi stöðu, án nokkurs útbúnaðs, fæ rðist hann niður bygginguna svolítið í einu. Þá 

labbaði ungi maðurinn frjálslega um hlið hátt reistu byggingarinnar. Með langri regnhlýf í hendinni sinni 

notandi hana sem göngustaf, labbaði hann um hlið byggingarinnar í áttina að toppi byggingarinnar á 

berum fótunum sínum. Hver einasta athöfn var fagmannlega tekin uppp af útsendingar 

myndavélarmanninum. Hvort sem þetta var raunverulegt eða blekkingar töfrabragð, í framtíðinni, mun 

Satan veiða niður margar sálir í gegnum marka blekkingarstörf. 

Matteusarguðspjall 24 3-5, 11-13 Þá er hann sat á olíufjallinu, gengu læ risveinarnir til hans og spurðu 

hann einslega: "Seg þú oss, hvenæ r verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endiloka 



veraldar?" 4 Jesús svaraði þeim: "Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. 5 Margir munu koma í mínu 

nafni og segja: É́g er Kristnur! óg marga munu þeir leiða í villu.   11 Fram munu koma margir 

falsspámenn og leiða marga í villu. 12 Og vegna þess að lögleysi magnast mun kæ rleikur flestra kólna. 13 

En sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpinn. 

Eins og versin að ofan tilgreina, munu falskristnir og falsspámenn sýna tákn og undur til að blekkja 

útvalda fólk Guðs. Mér leið eins og ég hafði komið að endanum á síðustu daga tímaáæ tluninni þar sem 

ég verð að vera sannarlega vaknaður og skynsamlegur. Satan mun veita kraft og yfirvald þeim sem hlýða 

og treysta honum fyrir sálinni þeirra og anda. Það fólk mun vera fæ rt um að gera mörg tákn og undur 

greinileg. 
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Opinberunarbókin 13:15 Og því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda, til þess að líkneski dýrsins gæ ti 

einnig talað og komið því til leiðar, að allir yrðu þeir deyddir, sem ekki vildu tilbiðja líkneski dýrsins. 

En okkar Guð hefur alltaf annað kost á áæ tlun. Á tímum Elíja, voru þar sjö þúsund spámenn sem beygðu 

sig ekki niður frammi fyrir guði Baals og Aséru. 

1 Konungabók 19:18 Þó vil ég láta eftir verða í Ísrael sjö þúsundir, öll þau kné, sem eigi hafa beygt sig 

fyrir Baal, og alla þá munna, er eigi hafa kysst hann. 

1 Jóhannesarbréf 3:10 Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem iðkar ekki réttlæ tið og 

elskar ekki bróður sinn heyrir ekki Guði til. 

Daníel 1:17 Þessum fjórum piltum veitti Guð læ rdóm og speki í hvers kyns ritmennt og speki. Og Daníel 

gat ráðið hverja sýn og hvern draum. 
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Á síðustu dögunum, hefur Drottinn kost á herafla sem mun berjast á móti herafla Satans til að sýna dýrð 

Drottins. Á sama tíma, er Drottinn að leita að fólki sem mun vera sá herafli. En eins og öskrandi ljón, er 

herafli djöfulsins að leita að sálum til að gleypa í sig. Djöfullinn hafði ákaflega ráðist á suma 

kirkjumeðlimina okkar sem höfðu þjónustað, þjálfað og haft andlegu augun þeirra opnuð. Sem afleiðing, 

höfðu þau brotnað í burtu og yfirgefið kirkjuna. Blekking byrjar sérstaklega að vinna í kringum nýja 

trúaða og ung börn þar sem þau byrja að sýna einhver merki um andlegu augun þeirra að opnast. Illir 

andar byrja að hraka Orði Guðs í eyrunum og augunum þeirra. 

Illu andarnir tvístra ekki heraflanum sínum heldur frekar, safnast þeir á ákveðinni staðsetningu og gerá 

ákaflega árás hindrandi þá kristnu frá því að vera uppfóstraðir og aldir upp. Þetta er svipað og að skera af 

littlu spíruna eða barnaplöntuna. Bróðir Young Sung Min og Systir Hae Youn og Sung Sook voru 

fórnarlömbin. 

Í sumum dæ mum, voru sumir kirkjumeðlimirnir gerðir að fórnarlömbum af djöflinum vegna þeirra skorti 

á greiningu og án þess að fara í gegnum réttilegt staðfestingarferli. Þetta fólk hafði bara þráð að 



þjónusta til fólks um leið og þau meðtóku andlegar gjafir. Djöfullinn veit mjög vel á hvaða tegund af gjöf 

við eltumst eftir og hvers konar gjöf okkur mislíkar. Þess vegna, blekkja illu andarnir fólkið með því að 

stuðla að ruglingi eins mikið og mögulegt er í þeim svæ ðum sem þau þrá mest. Bróðir Young Suck, Sung 

Min, Hae Young og Sung Sook höfðu yfirgefið Kirkju Drottins. En börnin mín Jósef og Ju Eun eru læ randi 

greiningu í gegnum óteljandi skipti af því að hlusta á Guðs skrifaða orð og með því að biðja í kirkjunni og 

heimilinu þeirra. Börnin mín fóru í gegnum mörg erfið skref og ferli innan þjónustu Heilags Anda. Þau 

hafa labbað eitt skref í einu í harðindum. 

Fjörug ár hafa liðið síðan Skíra með Logandi Eldi bók fimm var gefin út. En bók sex hefur verið frestuð. 

Núna þar sem ég skrifa bók sex, man ég eftir tímanum þegar Sistyr Hae Young, Sung Sook og dóttir mín 

Ju Eun höfðu þjónustað til fólks með gjafirnar sínar og andlegu augun þeirra vöknuð. Á þessum dögum, á 

þessum ákveðna tíma, hafði herafli döfulsins ráðist á þau eftirtektarsamt með því a fara inní líkama 

þeirra til að koma með óreiðu. 
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Þegar ég er minntur á þessa atburði á meðan þessir dagar voru og þegar ég er eins og er (Desember 

2012) að skrá niður, get ég fundið illa orku nýlega rísandi til að ráðast á kirkjuna mína og mig. Innan í 

slíku spennuandrúmslofti, þar sem ég er að afhjúpa meira af eiginleikum illu andanna, kom um það sama 

atvik og á átti sér stað þremur árum síðan. 

Á meðan í milligöngu bæ nastund, hrópuðu sumir, "Pastor! Ju Eun er að hegða sér stórfurðulega! Það 

virðist sem hún hafi topp stöðusettan illan anda sem hjefur farið inní hana aftur!" 

Áh! Oh minn..... Ég er eins og er að skrá atburðina sem áttu sér stað þremur árum síðan, og samt er 

sama atvikið núna að vera endurtekið á þessari stundu!  ́

Ju Eun hafði orðið hugræ nt óstöðug þar sem hún var kæ fð með algjörri árás. Drottinn hafði enn einu 

sinni leyft þennan atburð. Á hinni hlið kirkjuhelgidómsins, féll Bróðir Kim, Haak Sung sem fórnarlamb til 

djöfulsins og hann byrjaði að labba vaggandi til beggja hliða 

"Hey! skiptist í tvo hópa og byrjið að framkvæ ma leysingu!" 

Þetta sama atvik endurtók sig dag og nótt í nokkra daga. Eftir nokkra daga, um morguninn, um klukkan 7, 

var leysingin algjör. Eiginkonan mín sagði mér að skrá innihaldið af atburðunum og fæ rast áfram til að 

skrá einhvað annað eins fljótt og mögulega. Þar sem ég er að afhjúpa eiginleika djöfulsins og hans 

herafla, er hann að skotmarka fólkið í kringum mig til að vera örmagna og til að verða þreytandi. Hann 

var að reyna að halda mér frá því að skrá og ljúka algjörlega við Skíra með Logandi Eldi bæ kurnar. 

Djöfullin var ákveðinn í að tefja tímann okkar. Jafnvel eftir þessa atburði, yfirgnæ fðu mörg mismunandi 

próf okkur eins og flæ ðandi vatn. Þess vegna, höfum eiginkonan mín og ég orðið mjög næ m. 

Líf kirkjumeðlimanna byrjuðu að mæ ta óteljandi fjölda af stórum og smáum vandamálum innan 

kirkjunnar og jafnvel utan kirkjunnar. ofsókir, fjárhagsleg pressa, rýnun á heilsu og svo framvegis var 

fundið í gegnum kirkjueldhúsið, gistisvæ ðið, skrifstofuna og til fjölskyldna okkar. Ö ll svæ in innan 

kirkjunnar voru fyllt spennu. 
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Engu að síður, biðandi til Drottins er lausnin okkar og bæ n er eina leiðin til að leysa vandamálin okkar. 

Hvern dag, með miklu náð Drottins og íhugun, er ég gangandi á hæ ttulegum og fínlegum viðkvæ mum 

vegi. 

Hæ ttutáknið 

Rómverjabréfið 12:2 Hegðið yður eigieftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung 

hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. 

Þegar persóna meðtekur Jesú Krist sem Drottinn sinn og Frelsara og verður fæ ddur aftur Kristinn, þá 

munu þau meðtaka Heilagan Anda. Þegar við upplifum að vera fyllt með smurningu Heilags Anda, er það 

eins og við séum á byrjunarlínunni. En við megum ekki standa kjurr á byrjunarpunktinum. Við erum 

endurfæ tt fólk vegna verks Heilags Anda. Þess vegna, verðum við bræ ður og systur sem erum meðlimir 

af kirkju Guðs. En Guð krefst þess að við séum óendanlega fyllt með Heilögum anda og við þurfum að 

þurfum fyllinguna. Einstaklingslega, höfum við öll mörg vandamál í trúarlífunum okkar. Það eru ennþá 

mörg óleyst vandamál eftir í lífunum okkar. 

Það er tilvist dularfulla krafts Heilags Anda og illkvitnu og öfgafullu athöfnum djöfulsins innan andlega 

sviðsins. Þess vegna, með orði Guðs og réttilegum og fullum meðteknum krafti Heilags Anda, verðum við 

að greina þjónusturnar sem eru óhóflega hæ ttulegar. 

Mismunurinn á milli verki Heilags Anda og verki djöfulsins getur verið eins langt og himinn jörð en á 

sama tíma, virðist verkið mjög svipað að munurinn gæ ti sýnst virðast eins þunnur og pappír. 
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Eins lengi og persóna með sterkan viljastyrk er ekki sammála verki illu andanna, mun hann/hún vera fæ r 

um að greina og fá kraftinn til að berjast á móti herafla djöfulsins. Hvað ef persóna skipuleggur að 

ferðast en hefur ekki neinar upplýsingar varðandi ákvörðunarstaðinn sinn. Hvað ef persónan hefur 

rangar upplýsingar? Þá, kannski, mun ferðamanneskjan taka rangt flutningatæ ki og stefna í áttina að 

óréttri átt. Þetta getur afleiðst í alvarlegum röngum enda. Ferðamanneskjan mun hafa orðið fórnarlamb 

villandi upplýsinga. 

1 Konungabók 22:20-24 og Drottinn sagði: H́ver vill ginna Ahab til þess að fara til Ramót í Gíleað og 

falla þar?  ́Og einn sagði þetta og annar hitt. 21 Þá gekk fram andi, staðnæ mdist rammi fyrir Drottni og 

mæ lti: É́g skal ginna hann.  ́Og Drottinn sagði við hann: Ḿeð hverju?  ́22 Hann mæ lti: É́g æ tla að fara 

og verða lygiandi í munni allra spámanna hans.  ́Þá mæ lti Drottinn: Þ́ú skalt ginna hann g þér mun 

takast það. Far og gjör svo!  ́23 Þannig hefir þá Drottinn lagt lygianda í munn öllum þessum 

spámönnnum þínum, þar sem Drottinn  hefir þó ákveðið að leiða yfir þig ógæ fu." 24 þá gekk að Sedekía 

Kenaanason, laust Míka kinnhest og mæ lti: "Hvaða leið hefir andi Drottins farið frá mér til þess að tala 

við þig?" 



Myndlíkingin eða dæ mið á við með sama hæ tti innan andlega yfirráðasvæ ðinu. Þegar pastor er fávís 

varðandi eiginleika djöfulsins og verknaði hans, mun pastorinn setja safnaðarmeðlimina sína sem honum 

er treyst fyrir á lista fyrir slysafórnalömb. 
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Ég væ nti og þrái að Skíra með Logandi Eldi bæ kurnar geri hlutverk viðvörunar og hæ ttutákns. Það var 

ungur maður sem hafði gengið með Drottni í mörg ár, en út af því að hann varð fyrir áhrifum af 

endurtekinni andlegri fávísun, falskennurum, og falskenningum, horfðist hann í augu við mikla hæ ttu. 

Enginn er undanskilinn frá slíkri hæ ttu. 

1 Tímóteusarbréf 4 1-2  Andinn segir berlega, að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig 

að villuöndum og læ rdómum illra anda. 2 Þessu valda hræ snisfullir lygarar, sem eru brennimerktir á 

samvisku sinni. 

2 Pétursbréf 2:1 En falsspámenn komu einnig upp meðal lýðsins. Eins munu falskennendur líka verða á 

meðal ykkar er smeygja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita Drottni sínum, sem 

keypti þá, og leiða yfir sjálfa sig bráða glötun. 

Í ferlinu að fæ rast í áttina til himnaríkis, munu þar birtast herafli sem mun hindra okkur og hindranir og 

ósýnilegar rifur sem gæ tu látið okkur falla. Mín þrá er að vara þá kristnu við varðandi hæ tturnar á undan 

svo að þau geti undirbúið sjálf sig áhrifamikið og komið í veg fyrir þegar herafli illu andanna ræ ðst á þau. 

Karninn eða undirstaðan er Guðs orð. En bibían skýrir ekki mörg dæ mi varðandi innihald Saatans, 

sögunnar hans, og athafnasemina hans sem við munum vera fæ r um að skilja í. 

Skíra með Logandi Eldi bókin er skráð af skipun Drottins. Það er svið sem við erum ekki fæ r um að sjá í 

með okkar veraldlegu augum. Í miðju slíku sviði, vinnur Satan athafnasamt og starfræ kir til að útvíkka 

áhrifin sína á fólk. Jafnvel þótt í mörgum tilfellum, hafna margir heilagir og pastorar banna eld bæ kurnar, 

er ég að vona að Skíra með Logandi Eldi bæ kurnar munu gera sitt hlutverk sem aðstoðar kennslubæ kur. 
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Í miðjum grunsamlegra augna sumra gagnvart Kirkju Drottins, er kirkjan standandi fastlega á Orði Guðs 

og krafti Heilags Anda. Þegar það kemur að því að þjónusta andlega, eru þar ólíkar skoðanir frá ytri 

trúarheiminum. En í raun og veru til að verða vitni að því innan frá Kirkju Drottins, erum við að halda Orð 

Guðs sem mjög dýrmæ tt innan lífa okkar jafnvel hlutina sem gæ tu litið út fyrir að vera smáir og minni 

háttar. Við erum að halda Guðs orð alvarlega en ekki trúræ knislega. Við erum að halda orð Guðs með 

Hans náð. 

Við erum að upplifa ágreining við herafla Satans hvern dag. Ég er æ r um að troðast í gegn inní skilaboð 

Drottins af angist gagnvart síðustu dögunum og brögð og herkæ nsku satans alla daga. Þegar ég er að 

troðast í gegnum brögð og herkæ nsku Satans, berst ég á móti heraflanum hans. Ég er ekki að ýkja. Ég 

þjóna Kirkju Drottins með hjarta Drottins. Með hjarta Drottins, leiði ég kirkjuna og bardagarnir okkar við 

herafla illu andanna eru mjög raunverulegir. Ég þrái að verða kostur á herafla Drottins fyrir þessa kynslóð. 



Ég er opinn fyrir öllum svæ ðum af andlegum hlutum. Sama hvernig Drottinn leiðir, mun  ég fylgja þar 

sem ég hlýði Honum. Jafnvel ef ég geri mistök hér og þar, er ég undirbúinn og tilbúinn til að horfast í 

augu við og vera þau. 

Haggaí 2:23 Á þeim degi, segir Drottinn allsherjar, tek ég þig, þjónn minn, Serúbabel Sealtíelsson, segir 

Drottinn, og geri þig sem innsiglishring minn því að þig hef ég valið, segir Drottinn alsherjar. 
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Stundum, velur djöfullinn að vera í bardaga opið augliti til auglitis, en síðan gerir hann líka árás leynilega. 

Þegar hann ræ ðs á leynilega, oft, munum við ekki vitað það. Djörullinn og heraflinn hans ræ ðst á öllum 

tímum í gegnum óteljandi netkerfi út í gegnum heiminn. Trúræ kna fólkið stuðlar að hugmyndunum eða 

stöðunni sinni í framsókn í gegnum marga prentaða fjölmiðla, Sjónvarp, útvarp, útsendigar fjölmiðla, 

kasettur, falslega fullyrtat hræ snislegar kenningar, og í gegnum falskennslur. Til dæ mis, segjum að það 

séu tvæ r persónur sem eru að fullyrða skilaboð. Innihaldið af skilaboðum fyrstu persónunnar hefur 90% 

sannleika og 10% lygar. Á sama tíma, hafa skilaboð seinni persónunnar 10% sannleika og 90% lygar. Á 

meðal skilaboða beggja fólksins, hvor er hæ tta á hæ rra stigi? Kannski, skilaboðin með 90% sannleika og 

10% lygum. Þegar skilaboð innihalda 90% sannleika, mun það vera erfiðara fyrir okkur að greina villuna. 
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Jesaja 8:15-22 Margir þeirra munu hrasa, falla og brotna. Þeir munu festast í snörunni, falla í gildruna. 

16 Ég vef saman vitnisburðinum, innsigla kenninguna hjá læ risveinum mínum. 17 Ég bíð Drottins sem 

byrgir nú auglit sitt fyrir æ tt Jakobs, ég vona á hann. 18 Ég og börnin mín, sem Drottinn hefur gefið mér, 

erum tákn og viðvörun fyrir Ísrael frá Drottni allsherjar sem býr á Síonarfjalli. 19 Ef sagt er við yður: 

"Leitið til framliðinna og anda sem hvískra og muldra," skulð þér svara: "Á fólk ekki frekar að leita Guðs 

síns? Hvers vegna t́tu menn að leita hinna dauðu vegna hinna lifandi? 20 Leitið til kenningarinnar og 

vitnisburðarins." Hver seme kki talar þannig mun ekki líta morgunroðann. 21 Hrjáður og hungraður mun 

hann ráfa um landið. Þegar hungrið sverfur að fyllist hann bræ ði og formæ lir konungi sínum og Guði 

sínum Hvort sem hann horfir upp 22 eða starir til jarðar sér hann aðeins neyð og dimmu, þrúgandi 

myrkur. 
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Kafli 3 Allt Herklæ ði Guðs og Góða Trúarbaráttan 
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1. Kristnir Sem Hagnýta ekki Vopnin 

Guð hefur gefið æ ðstu eiginleikana til alls fólksins Síns og HANN hefur leyft okkur að hagnýta þá. Þetta er 

trú. Eins lengi og við hagnýtum trúnna okkar vel, mun okkar eigin vitsmuna  rökhugsun ekki vera á móti 

okkur og það mun ekki stangast á við skapgerð og persónuleikann okkar. Í stainn, munum við rísa ofar 

öllum hlutum. Ekki bara munum við rísa ofar öllum hlutum heldur mun réttilega að hagnýtt trú fæ ra 



okkur frammi fyrir Guð. Biblían bendir á lifandi kraft Guðs. Jafnvel einhvern einföld kenning, 

guðfræ ðikerfi, og kirkjur skapa ónauðsynlegar erfikenningar og guðfræ ðiháskóla sem afneitar ekki 

þessum sannleika. Guðs orð hefur hyldjúp áhrif á gönguna okkar í áttina til himnaríkis frá þeirri stundu 

sem við meðtökum Jesú með trúnni okkar. Við verðum að meðtaka Guðs orð sem lifandi orð og eins og 

það er. En margt fólk er notandi Guðs orð sem efni til að stúdera mannlega menntun, þekkingu, og 

fræ ðimennsku. Þetta er sannarlega hryggðar málefni. 

Jesús hefur prófað ósannreyndu óhlutstæ ðu trúnna okkar án þess að við föttum það jafnvel. Þegar Jesús 

byrjaði að prófa trúnna okkar, var ég í þjónustu sem var að bregðast og í skapraun. Á sama tíma, mmeð 

áskoruðu hugarfari, var ég biðjandi og spurjandi Drottinn. 

"Drottinn! Drottinn! Í lífinu mínu, hafði ég trú. Ég hef haft beðið oft. Ég hef oft haft angist. Ég hef verið 

agaður! Ég hef lifað harkalega erfiðu lífi! Plís veittu mér tæ kifæ rið til að reyna trúnna mína! Ég er tilbúinn 

til að vera notaður í hvers konar þjónustu og í hvaða svæ ði sem er í ráðherraembæ tti! Ég er tilbúinn til 

að láta undan þínum vilja!" 

Þegar ég var að biðja daglega á slíkann hátt, var ég fastlega ákveðinn um að gefast ekki upp á neins 

konar kriknumstæ ðum ef það var vilji Guðs. Ég hafði fastlega ákveðið að hlýða Guði og Hans vilja. 

blaðsíða 81-82 

"Hvers konar vinnu mun Guð veita mér til að bera út? Með hvers konar aðferð mun Guð nálgast mig? 

Þegar Guð veitir mér tæ kifæ ri og þegar Hann hagnýtir Hans aðferð, í hvaða formi eða atburði mun það 

verða greinilegt þar sem HANN nálgast mig? Og hvernig verð ég að bregðast við því?" 

Ég var mjög forvitinn. Á endanum, nálgaðist tæ kifæ rið mig. Guð hafði leidd mig til nýrrar andlegrar 

kringumstæ ðna og sviðs semég hafði aldrey ímyndað mér áður. HANN hefur gefið mér kraft af eldi og til 

að afhjúpa eiginleika illu andana. En ég hafði aldrey jafnvel í mínum villtustu draumum ímyndað mér 

þessa tegund af vinnu mun fæ ra óvenju þéttmikil áhrif eftir á. Jesús sagði að kasta út ríkjanda þessa 

heims. Jesús sagði líka að HANN er að leita eftir kristnum sem munu leiða sálir. 

Jóhannes 12:31-32 Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað. Og 

þegar ég verð hafinn upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín." 

Við erum kölluð til að leysa út mörgu vantrúuðu sálirnar frá dauða með Orði Guðs, krafti krossins, og 

krafti og yfirvaldi Heilags Anda. Innan dýtarinnar af þessum raunveruleika, bíður andlegi hernaðurinn 

okkar alltaf. Slíkur hernaður er gjaldið sem við kristnir verðum að borga. En í raunveruleikanum, eru 

kirkjur og kristnir ekki virkilega ekki áhugasamir á andlegum hernaði. Reyndar, eru þau að afskræ ma 

sannleikann. 

Guð hefur þegar veitt og veitt okkur leyfi fyrir öllu herklæ ðinu. Jafnvel þótt við verðum að hagnýta það, 

þekkja flestir kristnir jafnvel ekki vopnakerfið. Með flesta kristna, eru öll herklæ ðin þeirra að verða 

ryðguð. Þessi brestur til að hagnýta öll herklæ ðin þeirra fellur undir stæ rsti vanræ skslu trassaskapurinn 

af skyldunni þeirra sem kristnir. Hvort sem þau vita ekki hvernig á að nota vopnin og jafnvel ef þau vissu 



hvernig æ tti að nota vopnin, vegna treganum þeirra og skorti á skilningi um hæ ttuna af þessum 

raunveruleika,hafa þau vanræ kt skilduna sína. 
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2. Athugaðu vopnið þitt 

Efesusbréfið 6: 10-18 Að lokum: Styrkost nú í Drottni og í krafti máttar hnas. 11 Klæ ðist alvæ pni Guðs, til 

þess að þér getið staðist vélarbrögð djöfulsins. 12 Því að baráttan, sem vér eigum í, er ekki við menn af 

holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar 

í himingeymnum. 13 Takið því alvæ ni Guðs, til þess þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og 

haldið velli, þegar þér hafið sigrað allt. 

14 Standið því gyrtir sannleika um lendar yðar og klæ ddir brynju réttlæ tisins 15 og skóaðir á fótunum 

með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins 16 Takið um fram allt skjöld trúarinnar, sem þér getið 

slökkt með öll hin eldlegu skeyti hins vonda. 17 Takið við hjálmi hjálpræ ðisins og sverði andans, sem er 

Guðs orð. 18 Gjörið það með bæ n og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakir og staðfastir í 

bæ n fyrir öllum heilögum. 

Við erum sköpunarverur sem erum undir afli vanans. Með sköpunarverum eins og okkur, segir Drottinn 

okkur að taka sverð Andans. Vopnin eru falin innra með okkur. Samt sem áður, er það bara þegar við 

hagnýtum kröftuglega vopninsem við munum öðlast tæ kifæ rið til að snúa við á þvílíkt átakanlegan hátt 

og öðlast kraftinn til að standa á móti gömlu vönunum okkar. Núna, er það að verða kröftugur her 

Drottins í Jesú nafni bara tímaspursmál. Krafturinn til að standa á móti með vopnunum sem eru falin í 

okkur á líka við um líkamlega, hugræ na, og andlega sjúkdóma og galla. 

Guð hefur gefið okkur ónæ miskerfi. Guð hefur veitt okkur vopnin til að standa andspæ nis óvininum. 

Með Hans vopnum, getum við gert herafla djöfulsins óvinnufæ ran sem við erum ekki fæ r um að sjá með 

veraldlegu augunum okkar þar sem þeir eru andlegar verur. Ef við höldum áfram að fæ rast áfram á 

meðan við gerum þá vanhæ fa, hafandi fullvissu um hjálpræ ði, biðjandi kröftuglega, og í gegnum 

stuðning Heilags Anda, munum við fatta að við getum orðið kröftugri kristnir heldur en núna. 
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Kristnir geta verið fórnarlömb eða þræ lkaðir af púkum ekki endilega vegna veiku trúnnarinnar þeirra 

heldur líklegra vegna þeirra skorti á því að nota vopnin sín. Það er listi af óvinum sem umkringja okkur og 

þeir eru til í þessum heimi. Þessi listi er listi af óandlegum ráðleggingum frá ákveðnu fólki sem er 

óguðlegt og vanheilagt. Listinn felur í sér að lifa lágum mæ likvarða í siðferði sem er að lifa syndugu lífi, 

að öðlast bogna sjálfsímynd, óhreinskilni, að eltast eftir löngunum holsins, sjálfsmiðjuð hugsun, 

sjálfs-réttlæ ti og þröng-hugun í leiðtogaforystu og svo framvegis. En ofar öllu, er kröftugasti óvinurinn 

okkar eigin synd. 

Það er miklu meira fólk sem veit ekki að þau sjálf eiga til að bera svarið við öllum vandamálunum sínum 

en ég hef grunað. Hvenæ r sem ég sýni eða bendi út vandamálin þeirra, oft, eru þau hissa, skömmustuleg, 



og fyllt vonbrigðum. Fólk hefur vana til að leita að orsök vandamálanna þeirra að utan í staðinn fyrir að 

meta þeirra eigin líf. En kjarni vandamálsins er að vera uppgötvaður innra með sjálfum mér og biðja 

Drottinn að hjálpa veika eðlinu mínu, skapgerð, og veikleikum. Þá verðum við að meta og athuga vopnin 

vopnin og allt herklæ ði Guðs sem hefur verið veitt okkur. Þegar við athugum, skoðum, uppgötvum 

vopnin sem eru falin innra með okkur, og þegar við teljum upp dýrmæ tt gjafirnar sem eru gefnar okkur 

af Drottni, munum við vera fæ r um að komast út úr ánauð illu andanna. Samt sem áður, ef við 

uppgötvum það ekki eða komum upp um það, munum við ekki vera fæ r um að komast út af ánauð eða 

byrðaroki. En látum okkur í það minnsta hagnýta eitt vopn. Stöndum á móti óvininum með minnst einu 

vopni. Þá, munum við í það minnsta hafa tæ kifæ ri til að komast út úr mýrinni. Þegar þú kemst einu sinni 

út, munt þú vera fæ r um að fæ rast áfram til næ sta miðaða sviðs. 

Þegar þú smakkar sigur einu sinni í andlega hernaðinum, munt þú taka þátt áframhaldandi. Þegar við 

höldum áfram á þessum vegi, mun Drottinn þjálfa og gera okkur í leikinn og þroskaðan sérfræ ðing. 

Undirbúinn her. Þá mun konungsríki Guðs útvíkkast. 
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Elskuðu kristnir mínir! Ekki vera blekkt af ljúfu og tæ landi orðum falsspámannanna og hirðanna sem eru 

bara áhugasamir um þeirra laun neitt meir. Verið mjög varkár með þeirra ráðleggingar sem eru að 

afvopna ykkur! Ekki afhjúpa örvæ ntingafulla ástandið ykkar til óvinarins heldur athugið alltaf og 

rannsakið vpnakerfið ykkar. Ég er að væ nta þess að fólk finni sitt falda sverð Andans. Ég er að væ nta þess 

að barmafylli af blóði djöfulsins sé á beittu blöðunum þeirra. Allar kirkjurnar eru reisandi haug af veikum 

kristnum. Það er núna venjulegt og sjálfsstýring. Innan þessarra kirkna, er skrifaða orðið ekki lifandi 

heldur í stainn, eins og formgripur, þau eru notandi biblíuna sem kenningarbók og guðfræ ði gagnasafn. 

Þau hafa verið að hagnýta biblíuna á slíkan hátt í langan tíma. Hvað æ ttum við að gera? Við eigum ekki 

að vanræ kja föstu fullvissuna af hjálpræ ði, berjast góðu trúarbaráttunni, biðjandi kröftuglega, kraft 

Heilags Anda, lesandi og hlustandi á orðið af yfirvaldi og krafti, og að þjóna með kæ rleika og svo 

framvegis. 

Djöfullinn hefur til að bera skapgerð af ruglingi og óróleika. (Jobsbók 1:6) Hann ber út illkvitna verkið sitt 

mjög vel. Hann hefur töfrakraft sem læ tur fólk líta á synd sem ekki synd. Stundum, ræ ðst djöfullinn á 

eins og ljón en á hina hendina nálgast hann mjúklega með freistingu. Þess vegna, verðum við að þekkja 

hver við erum í Kristi! Látum okkur æ fa kraftinn sem við eigum til að bera nú þegar. Þegar við vopnum 

sjálf okkur með öllu herklæ ði Guðs og hagnýtum vopnin okkar, munum við vera kröftugir hermenn sem 

getum borið út hvers konar andlegt verkefni. 
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3. Góða Trúarbaráttan til að Ö ðlast Eilíft Líf 

1 Tímóteusarbréf 6:11-12 En þú, Guðs maður, forðast þú þetta og stunda réttlæ ti, guðræ kni, trú, 

kæ rleika, stöðuglyndi og hógvæ rð. 12 Berstu trúanniar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst 



kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. 

Eins og Páll Postuli tilgreindi við Tímóteus, er andlegur hernaður kjarnskilyrði og mesta 

grundvallarsjónarmið í því að standa andspæ nis djöflinum fyrir okkur kristna. Þetta er frumskylirðis 

barátta. Þetta byrjaði fyrst þegar Drottinn hafði komið. Á þeirri stundu sem við meðtökum Jesú sem 

okkar Drottinn og Frelsara, munum við fatta að við erum um það að taka þátt í erfiðri baráttu til þess að 

öðlast eilíft líf. En oftast, þegar dagaarnir líða, hefur fólk tilheygingu til að skila og þekkja þennan 

raunveruleika miklu síðar á göngunni sinni. Mikilvæ gi sannleikans er að þegar krisstnir koma fram fyrir 

Drottinn, gefur Hann þeim sérstök vopn sem er allt herklæ ði Guðs. Í framtíðinni, samt sem áður, hver 

sem er kallaður til að bera út margvíslega andlega hernaðinn, er allt herklæ ði Guðs ómissandi eign. 

Fólk dvelur her á jörðinni og þau hæ tta sér út í geyminn með ákveðinni starfsemi. En sviðspallurinn fyrir  

Satan eru sálir fólks og hann arðræ nir og óvirðir þá. Þess vegna, er fólk fólk verkfæ rin sem eru hagnýtt til 

að framkvæ ma ráðabrugg djöfulsins, eyðilegging og þrá. Djöfullinn byrjar að taka þátt í lífi persónu með 

synd frá ungum aldri persónunnar. Í gegnum árin, mótar djöfullinn persónuleika persónunnar. Djöfullinn 

hefur stórlega áhrif til að ákvarða hlykkjóttu örlög einhvers. 
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Djöfullinn hefur skapað kynþátta einkenni, menningu siðmenningu, og skurðgoðatilbeiðslu innan allra 

landa heimsins. Hann hagnýtir þau þá í lönd, svæ ði, borgir, og einstaklinga svo að þeir muni eiga til að 

bera snúna, afbrigðilega, og afmyndaða sjálfsímynd. 

Djöfullinn leyfði synd að spilla djúplega heimilishöldum og þetta fer áfram niður til kynslóðar eftir 

kynslóð innan formsins af því að greina skapgerð, persónuleika, þrjósku, tilhneigingu, og fjölskylduvenjur. 

Þetta mun koma í veg fyrir að heimilishöld komist út úr erfikenningar byrðarokinu sínu. Illgjörn hringrás 

af þvíað erfa synd heldur áfram. Þess vegna, við, Kristnir, verðum að berjast við slíkar mótanir. Kristnir 

hafa ekkert val nema að stangast á við slíkan bakgrunn og herafla illu andanna sem hafa mótað, 

uppbyggt og bundið heimilishöld, svæ ði, borgir, þjóðir og lönd. Ég er ekki að tala um veraldlegt stríð 

heldur andlegan hernað sem er íhjákvæ milegur fyrir alla Kristna. Í gegnum líkamlegu komu Drottins á 

jörðina, er Hann í fremstu víglínu núna. Allt sem við þurfum að gera er bara að fylgja rétt á eftir HONUM, 

treysta, og reiða okkur á Drottinn. 

1 Jóhannesarbréf 3:8 "Til þess birtist Guðs sonur, að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins." 
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2 Korintubréf 10 3-8 "Þótt vér lifum jarðnesku lífi, þá berjumst vér ekki á jarðneskan hátt, - 4 því að 

vopnin, sem vér berjumst með, eru ekki jarðnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. 5 Vér 

brjórum niður hugsmíðar og allt, sem hreykir sér gegn þekkingunni á Guði, og hertökum hverja hugsun til 

hlýðni við Krists. 6 Og vér erum þess albúnir að refsa sérhverri óhlýðni, þegar hlýðni yðar er fullkomin 

orðin. 7 Þér horfið á hið ytra. Ef einhver treystir því, að hanns sé Krists, þá hyggi hann betur að og sjái, að 

eins og hann er Krists, þannig erum vér einnig. 8 Jafnvel þótt ég vildi hrósa mér í frekara lagi af valdi voru, 

sem Drottinn hefur gefið til að uppbyggja, en ekki til að niðurbrjóta yður, þá yðri ég mér ekki til 



skammar." 

Allt fólk er í almennu og hugræ nu kvíðahræ ðslu máta. Í hverri árstíð kemur þar náttúrustórslys, veðrið 

breytist, og óvæ ntar kreppur. Þegar þessir hlutir eiga sér stað, brýst út hugræ n og andleg kvíðahræ ðsla. 

Satan nýtir tæ kifæ rið af þessu ástandi til að gera hlutina jafnvel verri. Hann auglýsir hæ fnina og getuna 

sína. Fólk hefur tilhneigingu til að halda að ef persóna er andlega djúp og þroskuð, slík persóna geti ekki 

verið freistað til að falla. Þau gera ráð fyrir að slík persóna muni hafa getuna til að heyra Guðs rödd og 

ekki lengur vera undirokaður af prófum. Samt sem áður, er þetta ekki satt né heldur tilfellið. 

Eins lengi og við lifum í þessum heimi, er það ekkert algjört ákveðið öryggi. Það er engin ábyrgð. Við 

erum blessuð af reynslunum okkar af margs konar yfirnáttúrulegum og andlegum atburðum en 

hlutfallslega, eru árásir illu andanna frá helvíti líka að aukast. Jafnvel blekking hefur aukist á hæ rra stig. 

Jafnvel þótt við gæ tum hafa þróað hæ rri heilagleika, er algjört hjálpræ ði ennþá eftir að vera gefið okkur 

af Drottni. Þar sem við höfum spurt um ákveðna hluti, eru það tímar þegar Hann hefur ekki ennþá veitt 

okkur beiðnina fljótt eða í fullum mæ likvarða. 
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Í þessum heimi, er enginn fullkominn. Drottinn er sá eini sem er fullkominn. Við þurfum öll að vaxa 

stöðuglega. Við verðum bara að þrá og reiða á Drottinn. Undir andlega stiginu eða ástandinu okkar 

komið,  munum við vera hagnýtt sem ker annað hvort fyrir himnaríki eða helvíti. Kristnir sem eru í 

andlega náðarsömu ástandi munu vera hagnýttir sem ker hjálpandi og dragandi þá sem hafa fallið í synd 

og aftur til ljóssins. En fólk sem er í gagnstæ ða ástandinu mun vera hagnýtt sem ker helvítis. Þess vegna, 

ef okkur skortir andlega reynslu í krafti Drottins og erum ekki að vera fyllt með Heilögum Anda, munum 

við vera hagnýtt sem ker stuðlandi að því að margt fólk falli og í synd. Samkvæ mt andlega ástandi 

persónunnar, mun slík persóna vera hagnýtt sem ker myrkursins. Því illkvittnari sem andlega svið 

persónunnar er, því meir mun hann/hún vera hagnýtt sem ker myrkursins. 

Innan þessarar stundar, skildu hvaða ástandi eða stöðu þú gæ tir verið í, þú ert í miðju mikla hjálpræ ði af 

Guðs áæ tlun. Það er mikilvæ gt fyrir þig að greina aðstæ ðurnar þínar og lifa af trú. Við þurfum öll að 

þekkja afhverju við erum í ákveðnum aðstæ ðum. Mikilvæ gara, verðum við að vera fyllt Heilögum Anda í 

gegnum Gus orð, verandi í bæ n, og að skoða sjálf okkur. Við verðum að vita hvernig andlega og 

veraldlega ástandið okkar eða eftirmyndin er að vera fæ rð frammi fyrir Guð út af því að, jafnvel í dag, 

mun Drottinn alltaf fjárfesta í þeim heilögum sem hafa alltaf nýja trú. 

Markúsarguðspjall 16:20 "Þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og Drottinn var í verki með þeim og 

staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu." 

4. Prófraun og Villa 

Jakobsbréf 3:2 Allir hrösum vér margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá er hann maður fullkominn, fæ r 

um að hafa stjórn á öllum líkama sínum. 

Orðskviðirnir 24:16 því a sjö sinnum felllur hinn réttláti og stendur upp aftur, en óguðlegir steypast í 



ógæ fu. 

Þegar villur og mistök einstaklings, fjölskyldna, eða kirkjusamfélags eru afhjúpuð opinberlega, mun 

persónan eða hópurinn sem villan eða mistökin voru í eiga erfitt með það bera mistökin sín. Þess vegna, 

oftast, reyna þau að hylja eða hunsa villuna sína til að komast yfir það. 

Sérstaklega sem pastor og í stjórn af einni kirkju, hafði ég margar fyrrverandi raunir og skekkjur innan 

kirkjunnar minnar. Raunirnar og skekkjurnar áttu sér stað innan andlega sviðsins. Hvenæ r sem ég hafði 

leitt opinberlega í ljós þessar raunir og skekkjur í gegnum fréttablaðiði og tímaritin, hafði ég marga 

vandræ ðisdaga. Þess vegna, hafði ég ákveðið að afhjúpa raunirnar og skekkjurnar mínar eftir mikla 

hugsun og endurtekna angist. 

Seríurnar af mörgum og mismunandi andlegum atburðum sem eru að eiga sér stað í kirkjunni er 

örugglega öðruvísi frá andlegum reynslum annarra kirkna. Þess vegna, er kirkjan okkar auðveldlega 

skotmörkuð sem költ. Við erum sýndur mikill misskilningur, afbrýði, fals byggðar skoðanir, og margs 

konar álit. Líka, erum við að draga forvitni. Eins ástæ ðan afhverju kirkjan okkar er ásökuð á slíkan hátt er 

af því að í fortíðinni hafa þar verið margir viðburðir af fals burthrifningarspádómi og upplýsingum af 

hinum kirkjunum eða þjónustunum. Í öðru lagi, í Kóreu, voru þar fyrrum kröftugur greinileiki og verk 

Heilags Anda. En einhvað spillt og hrörnað þjónutufólk hafði fæ rt mörg slæ m hliðarverkanir og skaða 

sem afleiddist í því að þjónusta Heilags Anda byrjaði að flæ ða á neikvæ ðan hátt. 

blaðsíða 91 

Á þessum dögum, höfðu eftiráhrifin haft stórlega höggáhrif á Kóresku kirkjurnar og skaðinn var mikill. 

Þess vegna hafa jafnvel kirkjurnar sem eru að gera andlegau gjafirnar kraftinn greinilegan núna og 

jafnvel með jákvæ ðu skouninni sinni á gjöfunum og kraftinum tilhneigingu til að líta á okkar kirkju með 

hornauga. 

Biblíustúdering og læ risveinaþjálfunar prógram í kirkjum er að vera stofnanargert. Margar kirkjur hafa 

fastsettan huga að í gegnum þessi kerfi, muni kirkjurnar og verði að upplifa endurvakningu. Þau halda að 

núverandi vegurinn þeirra sé venjulegi vegurinn til að upplifa endurvakningu frekar en í gegnum kraft 

Heilags Anda. Þegar kirkjurnar upplifa endurvakningu í gegnum gjafir, kraft, og yfirvald Heilags Anda, 

munu vera átt við slíkar kirkjur sem költ. Þetta er raunveruleiki. Þessi raunveruleiki er ömurlegur. Hvað 

verðum við að gera? Jafnvel þótt þessir Kristnir prédika orð Guðs og leggja áherslu á gjafir Heilags Anda, 

eru ræ ðurnar þeirra ekki í beinni röð við sanna fagnaðarerindið. Jafnvel þótt þau séu ekki andleg, líkja 

þau eftir andlegum hlutum. Margir staðir eru hræ snislegir þar sem þau framkvæ ma vekin falslega. 

Sakir Kirkju Drottins og allra kirkna í Kóreu, vil ég nákvæ mlega skrá niður og afhjúpa margt rangt, raunir, 

og villur sem áttu sér stað innan okkar kirkju svo að þessi andlegu svæ ði séu ekki meðhöndluð með 

vanræ kslu. Við verðum að læ ra af mistökunum okkar. Ég vona að þessi skrá muni hjálpa kirkjum, 

þjónustum, og kirkjusöfnuðum að greina réttilega í andlegum svæ ðum sem voru vanræ kt og óþekkt. Enn 

fremur, vona ég að þessi heimildarsöfnun muni stoppa á verki falsþjónustufólks sem er æ st upp af 

blekkingu, lygum, og sérstaklega spásagnaranda sem segir til um framtíðina. Bókin okkar er til að 



leiðrétta framkvæ mdu verkin í villu innan þjónusta og tryggja viturlega verk Guðs. Ég vona að þetta muni 

vera tæ kifæ rið til að leiðrétta hluti réttilega. 

Ég er líka þjónustumaður sem er í umsjá af einni kirkju Guðs og Hans hjörð. Þess vegna, þegar ég ávarpa 

andlegu svæ ðin þar sem er ekki næ g eða nákvæ m heimildarskrá innan biblíunnar, veit ég að þetta verk 

kemur með mikilli áhæ tti og hæ ttu. Það er greinilega erfitt að ávarpa þetta andlega yfirráðasvæ ði. 
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Nema einhver steinleggi veginn, gefur nákvæ mar leiðbeiningar og viðvörun fyrirfram, mun fólkið ekki 

vita hvernig á að komast til áfangastaðarins þeirra. Við segjum að vvið erum fæ r um að greina notandi 

biblíuna með grundvallar, almennu og alþjóðlegu aðferðinni. En þegar það kemur að andlegum svæ ðum, 

kemur það með takmarkalausa breytileika. Okkur mun vera kynnt fyrir mismunandi skoðunum og 

lausnum. 

Við getum hugsað léttilega eða meðtekið auðveldlega svæ ðin af andlegum raunveruleika. Það kemur 

með því að margir runglingsviðburðir og hliðarverkanir gerast oft. Reyndar sem staðreynd, þegar 

pastorar eru í myrkrinu og fávísir um andlega hluti, munu hjarðirnar undir þeirra umsjá sem eru saklausir 

vera þjökuð vonleysislega, blekkt, og vera fórnað sem fórnarlömbum. Í öðrum orðum, er þetta það að 

þeir komast undan ábyrgðinni sinni og að vanræ kja skyldurnar þeirra. 

Guðs kröftuga og lifandi orð er ekki að vera réttilega greinilegt út af gömlum aðferðum og 

kirkjumeðvitundinni í yfirvaldi líkt og Presturinn Elí. Í tímaferlinu, koma ný svæ ði. Þess vegna, verða 

vopnin að vera endurnýjuð. Svoleiðis mismunandi þegundir af sjúkdómum, hugræ nir sjúkleikar, 

þunglyndi, öfgafullt sjálfsmorð, og margir aðrir hlutir eru að eiga sér stað í Kóreu og út í gegnum allan 

heiminn. 

1 Samúelsbók 3:1 Sveinninn Samúel gengdi þjónustu Drottins hjá Elí. Orð frá Guði var sjaldgæ ft á þeim 

dögum, vitranir voru fátíðar. 
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Á dögum Elíasar  prests, var orð Drottins sjaldgæ ft. Þá var þar birting nýja dómarans, Samúels. Drottinn 

hefur Gefið kirkjumeðlimunum mínum og mér nýtt kröftugt vopn. Það er krafturinn af Heilags Anda Eldi. 

Jafnvel þótt þetta gæ ti verið mín persónulega hugsun, á þessum dögum, mun kraftur Heilags Anda fæ ra 

kirkjuvakningu og það mun vera áæ tlunarkostur fyrir það að uppskera sálir. Einfaldlega að kenna og 

yfirlýsa Orð Guðs mun ekki vera eina aðferðin heldur í staðin, mun þar vera kröftug yfirlýsing og tákn og 

undur munu fylgja samkvæ mt því. Endur-uppkoma kröftuga greinileika Guðs undir krafti og yfirvaldi Jesú 

og Heilögum Anda mun láta fagnaðarerindi Drottins koma kröftugra í ljós. Eins lengi og margar 

ábjargaðar sálir eru þarna úti, verður þjónustufólk og pastorar að hagnýta þetta vopn með krafti og 

yfirvaldi Heilags Anda svo að þeir deyjandi vantrúaðir muni vera togaðir út úr dauðanum. 

Þegar ég hafði hoppað inní þessa tegund af þjónustu og jafnvel áður en ég hafði ákveðið að hoppa inn, 

undirbúandi hjartað mitt til að bera þetta verk út, haðir ég þegar skynjað að ég mundi hafa margar 



raunir og skekkjur. Þetta verk hefur verið leyft af Drottni. Þar sem ég var í ástandi af miklum áhrifum 

öldungakirkju og kavínstrúar, vissi ég að ef ég sel upp fyrir andlega sviðið, mundu þar ver margar raunir 

og villur. En jafnvel ef ég þyrfti að fara í gegnum margar raunir og villur og ef ég mundi bara halda 

undirstöðureglunni sem er að treysta sjálfum sér fyrir Guðs Orði, krafti bæ narinnar, og Heilögum Anda, 

var ég fullviss um að ekkert mundi fara ranglega. Þegar ég fer andlega dýpra, fór ég dýpra með Orð Guðs. 

Til þess fyrir mig að verða ekki rangur eða fara afvega, fjárfesti ég mörgum klukkutímum í Orðinu og 

bæ n. 

Þegar það kemur að því að bera út þjónustu andlegs hernaðar við illu andana, finnst fólki vanalega að 

þess konar verk er bara fyrir hvítasunnu safnaðargreinina eða fólki sem hefur sérstaklega gjafir. En 

staðreyndin er sú að allir kristnir verða að taka þátt í þessu verki. 
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Þegar ég er að líta til baka í fortíðarreynsluna mína, leyfir tími mér ekki að halda slíkum andlegum 

reynslum einfaldlega sem andlegar gjafir eða dulspeki. 
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Orðskviðirnir 22:79-21 Hneig eyra þitt og heyr orð hinna vitru, og snú athygli þinni að kennning minni, 

18 því að það er fagurt, ef þú geymir þau í brjósti þér, ef þau eru öll til taks á vörum þínum. 19 Til þess að 

traust þitt sé á Drottni, fræ ði ég þig í dag, já þig. 20 Vissulega skrifa ég kjarnyrði handa þér, með 

heilræ ðum og fræ ðslu, 21 til þess að ég kunngjöri þér sannleika, áreuðanleg orð, svo að þú flytjir þeim 

áreiðanleg orð, er senda þig. 
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5. Gjaldið af því að hafa Andleg Augun Opnuð 

Satan er viðriðinn alls konar prófum og freistingum af synd sem nálgast fólk. Þetta er sérstaklega satt 

fyrir þeim sem trúa á Drottinn Jesús sem eru Kristnir. Margir persónuleikar í biblíunni stönguðust á við 

mikinn rugling frá raununum þeirra og prófum (freistingum) sem komu í tveimur myndum. Þeir voru 

hugarfarslega og andlega þjakaðir. Þetta tvennt er allt í óreiðu og flæ kju. Til þess að sálirnar okkar verði 

stekrar, verðum við að fara í gegnum þannig ferli og standast. Bara þá, mununm vð vera réttilega fæ r um 

að bera út verk Drottins og einhers líf verrður álitið mikið. Raunirnar og prófin (freistingarnar) munu 

koma þegar við búumst ekki við því. Svoleiðis raunir og próf geta komið þegar allt er að ganga vel og 

hlutir er firðsamir. En raunirnar og prófin geta líka komið þegar persóna gerir fasta andlega ákvörðun til 

að brjótast út úr erfivenju boxunum sínum. 

Ég byrjaði með fjölskyldunni minni og mér og meðlimi Kirkju Drottins sem meðtókum opnun á andlegu 

augunum okkar.  Til þess að við héldumst innan heilaga andlega samfélagsins við Drottinn, urðum við 

sannarlega að borga mikið gjald og við erum ennþá borgandi. Kostnaðurinn var harkalegur og mikill. Það 

er engin leið til að við getum borið saman okkar kostnað og kostnað réttláta mannsins, Jobs, frá 

Austurbyggðum þurfti að borga. Jafnvel þótt Job hafði trú sem var næ stum því að fullkomnu stigi, leyfði 



Guð raunina og prófið, sem kostnaðurinn hans var örlagaríkt harkalegur. Byggt á fortíðaratburðum og 

afleiðingum, hafði Guð algjörlega bæ tt Job upp. 
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Við höldum ekki trúnni okkar bara til að búast við einhverskonar launum. Í gegnum margs konar brautir, 

hafði Guð umbunað fjölskyldunni minni og kirkjumeðlimunum andlega, veraldlega og hugræ nt. Ég er 

stórlega þakklátur. Raunirnar, þrengingarnar, prófin, hugræ na kjarkleysið, og sjúkdómarnir hafa nálgast 

okkur til að aga okkur. Þessir erfiðleikar láta okkur annað hvort kvarta, nöldra eða spurja ef það var ollið 

af okkar mistökum, misgjörðum, eða mistökum einhvers annars. Við íhugum og spyrjumst um orsökina. 

Kannski, gæ ti það verið ekkert af þessu að ofan. 

Oft, fer fólk í gegnum erfiðleika hjálparlaust án þess að vita orsökina eða lausnina. Trúartraust getur ekki 

aukist yfir nótt. Einhver getur ekki verið staðfestur eða viðurkenndur yfir nótt. Mikill trúarmaður getur 

ekki verið gerður yfir nótt. Þegar aðrir eru sofandi út í gegnum nóttina njótandi lífsins þeirra í þæ gindum, 

þarft þú að erfiða dag og nótt þolandi í langann tíma. Þegar þú gerir þetta, munt þú vera fæ ddur sem 

mikill nýr trúarmaður eða kona. Þegar þú ferð andlega dýpra, verður þú að undirbúa sjálfan þig til að 

vera brotinn og kraminn. Þegar hjartað þitt hæ ttir að reiða sig á holdið  þitt eða efnislega hluti, mun 

trúin þín vaxa. 

1 Jóhannesarbréf 2:19-20 Þeir komu úr vorum hópi, en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá 

hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta varð til þess að augljóst yrði, að enginn þeira heyrði oss til. 20 

En þér hafið smurning frá hinum heilaga og vitið þetta allir. 
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6. Blekking Ungmenna Sem Höfðu Andlegu Augun Sín Opnuð 

Sonur minn Jósef hafði boðað fagnaðarerindið til tveggja ungmenna þegar hann var í miðskóla. Nöfn 

þeirra eru Oh, Sung Min og endurkomu nemandi Kim, Young Suk. Þeir höfðu varla útskrifast úr miðskóla 

2006. Þrá mín var að þjálfa og vopna son minn Jósef, Oh, Sung Min og Kim, Young Suk með krafti Guðs, 

visku, og þekkingu eins og Vinir Daníels Spámanns Sadrak, Mesak og Abed-Negó. Þannig að með allri 

minni orku reyndi ég að þjálfa og uppfóstra þá en ég var staðinn frammi fyrir mörgum prófum, að það 

var brugðist, og kjarkleysi. 

Þessir krakkar voru ekki fávísir með neinn réttilegan grundvöll. Þegar þeir höfðu andlegu augun sín 

opnuð, voru þeir alltaf að upplifa raunir og villur. Mín lýing á þessum krökkum í einu orði er, 

"Vandræ ðaskaparar". Stundum, var sonur minn Jósef sem var réttilega alinn upp fyrir áhrifum af slæ mu 

hegðun þessara krakka. Það var gefist upp á þessum krökkum af þeirra eigin heimilishaldi og skóla. En oft, 

hafði ég næ rt og menntað þá biblíulega og ræ kilega. Ég hafði sent þá til baka í skólann þeirra svo að þeir 

mundu læ ra og taka þátt í skólakerfinu. Orðrómurinn breiddist út í gegnum skólann þeirra um að ég væ ri 

að sjá um þá og hvenæ r sem þeir höfðu hagað sér slæ mt, var ég sá sem var kallaður til skrifstofu 

skólastjórans í staðinn fyrir þeirra eigin foreldra. Þessir krakkar höfðu einstakan persónuleika. Þess vegna, 

voru þeir ekki fæ rir um að aðlagast skólalífi. Foreldrarnir þeirra voru ekki skilningsríkir gagnvart 



börnunum þeirra og þetta er ein af ástæ ðunum sem börnin þeirra snérust út á þannig hátt. Þessir 

krakkar höfðu vaxið upp í miðju fátæ ku umhverfi. Þeim var strítt og með yfirgangi og hunsaðir í 

skólanum. Þeir höfðu mörg unglingaafbrot í kringum lifandi umhverfið þeirra og fullorðnir lita á þá með 

köldum stingandi augum. 

Það sem er jafnvel verra er að illir andar nýttu tæ kifæ rið af aðstæ ðunum þeirra. Þeir voru notaðir mjög 

illkvitnislega og það var mjög erfitt fyrir mig að þola. 
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Foreldrar og pastorar, þegar börnin eru réttilega alin upp og þegar þau eru réttilega umbreytt hvert 

tímabil, munu foreldrarnir og pastorarnir upplifa mikla haningju. Skólinn hafði streist á móti því að 

meðtaka þessi ungmenni. Þess vegna, höfðum við væ gðarlaust heimsótt skólastjórann og kennarann 

þeirra til að fá þau til að fallast á hver væ ri í umsjá með þá. Sem afleiðing, voru ungmennin samþykkt og 

þeir voru fæ rir um að útskrifast. Vinir Jósefs höfðu þolað erfiða tíma og meðtekið miðskóla prófskírteinin 

sín. Ég óskaði þeim til hamingju og fagnaði til ánæ gju hjarta míns. 

Jafnvel þótt andlegu augu Sung Min og Young Suk voru ekki djúplega opnuð eins og sonar míns Jósefs, 

hafði marktæ kur skammtur af krafti orðið greinilegur. ÞEssi ungmenni höfðu endurskuldbundið og 

andlega ákvarðað að byrja ferskir. Þeir gerðu játningu um að lifa með alvöru fyrir Drottinn. Samt sem 

áður, átti óvæ nt atvik enn einu sinni sér stað. Vandamálin áttu sér sstað á meðan við vorum að undirbúa 

þá til að fara í framhaldsskóla. Orsök vandamálanna þeirra var þröngvun frá vantrúuðum foreldrum 

þeirra og fjárhagslegir erfiðleikar.Aðrar tegundir af erfiðleikum innan heimilishaldsins þeirra voru á 

yfirborðinu með öðrum einstökum aðstæ ðum og þeir voru ekki fæ rir um að fara inn í framhaldsskólann 

þeirra. Þeir enduðu uppi með að tvístrast. 

Enn fremur, höfðu illu andarnir beitt vandlegri herkæ nsku nákvæ mum brögðum til að stoppa þá frá því 

að koma í Kirkju Drottins. Illu andarnir komu í veg fyrir að þeir héldu áfram Guðs trúarlífinu þeirra. 

Bragðið var að láta Sung Min bregðast frá því að fara inn í framhaldsskólann og láta Young Suk gefast 

upp á því að halda áfram menntun í framhaldsskólabrautum. Young Suk hafði sjálfviljuglega dregis sig frá 

þegar hann hafði orðið annars árs nemandi. Þegar trúin þeirra varð fyrir skipbroti, breyttist staðan þeirra 

gagnvart kirkju Drottins í gagnrýni. Þeir höfðu komið á móti okkur. Ég hafði reynt að næ ra og ala þá upp 

eins og Daníel og þrjá vini hans með trú. Djöfullinn hafði hent úrslita höggi á mig. Djöfullinn sigraði þessi 

ungmenni svo að þeir gæ tu ekki lengur haldið áfram trúarlífinu þeirra. Jafnvel eftir að þeir hafa fallið frá, 

heimsótti ég ennþá Younk Suk og hafði hvatt og ráðlagt honum að snúa til baka til trúfasts lífs. Í staðinn 

fyrir að samþykkja ráðlegginguna mína, koma hann með tíu klíkumeðlimi og skelfdi mig þar sem þeir 

ógnuðu mér með því að segja mér að hann mundi kveikja í kirkjunni og kollvarpa henni. Jafnvel þótt 

hann sé fávís og ungur, hélt ég að hann hefði farið yfir með sínu stigi af hótun. 
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Eftir brestinn minn með ungmennin, brotlenti sjálfmatið mitt harkalega og ég þjáðist af eftiráhrifunum í 

langan tíma. Young Suk hafði yfirgefið á slíkan hátt. 



Eftir um ár, höfðu jafnvel flesti kirkjumeðlimanna yfirgefið kirkjunamína. En Drottinn byrjaði nýja 

endurvakningu innan kirkjunnar minnar. Þá upp úr engu, hafði Young Suk snúið aftur og birst frammi 

fyrir mér. Hann beygði hnén sín og hneygði sig segjandi, 

"Pastor! Ég verð að játa suma hluti fyrir þér! Getum við plís farið einhvert hljóðlátt?" 

Ég hugsaði með sjálfum mér, H́vað? Er þar undirliggjandi ásetningur?  ́

Ég beið þá til að heyra hvað hann hafði að segja. 

"Pastor! Ég vil snúa til bara í kirkju Drottins til að ná trúnni minni aftur." 

Eftir að Yung Suk hafði yfirgefið kirkju Drottins, hafði hann skráð sig í nálæ ga mega kirkju til að halda 

áfram trúarlífinu sínu. Á Laugardögum, eftir kirkjuþjónustu, mundi hópur af ungum fullorðnum safnast 

saman á bar fyrir sakair félagsskapar til að drekka alkóhóldrykki. Þeir mundu jafnvel ræ ða trúarlíf þeirra 

á guð á meðan þeir drukku. Þessir ungu fullorðnir mundu jafnvel borða úti á Sunnudögum með því að 

segja, "Það er allt í lagi að borða úti en þar sem það er Sunnudagur, drekkum ekki neina alkóhóldrykki." 

Young Suk hugsaði að þessi tegund af trúarlífi mundi ekki þóknast Drottni. Hann sagði að hann saknaði 

kennslunnar af sannri trú á Guð kennda af mér. Þeta var afar ástæ ðan í að snúa til baka í Kirkju Drottins. 

Hann hafði játað einn hlut enn. Sonur minn, Jósef, var tveimur árum ungri en Young Suk. En hvenæ r sem 

hann hafði orðið vitni af Jósefi hamingjusömum og að hafa góðan tíma með fjölskyldunni sinni, hafði 

hann blótað og slúðrað um heimilishaldið mitt við meðlimi Kirkju Drottins. Hann hafði ákaflega blótað og 

borið út ákæ ru um Jóseg og Ju Eun til margra kirkjumeðlima minna. Vegna þessa verknaðs, höfðu margir 

meðlimir kirkju Drottins yfirgefið kirkjuna. Hann játaði að hann var aðal ástæ ðan fyrir því afhverju flestir 

kirkjumeðlimirnir höfðu farið. 
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Young Suk gaf mér nokkur nöfn af Djáknakonum, Djáknum, og ungum fullorðnum sem höfðu yfirgefið 

kirkjuna. Þegar hann hafði gert upp lygar segjandi þeim eins og það væ ri sannleikurinn, höfðu margir 

yfirgefið. Yuong Suk var grátandi mjög mikið á meðan hann talaði. Hann sagði að hann hafði snúið til 

baka í Kirkju Drottins svo að hann gæ ti lifað iðrunarlífi. 

Ég spurði Young Suk spurningu, "Afhverju barstu út ákæ ru og gerðir upp lygar þegar þú sást Jósef og Ju 

Eun?" 

Hann sagði, "Ég veit það ekki. Það er óásæ ttanlegt afhverju ég var svo íþyngjandi, fullur hatri og afbrýði. 

Ég get jafnvel ekki skilið sjálfur afhverju ég hafði gert þessa hluti." 

Sonur minn, Jósef, hafði alltaf varað mig við Young Suk. 

"Bróðir Young Suk lýgur og er að skaða mig!" 

Þegar sonur minn hafði sárbæ nt mig, mundi ég bara ráðleggja honum með því að segja, "Þú verður að 



þola og vera þolinmóður með hann. Ég trú að Young Suk muni vera breyttur." Svo hvatti ég og huggaði 

Jósef. 

Eftir játningu Young Suk ś, ákvað ég að meðtaka hann, ég byrjaði þá að næ ra hann enn einnu sinni með 

endurferskum huga. Ég hafði gefið honum nokkrar undirstöðureglur á sumum andlegum málefnum. En 

eftir að ekki margir dagar höfðu liðið, fór hann enn einu sinni um kirkjuna til að breiða út lygum og til að 

bera út ákæ ru um kirkjufólkið. Sem afleiðing, hafði einhver skaði átt sér stað. Á endanum, af því að hann 

gat ekki þolað að haldast innan kirkjunnar, valdi hann að yfirgefa kirkjuna vegna síns eigin vonda ávaxtar. 
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Sung Min Oh 

Vinur Jósefs, Sung Min Oh er best tjáður sem "flóttameistari". Hann var einangraður og honum strítt 

með yfirgangi síðan í barnæ skunni sinni af bestu vinum hans. Hann hafði staðsett og fellt sjálfan sig í 

hluti heimsins með menningarathöfnum hans. Vegna ljúfleikans af freistingu og synd, gat hann ekki 

dvalist innan menntunarlæ rdómsins síns. Sem afleiðing, gat hann ekki farið inn í framhaldsskóla og hann 

reikaði um göturnar. Ég hafði sett alla mína áreynslu til að endurreisa andlega ástand Sung Mins ś og til 

að viðalda andlega ástandi sonar míns, Jósefs. En þar sem Sung Min hafði eðli sem hugurinn hans mundi 

auðveldlega breytast í, mundi djöfullinn nýta sér tæ kifæ rið af eðlinu hans og skipta sér af. Ú t af því að 

hann hafði misst tilfinningu fyrir sjálfum sér og hver hann var, hafði óvæ nta hegðunin hans framleitt 

ólúkar tegundir af úrslitaaðstæ ðum Á endanum, yfirgaf hann kirkjuna. 

Young Suk og Sung Min höfðu blótað mjög oft og það var mjög erfitt fyrir mig að tjá mig í nokkrum 

orðum um hegðunina þeirra. Sem fullorðinn, vill ég ekki einu sinni endurkalla þessi orð þar sem þau voru 

orð sem mundu móðga persónueðlið mitt. Þessi ungmenni voru á sama aldri og sonur minn. Þrátt fyrir 

þessa staðreynd, var ein aðal ástæ ðan fyrir því afhverju ég hafð þolað með þolinmæ ði upp til núna 

jafnvel eftir að heyra móðgandi oðrin þeirra var út af því að ég hélt að þeir væ ru ennþá óþroskaðir. 

Jafnvel eftir að yfirgefa kirkjuna okkar, höfðu Young Suk og Bróðir Sung Min sameinast öðrum óþekkum 

krökkum til að stela oft frá markaðsstaðnum og  heimilunumm í nárgenninu. Þegar þeir voru gripnir, 

hörðu þeir játað fyrir lögreglunni að þeir hefðu stolið frá marköðunum og heimilunum innan 

nágrannahverfisins. Hvenæ r sem þetta hafði gerst, mundi ég sárbiðja llögregluþjónana bara að hafa þá 

frjálsa. En þeir mundu ekki snúa til baka í kirkjuna. Ég fann seinna út að þeir höfðu laumast leynilega inná 

heimilið okkar og stolið frá heimilinu mínu nokkrum sinnum þegar við vorum ekki þar. Það eru önnur 

svipuð tilfelli sem kirkjumeðlimirnir okkar upplifðu svipaða viðburði í. Eiginkonunni minni og mér leið 

eins og við væ rum svolítið hindruð. 
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Drottinn hafði sagt að ein sál sé dýrmæ tari en heimurinn. Þessi yfirlýsing verkaði eins og byrði í hjartanu 

mínu af því að mér leið eins og ég hafði brugðist því að næ ra þetta fólk alveg til endans. Ástríðan mín til 

að hlýða skipun Drottins gaf mér þolgæ ði til að bera margt erfitt fólk. En núna, hef ég náð mörkunum 

mínum. Ég vildi aðskilja son minn, Jósef, og dóttur mína, Ju Eun, frá þeesum óþekku krökkum sem vondu 



ávanar þeirra eru óleiðréttanlegir. Sonur minn, Jósef, og dóttir mín, Ju Eun, sárbæ ndu mig að meðtaka 

ekki Young Suk og Bróðir Sung Min. 

"Faðir, ekki bara segja mér að vera þolinmóður gagnvart þeim neitt meir. Við höfum þolað eins mikið og 

er mögulegt upp að þessum punkti. Hversu lengu verðum við að halda áfram að þjást? Það er fram úr 

getunni okkar. Við þurfum að gefa sjálfum okkur einhvern tíma...." 

Vondu ávanar eins og að strjúka burt frá heimilum þeirra og aðrar vondar ávanahegðanir  þessarra 

krakka mundu stundum hafa áhrif á kjarna trú, sonar míns, Jósefs. Trúin hans mundi verða óstöðug þar 

sem hann hékk úti með þessum krökkum. ar sem Young Suk vissi að ég hafði brátt skap, mundi hann 

ljúga um son minn Jósef um marga hluti. Sem afleiðing, hafði ég löðrungað son minn oft trúandi þessum 

lygum. En þegar ég leit til baka, hafði ég fundið stæ rri vandamál í sjálfum mér sem pastor. 

Margar mismunandi tegundir af úrslitaaðstæ ðum og erfiðleikum höfðu komið en með ræ kilegu foreldra 

leiðbeinindu og leiðsögninni okkar, var andleiki barnanna minna endurreistur. Þau voru í ferlinu að vera 

mótuð í réttlát vopn. Táningarnir sem eru að fara í gegnum gelgjustanda fyrir voninni og draum 

morgundasgins. En á sama tíma, eru þau eins og tímasprengja og við vitum ekki  hvenæ r þau gæ tu 

sprungið upp. Ó fyrirsjáanlega hegðun táninganna sameinuð með afskiptum illu andanna gæ tu framleitt 

óréttlát atvik. Áður, vorum eiginkonan mín og ég þau einu til að fræ ða og leiðbeina táningunum. Við 

höfðum svitnað svo mikið á meðan þessir dagar voru. En núna, höfum við nýja verkamenn sem hafa 

sameinast Kirkju Drottins. Ö ll ungmennin í Kirkju Drottins og safnaðarmeðlimir eru ráðherrar og þau eru 

vel fræ dd. Þau eru öruggi stuðningurinn inn innan ráðherraembæ ttinu mínu. 
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Um Jósef 

Filippíbréfið 4:17   Ekki að mér væ ri svo umhugað um gjöfina sem um ábata þann, sem ríkulega rennur 

í yðar reikning. 

Í gegnum fórnandi kæ rleikann okkar og umhyggju fjölskyldumeðlimanna okkar, hafði Jósef útskrifast úr 

framhaldsskóla. Sonur minn, Jósef, hafði boðað fagnaðarerindið til vel þekktra vandæ ðaskapara í 

skólanum sínum. Mín þrá var að næ ra þessa krakka með trú innan kirkjunnar svo að þeir gæ tu líka átt 

trú. Enn fremur, á sama tíma, mundi ég styðja þá með skólaverkið þeirra. En þrá mín og áæ tlun fór ekki 

eins og ég hafði vonað. Ein ástæ ðan fyrir því að það fór ekki vel var af því að mörg tilviljunarkennd og 

rosaleg andleg málefni flæ ktust í. Líka, einstakar kringumstæ ður og umhverfi gerði það erfitt. 

Ég hafði með ásetningi næ rt son minn, Jósef, og dóttur mína, Ju Eun, andlega. Þau höfðu vaxið upp með 

yfirflæ ðandi kæ rleika Guðs. Þau höfðu upplifað umbreutt líf í gegnum kraft Heilags Anda og í gegnum 

kröftuga bæ nalífið þeirra. Áhuginn á Skíra með Logandi Eldi bókunum hafði stórlega haft höggáhrif á allt 

Kóreulandið. Fjöldi dólks frá innan Suður Kóreu og fyrir utan Suður Kóreu var blessað beint þar sem aþu 

voru fæ r um að upplifa sömu reynslurnar innan kirknanna þeirra. Ú t af því að sonur minn, J śoef, og Ju 

Eun höfðu andlegu augun þeirra opnuð, voru þau fæ r um að ráðleggja daglega mörgum heilögum allt 

yfir landinu frá og allt út í gegnum nóttina. Eftir alla næ tur bæ na og þjónustu, voru þau ekki fæ r um að 



fara í skólann réttilega vegna mörgu einstaklings ráðleggingannna. 

 

Í miðjunni af því að ráðleggja fólki, mundi Jósef hagnýta gjafirnar sínar eins og talandi í tungum, spá, 

túlka túngutal, andlega innsýn, kastandi út púkum og svo framvegis. Á  sama tíma, mundi Jósef vera 

fæ r um að sjá Drottinn standandi næ st sér með veraldlegu augun sín opin á meðan ráðleggingartíminn 

var. Þegar það kemur að því að kasta út illu öndunum, hafði sonur minn, Jósef, sýnt það frábæ rlega 
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Alveg eins, með Ju Eun, hún hefur  meðtekið alls konar týpur af gjöfumm frá Drottni. Þess vegna, hefur 

hún líka sýnt frábæ rleika í spádómsgjöfinni. Hún var fæ r um að skila skilaboðunum um orð, hugsun, 

tilfinningu, og hjarta Drottins á hátt slíkan sem Hann þráði að þeim yrði skilað. 

Guð hefur gefið okkur margar mismunandi blessanir. Á meðal allra blessananna, var mikilvæ gasta 

blessunin gjafirnar sem eru raunsæ islega hagnýttar og nauðsynlegar fyrir andlegt ráðherraembæ tti. 

Fyrir þessar andlegu gjafir að vera gefnar okkur, höfum við farið í gegnum fjölda af ögun, sársauka, og 

hjartaverkjum. Jafnvel í komandi framtíðinni, veit enginn hvers konar raunir og próf eru bíðandi. Það eru 

mismunandi áberandi ástæ ður til að veita hvatningar kraft  fyrir vöxt kirknanna. Ein aðal ástæ ðan fyrir 

vöxt kirkju Drottins vegna hjálpar Drottins og Heilags Anda. Í öðru lagi, helguðu bæ nir kirkjusafnaðarins. 

Þriðja, helgaða verk sonar míns, Jósefs, og dóttur minnar, Ju Eun. Ég hafði hagnýtt son minn, Jósef, og 

dóttur mína, Ju Eun, fyrir ákaflegt verk í embæ ttinu. Þess vegna, áður en þau eru álitin sem börnin mín, 

eru þau fyrst dýrmæ tir félagar mínir sem eru algjörlega nauðsynlegir mér. 

Næ stum allt andlega verkið sem krafðist að vera fullkomnað innain Kirkju Drottins var tekið að sér og 

framkvæ mt af Jósef og Ju Eun af því að á þeim tíma, voru andlegu augun mín ekki opnuð. Sérstaklega 

innan sumar og vetrarfría tímabila, flykktist margt fólk í erlendis frá og frá innan Suður Kóreu. Á 2009, 

heimsótti fjölskyldan mín Bandaríkin (New York, Atlanta, Seattle, Tacoma, San Jose, San Fransisco, LA, og 

Corona), Afríku (Kenýa, Tansanía, og Rúanda.), Taíland (Bankik og Mae Hong Son), Filippseyjar og marga 

aðra staði. Við ferðuðumst átta sinnum í allt á 2009. Það eru tungumálahindrun þess vegna vorum við 

ekki fæ r um að hafa liðugar samræ ður, en þegar það kemur að krafti Heilags Anda, vorum við flæ ðandi 

mjúklega með útlendingi. Andlega samskiptahindrunin var ekki þar. Fjölskyldan mín og ég höfðum aldrey 

haft nein fjölskyldufrí. En þeþgar við vorum uppfylla verkið sem Guð hafði gefið okkur, voru þar sumt 

fólk sem var blessað og hrifið af þjónustuverkinu okkar og sem afleiðing buðuð okkur að taka okkur til að 

sjá túristasvæ ðin. 
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Þegar við höfðum fyrst andlegu augun okkar opnuð, gaf Jesú okkur orð og það komið og ræ st. 

Fjölskyldan okkar og safnaðarmeðlimirnir voru þjálfuð sem heimsfræ gt heilags eld þjónustufólk. Guð 

senti okkur sálir sem voru með alvöru að þrá Guð, kraft Hans, og smuriningu. Við höfum ferðast til meira 

en 40 ólíkra landa til að kasta Heilögum Eldi. Við höfum ferðast til Afríku (Kenýa, Sambía, Ú ganda, og 



Tansaníu) Ástralíu, Indónesíu, Filippseyja, Japan, Ameríku, Brasilíu, Þýskalands, Italíu, Frakklands, 

Belgíum, og svo framvegis. Stundum, mundi Guð senda okkur til hinnar hliðar jarðarinnar einu sinni í 

mánuði eða annan hvern mánuð til að halda ráðstefnur. Eins og er, þar sem kirkjumeðlimirnir okkar 

skiptast á, erum við að framkvæ ma Heilags Eld Þjónustuna í mörgum löndum. Við erum framkvæ mandi 

trúboðsverk líka. Í öllum heimsálfum, erum við styðjandi og framkvæ mandi trúboðsverk til meira en 30 

mismunandi landa. Sérstaklega, í löndunum af, Ú ganda, Afríku, þar eru mörg yfirgefin börn sem eru 

smituð með Alnæ mi. Undir nafninu Kirkja Drottins, höfum við byggt munaðarlaysingjaskól. Drottinn 

hafði fullkomnlega þjálfað og menntað safnaðarmeðlimi Kirkju Drottins til að vera tilbúnir á öllum tímum 

svo að þeir muni vera fæ rt til að þjónusta til fólks á meðan þeirra sendiboð og Heilags Eld mótin eru. 

Stundum, voru 70 til 80 prósent af kirkjufjárhagnum markað fyrir sendiboðaverk. Kirkja Drottins var vön 

að vera þyggjandi kirkja. En um þessar mundir, hefur Kirkja Drottins umbreyst í gefandi kirkju. Við höfum 

orðið kirkja sem ber út sendiboðaverkefni fyrir náð Guðs. Hallelújah! 
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Kafli 4 Agi, Þjálfun og Grimmilegur Andlegur Hernaður 

1. Grimmilega Á rás Djöfulsins 

Sonur minn, Jósef, er dýrmæ tur höfuðstólpi og leiðtogi í embæ ttinu mínu. En annars konar próf hafði 

byrjað fyrir hann. 

Jakobsbréf 1:12 Sæ ll er sá maður, sem stenst freistingu, því að þegar hann hefur reynst hæ fur mun hann 

öðlast kórónu lífsins, sem Guð hefur heitið þeim er elska hann. 

Daginn sem hann hafði horfst í augu við þetta ákveðna próf var á virkum degi. Jafnvel þótt það var virkur 

dagur, var þar margt fólk safnað saman í Kirkju Drottins. Þau voru bíðandi eftir því að það væ ri beðið yfir 

þeim, hafandi heilags elds yfirfæ rsluna, og til að hafa leysinguna sína. Ég staðsetti Jósef og Ju Eun til að 

þjónusta til fólksins. Eiginkonan mín þjónustaði heilags anda dansinum til fólksins og ég einbeitti mér á 

að þjónusta og yfirfæ ra heilaga eldinum. Þegar Jósef og Ju Eun nálguðust fólkið sem hafði komið að 

heimsæ kja frá unkringjandi löandinu, höfðu földu illu andarnir innan þessa fólks kannast við kröftugu 

næ rveru Guðs í Jósef og Ju Eun. Þess vegna, höfðu illu andarnir notað tungu fólksins og þau byrjuðu að 

hvæ sa á þau. Það var eitt aatvik þar sem einn heilagur frá ákveðnu umdæ mi í Suður Kóreu byrjaði að tala 

eins og djöfullinn. Djöfullinn talaði í gegnum munninn hennar á þennan hátt. 

"Hey, bastarðurinn þinn, Pastor Kim, Yong Doo! Hey bastarður, Jósef! Hvernig dirfist þið báðir að snerta 

mig! Hvernig dirfist þið að lýsa yfir stríði og áskora mig! Þið hafið rekið marga af undirþjónunum mínum 

niður til baka til helvítis! Bastarðirnir ykkar...!" 
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Þegar Jósef nálgaðist fólkið og reyndi að framkvæ ma leysingu á þeim, gnístu illu andarnir innan í þeim 

tönnunum sínum. Illu andarnir sprungu út með sóðalegu málfari og blótuðu á Jósef. Jafnvel á 

skóladögum, þjónustuðu Jósef og Ju Eun fyrir mörgu fólki og framkvæ mdu leysingu. Enn fremur, höfðu 



þau leitað ráða út í gegnum alla nóttina. Börnin mín voeru búin. Satan hrópaði þrumulega út þar sem 

hann hoppaði upp og niður. Földu illu öndunum innan fólksins var stöðuglega kastað út og til baka niður 

til helvítis. 

"Hvernig dirfist þú, Jósef! Þú hefur kastað undirþjónunum mínum út! Ég mun ekki láta þig lifa í friði!" 

Konungur helvítis, Satan, gnísti tönnunum sínum og hljóoðið í gnístandi tönnunum hans bergmálaði yfir 

allt loftið. 

"Bastarðurinn þinn, Pastor Kim! Tíkarsonur Jósef! Ég mun ráðskast með ástandið svo að þú, Jósef, munir 

vera að fara í framhaldsskóla sem er lengst í burtu á meðal allra annara framhaldsskóla innan 

borgarinnar þinnar og frá húsinu þínu. Það mun gera þig svo þreyttan og sársaukafullan frá því að ferðast 

löngu vegalengdina!" 

Djöfullinn gerði ógnunarathugasemdir í hárri rödd. 

Jósef og ég svöruðum í einni rödd, "Farðu áfram ef þú getur!" Þá köstuðum við kröftuglega fleirrum illum 

öndum út. Margt fólk varð frjálst frá illu öndunum. Fólkið fann kæ rleika Guðs og miskunn og það varð 

kirkjumeðlimirnir okkar þar sem þau voru læ knuð og endurreist. Meðlimir Krikju Drottins eru fólkið sem 

hafði marga erfiðleika og þjáningar. Í miðjum öllum erfiðleikunum og þjáningunni, höfðu þau komist yfir 

eitt próf eftir annað. 
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2. Hefnd Djöfulsins 

Opinberunarbókin 12:12 "Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðunni og hafinu, því að 

djöfullinn er stiginn niður til yðar í miklum móð, því að hann veit, að hann hefur naumann tíma." 

Ég veit ekki hvort það var virkilega út af ógnunarathugasemdum djöfulsins, en vandamál hafði komið 

fyrir. Um þann tíma sem miðskóla útskrift Jósefs var og rétt á undan nóttinnni til að ákvarða 

staðfestinguna af framhaldsskóla úthlutaða verkefninu hans, vorum við kröftuglega að framkvæ ma 

leysingu á fólki. Þar sem illu öndunum var kastað út, hrópuðu þeir. 

"Ughhhh!! Jósef, bastarðurinn þinn! Ég mun ráðast á þig first! Betra er þér að vera tilbúinn! Ég mun 

ráðskast með aðstæ ðurnar svo að þú munir hafa lengstu framhaldsskólaúthlutunina fyrir þig! Þetta mun 

þreyta þig út og fjarlæ gðin mun gera þig mjög þreyttan! Þetta mun vera sársaukafullt fyrir þig! Þú munt 

fljótlega sjá!" 

Sonur minn, Jósef, og ég í einni rödd hrópuðum, "Farðu áfram ef þú getur bastarðurinn þinn!" Við 

köstuðum þá miklu fleirri illum öndum út með meiri andlegum krafti. Af sameiningarverki Jósefs og míns, 

höfðu margir heilagir upplifað frelsi frá stöðugu ónæ ði illu andanna. Fólkið var hamingjusamt og 

gleðilegt. En á hina hendinam út af ógnunarathugasemnd illu andanna, hafði ég óþæ gilegt hjarta. 

"Pabbi, hvað ef mér er úthlutað fjarlæ gasta framhaldsskólann eins og djöfullinn sagði?" 



"Drottinn mu sjá um þetta mál. Biðjum á meðan við treystum Honum fyrir þessu máti." 

Ég huggaði þá Jósef. En á hina hendina, þar sem ég vissi ekki við hverju átti að búast, leið mér aðeins 

órólega. 

Blaðsíða 110 

Jósef Ju Eun þjónustuðu til fólksins með spádómsgfjöfina þeirra, túlkun, leysingu og jafnvel 

framkvæ mandi andlega ráðaleitun. Veraldlegu líkamar þeirra urðu mjög þreyttir. Þau voru örmagna. 

"Pabbi! Pabbi! Þetta er of mikið til að bera, ég er örmagna! Ef ég held áfram, held ég að það muni líða 

yfir mig! Pabbi, gerðu það, gerðu einhvað! Hversu lengi þarf ég að þjónusta til þessa fólks?" 

Um leið og Jósef hafði klárað þessa yfirlýsingu, hrópuðu púkarnir í ánæ gju. 

"Já! Þessir bastarðar eru núna búnir af þreytu! Þeir geta ekki lengur borið verkið! Núna, allir púkarnir og 

illu andarnir gerið áras af fullu afli!" 

Á þeim degi, vegna örmögnun, var Jósef ekki fæ r um að fara í skólann. Ég hafði smáa og erfiða kirkju í 

yfir átján ár. En allt í einu, þegar fjöldi fólks hafði hópast til kirkjunnar okkar, hafði ég staðsett Jósef og Ju 

Eun fremst til að þjónusta ákaflega til fólksins. Komið til að hugsa um það, það voru margar fjarverur, 

yfirgefandi bekkina sína áður en þau voru búin, og seinlæ ti í skólanum varð daglegur atburður fyrir 

börnin mín. Ég hafði skuldbundið börnin mín í því að setja yfirálag á þau með kirkjuverki og sem afleiðing, 

þjáðust skólaeinkannirnar þeirra. 

Þegar djöfullinn ógnaði, í því ferli að útnefna framhaldsskólann hans, án tillits til nálæ gasta 

framhaldsskólans sem Jósef þráði, var hann útnefndur í framhaldsskólann sem var lengst frá þar sem við 

lifðum Enn fremur, var skólinn staðsettur í slæ mu nágrannahverfi. Engisr bekkjafélagar eða skólafélagar 

frá miðskóla Jósefs voru útnefndir í þessum skóla Jósef var sá eini sem var útnefndur í þennan ákveðnaa 

framhaldsskóla. Ég var ég var gagntekinn gagnvart því að nota gjafirnar sem börnin mín höfðu til að bera 

sem voru veittar af Drottni. Ég lítilsvirti svæ ðin þannig sem líkamleg takmörkun barnanna minna, 

skólalífið þeirra, og læ rdómurinn.Ég hafði keyrt þau harðlega hugsandi að ef þau hefðu trúartraust, 

mundi allt vera fínt. Ég hugsaði að hvaða málefni sem er mundi vera algjörlega leyst ef við bara eigum 

trúartraust. Þegar það kemur að Guðs gjöf, þurfum við að vera sjálfsstjórnuð, varkár, og við þurfum að 

hafa umsjón með gjöfunum með aðgát greinandi kringustæ ðurnar okkar. En ég hafði lítilsvirt öll þessi 

málefni. Jafnvel þótt börnin mín voru að upplifa dýpra andlegt ástand, var skólalífið þeirra ekki réttiilegt 

eða venjulegt. Af því að ég hvatti þau ekki til að viðhalda góðum skólaeinkunnum eða til að eiga réttilegt 

læ rdómsviðhorf, höfðu þau ekki fyrirmyndarskóladaga. Hajartað mitt hafði verkjað. 
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Það virðist eins og framhaldsskólalíf sonar míns byrjaði með prófi frá djöflinum og það kláraðist með 

prófi frá djöflinum. Hótanir djöfulsins höfðu orðið raunveruleiki. Það sem Jósef lifði í þeim raunveruleika, 

var framhaldsskólalífið hans eins og að vera í helvíti. Svörunin í sömu mynt frá herafla djöfulsins kom til 



hans löglega. Svörunin í sömu mynt og prófin urðu greinileg í margs konar vegum. Það var mögulegt út 

af því að Drottinn gæ ti hafa leyft hefndina og prófunina. Flesti bekkjarfélagar hans frá miðskólanum hans 

voru útnefndir í framhaldsskóla sem voru nálæ gt heimilum þeirra. Þess vegna, voru þeir krakkar fæ rir 

um að yfirgefa heimilin sín um klukkan átta um morguninn til þess að koma í skólann á tíma. En miðað 

við þau, þurfti ÞJósef að vakna upp um 5:30 til þess að vera í skólanum á tíma. Tíminn varinn í 

stræ tónum var um einn og hálfur til tveir tímar. Þegar það var traffík, tók það þrjá tíma fyrir hann að 

komast í skólann. 

Það voru ástæ ður fyrir því afhverju Jósef var útnefndur í fjarlæ gasta framhaldsskólann frá heimilinu. Ein 

ástæ ðan var vegna villu með menntastjórnsýslunni. Ú t af villu, varð sonur minn, Jósef, fórnarlamb 

kringumstæ ðanna. Það voru margir aðrir krakkar sem urðu líka að fórnarlömbum. Nokkrum sinnum, 

hafði ég farið til menntaráðuneytið til að flytja mál mitt á hálfu aumkunarverða málefni sonar míns. Ég 

hafðiorðið vitni af því að það voru fleirri foreldrar sem voru að upplifa svipað ástand eins og mitt. Þessir 

foreldrar höfðu flutt mál sitt líka. 

Ég talaði jafnvel árásargjarnt þar sem ég spurði persónuna hver væ ri að vinna og í umsjá af því að 

staðsetja krakkana í ákveðna skóla. 

"Hvernig í veröldinni getur svona fjarstæ tt ástand komið fyrir?" 

En starfsmanneskjan sagði að málið væ ri handan valdsviðarins þeirra. Enn fremur, sögðu þau að þau eru 

bara að fylgja lögunum svo að það var kkert sem þau gæ tu gert til að breyta ástandinu. Þau hunsuðu 

okkur svo. Herafli djöfulsins var að ráðast á okkur eins og ef þeir væ ru að svara í sömu mynt fyrir að vera 

þjakaður af syni mínum og mér. Herafli djöfulsins réðst á okkur í gegnum löglegan veg. 
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Ég huggaði Jósef og sagði, "Jafnvel þótt fjarlæ gðin gæ ti verið langt frá heimiliinu til skólans, verðuru 

samt að fara." 

Hvenæ r sem ég var fæ r, keyrði ég hann í skólann 
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3. Agi jósefs í Framhaldsskóla 

Miðað við andrúmsloft miðskólans frá andrúmslofti framhaldsskólansvar öðruvísi. hæ ttirnir af 

kennslunni voru strangari. Allar stefnurnar og námsskráin var gert í kerfi fyrir háskólainngang. 

Háskólaskýrslurnar voru mjög mikilovæ gar þess vegna, höndluðu allir kennararnir nemendurna með 

sterkri og strangir aðferð til að hindra nemendurna frá því að yfirgefa kennslutímann áður en það væ ri 

hleypt út., komandi seint, og að vera fjarverandi. Jafnvel eftir að fara inní framhaldsskóla, þjónustaði 

Jósef, óendanlega til fólks, yfirfæ rði gjafir og framkvæ mdi leysingu alla nóttina langa. Ég taldi son minn, 

Jósef, á að hvílast svolítið, en hann neitaði að hvílast. Hann sagði þá, 

"Pabbi! Þetta fólk kom frá margs konar fjarlæ gum landssviðum. Ég mun fara og hvílast eftir að þjónusta 



aðeins meira fyrir þau." 

En "aðeins meir" varð að þjónusta alveg út í gegnum nóttina og þjónusta alveg út í gegnum nóttina var 

daglegut atburður fyrir hann. Þess vegna yfirgaf hann oft fyrir skólann seint um morguninn. Í fyrstu, fór 

hann í skólann á tíma. Hann fór í rauninni í skólann fyrr en raunverulegi byrjunartíminn. En þar sem 

skólinn var staðsettur langt frá heimilinu okkar, var hannsvifaseinn í skólann með endurteknignu. Sem 

afleiðing, brennimerkti kennarinn sem var í umsjá af bekk Jósefs og allir hinir kennararnir í skólanum 

Jósef sem vandræ ðaskapara. Hann var misskilinn. Það skipti ekki máli hversu snemma Jósef vaknaði upp 

til að fara í skólann, án þess að bregðast, mundi hann alltaf koma í skólann seint. Þar sem sonuur inn, 

Jósef, kom oft í skólann seint,  byrjaði kennarinn sem var í umsjá af bekknum hans að berja son minn, 

Jósef óhóflega. 

"Pabbi, ég held að ég muni deyja fljótlega  ef ég hjeld áfram að mæ ta í þennan skóla! Gerðu það 

hjálpaðu mér að fæ rast í öðruvísi skóla! Í dag, hafði kennarinn minn barið mig mjög illa aftur!" 

Sonur minn Jósef er fremstur í flokki þegar það kemur að því að mæ ta í skólann seint. En þegar það 

kemur að því að gera Guðs verk, var hann fæ r um að framkvæ ma þjónustuverkið á margs konar háttum 

og svæ ðum. Hann mundi þjónusta yfir nótt. Ofan á það, ráðlaggði hann fólki þar sem hann hlustaði á 

það. 
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Vegna óvitra og hugsunaralausa verksins míns, hugsaði ég einu sinni H́vað ef ég er sá sem eyðilegg líf 

hans og hann er ekki fæ r um að lifa venjulega?  ́Hjartað mitt verkjaði mjög mikið. 

Suma daga, vegna seinlæ ti sonar míns í skólann, hafði kennarinn hans barið brjóstsvæ ðið hans ákaflega. 

Enn fremur, hafði kennarinn hann sparkað í son minn eins og hann væ ri að framkvæ ma Tae Kwon Do 

(Kóresk stríðslist) á son minn. Barsmíðarnar voru svo óhóflegar að sonur minn féll á jörðina vegna 

óreglulega hjartsláttar hans. En í gegnum náð Drottins, eftir einhvern tíma, hafði honum batnað og var 

fæ r um að koma heim. Kennarinn hafði hótað honum að segja engum heldur að halda því leyndu. Þess 

vegna, hélt hann því leyndu um langan tíma. En á endanum, mundi hann játa það fyrir mér. Ég gat ekki 

trúað að hann hafði verið barinn í svona langt tímabil. Ég hélt að sonur minn hlyti að hafa gert einhvað 

rangt. 

Ég sagði við son minn, "Þú hefur andleg augun þín opnuð! Þú ert fæ r um að sjá allt andlega sviðið og 

greina alla hluti. Þá, afhverju varstu barinn af kennaranum þínum? Þú verður að kasta púkunum út frá 

kennaranum þínum með andlega kraftinum þínum án þess að hann taki eftir því!" 

En sonur minn svaraði, "Veistu virkilega ekki? Geriru! Helduru að ég hafi ekki reynt það? Ég hef kastað 

púkunum út af kennaranum en þegar veikari púkunum var kastað út, fóru sterkari púkarnir inní líkamann 

hans! Núna, ber kennarinn minn mig jafnvel harkalegra! Ég hef verið barinn jafnvel meir...." 

Jósef hataði að fara í skólann, hann mundi frekar deyja. Á tímaum, kom sonur minn, Jósef, í skólann 

þremur mínútum á undan byrjunartímanum. Eftir að þrjár mínútur höfðu liðið, voru nokkrir krakkar sem 



höfðu mæ tt seint. En kennarinn sem var í umsjá af bekk sonar míns leyfði þessum krökkum sem höfðu 

komið seint að fara inní skólastofuna en ekki syni mínum. 
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Sonur minn sat krjúpandi í anddyrinu allan daginn langan. Ofan á það, skó kennarinn kinnarnar hans svo 

mikið að kinnarnar hans bólgnuðu mjög illa. Þegar hann kom heim í því ástandi, hugasði ég með sjálfum 

mér, É́g veit að það er púki sem er að valda barsmíðunum en kennarinn er manneskja. Sem manneskja, 

hvernig getur hann barið barnið mitt óhóflega og skilið son minn eftir í svona ástandi?  ́

Ég var í mjög miklu uppnámi. Það skipti ekki máli hvort það var andlegur eða veraldlegur hlutur, ég varð 

að sjá kennarann hans minnst einu sinni. Kennarinn hafði líka son. Þrátt fyrri að vera kennari, er hann 

foreldri sonar. Sem foreldri sem hefur son, varð ég að vita ástæ ðuna fyrir því afhverju hann hafði barið 

minn son. Eftir að ég hafði mæ tt þessum kennara, var hann langt frá því að eiga einhvern virðuleika eða 

karakter. Ö ll orð sem komu út af munninum hans voru óhæ f og ekki viðeigandi fyrir kennara. Það virtist 

sem hann væ ri ekki útbúinn náttúrueðli kennara. Ekki talandi eða tengja um  andlega sviðið, sem 

manneskja, var karakterinn hans mjög fátæ klegur. Ég var ekki að fara að láta son minn mæ ta í þennan 

skóla einn dag meir. Þegar ég hafði mæ tt kennararnum hans, höfðum við jafnvel reist raddirnar okkar 

fram og aftur. Ég hefði getað hafa opinberað hann opinberlega og látið hann stíga niður frá 

kennarastöðunni sinni. En ég ákvað að gera það ekki. Ég þoldi þessa móðgun. Ég reuyndi mitt besta til að 

skilja stöðuna hans og hugsanir. En það voru of mörg svæ ði sem hann talaði um í og það gerði ekki 

skiljanlegt. Ég trúi að flestir kennarar eru ekki eins og þessi. 

Ég sá tegund af illum anda dveljandi innra með þessum kennara. Illi andinn hafði útlit af þríhyrningshöfði 

á hvolfi. Það var snáksformaður illur andi. Þar sem illi andinn hvæ sti á mig og son minn, hæ ddist hann að 

okkur. "Hehe! Þið hljótið að vera pirraðir til dauða! Ég hafði ýtt á takkana ykkar, gerði ég ekki?" 

Illi snáksandinn stakk síðan tungunni sinni út og hæ ddist að okkur. Þessi andi lét jafnvel reiðina mína til 

að rísa. Ég vildi ekki senda son minn í þennan skóla neitt lengur. Ég lofaði syni mínum, Jósef, að ég mundi 

senfa hann í öðruvísi skóla. 
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Flutningur Jósefs til Síns Seinni Framhaldsskóla 

Flutningsferli sonar míns til öðruvísi framhaldsskóla var ekki eins auðvelt og við heldum að það mundi 

vera. það var erfitt fyrir okkur að flytja Jósef út af öðruvísi skólalandssvæ ði innan landshlutans. Til þess 

að fara inn í framhaldsskólann sem við þráðum, urðum við að bíða minnst eitt til eitt ár og sex mánuði. 

Ef annar nemandi segði af sér stöðunni sinni, mundi Jósef þá vera fæ r um að fylla þá stöðu. Sonur minn 

sagði, "Pabbi, mér þykir það leitt að gera hluti erfiða fyrir þig. Eftir að ég flyst í nýja skólann, mun ég læ ra 

harðar." 

En í raun, hafði ég orðið áhyggjufullur. Þar sem sonur minn reynir að lifa andlega o með andlegu 

augunum sínum opnuðum, vissi ég ekki hvaða aðferð djöfullinn mundi nota til að skaða hann. Hvort sem 



nemandi eða foreldri, er það þvílikt dýrmæ tt mót að hirra góðan kennara sem er útbúinn með góðu eðli, 

karakter og viðugleika. Ég þráði umhverfi þar sem þau viðurkenna karakter og náttúrulegu gjafir barnsins. 

Satður menntunar til að þróast í keppnishæ fnisamkvæ mt náttúrulegu gjöfum barnsins. Enn fremur, stað 

þar sem þeim væ ri umhugað um styrk barnsins og áhuga á markmiðum nemandans. Við þurfum 

siðferðissaman karakter í menntakerfið okkar. Eftir að hafa nokkur erfið tilfelli í að deila við starfsfólk 

mennaráðuneytisins, var sonur minn fæ r um að flytjast í öðruvísi framhaldsskóla. En staðsetningin af 

þessum framhaldsskóla var líka fjarlæ g. Jafnvel í öðruvísi framhaldsskóla, voru smáu og stóru 

vandamálin bíðandi eftir honum. Skólastjórinn og kennararnir voru nú þegar komandi fram við son minn 

með hornauga. Þau voru nú þegar að koma fram við son minn eins og hann væ ri vandræ ðaskapari. 

Almennir vanabundir hlutir sem annað fólk getur leyst og séð um í gæ ti verið að sé ekki tilfellið fyrir 

sjálfan mig, kirkjuna mína og börnin mín. Hvenæ r sem er og hvað sem við erum viðriðin við, verður það 

erfitt. Ein aðal ástæ ðan er afskipti illu andanna í öllum hlutum okkar. Þeir snúa öllu. Þessir illu andar 

höfðu alltaf hrjáð son minn. En jafnvel svo, með söfnuðinn minn og aðra, var ég ekki fæ r um að bara 

kenna djöflinum  um allt þar sem þeir mundu ekki skilja fyllilega ástandið. 

blaðsíða 117 

Seinna, áttu svoleiðis erfiðleikar oft sér stað innan kirkjunnar okkar og þjónustu. Þegar við framkvæ mum 

þjónustuna á meðan vakningarráðstefna er, hafði herafli myrkurins skipt sér af með endurtekningu og 

hrjáð okkur. 

Þriðji Frmahaldsskóla Flutningur Jósefs 

Þegar Jósef hafði orðið yngri í framhaldsskóla, var hann fæ r um að flytjast í skólann sem var staðsettur 

næ r húsinu okkar. En það tók tvö ár af áreynslunni okkar. Einn dag, sagði sonur minn, 

"Pabbi, ég hef einhvað að segja þér." 

"Hvað er það? Gerðist einhvað?" 

"Ég er að biðja á sumum hlutum. Ég held að ég þurfi að flytast í Ga Jung Framhaldsskóla sem er 

staðsettur næ r heimilinu okkar." 

"Ég veit að þú er að hafa erfiðan tíma í skólanum þínum en hvað ert þú að tala um? Þessi 

vandræ ðaskapari, Yong Suk, er mæ tandi í þann skóla, rétt?" 

Já, Pabbi. Alltaf síðan ég var í miðskóla, hef ég verið að boða fagnaðarerindið til hans. Einmitt núna, 

heyrði ég að hann mæ tir ekki lengur í kirkju, hann drekkur og reykir. Ég mun reyna að boða 

fagnaðarerindið til hans einu sinni meir." 

Jósef sárbæ ndi við mig og sagði að hann mundi taka fulla ábyrgð á Yong Suk. Ég þekki eðli Yong Suks og 

persónuleikinn hans meir en nokkur annar. Svo ég hafði reynt mitt besta til að halda syni mínum frá því 

að hanga úti með Yong Suk. Ég talaði fastlega við Jósef um það. 



"Gerðu það, Jósef, þú verður að hæ tta að hugsa um Yong Suk. Láttu mig flytja þig í öðruvísi skóla." 
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En Jósef fluttist samt í Ga Jung Framhaldsskólan og inní vekkjarstofuna þar sem Yong Suk var í. Skólinn 

var staðsettur í borg Suk Nam Dong. Þegar Jósef og Yong Suk voru í miðskóla, var Yong Suk slæ m áhrif á 

Jósef. Núna aftur í framhakdsskóla og undir áhrfium Yong Suk, strauk sonur minn frá að heiman nokkrum 

sinnum, óhlýðnaðist oft leiðbeiningunum okkar, hann vanræ kti læ rdóminn sinn af því að hann hékk úti 

með of mikið. Vegna slæ mu áhrifa Yong Suk ś, var allt framhaldsskólaár Jósefs hausverkur fyrir mér. 

Ég hafði áttað mig á því sársaukafullt að ef börnin með opnuð andleg augu eru ekki réttilega andlega 

fræ dd, munu þannig börn verða verst í andlega ástandinu þeirra heldur en börnin sem hafa ekki andlegu 

augun þeirra opnuð. Að lokum, dró Yong Suk, sig til baka frá skóla á öðru árinu sínu. Hann hafði kallað til 

starfa einhverja af afbrotarvinum til að hrjá jósef reglulega. Fulur afbrýði og öfund gagnvart Jósef, kom 

Yong Suk oft í skólann með afbrotarvinum sínum til að berja Jósef upp. Jósef var næ stum því vikið úr 

framhaldsskóla. 

Barinn Upp með Steikingarpönnu 

jósef hefur alltaf verið barn sem hagar sér vel með góð hlýðni karaktereinkenni. En einn daginn, var þar 

atvik þar sem hann áskoraði mig með því að lifta upp hnefanum sínum á móti mér. Jósef hafði hangið úti 

með Yong Suk of oft á meðan þessi tími var. Þess vegna, hafði hann læ rt marga vonda hluti frá honum. 

Hann hafði styllt sjálfum sér eins og hann væ ri að fara í hnefabrdaga við mig. Á þeim tíma, var fjölskyldan 

okkar lifandi í íbuð. Við vorum lifandi á fjórðu hæ ð í íbúðarbyggingu. Jósef hafði staðið við gluggan 

gerandi tilraun til að hóta mér með því að stilla sér upp eins og ef hann væ ri um það að hoppa af 

byggingunni í gegnum gluggann. Ég sá ofbeldið í augunum hans. Svo ég sagði eiginkonunni minni og 

dóttur að fara út úr herberginu um tíma. Ég bað þá um stund. 

"Drottinn! Ég mun aga barnið mitt réttilega í dag svo að hann muni læ ra lexíu. Ég mun láta hann hafa 

það!" 
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Drottinn svaraði mér með ritningu. 

Efesusbréfið 6:4 Og þér feður, reitið ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun 

drottins. 

"Nei Drottinn! Þessi ritning er of veik fyrir þetta ástand! Hvernig dirfist hann að koma á móti föður 

sínum! Og hvernig getur hann hótað föður sínum með því að segja mer að hann muni fremja sjálfsmorð? 

Drottinn! Ég get ekki lengur samþykkt svoleiðis hegðun! Ég mun láta hann hafa það og ég mun uppörva 

föðurstöðuna!" 

Ég var talandi til baka til Drottins. Á meðan sá ákveðni dagur var, var það þriðji dagurnn síðan Jósef hafði 

strokið burt að heiman. Ég hafði fundið hann á heilsulindar stað þar sem hann var sofandi. Þegar ég fann 



hann, taldi ég hann á að fara heim og vera agaður svo að vonda hegðunin hans yrði leiðrétt. Ó væ nt, 

streittist hann á móti með öllum sínum styrk. Þess vegna hæ kkaði vandamálið. Þegar ég var að taka eftir 

syni mínum streitast á móti, hugsaði ég með sjálfum mér. 

"Ó h, þú hefur vaxið mikið upp! Þú dirfist að áskora mig augliti til auglitis? þú hlýtur að vera ruglaður! 

Jæ ja, þetta sinn, munt þú ekki vera fæ r um að sleppa. Ég mun kenna þér einhvera lexíu samstundis og 

leiðrétta slæ mu ávanana þína!" 

Ég hljóp fljótt í eldhúsið og greip steikingarpönnu gerða úr járni frá undir vasknum. Ég kom þá hljóðlátt 

inní svefnherbergið þar sem Jósef var bíðandi. Til að hindra eiginkonuna mína og dóttur frá því að koma 

inní svefnherbergið, læ sti ég dyrunum innan frá. Þegar ég nálgaðist hljóðlátt og hegðaði mér rólega, 

hopaði Jósef og stillti sjálfum sér í vörn. Sonur minn Jósef sagði, 

"Pabbi, bara af því að þú hefur steikingarpönnu í hendinni þinni, helduru a ég muni vera hræ ddur við 

þig? Ég er alls ekkert hræ ddur við þig! Komdu, ef þú dirfist að áskora mig og berja mig!" 

Hann stillti sér þá upp í vörn. 

Drottinn strauk höfuðið á mér og sagði, 

"Pastor Kim, Nei hæ ttu því! Þú verður að ræ kta hann í þjálfuninni, aganum, og ráðlegginguni og 

áminningu Drottins." 
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Ég svaraði, 

"Ég veit að Drottinn mun ekki aga á þann veg sem ég vil aga hann en ég mun aga hann þetta skipti 

alvarlega!" 

Ég barði síðan Jósef upp með steikingarpönnunni. Ég sló hann svo mikið að hann gafst undir. 

"Hvernig dirfist þú að hóta mér með því að hegða þér eins og þú sért að fara að fremja sjálfsmorð fyrir 

framan mig, föður þinn! Hvernig dirfist þú að hegða þér á svoleiðis hátt! Ef þú segir einhvað 

einhverntíman eins og þetta einu sinni enn, munt þú vera svo agaður!" 

Ég hélt þá áfram að slá hann með steikingarpönnuni jafnvel ákafar. Jósef byrjaði að sárbiðja mig með 

höndunum sínum saman. Hann sagði, 

"Pabbi, Pabbi, mér þykir það leitt! Ég mun ekki gera það aftur! Gerðu það fyrirgefðu mér!" Hann gafst 

algjörlega undir. Innan líkama sonar míns dvaldi Absalom andinn sem læ tur börn vera á móti og 

óhlýðnast foreldrunum sínum. Þegar andi Absaloms fer inní líkama barnanna, alveg eins og Absalom var 

á móti föður sínum, Davíð Konungi, munu þau óhlýðnast og vera á móti foreldrunum sínum. Undraverði 

hluturinn sem átti sér stað þegar ég sló son minn Jósef með steikingarpönnunni var að hvenæ r sem ég 

hafði slegið hann með stekingarpönnunni, hafði eldur komið út og kastað illu öndunum út af líkamanum 



hans. Ég spurði Drottinn, 

"Drottinn, ég vissi ekki að eldur gæ ti komið út á svoleiðis hátt" 

Drottinn svaraði, 

"Já, eldurinn getur komið út á svoleiðis hátt." 

Þá, fór ég inní lítið herbergi og iðraðist og þar sem ég grét með tárum í langan tíma fyrir að berja 

harkalega upp og aga son minn á slíkan hátt. 

"Drottinn, mér þykir það svo leitt, ég hef agað hann ranglega. Ég er alltaf að reyna að þjálfa hann 

réttilega og næ ra son minn með allri minni áreynslu og styrk. En hann hlustar í rauninni ekki á mig og 

fylgir ekki leiðbeiningunum mínum....... Ó h Drottinn! Mér þykir það svo leitt! Gerðu það fyrirgefðu mér! 

Drottinn!" 

Ég snökkti. Drottinn gerði beiðni. 

"Allt í lagi. Ég þekki hjartað þitt fullkomnlega. Áður en Jósef er þinn sonur, fyrst, er hann minn sonur. Ekki 

nokkurn tímann höndla eða aga hann á svona hátt!" Eftir þennan dag, var andleiki Jósefs endurreistur. 

Hann hafði enn einu sinni orðið sonur sem hlýðir. 
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Jósef var hrjáður af Yong Suk í nokkurn tíma. Ó beinu árásirnar eru þrjóskarii og ákafari. Það var þjálfun 

Jósefs þegar hann hafði reynt að boða fagnaðarerindið til vina sinna með góðum ásetningi og tilgangi. En 

jafnvel með góðum ásetningi og tilgangi, var áæ tlunum hans ekki afrekað. Young Suk og Sund Min höfðu 

jafnvel upplifað andlegu augun þeirra opnuð. Hvernig sem, varði það ekki lengi. Þessir krakkar höfðu haft 

áhrif á ungmennin í kirkjunni okkar á slæ man hátt of oft og í mörgum hlutum. Eitt skipti, var þar atvik 

sem ungum kvenkynsnemanda var næ stum því nauðgað út af þeim. Ef ég hefði haldið áfram að 

vanræ kja málið, vissi ég að hinir venjulegu krakkarnir mundu líka verða skaðaðir stórlega. Svo þegar 

Sung Min og Young Suk yfirgáfu með þeirra eigin frjálsa vilja, stoppaði ég þá ekki. 
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Þegar við höfum andleg augun okkar opnuð og með veittum andlegu gjöfunum okkar, munu fleirri próf 

koma okkar veg. Þetta er gefið. Enn fremur, munu illu andarnir koma í fjölda til að láta gjafirnar versna 

og blekkja okkur. Ég er að þjálfa börnin mín stranglega, Jósef og Ju Eun varðandi andlega greiningu innan 

kirkjunnar og hjeima. Fyrir meiri nákvæ mni og áreiðanleika, mun ég alltaf næ ra og þjálfa þau í Orði Guðs 

og í gegnum bæ n. Ég mun alltaf þjálfa þau nákvæ mlega og næ ra þau. 

Jafnvel þótt andleg þjónusta geti litið út skemmtileg og mjög ánæ gjuleg, er svoleiðis gangvegur ekki 

mjög auðveldur. Innan Kirkju Drottins, gera safnaðarmeðlimirnir ráð fyrir og búast við hæ rra stigi af trú 

og andlegum þroska frá börnunum mínum en stundum út af andlega og hugræ na óþroska þeirra, verða 

safnaðarmeðlimirnir móðgaðir og sæ rðir. Fullorðnu safnaðarmeðlimirnir sem eru mjög varkárir í öllum 



andlegum málum mundi koma og spurja börnin mín. Þau mundu nota börnin mín til að meðtaka svörin 

sín og fullnæ gja forvitninni sinni. En hvenæ r sem börnin mín mundu gera lítil mistök, án miskunnar, 

mundu þau snúa bakinu sínu og sakfella þau. Þau mundu segja, 

"Andlegu augun þeirra eru opnuð en samt, er hegðun þeirra mjög fátæ kleg!" 

Svoleiðis fullorðnir hafa borið út ákæ ru um börnin mín oft. Þess vegna, hafa börnin mín verið sæ rð og 

sem afleiðin treysta þau í rauninni ekki fullorðnum. Börnin mín hafa orðið lág í anda. Þegar það kemur að 

því að hafa samfélag við fullorðna, eru þau aukalega varkár. 

3 Jóhannesarbréf 1:4,11 Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra, að börnin mín lifi í sannleikanum. Líktu 

ekki eftir því sem illt er, minn elskaði, heldur eftir því sem gott er. Sá sem gerir gott heyrir Guði til en sá 

sem gerir illt hefur ekki séð Guð. 
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4. Jósef Fer inní Guðfræ ði Prestaskóla 

2 Tímóteusarbréf 3:14-17 En halt þú stöðuglega við það, sem þú hefur numið og fest trú á, þar eð þú 

veist af hverjum þú hefur numið það. 15 Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þæ r geta 

veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúnna á Krist Jesú. 16 Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til 

fræ ðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæ ti, 17 til þessa að sá, sem tilheyrir Guði, sé 

albúinn og hæ fur gjör til sérhvers góðs verks. 

Sem faðir af táningssyni, höfðu þrjú ár af framhaldsskólalífi Jósefs gefið mér óteljandi höfuðverki, 

óþæ gilegar upplifanir, og atburði. Á meðan sú stund var í lífinu mínu, var öll áhyggjan mín um útskrift 

sonar míns frá framhaldsskólanum. Ég hafði enga aðra ósk en að sjá son minn útskrifast og meðtaka 

prófskírteinið sitt. Ástandið var svo örlagaríkt. En fyrir náð Guðs, útskrifaðist Jósef frá framhaldsskóla. 

Það er gamall málsháttur, hugsanir fólks breytast stöðuglega á morgnanna og á kvöldin. Eftir að sonur 

minn hafði útskrifast frá framhaldsskóla, mundi bæ nabeiðnin mín og ósk breytast. Ég óskaði að sonur 

minn mundi fara inní háskóla. En þar sem Jósef hafði slæ mar einkannir, gafst hann upp á því að fara í 

háskóla. Ég hvatti son minn með því að segja honum að það er aldrey seint. Ég sagði honum að gefast 

ekki upp. Ég byrjaði þá sérstaka og ákveðna bæ n. 
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"Elskaði Drottinn minn! Ég hef verið berandi út þitt verk ástríðufullt og ákaflega. Þegar ég var berandi út 

verk konungsríkisins, var ég ekki fæ r um að útvega réttilegu menntunina og ég iðrast fyrir það! Gerðu 

það hjálpaðu okkur! ǵ hef enga aðra ósk en að sjá son minn fara inní háskóla!" 

Ég hrópaði út dag og nótt. Jafnvel Kirkja Drottins byrjaði sérstaka og ákveðna bæ n á hálfu Jósefs. Á 2009, 

hafði ég lýst yfir að hver sem fer inn í háskóla, þau mundu vera studd fjárhagslega af kirkjunni. Hver 

nemandi mun vera studdur með eitt þúsund dollurum. Á því ákveðna ári, höfðum við fjóra guðfræ ði 

prestsskólanemendur, og þrjá almenna háskólanemendur. Allir sjö nemendurnir voru samþykktir af 



háskólum. Jósef skráði sig í háskóla þar sem þau höfðu veltandi aðganga. En hver háskóli sem hann 

skráði sig í hafnaði honum. Hinir ungu fullorðnu voru fagnandi og njótandi samþykkisins þeirra. En Jósef, 

sem er sonur pastors var að mistakast áframhaldandi með það að vera sammþykktur. Þau sem voru 

samþykkt af háskólanum sínum gátu ekki frjálslega gert gleðina sína greinilega. Þegar háskólinn með 

veltandi aðgang hafnaði  Jósef stöðuglega, tók hann Háskóla Skólagetu Próf. Þá sótti hann um 

venjulegan aðgangs háskóla. Hann var samþykktur um leið. Núna, hafði Jósef náð aðgangi fyrir sjálfan sig 

í einn af guðfræ ðiskólum höfuðborgar Seúl. Allt þetta ferli af því að Jósef fæ ri inn í guðfræ ðiskóla hafði 

gefið Jósef og mér erfiðleika. Jósef var svo undrandi. Hann er að njóta háskólalífsins sín mjög mikið. 

"Pabbi! Ég er háskólanemandi einmitt núna! Ég mun gera mitt besta!" 

"Allt í lagi. Loksins, ert þú að gera einhvað út fyrir sjálfan þig! Þú verður að hafa sigur til enda með sterkri 

trú!" Ég huggaði hann og klappaði bakinu hans. 
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Jósef, Tígurs Skiptingar Einingar Hermaður 

2 Tímóteusarbréf 1:13-14 Haf þér til fyrirmyndar heilnæ mu orðin,sem þú heyrðir mig flytja. Stattu 

stöðugur í þeirr trú og þeim kæ rleika, sem veitist í Kristi Jesú. 14 Varðveittu hið góða, sem þér er trúað 

fyrir, með hjálp heilags anda, sem í oss býr. 

2 Tímóteusarbréf 3:17 til þess að sá, sem tilheyrir Guði, sé albúinn og hæ fur gjör til sérhvers góðs verks. 

Það er einn hlutur sem ég mundi alltaf segja syni mínum. Þetta á við um dóttur mína, Ju Eun, líka. 

"Bara af því að þið eruð aðal karakterarnir í Skírandi eld bókar seríunum, ekki vera montin!" 

Ég mundi stöðuglega segja börnunum mínum að þau verði að ekki monta sig hrokafullr við fólk að þau 

séeu aðal karakterarnir í Skírandi Eld bóar seríunum. Þakklátlega, skilja börnin mín hjartað mitt. 

"Faðir, ekki vera svo umhugaður. Við vitum öll um það. Við munum ekki segja öðrum að við séum aðal 

karakterarnir af Eld Skírnar bókarseríunum með montnu hjarta. Segjandi öðrum á svoleiðis hátt mun líka 

gera okkur óþæ gileg." 

Þegar sonur minn, Jósef, fór inní guðfræ ðiskóla, hafði Guð synt mér mikla hæ ttu af þjóðarkreppu sem 

mun eiga sér stað. Svo sagði Drottinn mér að biðja.Ég lýsti þá yfir því sem ég hafði séð til kirkjunnar. Ég 

stakk þá uppá við son minn að taka tímabundna fjarveru frá skólanum og fara að tengjast hernum til að 

uppfylla herkvaðningarkröfurnar sínar. Ég hafði líka ráðlagt að hann æ tti að fá ökuskírteini áður en að 

sameinast hernum. Ég sagði honum með ökuleyfið sitt, Guð mun opna mikla möguleika á meðan tíminn 

hans er í hernum. 
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Jóseg sagði, "En Pabbi, ég vil njóta háskólans aðeins meir! Get ég bara sameinast hernum eftir fjögur ár? 



Eftir að ég útskrifast?" 

Hann vildi ekki fara inní herinn. Í Kóreu, er krafist af öllum karlkyns að sameinast hernum einu sinni á 

lífstímanum þeirra. Þetta er raunveruleikinn af landinu okkar og ég hef útskýrt þetta fyrir syni mínum. Ég 

sagði honum svo um þjóðarkreppuna sem mun fljótlega koma á landið okkar. Ég taldi hann á með því að 

segja honum að uppfylla herkvæ ðningarkröfurnar áður en Guð hagnýtir hann mikillega. Hann var tregur 

um það en samt, hlýddi hann ráðleggingunni minni. Sonur minn spurði, 

"Pabbi, hvers konar erfiðleikar munu landið okkar horfast í augu við fljótlega?" 

Honum var mjög umhugað svo hann spurði um það með endurtekningu. En ég sagði ekki orð um það. Ég 

ráðlagði honum í staðinn. 

"Sonur minn Jósef! Ef það er mögulegt, reyndu að sameinast hernaðareiningunni sem er staðsett næ st 

DMZ línunni. Ég vil að þú sért agaður með harðgerðri þjálfun. Svo vil ég að þú sért staðsettur í ákveðna 

stöðu til að þjóna í hernum. Bara þá, munt þú koma út sem fínn maður. Þú munt vera notaður af Guði á 

meiri skala. Næ sta dag,, spurði bað einn af kirkjustarfsfólkinu að fylla út sjálfboðaumsóknina. Ég innritaði 

hann þá um leið. 

Jósef var útnefndur í 102að Varalið að Chuncheon, Gangwon Landssvæ ðinu, á Kóreska Hlutlausa 

Svæ ðinu. Í gegnum 22ðra herdeilingar nýliða þjálfunar miðju, hafði hann meðtekið harðgera þjálfun. Þar 

sem hann hafði ökuskírteini, hafði hann slegið burt marga keppendur til að vera úthlutað á Tígris 

Deilingu staðsett á umkringdri Pocheon borg staðsett í verndarfyldri einingu. 

Tígurs Deilingin var bardaga eining sem var útsend til Víetnams á meðan víetnamstríðið var. Einmitt 

núna, er deilingin vélvæ dd. 
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Þar sem ég hef aldrey upplifað að fara í herinn, var ég mjög stooltur af syni mínum Jósef sérstaklega 

þegar hann var útefndur og settur í stöðu í fræ gu hereiningunni í Kóreu, Tígris deilingin. Eftir að hann 

sameinaðist hernum, saknaði ég hans mikið. Ég vildi sjá hversu mikið hann hefði breyst. Ú t af því að 

sonur minn var í þjláfun í nýliða þjálfunarmiðstöðinni, gat ég ekki hitt hann í langan tíma. Eiginkonan 

mína saknaði hans svo mikið að hún grét mikið. Hún vissi af harðlegu þjálfununum sem hann gæ ti hafa 

gengið í gegnum. 

Í fjóra mánuði, gátum við eiginkonan mín ekki séð andlit sonar míns. Við höðfum meðtekið pakka frá 

hereiningunni. Innan pakkans hafði föt Jósefs, skór, hattur, veski, og meira af eigunum hans sem hann 

klæ ddist og hafði þegar hann hafði fyrst jástast í herinn. Eiginkonan mín faðmaði allar eigurnar hans og 

grét í langan tíma þar sem hún kallaði út nafnið hans. 

"Þetta sumarár var sérstaklega heitt...." 

Hugsa um sólbrúna andlit sonar míns af brennandi heitu sólinni, táriðst ég líka upp með eiginkonunni 

minni. 



Vegna ákafa bæ nalífs sonar míns jafnvel í hernum, grimmilegu keppninni til að verða bílstjóri, gaf 

Drottinn syni mínum greiða til að verða bílstjóri. Eftir langt tímabil af þjálfunartíma, höfðum við loksins 

okkar fyrsta mót. Það var kaldasti tími ársins, Janúar. Eiginkonan mín og ég höfðum mótakröfuformið og 

beðið að veitingarstað sem var staðsettur næ st varðherberginu. Ú r fjarlæ gðinni, hljóp hraustlega 

útlítandi hermaður í áttina að okkur. Hann gaf okkur svo fínt handaband þar sem hann sagði. "Tígur!" 

Eiginkonan mína og ég sögðum, 

"Jósef! Sonur minn! Við söknuðum þín mjög mikið!" 

Við föðmuðum Jósef með flýti. Eiginkonan mín var yfirgnæ fð af gleði þannig að hún leit á andlit Jósefs og 

faðmaði hann aftur þéttilega. 

"Jósef! Sonur minn!" 

"Elskan, hann hefur orðið mjög sterkur og hugrakkur, afhverju ertu að gráta aftur?" 
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Jósef hegðaði sér sem Kóreskur hermaður af Tígursdeilingunni. Hann var klæ ddur í herbúningi sem hafði 

mynd ad öskrandi tígrisdýri ristuðu í. Andlit hans var mjög dökkt sólbrúnt. En hann leit út mjög 

heilbrigður. Eiginkonan mín grét í langan tíma þar sem hún strauk andlitinu hans og höndum. 

"Vel gert Jósef. Ég er mjög stoltur af þér. Veðrið hefur orðið mjög kalt, þú hlýtur að fara í gegnum 

einhver harðinfi vegna kuldans." 

"Nei herra! Ég er fínn!  Þú hlýtur að hafa mæ tt einhverjum erfiðleikum til að komast til þessa staðar!" 

Hann talaði mjög dynjandi röddu. 

"Ert þú viss um að þú sért sá sami Jósef sem var vanur að gefa mér erfiðan tíma?" 

Ég spurði kaldhæ ðnislega og brosti. 

"Já herra! Ég er hann!" 

Jósef hafði einkennismerki af stöðu sem sýndi stöðuna hans. Hann hafði rýtarmerki. Á hæ gri bringunni 

hans, hafð hann krossmerki. Á krossinum var skrifað orð. Það sagði H́ernaðar trúar atviks hermaður.  ́

"Ó h, Jósef! Hvað gerðiru til að verða hernaðar trúar atviks hermaður svona fljótt? Ég hef aldrey heyrt að 

rýtur (hermaður) geti orðið hernaðar trúar atviks hermaður svona fljótt?" 

"Pabbi, ég hef svo marga vitnisburði að segja þér. Guð veitt mér hvað sem ég hugsaði um og bað fyrir. 

Ö llu hefur verið svarað tafarlaust. Viltu heyra um það?" 

"Ó h, já. En borðum fyrst." 



Við byrjuðum þá samræ ðurnar okkar. Ég hlustaði á vitnisburðina hans. Jósef var sýnd góðvild og þess 

vegna útnefnd staða við Pocheon Verndarfylgd. Hann var tilnefndur við Höfuð Vélvæ ddu Fótgönguliðs 

Deilinguna. Innan deilingunni, komst Jósef áfram vel með herfylkingar liðsforingja, félagsliðsforingja, 

flokksdeildarliðsforingja og hermannafélögum í hermannaskálanum sínum. Það var engin í deilingunni 

hans sem vissi ekki um Jósef, hann átti eingöngu til að bera góðvild frá öllum. 
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Til þess að verða bílstjórahermaður í flutningssameinginu, þurfti hann að slá marga keppendur. En með 

áköfu bæ ninni sinni, meðtók hann bæ nasvar með því að vera kosinn sem einn af fáum fjölda. Hann 

þjónar liðsveitarforingja og höfuðsmanni með því að keyra þeim til skiptis. Hann sagði að hann keyrir oft 

eftir myrkur. Jósef var í starfsemi til að safna saman bílunum og skilja þá í sundur. Þess vegna, skilur 

hann núna ræ kilega uppbyggingu bílanna. En eitt vandamál sem hann mæ tti var að hann var oft 

hindraður frá því að fara í kirkju á Sunnudegi. Eftir mikla sorg og vandræ ði, ákvað hann að heimsæ kja 

höfuðsmanninn og semja um ástandið. 

"Höfuðsmaður! Jafnvel innan hersins höfum við trúfrelsi. Afhverju ertu að hindra mig frá því að fara í 

kirkju á Sunnudegi?" 

"Hvað? Líttu á þennan óþekktarorm. Hvernig dirfist þú! Hermaður! Ég sagði aldrey að þér sé ekki leyft að 

fara í kirkju! Það er bara það að við höfum þjálfanir í gangi á Sunnudögum.." 

"Þegar það er herprestur í öðrum einingum, afhverju hefur okkar eining ekki neinn herprest?" 

"Hermaður! Hvernig veit ég það?" 

Svo sonur minn tók breytinguna þá stund. 

"Þá, höfuðsmaður! Gerður það hjálpaður mér að vera herprestur!" 

"Sjálfsagt, þú æ ttir að vera sá!" 

"Ertu viss? Þá tekur þú ábyrgðina fyrir samþykkinu þínu!" 

Eftir samræ ðuna, borgaði hann peninginn til að áletra barmmerkið sem stendur fyrir herprestur á 

bringunni sinni. Vanalega, verður hermaður að vera minns einka eða undirliðþjálfi til þess að vera kosinn 

sem herprestur. En þegar Jósef var læ gst settut hermaður, samdi hann við höfuðsmanninn í trú. 
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Án þess að kapellupresturinn innan einingarinnar viti um það, með móti við höfuðsmanninn, varð Jósef 

herprestur. Eftir að Jósef varð herprestur, jafnvel í miðri uppteknu daglegu stundaskránni, gerði hann 

það öruggt að gera tíma hér og þar til að halda þjónustu. Hann safnaði herfélögunum til að láta þá mæ ta 

í þjónustu án þess að bregðast. 

Ég sagði við son minn, 



"Vá, þú varðst loksins alvöru maður eftir að sameinast hernum! Svo, hvað heldur þú? Ef við fæ ðumst í 

heiminn sem maður, æ ttum við að sameinast hernum og upplifa, rétt?" 

"Rétt pabbi! Ég held að allir menn æ ttu að sameinast hernum til að upplifa sem maður. Þess vegna, þú, 

pabbi verður að ganga í líka!" 

Við hlógumöll á þeirri stundu. Jósef gekk í herinn á árinu 2009 og Septembermánuði. Hann varð 

undirliðþjálfi á árinu 2011 og Janúarmánuði. Hann leystist svo af störfum frá herþjónustunni á árinu 

2011 og Júlímánuði. 

Nokkrum mánuðum eftir að Jósef gekk í herinn, brast risastórt atvik út. Sökkvun Cheonan Kóreska 

Lýðveldisins átti sér stað á 26 Mars 2010 , þegar Cheonan, Lýðveldi Kóreska Sjóhersins skip berandi 104 

starfslið, sökk af vesturströnd landsins nálæ gt  Baengnyeong Eyju í Gula Sjónum, drepandi 46 sjómenn. 

Suður Kóresk-leidd opinber rannsökun borin út af liði alþjóðlegra fagmanna frá Suður Kóreu, 

Bandaríkjunum, Hinu Sameinaða Konungsríki Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi, Kanada, Ástralíu, og 

Svíðjóð http://en.wikipedia.org/wiki/ROKS_Cheonan_sinking#cite_note-UN-S.2F2010.2F281-1 gaf 

útdrátt af rannsókinni sinni á 20 Mars 2010, áliktandi að herskipinu hafði verið sökkt af Norður Kóresku 

tundurskeyti skotnu af dvergakafbát. 

Guð hafði látið mig vita af þessu atviki á undan tímanum. Á tíma þjóðarkreppunnar, gengum við kirkjan 

mín ákaflega á milli í bæ n fyrir landinu okkar. Þess vegna, hafði Guð látið mig senda  Jósef í herinn á 

undan atvikinu. Hann gerði Jósef jafnvel góðvild með því að láta hann fá ökuskírteinið. Án ögn af villu, 

svaraði Drottinn nákvæ mlega bæ nunum mínum. 

Fyrsta mót með syni okkar eftir að hann gekk í herinn var með fjölskyldumeðlimi okkar og þeim yngri í 

skóla Jósefs. Við gáfum þakkargjafarþjónustu gleðilega til Drottins. Við vörðum tímanum með hamingju. 

Eftir að Jósef gekk í herinn, gengu ungir fullorðnir frá kirkju Drottins sjálfviljufir í herinn. Þegar þessir 

ungu fullorðnu meðtóku frín frá hernum, hagnýttu þeir sína eigin frípeninga útveguðum af hernum til að 

deila umhyggjunni og kæ rleikanum sínum til annarra ungra fullorðna í kirkjunni. 
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1 Tímóteusarbréf 6:18-19 Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir af góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla 

öðrum, 19 með því safna þeir handa sjálfum sér fjarsjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu 

geta höndlað hið sanna líf. 
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6. Hjónaband Jósefs 

Eftir að syni mínum var hleypt af störfum frá hernum, snéri hann aftur í háskóla. Á meðan 

undirbúningstíminn fyrir læ rdóminn erlendis var, hitti hann systur sem hafði sama aldur og hann. Þau 

höfðu samfélag og fóru á stefnumót. Á endanum giftust þau. Ég hélt að fara erlendis til að læ ra sem gift 

par væ ri betra en að Jósef fæ ri einn. Svo eftir bara eitt ár, giftust þau. Þau leigðu tímabundið íbúð næ st 

http://en.wikipedia.org/wiki/ROKS_Cheonan_sinking#cite_note-UN-S.2F2010.2F281-1


íbúðinni sem ég lifði í. Jafnvel þótt bæ ði sonur minn og tengdardóttir eru mjög ung, þrátt fyrir 

áhyggjurnar okkar, er hjónabandslíf þeirra og samfélagið á milli þeirra mjög gott. Þau eru hamingjusöm. 

Ég held að giftast snemma sé mikla blessun Drottins. Ég gef mikla þakkargjöf til Drottins. 
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7. Ju Eun, Verður Háskóla Nemandi 

1 Korintubréf 10:11-13 Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði, og það er ritað til viðvörunar oss, sem endir 

aldanna er kominn yfir. 12 Sá, er hyggst standa, gæ ti vel að sér, að hann falli ekki. 13 þér hafið ekki reynt 

nema mannlega freistingu. Guð er trúr og læ tur ekki freista yðar um megn fram, heldur mun hann, þegar 

hann reynir yður, einnig sjá um, að þér fáið staðist. 

Dóttir mín, Ju Eun, Systir Heh Young, og Sung Sook frá Guang Ju borginni framkvæ mdu sérstaka þjónustu 

ásamt syni mínum, Jósefi. Þau höfðu meðtekið óvanalegan kæ rleika frá Guði. Drottinn hafði gefið dóttur 

minni viðurnafn sem "sú vitra". Af persónuleika hennar, eru sum karaktereinkenni hennar þrjóska og 

þrautseigjuandi. Hvenæ r sem fólk með illa anda kom til kirkjunnar okkar, er herafli púkanna greindur á 

staðnum og kastað niður þangað til öllum þeim er kastað út. 

Guð hefur gefið Jósefi yfirgnæ fandi gjafir í Heilögum Anda. Hann hefur líka gefið Ju Eun mismunandi 

tegundir af gjöfum. Börnunum mínum hefur verið gefið yfirvald yfir góðum hluta af þjónustunni okkar. 

Eins og er, eru börnin mín hagnýtandi gjafirnar sínar í hófsemi og með visku. En í fyrstu, höfðu þau 

hagnýtt gjöf tungutalsins, spádóms, andlegs innsæ is, kastandi út púkum, túlkunar á tungutali, læ kningar 

og svo framvegis. Þau voru sérstaklega frábæ r á svæ ðunum þar sem þau spáðu þar sem þau sjá Drottinn 

með djúpri andlegri vakningu. Börnin mín eru að hafa andlega blessunar áhrif á marga heilaga. Þau eru 

snetrandi hjartastrengina á mörgum heilögum. 

Ju Eun var bara að útskrifast úr framhaldsskóla. Hún hefur tónlistartalentu spilandi mismunandi tegundir 

af hljóðfæ rum. Hún trommar líka mjög vel. Auk þess að spila á tónlistarhljóðfæ ri, er hún hagnýtt sem 

þjónustustelpa í kirkjunni okkar. Undraverði kraftur Guðs var framkvæ mdur í gegnum fjölskylduna mína 

á meðan margar erlendis ráðstefnur voru.Margar margs konar erlendis kirkjur og staðir eru að gera 

áframhaldandi beiðni til okkar að halda frekari ráðstefnur. Í fyrstu, höfðum við haldið ráðstefnur bara 

með Kóreskum kirkjum erlendis, en núna, erum við kastandi heilaga eldinum til innfæ ddra kirkna í 

Ameríku, Lýðveldi Austurríkja, Asíu, Afríku, og margra annarra mismunandi landa. Dóttir mín, Ju Eun, 

hafði orðið fullveðja í hagnýttri tónlist og trommun. Eftir eitt ár í háskóla, hefur hún núnahleypt sér inn í 

prestaskóla. Hún er að vera þjálfun sem þjónustumanneskja og hún er að gera Guð dýrðlegan. 

Til að koma svona langt, Varð Ju Eun, að fara í gegnum margar smáar og stórar raunir. Jafnvel þótt hún 

hafði meðtekið margar gjafir, talentur, og andlegan kraft, hafði hún oft horfst í augu við mörg atvik en 

haft erfiðan tíma með að höndla þessi atvik sem framhaldsskólanemandi  á hennar unga aldri. Ég hef 

hagnýtt marga safnaðarmeðlimi til að þjónusta til annars fólks. En ég hafði með ásetningi  hagnýtt, Ju 

Eun, mest. Þegar ég hafði hagnýtt, Ju Eun, til að þjónusta til fólks, hafði hún miðað verkinu áfram án 

nokkurra vandamála. Hún mundi klára náðarsamlega þar sem fólkið var blessað. En hvenæ r sem ég hafði 



hagnýtt aðra safnaðarmeðlimi, sköpuðu sumir þeirra vandamál eftir vandamál.  Sumir þessarra 

safnaðarmeðlima mundu jafnvel tala falsspádóm, gerandi þeirra eigin hópa, og í versstu tilfellunum, 

mundu þeir yfirgefa kirkjuna. Þeir mundu kynna sjálfa sig sem hlýðna  meðlimi fyrir framan pastorinn 

sem er ég sjálfur, en fyrir aftan bakið á mér, voru þeir fylltir þeirra eigin eigingjarna áhuga og hugsunum. 

Ég hef oft upplifað að þessar týpur fólks mundu hrista veikari trúar safnaðarmeðlimunum. Einu sinni, var 

kirkja Drottins fyllt með fólki sem hafði til að bera andlegan kraft, og þetta fólk frá út í gegnum landinu 

hafði fullyrt að þau væ ru öll bæ nahermenn. 
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En af því að þau höfðu öll ólíka hugsun, varð ég að upplifa óteljandi erfiðleika og raunir. Jafnvel þótt þau 

hefði yfirgefið kirkju Drottins, er ég ennþá þakklátur fyrir þau af því að þau voru einu sinni meðlimir 

Kirkju Drottins og höfðu beðið með okkur. Frá botni hjarta míns, vil ég að þau séu blessuð og geri vel. 

Ég treysti persónulega, Ju Eun, sem þjónustumanneskju ekki bara af því að hún er dóttir mín. Núverandi, 

er hún leiðandi bæ nahóp fyrir miðskólanemendur, framhaldsskóla og unga fullorðna. Sem aðstoðar 

kennari, er hún hjálpandi Sunnudagsaskóla bekknum, miðskóla og framhaldsskóla nemendum til að biðja 

með ásetningi eftir Sunnudags kirkjuþjónustu. Bæ nahópur mun samanstanda af um þremur til fjórum 

klukkutímum af bæ natíma. Hún kemur í veg fyrir að þau fari á salernið þegar þau byrja að biðja. Hún 

þjálfar þau til að biðja hátt út í einingu. Hún setur þau inní ofsalega bæ naþjálfun. Stundum, þrá eir 

fullorðnu að taka þátt, en hún mun ekki láta þá taka þátt með börnunum og ungu fullorðnum. 

Bæ nahópurinn er bara leyfður fyrir börnin og unga fullorðna til að taka þátt sem eru þegar ákveðin að 

bera út langa tímalengd af bæ natíma. Vegna staðfestuákvörðun barnanna og þeirra ungu fullorðnu, voru 

foreldrarnir þeirra áskoraðir stórlega til að biðja. Þess vegna, þegar þessi ungu börn biðja, eru 

foreldrarnir líka biðjandi þangað til þau eru búin með þeirra bæ n. Núna, til þess fyrir, Ju Eun, að vera 

hagnýtt jafnvel meira stórlega, er ég að hagnýta hana í hógvæ rð. Einu dagarnir eð atilefnin sem ég 

mundi hagnýta hana eru þvílíkar sérstakar sumar og vetrarráðstefnur. Á þessum ráðstefnum, mundi Ju 

Eun, vitna um himnaríki og helvíti og svo þjónusta í spádómsgjöfinni og andlegu innsæ i. 

Filippíbréfið 1:9-11 Og þetta bið ég um, að elska yðar aukist enn þá meir og meir að þekkingu og allri 

dómgreind, 10 svo að þér getið metið þá hlutir rétt, sem máli skipta, og séuð hreinir og ámæ lislausir til 

dags Krists, 11 auðugir að réttlæ tis ávexti þeim, er fæ st fyrir Jesú Krist til dýrðar og lofs Guði. 
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8. Beina Árás Djöfulsins 

Opinberunarbókin 2:10 "Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í 

fangelsi til þess að reyna yður og þér munuð þola þrengingu í tíu daga. Vertu trúr allt til dauða og ég 

mun gefa þér kórónu lífsins." 

Systir Sung Sook og Heh Young 

Systir Heh Young er upprunalega frá Suður Jeolla Gwang Ju umdæ minu. Hún hafði meðtekið gjöfina af 



túlkun á tungutali. En eftir að mæ ta í kirkju, var flett ofan af andlegu augum hennar jafnvel dýpra. Hún 

hafði alltaf hangið úti með Ju Eun. Frá fortíðinni hennar, hafði hún mörg hjartaverkjandi sár. Svo að 

Drottinn hafði meðaumkun á henni og Hann veitti henni með ríkulegum heilögum gjöfum sem tungutal, 

túlkun á tungutali og heilaga dansinum. Hún mundi dansa þokkalega vel í andanum. 

Í kirkju Drottins, er mönnunum þjónustað af syni mínum Jósef og bróður Haak Sung oftast. Konunum er 

þjónustað af Ju Eun, Systur Heh Young og Sung Sook oftast. Þegar aðrir safnaðarmeðlimir þjónustuðu, 

fóru þeir stundum inní andlegan rugling og óreiðu. Þegar óreiða átti sér stað, mundu ákveðin 

ruglingsástönd koma undir stjórn í gegnum Ju Eun og Jósef, þar sem þau mundu nota gjöfina sína af því 

að greina andana. Drottinn veitti börnunum mínum með mest ríkulegum heilögum gjöfum og að greina 

anda til að láta þjónustuna okkar ná jafnvæ gi. Það voru tímar sem fólkið efaðist og sagði, "Pastorinn er 

að sýna börnunum sínum góðvild bara af því að þau eru hans börn". En á enda dagsins, í gegnum 

nákvæ ma andlegu greiningu barnanna minna og ríkulegan ávöxt, var það sannað að ég væ ri ekki bara að 

sýna þeim góðvild þegar það kemur að því að nota fólk til að greina andlega sviðið. 
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Þar sem börnin mín höfðu staðsett sjálf sig fastlega með því að setja sjálf sig í jafnvæ gi andlega og 

veraldlega, hafa þau núna getuna til að sjúkdómsgreina andlega ástand fullorðna safnaðarins og svo 

ráðleggja þeim með orði Guðs. Fullorðni söfnuðurinn sem var vanur að koma fram við þau með öfund og 

afbrýðisemi kemur núna virðingarfullt fram við þau. Daglega,starfræ ki ég embæ ttið okkar hagnýtandi 

börnin mín sem hafa andlegu augun sín afhjúpuð og safnaðarmeðlimina sem eiga til að bera heilagar 

gjafir. Þar sem ég leiði embæ ttið á þennan hátt, eiga sét stað mörg óvæ nt atvik og mismunandi tegundir 

af einstökum breytileikum. Á meðan þessi tími er, hvenæ r sem trúaðir utan frá heimsæ kja kirkjuna okkar 

eða hvort sem þau eru með fólki er ég haldandi vakningarmót erlendis með, tafarlaust, mörgu fólki 

meðtakandi þeirra andlegu augu opnuð þar sem ég bað yfir þeim. Þessar fréttir af því að meðtaka opnuð 

andleg augu breiddist mjög hratt. Þegar fólk hópaðist inní kirkjuna okkar og þar sem ég bað yfir þeim, 

risu mismunandi tegundir af útkomu og hliðaráhrifum. Það var vegna þeirra 

náttúru/persónuleika/karakter aðlöguðum með gjöfinni. Þess vegna risu margir breytileikar. Síðan þá, 

hélt ég mér frá því að yfirfæ ra of margar gjafir. Enn fremur, höfðu illu andarnir skotmarkað og farið inní 

fólkið með gjafirnar og þá sem augun voru andlega opnuð. Frá mest læ gst setta veikari illu öndunum upp 

til hersins af fyrst og hæ st settu illu öndunum, þeir fóru allir inní líkama fólksins. Fólkið með ennþá 

mikilvæ gara verk varð ennþá sterkari her illra anda a ráðast á og fara inní líkama þeirra. Það var mjög 

erfitt og sársaukafullt fyrir mig að kasta út illu öndunum. Ég er ófæ r um að tjá almennilega löngu og 

erfiðu reynsluna í að framkvæ ma leysingar. 

Þegar andlegu augun okkar voru opnuð, var ný náð og gjafir veittar okkur. Drottinn prófaði trúnna okkar 

og Hann þráði að gefa okkur nýjar reynslur. Við föttuðum ásetninginn Hann seinna meir. Við höfðum oft 

og sérsstaklega verið í bardaga við marga meyjar illa anda. Þess vegna, vorum við að verða sjúklega leið á 

þessum ákveðna púka. Margir fleirri safnaðarmeðlimir voru að meðtaka opnunina á andlegu augunum 

þeirra. Það var ekki bara kirkjumeðlimirnir okkar sem voru að hafa þeirra andlegu augu opnuð heldur 

margt fólk heimsæ kjandi utan frá hafandi þeirra andlegu augu opnuð. Síðan þá, hefur þjónustan okkar 



breiðst fljótt út fyrir landamæ rin okkar. 
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Svið embæ ttis okkar útvíkkaði smám saman og varð margvíslegt. Mér leið eins og ég þyrfti að aðlagast. 

Líka, voru þar margir hlutir sem ég varð að hindra mig frá. 

Kirkja Drottins opinberar eiginleika Satans og heraflans hans. Kirkjan okkar kastar út púkum líka. Þess 

vegna, flykktist herafli Satnas inn til kirkjunnar okkar dag og nótt. Fyrst af öllu, skotmiðaði þessi herafli 

aðallega börnin mín og aðra safnaðarmeðlimi sem höfðu andlegu augun sín opnuð. Þessir púkar fæ rðu 

andlegan rugling inní þá. 

Einn dag, á ákveðinni næ turþjónustu, skotmiðiaði meyjar illur andi fyrst og fremst gagnvart systur Sung 

Sook og gerði sig greinilegan í gegnum hana (Þessi meyjar illi andi hafði upprunan sinn frá Kóreskri 

þjóðsögu). Þessi meyjar illi andi hafði birtingarmynd sem við höfum séð frá Sjónvarpinu og bíómyndum 

áður. Þessi meyjar illi anda hafði klæ tt sjálfan sig upp með hefðbundnum Kóreskum stílsjakka og kjól. 

Það hafði langt flökktandi svart hár sem kom niður til endans á langa kjólnum sínum. Brúnin á ytri 

augunum hennar var hölluð uppá við. Þegar það opnaði munninn sinn, opinberaði hún beittar 

oddhvassar vígtennur svipaðar og þessar á vampíru. Það var blóðblettur utan um augun þess og munn. 

Löngu og beittu fingurneglur þess gátu klórað hvað sem er. Þegar það hló fáránlega, urðu líkamar okkar 

þaktir gæ sahúð. Systir Sung Sook var sæ rð af mörgu fólki og hún var karakterslega veik. Þess vegna, 

hafði hún ennþá mörg svæ ði til að verða læ knuð. Púkinn notaði sæ rindin hennar með fæ rni og trampaði 

á hugarfarinu hennar og líkama hennar. Púkinn hagnýtti fortíðarsæ rindin hennar sem framleiddu hennar 

veika vilja fyrir þeirra hagsbót. 
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"Ég mun drepa öll ykkar! Ég mun drepa þessa tík og draga hana til helvítis!" Í miðri tilbeiðslunni og 

lofgjörðinni, blótaði systir Sung Sook ofsafengið og bölvaði án þess að stöðvast. Það var mjög erfitt fyrir 

okkur að hlusta á slík orð. Auðvitað, var það ekki systir Sung Sook sjálf talandi heldur púkinn að gera sig 

greinilegann í gegnum varirnar hennar. Líkami systur Sung Sooks var allur snúinn. Hún starði með 

hallandi illu augum og hún klóraði sitt eigið andlit með fingurnöglunum sínum. Þá byrjaði hún að toga 

hárið á sér úr. 

Ég var mjög hneykslaður svo að ég hljóp frá ræ ðupúltinu og hrópaði. "Heilagir Kirkju Drottins! Hvað eruð 

þið að gera? Flýtið ykkur og grípið hendur systur Sung Sooks! Flýtið ykkur, eftir hverju eruð þið að bíða!" 

Þar sem það gerðist innan broti úr sekúndu, litu kirkjumeðlimirnir bara með fjarlæ gum huga. Systir Sung 

Sook var barin upp af púkanum hjálparlaust. Allar hugsanir Sung Sooks, hugur, og vilji var fullkomnlega 

gripið af illa andanum. Klóraða andlit hennar var blæ ðandi. Ástandið hennar var ósegjanlega skelfilegt. 

Púkinn hélt augunum hennar lokuðum og hann lokaði fullkomnlega munninum hennar svo að hún gat 

ekki talað neitt orð. Hún gat ekki greint nein orð rökrétt. Jafnvel í þrjá tíma, talaði illi andinn og skræ kti 

og það hljómaði mjög fáránlega ógeðslega. Þar sem ég stóð og horfði næ st systur Sung Sook sem var 

gripin af illum anda, leit hún út svo aumkunarvert og sorglega. Hún hafði lifað mjög flóknu lífi sem 



skapaði mörg sæ rindi. En þegar hún kom í Kirkju Drottins og meðtók andlegar gjafir og þegar andlegu 

augun hennar opnuðust, létu illu andarnir systur Sung Sook ekki vera. 

Enn einu sinni, heyrði ég ruddalega og ofbeldisfulla rödd frá systur Sung Sook (Fáránlega viðbjóðslegan 

hlátur). "Hey þið heimskingjar! Þið bjuggust ekki við þessu, rétt? Fiflín ykkar! Farið áfram og reynið að 

kasta mér út! Þið þroskaheftir! Þið vissuð þetta ekki, rétt? (stingandi tungunni sinni út)" Þar sem það var 

stingandi tungunni sinni út, gerði það ögrandi athugasemdir og aðgerðir. Það reyndi stöðuglega að pirra 

okkur. 
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Sumir kirkjumeðlimanna gripu hendur Sistur Sung Sooks úlnliðina hennar og ökkla hindrandi hana frá því 

að hristast. Næ st Systur Sung Sook og kirkjumeðlimunum var haugur af togaða hárinu hennar. Andlitið 

hennar var ennþá blæ ðandi frá hennar sjálfsálögðu klórum. Þá skyndilega, birtust meyjar illir andar. 

Jafnvel illu andarnir hafa stöðu og flokk. Þegar við byrjuðum leysingu, veitti Drottinn okkur þekkinguna til 

að vita styrkinn þeirra, veikleika og stöður.  Við eigum ennþá eftir að meðtaka greininguna til að vita 

andlega uppröðustig illu andanna. Samt sem áður, auk meyjar illa andans, voru margir læ gra settir illir 

andar innan í Systur Sung Sook. Einmitt frammi fyrir mér og fyrir framan augun á mér var atriðið af 

einum safnaðarmeðlimum mínum að vera gripinn af illu öndunum. Þetta er raunveruleikinn af mínu 

erfiða embæ tti. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, Í́ svoleiðis ástandi eins og þessu, er mest mikilvæ gasti hluturinn 

viljastyrkur persónunnar. En viljastyrkurinn hennar var gripinn af illu öndnunum og núna hvað á að 

gera?  ́Ég vissi ekki hvað átti að gera. En með hugrökku hjarta, byrjaði ég að framkvæ ma leysingu. Allir 

hinir safnaðarmeðlimirnir byrjuðu þeirra sérstaka bæ nahátt. Jósef og Ju Eun aðstoðuðu mig við hliðina á 

mér. 

"Satan! Í Máttuga Nafni Jesú Krists, ég skipa þér að fara! Heilagur Eldur!" Við hrópuðum án þess að 

stöðvast. Púkarnir skríktu og öskruðu hátt. Systir Sung Sook var í krampa í einhverja klukkutíma. Ég vissi 

ekki hversu mikill tími hafði liðið. 

Ég hafði hugsun til að hafa áhyggjur af. Ó́ h, hvers konar þjónusta er þetta? Hvernig er ég að fara að 

halda áfram í svona erfiðu embæ tti eins og þessu? En, jafnvel þótt, ég var að hafa áhyggjur á því innra, 

gat ég ekki sýnt það til safnaðarmeðlimanna. Samt sem áður, var fyrsti forgangurinn að endurreisa 

Systur Sun Sook aftur til hennar venjulega ástands. 
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Eftir að nokkrir klukkutímar höfðu liðið hjá, voru illu andarnir kastaðir út. Hún var endurreist og hún var 

fæ r um að halda venjulegar ssamræ ður. Augun hennar og munnur höfðu verið gripin af illu öndunum. 

Þegar leysingunni af Systur Sung Sook lauk, heyrði ég hátt öskur frá hinni hlið helgidómsins. 

"(Skræ kjandi) Heheheheheeee! Hey þið þroskaheftir! Grípið mig ef þið getið! (gerði hæ ðnisglott)" 



"Hvað? Hvað á jörðu er þetta?" 

Nýlega, hafiði áttunda bekkjar stelpa nefnd Heh Young hennar andlegu augu opnuð í Kirkju Drottins. 

Þessi stelpa var að hafa sömu einkenni og Systir Sung Sook hafði þegar hún var gripin af illu öndunum. 

Þessi ákveðni meyjar illi andi og miklu fjöldi undirþjónahans höfðu farið inní Systur Heh Young. Systir 

Heh Young hafði harkaleg áfallseinkenni og hún var í mikilli kvöl. Þegar ég sá hana, féll kjálkinn minn. 

Systir Heh Yong byrjaði að toga hárið sitt út með öllum sínum styrk. Hún byrjaði að klóra andlitið sitt 

með fingurnöglunum sínum. Systir Heh Young hafði mikið af stórum og smáum sæ rindum á meðan 

uppvaxtarferlið var. Enn fremur, hafði hún veikann viljastyrk líka. 

Í hárri röddu, hrópaði ég til þeirra ungu fullorðinna. "Allir af ykkur ungu fullorðnir! Farið og grípið úlnliði 

systur Heh Youngs! Einhvað skelfilegt mun gerast ef þið skiljið hana eftir eina eins og þetta! Flýtið ykkur, 

flýtið ykkur!" Safnaðameðlimirnir skiptu sjálfum sér í tvo hópa og framkvæ mdu leysingu á Systur Sung 

Sook og Systur Heh Young. Einu sinni þegar við byrjum leysingu á einhverjum, tók það alltaf minnstfimm 

til se tíma. Systir Heh Young er fríð og hefur milt útlit. En ég gat ekki fundið neina af þessum 

karaktereinkennum í henni heldur í staðinn, var birtingarmynd hennar umbreytt í hrollvekjandi og 

hræ ðandi meyjar illan anda. Með skaðvæ nu útliti á andlitinu hennar, varð hún brjáluð. Augu Systur Heh 

Youngs breyttust í það af augunum af meyjaar illa andanum. Þau voru ótrúlega hræ ðandi og litu út 

blóðþyrst. Líkaminn minn var þakinn með gæ sahúð. 

blaðsíða 142 

Hvenæ r sem kirkjumeðlimirnir sem voru grípandi í hendur Systur Heh Yongs leystu gripið þeirra jafnvel í 

augnablik eða ef þau tóku augun sín af henni, mundi hún toga hárið á sér og klóra andlitið á sér 

harkalega. 

"Hey! Gefið athygli! Annars, mun Systir Heh Young skaða sjálfa sig alvarlega! Ég hrópaði mörgum sinnum. 

Í hárri röddu hrópaði ég, "Systir Heh Young! Komdu aftur til skilningarvitanna þinna! Systir Sung Sook, 

komndu aftur til skilningarvitanna þinna! Þið verðið að biðja í tungum innan í huganum ykkar og gerið 

það biðjið Drottinn að hjálpa ykkur!" Flýtið ykkur!" Systir Sung Sook og Heh Young reyndu að streytast á 

móti þar sem þau báðu í tungum. Þau voru fæ r um að streitast á móti bara um andartak. Þæ r voru 

gripnar af þeim kröftugu. Púkarnir notuðu algjörlega veikleikana þeirra.Þegar systir Hehe Young var leyst 

frá illu öndunum, höfðu þeir endur-farið inní Systur Sung Sook. Þegar illu öndunum var kastað út frá 

Systur Sung Sook, endur-fóru þessir brottreknu inní líkama Systur Heh Youngs. Ég fór stöðuglega fram og 

aftur á milli Systur Sung Sook og Heh Young til að framkvæ ma leysingu. En þetta hafði örmagnað mig. Ég 

gat ekki séð endann á þessari leysingu. Og vegna þvílíks andlegs hernaðar, óx líkaminn minn, hugur og 

sál virkilega þreytandi. 

Þjónustan af því að kasta út púkum er eins og atvinna sem læ tur lítið á sér bera ef ég gæ ti borið það 

saman við mæ likvarða heimsins. Svo, ég framkvæ mdi leysingu tilskiptis á meðan ég fór fram og aftur á 

milli Systur Sunk Sook og Heh Young. Ég var fæ r um að brottreka smán saman illu öndunum út, en þeir 

voru mjög kröftugir og þeir höfðu bara brugðist lítilsháttar við. Þessi ákveðna næ turþjónusta var haldin á 

slíkan hátt og þessi þjónusta varði alla liðlanga nóttina. Sérstaklega á þessum degi, á þessari 



Laugardagsnótt, byrjuðum við næ turþjónustuna um kl 20 en hún hafði klárast þangað til Sunnudaginn kl 

10:30 næ sta morgni. 
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Að meðtöldum sjálfum mér, höfðu hinir safnaðarmeðlimirnir lýst yfir orði Guðs í trú, höfðu bundið illu 

andana í nafninu Jesús, og við höfðum notað aðferðirnar okkar til að merja illu andana með yfirvaldinu 

og kraftinum af Heilögum Anda. En kannski, var andlega yfirvaldið/krafturinn okkar að skorta. Við 

höfðum orðið þreytandi. Við reyndum og virkjuðum alls konar aðferðir en ekkert virkaði í rauninni vel. 

Við vorum framkvæ mandi leysingu þangað til Sunnudags, kl 10:30 næ sta degi. Við byrjuðum þá 

Sunnudagsþjónustuna okkar um kl 11 aftur. En illu andarnir innan Systur Sung Sook og Heh Young 

byrjuðu að örvast upp aftur. Svo safnaðarmeðlimirnir skiptu sjálfum sér áríðandi í tvo hópa aftur. Við 

byrjuðum þá að framkvæ ma leysingu. Tíminn hafði liðið fljótt og við föttuðum að það var nú þegar kl 17. 

Illu andarnir gáfu okkur ekki neinn tíma til að hvílast, borða, eða sofa. Án þess að vita hvenæ r ví mundi 

ljúka, börðumst við andlegu baráttunni óendanlega. 

Sama hversu mikið við spurðum krefjandi og sárbæ ndum til Drottins, svaraði HANN ekki eða sýndi sig. 

Þess vegna leið okkur mjög eftirsjáanlega. 

Drottinn talaði þá til okkar bara með rödinni Sinni, "Haldið áfram að berjast bara með trúnni ykkar til 

enda!" 

Þessi voru einu orðin sem Hann gaf. Veraldlegu líkamar okkar urðu þreytandi þannig að okkur leið eins 

og tórandi dofin. Oft, hafði Guð höndlað trúnna okkar á þennan hátt. Hann hafði tekið okkur til annars 

hæ rra andlegs stigs. En þar sem við vorum ekki meðvituð umskólaþjálfunninni okkar, var það mjög 

grimmt og erfitt fyrir okkur. 
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Hebreabréfið 10: 35-39 Varpið því þá eigi frá ykkur djörfung ykkar. Hún mun hljóta mikla umbun. 36 

Þolgæ ðis hafið þið þörf, til þess að þið gerið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. 37 Því að: Innan harla 

skamms tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. 38 Minn réttláti mun lifa fyrir trúnna en 

skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. 39 En við skjótum okkur ekki undan og 

glötumst heldur trúum við og frelsumst. 

1 Tímóteusarbréf 6:12 Berstu trúarinnar góðu barattu, höndla þú eilífa lífið, sem þú varst kallaður til og 

þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. 

Samtengingar starfsemi 

Prédikarinn 4:9-12 Betri eru tveir en einn þv´́ i að þeir hafa betri laun fyrir strit sitt. 10 falli annar þeirra 

getur hinn reist félaga sinn á fæ tur en vei einstæ ðingnum sem fellur og enginn er til að reisa á fæ tur. 11 

Ef tveir sofa saman er þeim heitt en hvernig getur þeim hitnað sem er einn? 12 Ef einhver ræ ðst á þann 

sem er einn munu tveir geta staðist hann og þrefaldan þráð er torvelt að slíta. 



Ú t af andsetna ástandi Systur Sung Sook og Heh Youngs, voru sonur minn Jósef, Haak Sung og dóttir mín 

Ju Eun hagnýtt áríðandi. Ju Eun var sérstaklega náin Systur Sung Sook og Heh Young. Þæ r mundu hanga 

úti saman og ræ ða um mörg andleg málefni. Þess vegna, höfðu þau andlega nánd. Dóttir mín Ju Eun 

nálgaðist mig þá og hvíslaði inní eyrað mitt. 
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"Pabbi, herafli illu andanna innra með þeim er gríðarlegur og mjög kröftugur! Fjöldinn þeirra er fram úr 

ímyndun okkar. Þess vegna, pabbi, verður þú að vera varkár líka! Með nafni Drottins, verður þú að 

framkvæ ma leysinguna í hárri og sterkri rödd. Allt í lagi?" 

Svo ég spurði hana, "Ju Eun, ég er ekki fæ r um að sjá neitt einmitt núna. Vilt þú framkvæ ma leysinguna 

sjálf?" Ju Eun svaraði, "Allt í lagi. Pabbi, ég mun reyna." Þar sem Ju Eun hefur andlegu augun sín opnuð, 

var hún fæ r um að sjá alla hlutina sem voru að eiga sér stað og þess vegna, var hún fæ r um að höndla 

ástandið þar sem hún höndlaði illu andana. Samstundis, staðsetti hún höfuð Systur Heh Youngs á læ rið á 

sér og klappaði léttilega kinnunum hennar. Hún hvíslaði inní eyrað hennar. 

"Heh Young! Það er ég, systir Ju Eun. Þar sem augun þín og munnur eru gripin af illu öndunum, veit ég að 

þú getur ekki séð eða talað. En þú getur heyrt, rétt? Hlustaðu mjög vandlega. Fyrst af öllu, biddu til 

Drottins í tungum! Þá mun Drottinn hjálpa þér!" 

Ju Eun faðmaðu Heh Young alveg sjálf og lét þa alla illu andana snúast í ösku. Hun hafði framkvæ mt 

leysinguna í langan tíma. Jósef hafði llíka framkvæ mt leysinguna á Systur Sung Sook ofsalega og hann 

kastaði öllum illu öndunum út. Slíkt svipað atvik endurtókst í nokkra mánuði og það átti sér oft stað. Það 

skipti ekki máli hvenæ r. Það mundi gerast á vikudögunum, helgunum, og annað hvort á meðan dagur 

eða nótt var. Fyrir meira en þrjú ár, næ stum því hvern einasta dag, urðum við að eiga við svoleiðis 

atburði. Hvenæ r sem þetta átti sér stað, mundu kirkjumeðlimirnir okkarleita hjálpar frá Jósef og Ju Eun 

ofsalega. Enn fremur, hvenæ r sem kirkjufólkið okkar horfðist í augu við svipaðar aðstæ ður, skipti það 

ekki máli ef börnin mín voru borðandi máltíð, sofandi eða læ randi í skólanum. Kirkjumeðlimirnir mundu 

senda textaskilaboð í gegnum símana sína segjandi þeim að koma eins fljótt og mögulega og hjálpa. Þau 

mundu hvetja b0rnin mín ákaflega til að hjálpa. 
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Þar sem kirkjan okkar framkvæ mir kröftugar andlegar þjónustur, hafa margir andlegir hlutir oft átt sér 

stað alveg eins og ég hef lýst. Við höfum undirbúið okkur ræ kilega aðskiljandi kirkjumeðlimina inní tvo 

hópa þar sem einn hópurinn situr næ st Systur Heh Young og hinn hópurinn með Systur Sung Sook. Þetta 

var gert bara til öryggis ef þæ r væ ru andsetnar. 

Á einum ákveðnum degi, höfðu illu andarnir enn einnu sinni farið inní Systur Heh Younf. Shin Djákna var 

sitjandi fyrir aftan hana horfandi án þess að gefa mikla hugsun. En á þeirri stundu, rúllaði illi anndinn 

innra með Systur Heh Young augnknöttunum hennar uppávið og starði illilega á Shin Djáknu. Systir Heh 

Young öskraði á Shin Djáknu í mjög hárri rödd "(Hvæ sandi) Á hvað ert þú að horfa! Shin Djákna, ég mun 

drepa þig! Hvað ert þú að horfa á!" 



Shin Djáknu var brugðið og öskraði, "Ó h minn! Ú gh!" 

Shin Djákna var svo hræ dd, hún hljóp að einu hornanna í kirkjuhelgidóminum. Eftir þennan atburð, vildi 

Shin Djákna ekki koma nálæ gt Systur Heh Young. Hún var mjög hræ dd við hana. 

Sonur minn, Jósef og Ju Eun tóku Systur Heh Young undir þeirra umsjá og köstuðu púkunum út. En líkami 

Systur Heh Youngs hafði veikst stórlega þar sem hún var hrjáð af illu öndunum á meðan þetta langa 

tímabil var. Jafnvel, Ju Eun og Jósef höfðu veikst líkamlega á meðan þau höfðu kastað áframhaldandi út 

púkunum út af henni. Þegar Systur Heh Young grét haldandi sér fast við Ju Eun, spurði hún, "Systir Ju Eun, 

hvað æ tti ég að gera? Afhverju eru illu andarnir bara að ráðast á mig?" 

Ju Eun huggaði hana þar sem hún sagði, "Systir Heh Young, það mun vera allt í lagi. Ekki hafa áhyggjur 

því að Drottinn er með okkur. Þú munt fljótlega vera í góðu lagi." 

Ég horfði á Ju Eun og Heh Young huggandi hvor aðra í trú þar sem þæ r grétu báðar haldandi í hvora aðra. 

Bara til öryggis ef það væ ri að vera einhverjar óvæ ntar uppákomur, undirbjó ég alltaf. Ég mundii alltaf 

taka eftir kirkjusöfnuðinum ákaflega. Embæ ttið sem við starfræ kjum í hefur verið veitt til kirkjuliðs 

meðlimanna okkar. Ég veit að það er köllunin okkar veitt af Guði. Ég veit að þetta er bara sýnishorn af 

tegund þjónustunnar sem við erum að fara að gera þegar við ferðumst um heiminn. 
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Ég trúi að Guð muni reisa kröftuglega börnin mín og kirkjusöfnuðinn til að nota þau sem eld þjónustfólk 

á meðan þessi endir aldanna er. Ég trúi að Guð muni hagnýta þau til að breiða út Heilaga Eldinum. Innan 

erfiðu kringumstæ ðanna, var ferlið af næ ra andlega börnin mín og að hjálpa þeim að meðtaka 

mismunandi tegundir af gjöfum mjög klunnalegt. Það voru svo mörg skipti sem ég hafði þjáðst þar sem 

hjartað mitt verkjaði. En núna, eru börnin mín þjónustandi til fátæ kra sála sem eru kúguð niður af illu 

öndnum. Þegar ég horfi á þau framkvæ ma þjónustu sem þóknast Drottni, er ég fylltur með gleði sem ég 

get ekki tjáð nóg í. Ég lofa Drottinn með þakkargefandi hjarta og ég gef dýrðina til Hans. 

Jafnvel pastorinn sem er þekktur fyrir trúnna þeirra og andleika forðast þessa tegund af þjónustu sem 

hefur verið gefin okkur. En ég mundi aldrey hafa ímyndar mér eða jafnvel dreymt um að börnin mín 

mundi vera að ferðast yfir allan heiminn starfræ kjandi í þjónustu. 

Jafnvel þegar sonur minn, Jósef, og dóttir mín, Ju Eun voru sofandi væ rt, mundu þau án þess að hika fara 

upp hálfsofandi til að sjúkdómsgreina og framkvæ ma leysingu til kirkjumeðlimanna sem mundu vera að 

verða greinileg. 

Filippíbréfið 1:29 Því að yður er veitt sú ná fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að 

þola þjáningar hans vegna. 
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9. Meyjar Illur Andi Fer Inní Ju Eun 



Orðskviðirnir 16:18 Drambsemi er undanfari tortímingar, og oflæ ti veit á fall. 

Þegar það kemur að trú barnanna minna, var ég vanur að vera mjög stoltur og öruggur. En, óvæ nt, 

byrjaði mjög hæ ttulegt atvik að eiga sér stað með þau. Jósef og Ju Eunhöfðu andleikann sinn opnaðan 

mjög djúpega yfir alla hina. Enn fremur, höfðu þau bæ ði sterkan vilja. Þau voru alltaf þjálfuð til að greina 

andlegu hlutina með bæ n og Orðinu. Svo, án þess að ég gerði mér það ljóst, var ég andlega stoltur og ég 

hafði orðið montin persóna. Til að brjóta stolta og montna hugsunarháttinn min, höndlaði Drottinn 

börnin mín Jósef og Ju Eun. 

Það virtist eins og Drottinn sagði, Ĺíttu mjög vandlega, Jósef og Ju Eun eru ekkert öðruvísi.  ́

Þegar það kemur til trú barnanna minna og andlegra gjafa, var ég fylltur stolti og montnum hugsunum. 

Þá kom djöfullinn og tók tæ kifæ rið af skaarðinu mínu og Drottinn leyfði mér að taka eftir börnunum 

mínum þar sem þau gera verið andsetin eins og hinir. Þegar dóttir mín, Ju Eun, var andsetin, hafði hún 

sérstaklega blótað meira ofsalega heldur en þegar Systir Sung Sook eða Heh Young voru andsetnar. Ju 

Eun blótaði án hikunar. 

Illu andarnir innan í Ju Eun skræ ktu og hrópuðu, "Ég mun drepa, Ju Eun, þessa tík! Mér mun ekki 

mistakast að taka hana til helvítis! Hey þið heimskingjar, hvernig getið öll ykkar verið svo heimsk! 

Hehehehehehhhh!!" 

Hvert bölvunarorð í orðaforðanum kom út af munni Ju Euns þar sem illu andarnir töluðu í gegnum hana. 

Hún var ekki mín dásamlega dóttir neitt meir. Aumkunarvert atriðivar að koma í ljós rétt fyrir framan 

augun á mér. Ég var stórlega hneykslaður þar sem ég varð vitni af því hvað hafði gerst. 
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"Hvað á jörðu? Hvernig gar dóttir mín orðið svona? Ju Eun! Ju Eun ! Komdu aftur til skilningarvitanna 

þinna! Flýttu þér, opnaðu augun þín! Flýttu þér, opnaðu augun þín! Flýttu þér!" 

Það skipti ekki málihversu hátt ég hrópaði, Ju Eun var ekki fæ r um  að skilja mig. Hún réðs ofbeldisfullt á 

og misþyrmdi sjálfri sér. Hún greip í hárið á sér og klóraði andlitið sitt. Djörfungin í að kasta púkum út af 

Systur Heh Young og Systur Sung Sook var ekki lengur þarna. Ég var núna að verða vitni af Ju Eun að vera 

gripin af herafla illu andanna þar sem hún rúllaði um gólið. Ú tlit hennar var mjög ógreitt og tæ tingslegt. 

"Ó h! Þetta gerut ekki gerst! Ó h, hvernig á jörðu? Ahhh, ég hef stórlega látið vörðinn minn niður!" 

Eftir um stund, voru Systir Heh Yung og Systir Sung Sook núna að endurtaka þeirra fyrrum andsetning. 

Þæ r voru báðar hagandi sér upp aftur þar sem illu andarnir byrjuðu að verða greinilegir. Þetta skipti, var 

meiri fjöldi illra anda og jafnvel stæ rri stæ rðar púkar opinberaðir. Þar sem þetta átti sér stað á meðan 

venjuleg þjónusta var, var söfnuðurinn í ruglingi og vissi ekki hvað æ tti að gera. Ahhh! Foreldrar sem 

hafa andsetin börn hljóta að deila hjarta eins og mínu! 

Matteusarguðspjall 15:22 Þá kom kona nokkur Kanversk úr þeim héruðum og kallaði: "miskunna þú mér, 

Drottinn, sonur Davíðs! Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda." 



Matteusargjuðspjall 17:15-16 og sagði: "Drottinn, miskunna þú syni mínum. Hann er tunglsjúkur og illa 

haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. 16 Ég fór með hann til læ risveina þinna en þeir gátu ekki 

læ knað hann." 
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Dóttir mín Ju Eun, Systir Heh Younh og Sung Sook voru að hafa nánar andlegar samræ ður. Í miðjum 

samræ ðunum, birtist meyjar illur andi dulbúinn sem Jesús. Þæ r voru blekktar og voru gripnar af illa 

andannum. Þegar ég nálgaðist dóttur mína til að framkvæ ma leysingu, reisti hún hendurnar sínar og 

flýtti sér að klóra mig. 

"Ekki koma nálæ gt mér! Bastarðurinn þinn Pastor Kim! Ekki koma nálæ gt! Ef þú gerir, mun ég drepa 

þig!" 

Söfnuðurinn minn var vanur að þjónusta til fólks með því að formast í tvo hópa. En núna höfðu þau 

formast í þrjá hópa til að þjónusta. Mörg atvik eins og þetta áttu sér stað á meðan þjónusturnar voru. 

Viljarnir þeirra höfðu þegar verið teknir yfir af illu öndunum og líkamar þeirra hreyfðust samkvæ mt 

kröfum illu andanna.. Núna, vitum við ástæ ðuna afhverju geðveikt fólk vafrar um göturnar. Það er af því 

að þau hafa verið tekin yfir af illu öndunum. 

Jafnvel þótt Ju Eun, Systir Sung Sook og Systir Heh Young höfðu andlegu augun sín opnuð, hafði Drottinn 

kennt mér að þetta gjafaða fólk gæ ti auðveldlega verið í villu ef þau bregðast að greina réttilega það 

andlega. Enn fremur, læ rðum við að hafa umsjón með andlegu gjöfunum á réttilegan hátt mundi vera 

mjög erfitt. Þegar það kemur að því að taka þátt í andlegum hernaði á móti illu öndunum, verðum við að 

ekki gera það yfirborðskennt/grunnhyggið. Þegar við höndlum illu andana, verðum við að binda þá 

kröftuglega og kasta þeim öllum út. 
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Eining Illu Andanna 

Oftsinnis, sameinuðu illu andarnir innan Ju Eun, Systur Heh Young, og Sung Sook sjálfa sig til að skapa 

sterkari vörn svo að það mundi vera erfiðara fyrir þá að verða brotrekna. Svo til þess fyrir þá að haldast 

innra með líkaömunum þeirra, hagnýttu þeir margs konar hernaðaráæ tlanir og herkæ nskubrögð. Þegar 

þeir gerðu hernaðaráæ tlun, hafðoi þjónustuliðið okkar orðið ringlað. Herkæ nska illu andanna var til að 

tala eins og dóttir mín Ju Eun hvenæ r sem ég mundi nálgast næ r henni til þess að framkvæ ma leysingu. 

"Pabbi! Það er ég, Ju Eun! Illu andarnir eru allir úti núna! Ég meiði mig í handleggnum mínum og 

úlnliðnum, gerðu það slepptu þeim! Ég er aftur í skilningarvitunum mínum!" 

Svo ég sleppti henni og sagði, "Ó h, allt í lagi. Núna ertu aftur til skiningarvitanna þinna!" 

En um leið og ég sleppti höndunum hennar, mundi Ju Eun öskra mjög hátt þar sem illu andarnir innra 

með henni mundu láta Ju Eun grípa í sitt eigið hár og klóra sitt eigið andlit. Svo ég æ pti út til hinna. 

"Flýtið ykkur! Grípið hana! Ó h..ég var blekktur!...." 



Við vorum blekkt með endurtekningu. Við vorum blekkt oft af púkunum. Enn fremur, vissu illu andarnir 

hvernig fólk getur orðið tilfinningalega náið hvoru öðru. Svo illu andarnir mundu nýta tæ kifæ rið af 

tilfinningalega veikleika okkar. Illu andarnir innan þessara þriggja systra kölluðu nöfn hvor annarra og 

höfðu samskipti. ""Systir Sun Sook og Heh Young! Flýtið ykkur, komið hingað yfir!" 

Þeir höfðu samskipti stöðuglega á slíkan hátt til að blekkja okkur látandi okkur halda að þrjár ungu 

dömurnar hefðu snúið aftur til skilningarvitanna sinna. Þessir illu andar reyndu að tvístra trúnni okkar 

gerandi tilraun til að láta okkur sleppa verðinum okkar. Í gegnum munn Systur Heh Youngs, mundu 

púkarnir láta dömurnar kalla upp á hvora aðra. "Systir Ju Eun! Systir Sung Sook!" 

Einn ákveðinn dag, eftir að ég hafði framkvæ mt leysingu á alla heimsæ kendurna sem voru heimsæ kjandi 

frá öðrum hlutu Suður Kóreu, byraði ég að biðja. Það var um kl 4. Dóttir mín, Ju Eun, varð mjög þreytt 

svo að hún fór heim fyrr í rúmið um kl 22. En, um dögun, hafði hún komið aftur til kirkju. 

Þegar hún opnaði kirkjuinngans dyrnar, sagði hún, "Pabbi! Bjargaðu mér! Illu andarnir eru að reyna að 

drepa mig! Pabbi! Flýttu þér og hjápaðu!" Síðan féll hún á andlitið sitt. Á þeirri stundu, hélt ég að hjartað 

mitt hefði stoppað og ég kallaði hátt út. 

"Ju Eun! Hvað gerðist? Afhverju komstu hingað? Ég hélt þú væ rir að fara að sofa?" 

Andlit Ju Euns hafði fingurnaglar klórför og hárið hennar var flæ kt. Hún leit tæ tingslega út. Seinna á hafði 

ég fundið út að hún hafði tekið þátt í bardaga við toppstöðu kröftugan meyjar illan anda. En þar sem hún 

gat ekki barist af með trúnni sinni einni, hafði hún komið til baka í kirkju. Þessi toppstöðu meyjar illi andi 

gafst ekki upp á Ju Eun. Hann hafði fylgt henni með sínum undirþjónum. Þeir höfðu formast í flokk og 

farið inní líkama Ju Euns. Dóttir mín hefur sterkan og harðgeran persónuleika sem er góður í að reka út 

hvaða illa anda sem eru í hennar vegi. Jafnvel þótt hún væ ri sterk og harðger, þegar kröftugu illu 

andarnir réðust á hana, var öll meðvitund hennar gripin af því. Herafli illu andann stífluðu augun hennar, 

munn, og eyru. Ég vissi ekki neina aðra gagnráðstöfun nema að framkvæ ma leysingu á henni, lágt settur 

illur andi festi stjálfan sig við mig. Svo það tók langan tíma fyrir mig að losna við illu andana sem höfðu 

fest sjálfa sig við mig. 

Kólossusbréfið 2:8 Gæ tið þess að láta engan hertaka ykkur með marklausu, villandi spekitali sem byggist 

á mannasetningu og er komið frá heimsvæ ttunum en ekki frá Kristi. 
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Kólossusbréfið 2:20-22 Ef þér eruð dánir með Kristi undan valdi heimsvæ ttanna, hver vegna hagið þér 

yður þá eins og þér lifðuð í heiminum og látið leggja fyrir yður boð eins og þessi: 21 "Snertu ekki, 

bragðaðu ekki, taktu ekki á"? - 22 Allt þetta er þó æ tlast til að eyðast við notkunina! - mannaboðorð og 

mannalæ rdómar! 

Fólk hugsar almennt bara í gegnum sönnuð vísindi. Þau segja að við getum verið læ knuð í öllum hlutum. 

Jafnvel ef líkaminn öðlast nýja þekkingu og hleður upp læ rdómi með nýjum vísindaniðurstöðum, getur 

upprunalega vandamálið ekki verið leyst sem er andlegt. Í veraldlega heiminum, er rót allra 



vandamálana andleg. Hvað þú sérð er ekki allt, þess vegna, verðum við að vita að andlega sviðið getur 

ekki verið nálgast með vísindum heimsins. Ö ll mannstefna slík sem stolt/mont og slík þekking sem vísindi 

mun endanlega verða eins og ryk. Við verðum að skilja að það sem við sjáum er ekki allt. 

1 Korintubréd 2:13,14 Enda segjum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir heldur með 

orðum sem andi Guðs kemmir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. 14 Jarðbundinn maður hafnar því 

sem andi Guðs boðar, honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andinn veitir 

skilninginn. 
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Raunveruleiki Heilags Anda Dansins 

Sálmarnir 144:1 Lofaður sé Drottinn, bjarg mitt, sem æ fir hendur mínar til bardaga, fingur mína til 

orustu. 

Sálmarnir 30:12,13 Þú breyttir grát mínum í gleðidans, leystir af mér hæ rusekkinn og gyrtir mig fögnuði, 

13 að sál mín megi lofsyngja þér og eigi þagna. Drottinn, Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. 

Sálmarnir 148:12-14 bæ ði yngismenn og yngismeyjar, öldungar og ungir sveinar! 13 Þau skulu lofa nafn 

Drottins, því að hans nafn eitt er hátt upp hafið, tign hans er yfir jörð og himni. 14 Hann lyftir upp horni 

fyrir lýð sinn, lofsöngur hljómi yfir öllum dýrkendum hans, hjá sonum Ísraels, þjóðinni, sem er nálæ gur 

honum. Halelúja. 

Genesisbókin segjir okkur um sköpun allra hluta í alheiminum og byrjun allra hluta. Við lofum og 

tilbiðjum Þrenningar Guð fyrir Sín undursamlegu verk og undraverða kraft. 
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Opinberunarbókin segjir okkur um enda heimsins. Obinberunarb ókin leiðir í ljós aðra komu Jesú og 

himneska tilbeiðslu/lofgjörðar lífið af Hans valda fólki. Áframhaldin eilíft lof og tilbeiðsla af skapara okkar 

Guði er það sem sköpunin verður að gera og það er þeirra tilgangur. Við verðum að lofa og tilbiðja Guð í 

gegnum röddina okkar, líkamsbendingu, og með heilu hjartanu, anda, og sál. Í himnaríki, eru þeir hólpnu 

heilaögu og englarnir alltaf lofandi og tilbiðjandi Guð. Þegar við skiljum gerum okkur sérstaklega ljóst og 

skiljum fórnarverk Guðs og kraftinn af hjálpræ ði sem hefur bjargað syndugu fólki, er þar ekkert sem mun 

stoppa okkur frá því að lofa og tilbiðja Hann. 

Eiginkonan mín, Jósef, Joo Eun og ég sjálfur, fjögur okkar byrjuðum kirkjuna okkar. Frá upphafi kirkjunnar, 

höfðum fjölskyldan mín og ég oftsinnis gert beiðni spurjandi Guð að hjálpa okkur að lofa og tilbiðja Hann 

með sérstakleika. Beiðnirnar okkar og bæ n hafa hlaðist upp og við byrjuninni á 2005, höfðu ávextirnir af 

bæ nunum okkar byrjað að bera. Á árinu 2005, höfðu andlegu augun okkar byrjað að vera opnuð. En það 

var á 2003 sem Heilagur Andi hafði fyrst hreyft hendur eiginkonunnar minnar. Húin var fæ r um að finna 

tilfinningu og hreyfingu jafnvel til enda fingurgómanna hennar. Þar sem þetta var okkar fyrsta andlega 

reynsla, vorum við svo undrandi. Við höfðum aldrey upplifað slíka hluti. Okkur var brugðið þar sem 



líkamspartar okkar mundu hreyfast af óþekktum krafti. 

Það voru mörg skitpi sem eiginkonan mín spurði Guð að veita sér kraft í. "Drottinn! Veittu mér kraft!" 

Drottinn veitti henni þá með Heilögum dansi. Samt sem áður, það sem fór þvert í hugann minn var 

svolítill ótti og forvitni. En þar sem eiginkonan mín og ég höfðum opnað hjörtun okkar upp jafnvel meir, 

kom Heilagur Andi uppá okkur jafnvel nákvæ mar. Þegar smurningin varð fallegri, urðu mismunandi 

fallegar líkamshreyfingar af höndunum og fótunum greinilegar með meiri hraðastigi. 
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Eiginkonan mín var sú fyrsta í fjölskyldunni okkar og kirkjunni til að meðtaka heilags dans gjöfina. 

Nokkrum dögum seinna, byrjaði ég að dansa hæ gt í andanum. Þar sem hendurnar okkar og líkamar 

byrjuðu að hreyfast hæ gt og stigvaxandi af Heilögum Anda, sagði Drottinn okkur að þetta væ ri Heilags 

Anda dansinn. Þess vegna, köllum við þessar hreyfingar eða dans Heilads Anda dansinn. En þegar við 

köllum það Heilags Anda dansinn, hefur flest fólk neikvæ ða og trega tilfinningu um það og ég veit ekki 

einmitt afhverju. En jafnvel fyrir sjálfan mig, hafði ég sjálfur í fyrstu óhóflegt hornaugasjónarhorn af því. 

Enn fremur, í fortíðinni, hafði margt fólk samtengt innihald Heilags Anda dansins við költ og þetta gæ ti 

hafa verið ein ástæ ðanna afhverju fólk hafði neikvæ tt útsýni á Heilags Anda dansinum. Engu að síður, er 

ég fyllilega meðvitaður um neikvæ ða ímynd og fals fordóma Heilags Anda dansins sem getur verið 

ranglega samtengdur með költum. 

Eiginkonan mína og ég vorum treg að meðtaka gjöf Heilags Anda dansins þar sem við höfðum ekki góða 

merki eða hugsun um það. En Drottinn hafði unnið nákvæ mlega með okkur í gegnum Heilags Anda 

dansinn. Þegar dæ migerðar kirkjur eða trúaðir sem eru ekki í yfirvaldsstöðu tjá neikvæ ðu skoðunina 

gagnvart okkur, erum við fæ r um að skilja þau af því að við sjálf hugsuðum einu sinni og okkur leið eins 

og þau gera. 

Í fyrstu, var allt sem við gerðum að trúa Drottni fyrir sjálfum okkur á meðan við báðum. Hreyfingin 

byrjaði fyrst á fingurgómunum okkar og það þróaðist út í gegnum restina af líkamspörtunum okkar. Þar 

sem við vissum ekki í fyrstu að þetta var aðferð Heilags Anda til að snerta Sitt fólk á ákveðinn veg, 

hrópuðum við, "Farðu frá mér Satan!" 

Við höfðum hrópað í langt tímabil. Samt sem áður, því meir sem við báðum, því mýkri höfðu 

hreyfingarnar orðið. Framsæ ktu hreyfingar Heilags Anda dans höfðu fæ rst til hinna líkamspartanna okkar. 

Við höfðum upplifað þetta ferli í langan tíma.Á meðan í einhverri tímalengd, hafði Heilagur Andi bara 

hreyft fingurnar okkar í nokkra mánuði. Það var stigvaxandi endurtekning af læ rdómi. 

Í gegnum handarhreyfingar Heilags Anda, erum við fæ r aðfara djúplega inní næ rveri Drottins hvert skipti. 

Endanlega, höfðum við komið frammi fyrir hástæ i Guðs. Dans Heilags Anda hreyfði okkur á margs konar 

vegum og nýjar hreyfingar komu í ljóg byggt á gangnum og taktinum af tilbeiðslutónlistinni. 
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Eftir mörg skref og þrep, voru einstakar og sérstakar hreyfingar viðstaddar áframhaldandi byggt á hvaða 

tegund af tilbeiðslulagi var að spila. Það voru danshreyfingar slíkar sem ballett, ljósdans, dýrðardans, 

læ kningardans, þjáningardans og margir fleirri. Það voru fjölmargir stílar og tegundir af dönsum að ég 

missti töluna. Ó ímyndunarlega mjúklegar og kröftugar hreyfingar voru afrekaðar. Á endanum, í 

gegnumheilaga dansinn, kröftuga læ kningu, leysingu, tungutal, túlkun, greinandi anda o. s. frv. varð 

greinilegt á áþreifanlegum vegi. 

Ákveðinn pastor frá Jeollanam-do Guangzhou borg þjáðist af scoliosis. Hann kom til kirkju Drottins og 

meðtók gjöf heilags dans sem var yfirfæ rt af eiginkonunni minni. Eftir næ turbæ narþjónustu, á meðan 

hann var keyrandi til baka til heimabæ jar síns af Guangzhou, höfðu snúnu vöðvarnir hans og taugakerfið 

læ knast frá heilaga dansinum. Hann sagði að það var undraverð reynsla og hann var svo þakklátur. Í 

gegnum gjöina af heilaga dansinum, verða margs konar vegir af læ kningu og verki Heilags Anda 

greinilegir á daglegum grunni. Sumar læ kningar og verk eru gleði, læ kning af sæ rðu hjarta, þykk næ rvera 

Guðs leiðandi dýpra inní Hans næ rveru, kröftug bæ n og s. frv. Þess vegna, skín kirkjan okkar alltaf Hans 

ljósi. Í kirkju Drottins, dansa ungmennahópurinn, ungu fullorðnu, menn og konur náðarsamlega í 

Andanum. Enn fremur, geta Sunnudagskóla börnin okkar Heilags Anda dansað líka. Því meir sem við 

opnum hjörtun okkar, því meir útvegar Drottinn okkur með nýjum mismunandi og kröftugum styrk fyrir 

okkur. 

Sálmarnir 144:1 Lofaður sé Drottinn, bjarg mitt, sem æ fir hendur mínar til bardaga, fingur mína til 

orustu. 
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Guð hafði leitt okkur til að framkvæ ma andlegan  hernað í gegnum handarhreyfingar Heilags Anda. Við 

gerðum okkur ljóst að gjöfin af handarhreyfingum Heilags Anda var kröftugt vopn sem við gæ tum 

hagnýtt til að ráðast á illu andana á kröftugan hátt á meðan í bæ natíma. Það voru tímar sem við gátum 

ekki beðið í tungum eða í rödd og þegar það átti sér stað, í gegnum heilags dans handahreyfingarnar, 

sem er bæ n í gegnum líkama okkar, leiddi Guð okkur til sigurs. Þegar við gerum heilagan dans,skjótast 

eldboltar út eins og bissukúlur í áttina að púkunum og ráðast á þá. Eldboltarnir voru nákvæ mlega að 

hitta skotmörkin sem voru púkar. 

Hvenæ r sem ný heilags dans hreyfing þróaðist, mundi sú ákveðna nýja hreyfing stundum endurtakast í 

nokkra mánuði. En stundum, þróast nokkrar nýjar hreyfingar í einu. Í kirkju Drottins, höfðu flestir 

meðlimanna enga reynslu af því að dansa. En í gegnum Heilaga dansinn, eru þeir alltaf að smakka sanna 

gleði og hamingju. Og hvenæ r sem fólkið dansaði í heilaga dansinum, mundu meir af kröftugri orku 

Heilags Anda og aðrar margs konar gjafir verða greinilegar. Hvenæ r sem fólk utan frá mundi heimsæ kja 

kirkjuna okkar, æ fum við all okkar áreynslu til að veita Heilags dans gjöfina svo að þau megi upplifa það 

daglega fyrir sjálf sig. Í kirkju Drottins, upplifir fólkið vanaganslega Heilaga eldinn, Heilagt rafmagn, 

Heilagan dans og margar fleirri sértakar gjafir. Við tilbiðjum alltaf og höfum þjónustu eins og í miðri hátíð. 

Heilagur Andi hellir niður mismunandi og einstökum tegundum af Heilaga dans hreyfingum. byggt á 

náttúrueðli persónunnar, skapgerð, og persónuleika, mun Heilagur Andi veita ákveðnar hreyfingar. En 

stundum, gæ ti Heilagur Andi veitt einstakar og sérstakar tegundir af hreyfingum án tillits til persónuleika 



og náttúeðli manneskjunnar. 

Herafli illu andanna áskoraði með því að hindra gleðilegu tilbeiðsluna okkar, lof og dans til að gefa dýrð 

til Guðs. Illu andarnir létu hreyfingar Heilaga dansins hrörna með því að bæ ta inn í snúnum hreyfingum 

sem pössuðu ekki við tilbeiðslulögin. Það var tími sem við vorum ringluð í vegna ástandsins. 
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Í fyrstu, þar sem við vorum fávís og vissum ekki ástæ ðuna, vorum við í ruglingi. En í gegnum greininguna 

af öndunum, opinberaði Drottinn nákvæ mlega eiginleikana þeirra. Jafnvel þegar við höfðum framið 

ákaflega smá synd og iðruðumst ekki réttilega, án þess að bregðast, var ráðist á okkur af illu öndunum. Á 

meðan dansandi, persóna sem hafði framið synd og hafði ekki réttilega iðrast féll skyndilega öskrandi á 

gólfið. 

Stundum, mundu illu andarnir ná valdi yfir fólkinu til að dansa hringsnúast í hring svo að þau geti meitt 

sjálf sig. Þegar Jesús og Heilagur Andi veitir okkur gjöfina af Heilögum dansi, byrjar Hann hreyfingarnar 

okkar með því að veira okkur smáar og nákvæ mar hreyfingar svo að okkur verður ekki brugðið eða 

verðum ekki kvíðaáhyggjufull. Fólkið er til að aðstillast og aðlagast  Guði en af Hans náð, er Hann sá 

sem aðstillir Sjáfan sig okkur þar sem Hann nálgast okkur með Hans gjafir. Hann nálgasta mjög hæ gt. 

Þegar það kemur að verki og gjöfum Heilags Anda, hafa margir Kristnir takmarkalausar og ólíkar skoðanir, 

hugsanir, og hvað þau þrá. Í flestum tilfellum, er fólkið gripið af fordómum, rökfæ rslum, þrjósku, og sjálfs 

réttlæ tingu. Ef verkin eða gjafirnar eru ekki ritningarlegar, hefur fólk tilhneigingu til að eiga  hörkulega 

við það eins og þriðja flokks metim skáldsaga. Dapurlega, sem afleiðing, í staðinn fyrir að meðtaka 

andlegu gjafirnar frá Heilögum Anda og upplifa meira náið samfélag við guð, er samfélagið þeirra við 

Guð í rauninni að fjarlæ gjast í sundur. Í mörgum ólíkum kirkjum, hafandi forrit og atburði er mjög vinsæ lt. 

Reyndar, eru flesstar svoleiðis kirkna mjög vanar því að hafa ekki greinileika Heilags Anda. Þess vegna, 

verða margir trúaðir frá svoleiðis kirkjum hneykslaðir, ringlaðir, og þeir álíta það of öfgafullt og sem 

afleiðing mundu enda uppi ofsæ kjandi kirkjuna sem gerir andlegan kraft greinilegan. Þegar það kemur 

að því að skilja einhvern, er þar stór munur á milli hvernig biblían gefur stefnustjórn og hvernig við 

greinum það með okkar eigin hugsunum. 
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Það eru mörg verk eftir að vera gerð af kirkjunni. Það eru verk eða hlutir sem við eigum ennþá eftir að 

fullklára og afreka. Innan göngunnar okkar og lífa, eru þar margir hlutir sem við verðum ennþá að öðlast 

og þar eru hlutir sem við eigum að vera þátttakendur í og ekki þátttakendur í. Jafnvel þótt við eigum að 

þrá andlegar gjafir, spádóm, og hafandi okkar andlegu augu opin, megum við ekki vera svo gripin uppi 

með það. Til dæ mis, jafnvel þótt þú getir þráð að spá eða hlusta á ákveðinn spádóm, mátt þú ekki vera 

svo eyddur upp með það. Ekki láta hjartað þitt vera stolið og svoleiðis eytt upp. Með fólk og í flestum 

dæ mum, þegar ófullkomnleikar þeirra af persónuleika og karakter eru opinberaðir eða afhjúpaðir, frekar 

en að auðmýkja sjálfa sig til að vera leiðrétt, gera þau tilraun til að vernda ófullkomnleikana sína, 

persónuleika, og galla. Enn fremur, réttlæ ta sumir leiðtogar stöðuna sína eða rökræ ður með því að segja 



að það sé sannað af magninu þeirra eða stæ rð kirknanna þeirra. Púkarnir eru fæ rir um að blekkja og villa 

fyrir umþá trúuðu jafnvel innan kirknanna. Stór hæ tta er þegar trú einhvers verður sterkari, þegar þau 

upplifa marga fleirri andlega hluti, og þegar þau fara dýpra inní andlega sviðið, getur einhver orðið 

stoltur hugsandi að þau eru betri en aðrir. Svoleiðis persóna getur endað uppi með að verða 

sýningarmaður. 

"Ég er einstakur! Ég hef farið þvert yfir rauða hafið. Ég er öðruvísi einhvernvegin." 

Þegar svoleiðis persóna byrjar að hugsa á þennan veg, hafa þau náð mjög hæ ttulegu ástandi. 

Þessa daga, heyri ég oft fólk monta sig af sjálfu sér með því að segja að hann/hún hafi beðið tíu þúsundir 

klukkutíma og hafi fastað 40 daga nokkrum sinnum. Þetta er ekki nema sykurhúðuð saga til að blekkja og 

svíkja saklausa trúaða. 

Við eigum ekki að monta okkur og hegða okkur eins og einhver dómarai með því að ráðleggja fólki hvað 

á að gera. Heldur í staðinn, óska ég að við mundum eiga til að bera ljúft og samúðarfullt hjarta gagnvart 

öðrum. Við verðum að hafa auðmjúkt viðhorf að þjóna öðrum. 
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Filippíbréfið 2:2-5 þá gjörið gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kæ rleika, einn 

hug og eina sál. 3 gjörið ekkert af eigingirni og hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa 

yður. 4 Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annarra. 5 Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur 

var. 

Vegna athugasemda sums fólks, gat ég ekki opinberað eiginleikann af sumum púkunum í smáatriðum í 

bók 5. Mér líður mjög eftirsjáanlega. Þau ráðast neikvæ ðið á Kirkju Drottins tilgreinandi að kirkjan okkar 

sé augljóslega hæ ttuleg og hafandi karaktereinkenni af költi. Enn fremur, réðust þau á okkur með því að 

tilgreina að kirkjan okkar hefur engan ávöxt. Sem afleiðing, var bók fimm gefin út til að skýra ávextina 

okkar og bæ nirnar okkar svaraðar. Bók fimm skýrir sérstaklega bæ nirnar svaraðar af Drottni. Jesús sagði 

mér líka á meðan bók fimm var að vera meira vandviknisnákvæ mur þegar skrifandi um eiginleika 

púkanna fyrir bók sex. Í bók sex, taka meðlimiir Kirkju Drottins þárr í andlegum hernaði við púkana og 

undirþjónana þeirra auglitis til auglitis. Það eru margir partar í bók sex þar sem meðlimir Kirkju Drottins 

berjast raunsæ islega á móti herafla púkanna. 

Við fullklárunina af bók fimm, gerði ég beiðni og sárbað um þáverandi ástandið mitt og kringumstæ ður. 

"Elskaði Drottinn minn! Til þess að klára bók fimm, gerðu það ekki leyfa mér að heimsæ kja helvíti í 

minnst eina heila viku! Gerðu það?" 

Með sérstöku tilliti Drottins, var ég fæ r um að gera uppkast að bók fimm. Skrifandi bók fimm og sex tók 

mikla lengd af tíma. Í heildina fjögur ár. Ég var mjög upptekinn og árásirnar höfðu hindrað verkið mitt 

þar sem herafli púkanna var harkalegur. Eftir að ég hafði lagt fram handritið til bókaútgáfufyrirtæ kisins, 

Yeh Chan Sa, var harkalega ráðist á mig af púkunum á leiðinni minni heim. 
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Fjarlæ gðin frá eoul Yongsan til Seo incheon er um klukkutíma keyrsla. En það tók mig um þrjá og hálfan 

tíma. Ég fór um kl 17 og kom um kl 20:30. Hæ ttulegt og örlagaríkt ástand hélt áfram. 

Á næ turlegu bæ naþjónustunni, kom Jesús og sagði, "Pastor Kim, tími til að heimsæ kja helvíti! Núna, þar 

sem þú hefur afhent handritinu fyrir bók fimm, förum fljótt til helvítis! Margar sálir eru að reiða sig á þig! 

Ég veit að það er erfitt fyrir þig en ég vil að þú þolir! Þú munt hafa mikil laun!" 

Hann staðsetti mig þá skyndilega í helviti og hvarf. Skyndi helvítið var leitt íljós fyrir framan augun á mér, 

ég gat vara séð myrkur. Á meðan kirkjuþjónustan var, þaut tilbeiðslulagið út titlað, "Ég mun hella niður 

Mínum Anda upá síðustu dagana" með hröðum og kæ tilegum takti. Kirkjusöfnuðurinn bað þar sem þau 

hrópuðu út. Eins og vanalega, féll ég á ræ ðustólnum og vegna öfgakennds sársauka, rúllaði eg um 

sárbæ nandi Drottinnn margsinnis. Þetta skipti, þar sem ég fór djúpæ ega inní svið helvítis,  byrjaði 

tilbeiðslu/lofgjörðar tónlistin og bæ n safnaðarins smám saman að fjara út. Á endanum, var ég alls ekki 

fæ r um að heyra það. 

Valdsvið Helvítis Með Handarlöguðum Skurðarblöðum 

"Drottinn! Ahhh, úgh! Drottinn, hvar skildiru mig eftir alveg út af fyrir mig? Hvar er ég? Afhverju get ég 

ekki séð neitt? Ú ghhhh! Hvernig gat Drottinn skilið mig eftir hérna svona? Hvað er ég að fara að gera 

núna?" 

Ö skrin af sálunum í helvíti hljómuðu ömurlega og hrollvekjandi. Ofan á það, var ég standandi í miðju 

myrkrinu, ég var skjálfandi í ótta. Þar sem vettvangurinn kom í ljós fyrir framan augun á mér, var mér 

brugðið og mér leið eins og að það væ ri að líða yfir mig. 

Ég byrjaði að heyra gríðarlega hátt og þrumulegt hljóð af vélbúnaði í eyrunum á mér. Þar voru hnífar 

brýnandi steina hringsnúandi snögglega með neistum fljúgandi í loftinu. 
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Stæ rð rýmisins var um 1084,4784 fermetrar. Það voru tvö vélbúnaðar gírahljól löguð eins og mannslófi 

og fingrar. Þessi tvö vélbúnaðar gírahjól felldust saman eins og tvæ r hendur og fingur að læ sast saman 

eins og ef einhver væ ri um það að fara að biðja. En á milli fingursins og lófalagaða vélbúnaðar 

gírahljólanna voru beitt bláleit hnífsblöð. Þessi hnífsblöð voru beittari en beittustu rakvélarblöðin. 

Jafnvel þótt það var koldimmt í allar átttirnar, var ég fæ r um að sjá endurspeglunina af blöðunum þar 

sem rauðlitað ljós af eldi helvítis kom út frá einni af gryfunum. Ú tlit hnífsblaðanna var mjög hræ ðandi. 

Hnífsblöðin voru mjög beitt og virtust blá í lit. Tvö lófalöguðu vélbúnaðar gírahljólin virtust vera rennandi 

upp á sitt eigið ósjálfrátt. Þessi handarlöguðu vélbúnaðir læ stust saman með endurtekningu og þá 

leystust og opnuðust. Á tímum, pressuðust tvö handarlöguðu gírahjólin saman og byrjuðu að rúlla. 

Hvenæ r sem vélbúnaðurinn hreyfðist og rúllaði eða þegar gírarnir læ stust, var óteljandi fjöldi af sálum 

sogaður inní gírahjólið og sálirnar voru hoggnar þar sem þæ r voru bara fæ rar um að öskra og hrópa um 

stund. 



"Ahhh! Ah! Ó h, bjargaðu mér!" 

Jafnvel þótt þau voru í harkalegum sársauka kvalin í dauða, bölvuðu þau og báru ákæ rur án þess að hika. 

"Ég vissi ekki! Ég sagði að ég vissi ekki! Afhverju er ég hérna!" 

Hræ ðilegasti parturinn sem lét mig bregða var að ég var í þessari senu og það var mjög skæ rt! 

"Ahhh! Hvað er ég að fara að gera? Drottinn! Hvað þarf ég að gera? Drottinn! Taktu mig út af þessum 

stað! Flýttu þér! Ég er svo hræ ddur!" 

Sama hversu hátt ég kallaði út og sárbað, var Drottinn ekki neins staðar séður. Það var mjög óttaleg 

reynsla og mér leið eins og það væ ri að líða yfir mig þar sem öll veran mín titraði. Á innan við stuttri 

stund af tíma, hugsaði ég með sjálfum mér, H́vað ef ég bölva Drottni eins og sálirnar í helvíti vegna 

þessa óbæ rilega sársauka? Hvað ef varirnar mínar blóta á Guð? Þessar sálir eru að minnsta kosti þegar 

dánar og í helvíti. En ég hafði komið til þessa staðar á meðan ég var ennþá lifandi....  ́Ég vissi ekki 

skýrlega afhverju þessar sálir enduðu í helvíti. Mér leið ekki eins og ég þyrfti að vita hvort sem er. Þá 

einhversstaðar frá, heyrði ég rödd Drottins. 
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"Þessir eru þeir sem hafa svindlað á Mér. Þessi hópur af fólki eru pastorar sem ég hef elskað og hlúað 

mest að. Þessi hópur eru spilltir heilagir." 

Ég andvarpaði, "Ahhh! Ó h Drottinn! Hvað æ tti ég að gera? Ahhh! Svo margir eru hérna! Ahhh! Svo marg 

fólk er hérna! Ó h Drottinn! Hvernig gerðist það? Hver er ástæ ðan fyrir þeirra spillingu til að vera kvalin 

hérna inni? Hvað á jörðu.....Á hvaða svæ ði hafa þau gert rangt?" 

Fólkið var bíðandi í röð. Þau voru bíðandi eftir þeirra skipti til að vera kvalin. Það var ekki einu sinni 

smávæ gilegasta von eftir í augunum þeirra og andlitstjáningu. Það voru bara öskur, sárbæ nir, sorg, og 

harmakvein.. Ég hef enga aðra leið til að útskýra það. 

Skyndilega, talaði Drottinn hátt í þrumurödd. "Lastmæ li á móti Heilgöum Anda!" 

Er það að framkvæ ma syndina af því að lastmæ la Heilögum Anda þetta stórlegt og óttalegt? innan 

þeirrar hugsunarstundar, var það mitt skipti að vera kvalinn. Innan stutts augnabliksþar sem 

vélbúnaðirnir komu með hrollvekjandi hljóðið þeirra, var sálin mín hent inní lófalagaða vélbúnaðar 

gírahjólin. Það var hraðara en sekúndubrot og kvölin byrjaði og ég var í svakalega mikilli kvöl. Byrjandi á 

tánum mínum, byrjuðu hræ ðilegu fingurlöguðu hnífsblöðin að skera mig í hluta. 

"Ahhh! Ú gh! Ah! Drottinn! Bjargaðu mér! Mér þykir það svo leitt! Drottinn! Gerðu það, mér þykir það 

sannarlega leitt! Ég mun gera betri vinnu sem pastor! Gerðu það taktu mig héðan út!" 

Fingurlöguðu vélbúnaðirnir byrjuðu að skera upp líkamann minn. Þegar blöðin komu upp að hálsinum 

mínum, stoppaði það eftir að skera hálsinn minn í tvennt. Veæ búnauðrinn stoppaði á meðan hnífsblöðin 



voru föst í miðjum hálsinum mínum. 
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Hátt, hrópaði ég öskrandi, "Ahhh! hálsinn á mér, hálsinn á mér!" Illur andi í umsjá af þessu ákveðna 

valdssvæ ði kom upp og sagði. "Hahahahaha! Hey Pastor Kim! Bastarðurinn þinn! Hvernig líkar þér það? 

Guð hefur yfirgefið þig! Bastarðurinn þinn! Þess vegna, farðu áfram og bölvaðu Honum! Flýttu þér! 

Hahahahaha! Veistu hversu mikla erfiðleika við vorum að fara í gegnum út af þér? Bastarðurinn þinn!" 

Þessi púki naut þess að horfa á mig kvalinn. Fljótlega, flykktust margir illir andar um mig og byrjuðu að 

tyggja á pörtunum af holdinu mínu sem hafði þegar verið skorið af frá kvölinni. Þeir þrýstu inní partana 

af holdinu mínu og börðu þá með hefðbundnum verkfæ rum. Minn virkilegi líkami í kirkjunni sem var á 

ræ ðupúltinu rúllaði í sársauka. Frá augunum mínum, nefi, og munni gusaðist mikið munnvatn og aðrir 

líkamsvökvar. Holdið mitt var ekki í eins miklum sársauka eins og sálin mín en það var mjög sársaukafullt 

án tillits til. 

Matteusarguðspjall 12:31-32 Þess vegna segi ég yður: Hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, 

en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. 32 Hverjum sem mæ lir gegn Mannssyninum, verður það 

fyrirgefið, en þeim sem mæ lir gegn heilögum anda, verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í 

hinum komanda. 
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Galatabréfið 5:19-21 Holdsins verk eru augljós: frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, 20 skurðgoðadýrkun, 

fjölkynngi, fjandskapur, metingur, reiði, eigingirni, tvídræ gni, flokkadráttur, 21 öfund, ofdrykkja, svall og 

annað þessu líkt. Og það segi ég ykkur fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki 

erfa Guðs ríki. 

Opinberunarbókin 2:23 Og börn hennar mun ég deyða og allir söfnuðirnir skulu vita, að ég er sá, sem 

rannsaka nýrun og hjörtun, og ég mun gjalda yður, hverjum og einum, eftir verkum yðar. 

Opinberunarbókin 22:11-12, 15 Hinn rángláti haldi áfram að fremja ranglæ ti og hinn saurugi saurgi sig 

áfram og hinn réttláti haldi áfram stundi áfram réttlæ ti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt, 

og launin hef ég með mér, til að gjalda hverjum og einum eins og verrk hans er. Ú ti gista hundarnir og 

töframennirnir og frillulífismennirnir og manndrápararnir og skurðgoðadýrkendurnir og hver sem elskar 

og iðkar lygi. 

Hugurinn minn var þungur hugsandi um fólkið sem er í hlutanum af rannsakandi hópnum fyrir 

költathugun. Þau höfðu gagnrýnt og gert athugasemd um verki og greinileika krafts Heilags Anda í Kirkju 

Drottins. Í fortíðinni, þegar ég hafði lesið greinirnar þeirra og minnispunkta, var ég einn sem var í 

samkomulagi og ég hafði notað efnin þeirra sem tilvísun. 
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En þessi hópur hefur rammað mig með því að skrifa illgjarnar og ruddalegar greinar og sem afleiðing, hef 



ég núna slæ man orðstír. Ég hef ennþá erfitt með að trúa því sem hefur gerst. 

DROTTINN lét mig skilja að allir hlutir sem eru að koma fyrir í kringum mig hafa herkæ nskubragð og 

hernaðaráæ tlun satans. Hann sagði að fólkinu líkar það að rannsaka hópa fyrir því að költ getur orðið 

illvirki djöfulsins. Þetta fólk hefur ekki áhuga á ávöxtum Guðs né er þeim umhugað um bæ nasvörin á 

meðan í kirkjuembæ ttinu okkar. Guð hafði ollið hverju verki af kirkjuembæ ttinu okkar að verka saman 

fyrir gott. Svoleiðis fólk er mjög upptekið að æ sa upp umræ ðuefnum af afbrýði, drepandi, dæ mandi, og 

gagnrýni gagnvart hvoru öðru. Þetta fólk er að móta aukahópa og raðandi sálfu sér í benni röð við þá 

sem eru fræ gir. Vegna ófullnæ gjandi karakters/persónuleikans míns og veika náttúrueðli, var það mjög 

erfitt fyrir mig að þola svoleiðis félagssamtök, hópa, og pastora sem voru að stjórna fréttariturum frá 

bakvið tjöldin. En eftir að ég hafði persónulega upplifað helvíti, get ég núna þolað þau öll. 

Ég upplilfði ekki helvíti í einn dag eða tvo heldur hafði ég orðið vitni af og upplifað vesæ la vettvang 

helvítis í nokkur ár. Það var næ stum því dagleg reynsla. Ef þessir sem gagnrýna mig berja mig jafnvel upp 

sem hópur á einhvern hátt og reyna að bola mér í burtu, mundi svoleiðis líkamlegur sársauki jafnvel ekki 

vera nálæ gt kvölinni af helvíti. Ég er núna fæ r um að þola án takmarkanna. Ég er að vona að þau mundu 

jafnvel upplifa helvíti bara einu sinni. Þetta fólk gagnrýnir, og dæ mir og kallar okkur alla hluti í bókinni 

slíkt sem að við séum óbiblíuleg, snemmbúin dulspeki, villutrú, nýr stofnandi af trúarlegri sértrú, og 

reynslu skynjuhyggja. Samt sem áður, skiptir það ekki máli hversu mikið þau bera ákæ ru um okkur eða ef 

mæ lskulistin þeirra hæ kkar á nýtt stig af gagnrýni, heldur krikjan okkar áfram að biðja milligöngubæ na á 

þeirra hálfu daglega. Það er algengur hlutur fyrir fólk að verja sjálft sig í gegnum internetið með því að 

skrifa réttlæ tingarorð til að vernda sjálf sig. En Krikja Drottins að meðtöldum sjálfum mér verjum ekki 

sjálf okkur með því að skrifa afsannanir eða svör til að réttlæ ta stöðuna okkar. Við þurfum ekki að verja 

af því að Drottinn þekkir alla. 

Allavegana, valdsvæ ðið sem tvæ r hendurnar og fingurlagaðir vélbúnaðir með skurðarblöðum voru 

staðsettar í hýsti marga kirkjuleiðtoga, þjónustfólk og trúaða sem voru ekki í yfirvaldsstöðu sem höfðu 

framið syndina af ĺastmæ li á móti Heilögum Anda .́ 
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Af því að þau iðruðust ekki réttilega fyrir syndina þeirra í að brjóta lögmálið, hef ég orðið vitni af svoleiðis 

fólki ena uppi í helvíti. Ég hef verið vitni af þessu skýrt og skæ rlega. Enginn fer til helvítis af því að þau 

vilja það. Allavegana, vil ég að allir iðrist réttilega svo að þau endi ekki uppi í hjelvíti. Hræ snisleg fals 

iðrun æ tti ekki að vera að eiga sér stað. 

Sem fávís syndari eins og ég sjálfur, hefur Guð gefið mér verkefni/köllun af því að opinbera eiginleikann 

af herafla djöfulsins og helvítis. Hann hefur líka veitt mér kraft svo að ég geti tekið daglega þátt í 

andlegum hernaði. Ég gef sannarlega mikla þakkargjöf til Guðs. Ég er mjög þakklátur þeim heilögu í kirkju 

Drottins sem eru framkvæ mandi andlegan hernað án nokkurar kvörtunar og öllum þeim heilögum frá 

Kóreu og erlendis sem eru að hlúa að mér með væ ntumþykju og biðjandi fyrir mér. Ég er mjög þakklátur 

með tárum. 

Jóhannesarguðspjall 18:36 Jesús svaraði: "Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væ ri mitt ríki af þessum 



heimi hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur Gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan." 
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Kafli 5 Nýtt Ferðalag Inní Andlega Sviðið 

1. Andlegt svið 

Matteusarguðspjall 11:12 Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa er ríki himnanna valdi beitt og 

árásarmenn reyna að hremma það. 

Það eru margs konar ástæ ður afhverju Jesús kom til jarðarinnar. Hann hafði komið til að leita og bjarga 

þeim sem voru týndir (Lúkasarguðspjall 19:10). Hann hafði komið til að þjást og deyja (Lúkasarguðspjall 

23:46). Hann hafði komið til að eyðileggja verk döfulsins (1 Jóhannesarbréf 3:8). Hann hafði komið til að 

gefa eilíft líf (Jóhannesarguðspjall 3:16). Hann hafði komið til að gefa okkur sverð og sverðið stendur fyrir 

ágreiningi og deilu. Þessir sem trúa á Jesú munu ekki komast hjá andlegum ágreiningi á móti heiminum. 

Hann talar um andlegan hernað og verndandi trúnna okkar. Jesús vill segja okkur að við æ ttum ekki að 

gera frið eða málamiðla bara til að komast hjá andlegum ágreiningi heldur í staðinn, æ ttum við að vera 

áframhaldandi í ágreiningarástandinu ef við þráum að vernda trúnna okkar. Þetta er tengt við andlega 

hernaðinn. Þú getur gefist upp á öllum hlutum ef þú verður en ekki gefast upp á trúnni þinni á Guð. 

Dæ migerða Kristna sjónarhorn af Jesú sem er töfrað fupp frá þeirra eigin hugsunum og hugmyndum er 

miklu öðruvísi frá Jesú í biblíunni. 

Margir Kristnir halda að Jesús elskað óhóflega frið og var aldrey sameinaður með stríði. Þessir Kristnir 

eru bara heillaðir með sjónarmiðinu af Jesú sem er leiðandi þá til hvíldar á græ num engjum næ st 

friðsæ lum læ k. En  í raunveruleikanum, þegar þú trúir á Jesú og verður læ risveinninn Hans, ert þú núna 

skuldbundinn í og að taka þátt í andlegum hernaði. Þú getur líka verið yfirgefinn af nánu 

fjölskyldumeðlimum þínum og/eða  æ ttingjunum þínum. Í ofsalegu tilfelli, gæ tir þú þurft að undirbúast 

til að deyja fyrir Hans sakir. Það þýðir að hvenæ r sem þú ferð til annarra landa eða landssvæ ða, gæ ti 

fólki á því landssvæ ði gripið og drepið þig. 
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Matteusarguðspjall 10:34-37 Æ tlið ekki, að ég sé kominn að fæ ra frið á jörð. Ég kom ekki til að fæ ra frið, 

heldur sverð. 35 Ég er kominn að gjöra śon andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdardóttur 

tengdarmóður sinni. 36 Og heimamenn manns verða óvinir hans.  ́37 Sá sem ann föður eð amóður meir en 

mér, er mín ekki verður, og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, er mín ekki verður. 

Þess vegna, því meir sem við reynum að lifa andlega, munum við ekki alltaf njóta friðsæ ls samfélags við 

fólk. Ágreiningurinn og deilan mun vera reist á hvaða tíma sem er. Það gæ ti virst eins og andlega sviðið 

sé skipulagt en þú munt verða að vita á sama tíma að það er ekki. Jafnvel þótt andlega sviðið er 

kerfisbundið, á sama tíma, eru margir partar af andlega sviðinu ekki. Andlega sviðið getur ekki verið sett í 

kenningu af hugsjónahyggju fólks af því að það er mjög mismunandi. Fljótasta leiðin til að nálgast og 

skilja andlega sviðið er að vera leiffur af Heilögum Anda í daglega lífinu þínu. 
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2. Illir Andar Fara Inní Sveim Moskítóflugna (holótta andlit Jósefs) 

Þetta hafði gerst þegar við vorum í eldri helgidóminum á 2007. Það var mjög heitt sumar. Á einni 

ákveðinni nótt, var bæ naþjónustan haldin með mörgu fólki sem hafði komið til að heimsæ kja kirkjuna 

okkar frá yfir öllu landinu. Sonur minn Jósef var yfirfæ randi eld til hverrar heimsæ kjandi persónu þar 

sem hann var fæ r um að sjá með andlegu agunum sínum. Líka, var hann að framkvæ ma kröftuga 

leysingu á fólki. Um kl 5 byrjaði hann að hvílast þar sem hann lagðist niður á löngum viðarbekk að 

kirkjunni. Af því að fólksfjöldinn var svo fjölmargur, eftir þjónustuna, varð flest fólkið sem hafði mæ tt á 

næ turþjónustna mjög þreytt. Svo margir þeirra hvíldust og/eða sváfu á kirkjuhelgidóms gólfinu. Sonur 

minn Jósef lagðist líka á langa viðarbekkinn frá þreytu og sofnaði að lokum. En ég kláraðiup þjónustuna 

með því að biðja á ræ ðupúltinu. Í miðri bæ ninni, umkringdu um þrjár eða fjórar moskítóflugur toppinn á 

hausnum á mér. Þá byrjuðu moskítóflugurnar að blóta á mig. 

"Hey! Bastarðurinn þinn! Verðuru ekki einu sinni þreyttur? Tíkarsonurinn þinn! Við munum borga þér til 

baka! Við munum ná hefndinni okkar og þú og sonur þinn munu hafa það! Horfðu og sjáðu! Við munum 

ekki vera sigraðir!" 

Þá flugu þæ r í burtu. En ég hugsaði með sjálfum mér, Þ́ið eruð bara illir andar í engu öðru en 

moskítóflugum. Hvernig dirfist þið að reyna að abbast uppá mig! Þið eruð rusl!  ́

Þá byrjaði ég að einbeita mér á bæ n aftur. En um kl 8, labbaði ég yfir til sonar míns Jósefs til að vekja 

hann upp til að fara heim. En þegar ég sá andlitið hans, var mér brugðið. 

Ég hrópaði út til hans, "Hey, Jósef! Hvað gerðist við andlitið þitt?" Þá Jósef ekki vitandi hvað hafði gerst 

við andlitið sitt, fór hæ gt upp. Eiginkonan mín og ég spurðum Jósef hvað hafði gerst við andlitið hans. 

"Hvað gerðist? Farðu og líttu á andlitið þitt!" 
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Moskítóbitin litu út eins og bit ollin af sveim bíflugna. Bara á andlitinu hans hafði hann meira en fimmtíu 

bit. Andlitið hans var holótt. Þegar sonur minn Jósef sá sína eigin endurspeglun af andlitinu sínu í 

speglinum, var honum brugðið og hann varð skapraunaður. Ég var fæ r um að útskýra fyrir eiginkonunni 

minni og syni mínum hvað ég hafði heyrt frá illu öndunnum sem voru í moskítóflugunum á meðan í miðri 

bæ ninni minni. Þeim var brugðið. Svo ég sagði við sjálfan mig, Áh...illu andarnir þjökuðu son minn 

notandi eintómar moskítóflugur þar sem þæ r voru fæ rar um að ráða yfir litlu líkömum þeirra...  ́Jafnvel 

þótt það var margt annað fólk sofandi í kringum son minn, voru andlit og/eða handleggir þeirra ekki með 

nein moskító bitför. Hitt fólkið sem hafði sofið nálæ gt Jósefi var undrandi á meðan þau störðu á andlitið 

hans sem leit út eins og býflugnabú af mörgum smáum moskítóbitum. 

Í biblíunni er þar einn svipað tilfelli sem illi andinn fót inní líkama svína. Svoleiðis sérstakir andlegir 

atburðir eiga sér stað nokkrum sinnum á dag á mismunandi vegum og formum á öllum tímum í Kirkju 

Drottins. Þessir óvæ ntu hlutir eru dalgegur viðburður fyrir fjölskylduna okkar. Þegar slíkir atburðir 



minnka í kirkju, byrjar hemilishald annarra safnaðarmeðlima að upplifa svipaða hluti. 

Matteusarguðspjall 8:31-34 Illu andarnir báðu hann og sögðu: "Ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í 

svínahjörðina." 32 Hann sagð: "Farið!" Ú t fóru þeir og í svínin, og öll hjörðin ruddist fram af hamrinum og 

í vatnið og týndist þar. 33 En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin, líka frá 

mönnunum, sem haldnir voru illum öndum. 34 Og allir borgarmenn fóru til móts við Jesú, og þegar þeir 

sáu hann, báðu þeir hann að fara burt úr héröðum þeirra. 
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3. Leyniklefinn Með Birtingarmynd Taflborðs 

2 Korintubréf 12:1-6 Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt það komi að litlu gagni. En ég mun snúna 

mér að vitrunum og opinberunum sem Drottinn hefur birt mér. 2 Ég þekki kristinn mann. Fyrir fjórtán 

árum var hann hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég 

ekki. Guð veit það. 3/4 Og mér er kunnugt um að þessi maður var hrifinn upp í Paradís og heyrði 

ósegjanleg orð sem engum manni er leyft að mæ la. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég 

ekki. Guð veit það. 5 Af slíku vil ég hrósa mér en af sjálfum mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika 

mínum. 6 Þótt ég vildi hrósa mér væ ri ég ekki frávita því að ég væ ri að segja sannleika. En ég veigra mér 

við því til þess að enginn skuli æ tla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. 

Daníel 6:15-16, 18,27 Þegar ég, Daníel, sá þessa sýn og leitaðist vvið að skilja hana, þá stóð allt í einu 

einhver frammi fyrir mér, líkur manni ásýndar. 16 Og ég heyrði mannsraust milli Ú laí-bakka, sem kallaði 

og sagði: "Gabríel, útskýr þú sýnina fyrir þessum manni." 18 Og meðan hann talaði við mig,leið ég í 

ómegin til jarðar fram á ásjónu mína, en hann snart mig og reisti mig aftur á fæ tur, þar er ég hafði 

staðið. 27 En ég, Daníel, varð sjúkur um hríð. Því næ st komst ég á fæ tur og þjónaði að erindum konungs, 

og ég var mjög undrandi yfir sýn þessari, en skildi hana eigi. 
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Þar sem Guð hefur opnað andlega sviðið og byrjað að sýna okkur andleg leyndarmál, flettist núna ofan af 

þvi án stöðvunar. Stundum, mundu andlegu augun mín opnast margföld skipti í einni setustöðu. 

Stundum, opnast andlegu augun mín þegar ég labba á götunni og ég mundi sjá hluti. Það eru skitpi sem 

ég gæ ti ekki greint ef ég var í draumi eða að sjá sýn. Þess vegna, er það mjög mikilvæ gt fyrir mig að 

missa ekki orð Guðs greinandi það raunsæ islega. Jafnvel Páll Postuli sem var þjónn Drottins átti erfitt 

með að greina hvort hann væ ri út úr líkamanum sínum eða í líkamanum. Líka, hvenæ r sem Daníel mæ tti 

sendiboðum Guðs, leið næ stum því yfir hann. Allavegana, verðum við að vera vítt vakandi og á verði því 

að þegar við förum dýpra inní dularfulla andlega sviðið, geta þar verið meiri blekking og ranghugmynd. 

Það geta verið margskonar ástæ ður afhverju Heilagur Guð opnar opinberunardyr fyrir fjölskylduna mína. 

Ég held að ein ástæ ðan sé að vopna trúaða á þessum síðustu dögum. Kynslóðin mín til kynslóðar sonar 

míns mun gera verkið í að útbreiða fagnaðarerindinuí fylgd með sterka krafi Heilags Anda. Þess vegna, 

held ég að við séum í þjálfunaráfanga. Ég minni alltaf á og fræ ði kirkjuna mína og fjölskyldu um þessa 

staðreynd. 



Jósef 

Ú t af milligöngubæ num föður míns, hefur Guð gefið mér miklar blessanir. Þar sem ég trúi Drottni fyrir 

öllum málefnum og vandamálum mínum í gegnum bæ n, svarar Hann mér. Hann hefur alltaf veitt mér 

svörin og þess vegna er ég mjög þakklátsamur. Áður, upplifði kirkjan okkar mörg harðindi. En hvenæ r 

sem við upplifðum harðindi, höfðu faðir minn og móðir alltaf leyst þau í gegnum alla næ tur bæ nasetur. 

Þegar ég öx upp, hafði ég verið vitni af trúnni þeirra og verknað á Guð. 

blaðsíða 177 

Ég gegnum yngri framhalds og framhaldsskóla, hafði ég hugsað um oft að einn dag mundi ég verða eins 

og faðir minn og móðir. Þessi hugsun hafði alltaf dvalist í horninu á hjartanu mínu. Ég er mjög stoltur af 

föður mínum og móður og ég er þakklátsamur Drottni fyrir að leyfa mér að vera þeirra barn. Og ég veit 

að litla systir mín Ju Eun, mundi hugsa á sama veg og ég geri. 

Margt fólk var fæ rt um að upplifa kæ rleika Guðs í gegum tilbeiðsluna og þjónustuna sem faðir minn 

hagnýtti. Í dag, eins og vanalega, byrjaði ég mína "hrópandi út" bæ n. Og eins og alltaf, hafði Guð hellt 

niður Heilögum Eldi á til mín. Ég hafði meðtekið allan kraftinn sem Hann hafði undirbúið fyrir mig. Þegar 

tveir tímar höfðu liði síðan ég byrjaði "hrópandi út" bæ nina, byrjaði faðir minn að rúlla og veltast um 

ræ ðupúltið þar sem hann var að upplifa sársaukann og þjáninguna af helvíti. Ég hafði orðið vitni af 

honum í helvíti með andlegu augunum mínum. Hann var í algjörum sársauka. 

Þar sem ég mundi biðja varðandi vandamálið mitt, mundi ferskt nýtt andlegt svið byrja að opna upp 

frammi fyrir augunum mínum aftur. Andinn minn mundi byrja að reka burt frá líkamanum mínum og frá 

kirkjunni. Þá var ég fljúgandi í áttina að geymnum upp í mjög langan tíma. En fjölmargir illir andar mundu 

reyna að ráðast á mig eins og sveimur bíflugna. Þeir munu reyna að stífla veginn minn en ég hafði notað 

alls konar andleg vopn sem Guð hafði gefið mér. Eftir að ég hafði barist við þá af, mundi ég fara í gegnum 

andrúmsloftið. Ég var að taka þátt í andlegum hernaði daglega. Ú tsýnið af jörðinni, sólkerfinu, og 

næ turhimninum lítandi niður frá geymnum var undralega fallegt. Þegar við erum einu sinni andlega 

opnuð, getum við heimsótt og séð aðra staði um höttinn hvenæ r sem við þráum. Við munum vera fæ r 

um að heimsæ kja alla einstöku staðina hinum megin í heimsins hvenæ r sem við viljum. Við mundum 

vera fæ r um að heimsæ kja Mikilfenglega Gljúfrið, Niagara Fossinn, Iguazu Fossana, og marga aðra staði. 

Það er enginn leið fyrir mig að tjá alla fallegu staðina. 
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Ég fór í gegnum alheiminn og flaug í langan tíma, Skyndilega, birtist himnaríki í laginu eins og kubbur. 

Það var ekki nákvæ mlega lögunin af kubbi en nógu nálæ gt. Þá sá ég birtingarmyndina af Heilögum Föður 

Guði. Ég kom kurteisislega frammi fyrir Hhásæ tinu Hans og beygði mig til Hans. 

Með stórri og djúpri rödd, sagði Faðir Guð, "Jósef! Ég vl að þú farrir inn í klefann af leyndarmáli og 

meðtakir mikinn kraft!". Með leyfi Guðs, fylgdi ég engli sem far leiðandi mig inn til leyniklefans. Frá að 

utan, hafði klefinn lögun af kubbi. Þegar ég fór næ r klefanum, hafði útlit klefans nýtt útlit heldur en 

síðasta skipti sem ég tók eftir því. Vegna kröftuga ljóssins sem stakkst frá klefadyrunum, gat ég ekki litið 



réttilega. Ég var blindaður af bjarta ljósnu. Ég varð svo forvitinn um hlutina sem voru bíðandi eftir mér 

þegar ég fór inní klefann. Við hliðið, voru tveir englar verndandi klefann með því að standa á hvorri hlið 

dyranna. Þeir voru svo háir og þeir voru haldandi á eldsverði. Heil sveriðn voru logandi eldur. Þegar ég 

fór virkilega nálæ gt klefanum, heilsuðu engalarnir tveir og kinkuðu kolli að mér. "Heilagi Jósef, 

velkominn!" 

Fljótlega eftir á, með leiðsögn englanna opnðust dyrnar. Ú t af kröftuga ljósinu, leið mér eins og ég væ ri 

að líta beint í sólina. Englarnir sem höfðu leitt mig til þessa staðar hurfu burt. Ég var í klefanum alveg 

einn. Fullur af forvitni, byrjaði ég að stíga áfram með varkárni. Þegar ég hreyfðist náfram, varð ljósið svo 

sterkt að ég varð að hylja smávegis augun mín með fingrunum mínum. Ég vissi ekki hversu langt eða 

hversu lengi ég hafði verði að labba. En mér leið eins og ég væ ri ekki að hreyfast áfram. Ef ég verð að tjá 

tilfinninguna af því að labba á jarðneskum tíma, leið mér eins og ég hefði verið labbandi í tíu daga. 
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Ég hugsaði með sjálfum mér, Þ́að er ekki neitt sérstakt hérna. Afhverju er þar ekkert hérna? Það eina 

sem ég get séð er ljós, afhverju?  ́

Ég var að byrja að verða mjög forvitinn um að sjá ekki neitt. En fljótlega eftir á, frá fjarlæ gð, sá ég 

göngustíg með munstri sem er svipað og það sem lítur út eins og taflborð. Göngustígurinn var beinn eins 

og þjóðvegur. Göngustígurinn leit út endalaus. Þegar ég leit beint áfram, andvarpaði ég. 

Ú́ ghhh, hvernig er ég að fara að klára þennan veg?  ́Svo ég byrjaði að biðja. Ǵuð! Hjálpaðu mér að 

hlaupa!  ́Skyndilega, var ég hlaupandi með rosalegum hraða. Svo á innan við mínútu, spurði ég aftur. 

"Guð, hjálpaðu mér að fljúga!" Þá á innan við sekúndu, flaut líkaminn minn og byrjaði að fljúga. Jafnvel 

þótt að ég var fljúgandi, var vegurinn ennþá endalaus. Ég gann ennþá ekki séð endann. Svo ég hugsaði 

með sjálfum mér, H́versu lengu verð ég að fljúga?  ́

Á meðan ég var í andlega sviiðinu, hafði kirkjan okkar á jörðinni náð endanum af bæ natímanum þeirra. 

Svo andlega fyrirbæ rið mitt hafði náð sínum enda líka. Svo ég ákvað að skora  á það á morgun enn einu 

sinni. Með það í huga, kláraði ég bæ nina mína. 

Svo næ sta dag, einbeitti ég mér á bæ nina mína aftur. Með sömu aðferð, fór í inní leyniklefann með 

veginum mynstruðum sem taflborð. Ígæ r, gat ég ekki klárað að leysa leyndardóminn af klefanum. Ég sá 

sama taflborðsmynstraða veginn. Eins og í gæ r, var vegurinn endalaus. Mér leið eins og ég væ ri labbandi 

í þrjá klukkutíma á jarðnemskum tíma. Skyndilega, byrjaði einhvað að birtast á hæ gri hliðinni minni. Ég 

labbaði, hljóp, og svo flaug. Eins og taflborðsmynstraði vegurinn, birtist taflborðsmynstraður veggur og 

hann var endalaus líka. Ég bað í um viku með sama hæ tti. Eftir um viku af bæ n, var ég vitni af 

taflborðsmynstraða vinsti vegg og hann var líka endalaus. 
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Aftur, eftir að ég hafði beðið í um viku, birtist taflborðsmynstrað loft sem var líka endalaust. Þar sem ég 

var umkringdur af þessum myndtrum, svimaði mig. Allar fjórar hliðarnar höfðu taflborðs mynstur. Mér 



leið eins og ég væ ri að falla. H́vers konar staður er þetta? Þessi klefi af himnaríki er mjög sérvitur,  ́

Nöldraði ég. 

Munstrið á veginum, veggjunum, og loftinu hafði kross skálínur. Það leit út eins og form af taflborði. 

Munstrið rann óendanlega. Ég opnaði og lokaði augnum mínum en það breytti ekki ástandinu. Mér leið 

eins og ruglaður í ríminu. En Drottinn opinberaði ekki hvenæ r þetta mundi klárast. Ég var áframhaldandi 

að upplifa sama atburðinn hvern dag. Ég hugsaði með sjálfum mér, H́versu lengi verð ég að vera fastur í 

þessum klefa?  ́

Ö nnur vika hafði liðið. Ég fór inní leyniklefann eins og vanalega. Þetta skipti, voru fjórar hliðarnar að 

byrja að aðskiljast frá hvorri annarri. Fjórar hliðarnar voru að aðskiljast frá hvorri annarri. Gólfið var að 

aðskiljast frá veggjunum og veggirnir frá loftinu. Ég sá skörð þar sem þeir aðskildust. Og frá skörðnum, sá 

ég skýjahimininn en það var myrk nótt. Ég sá bjartlega skýnandi stjörnur og þæ r voru svo skæ rar. Ég var 

undrandi svo ég hrópaði upp yfir mig, V́óvvv vóvvv  ́Þar sem ég var horfandi á fallega atriðið, var ég svo 

undrandi. Endalausu stjörnurnar af Vetrarbrautinni komu inní mína sjón. 
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En það var allt og sumt. Þegar ég kláraði bæ nina mína, leið mér eins og ég væ ri að kafna. Ég hugsaði með 

sjálfum mér, Áfhverju sýnir Guð mér ekki bara skýrt alla hlutina frekar en að taka svo mikinn síma? Það 

mundi vera stórkostlegt ef Hann sýndi mér bara allt í einu .́ 

En það virðist eins og Guð hreyfist alltaf samkvæ mt Hans vilja. Hvort sem ég var í skólanum, heima, eða 

labbandi á götunni einn, var þar bara einn hlutur í huganum mínum. Áhhh, hvenæ r mun ég leysa 

leyndarmálið af leynniklefanum með skák lagaða veginum?.....  ́Mér leið eins og Hann væ ri talandi til mín 

yfirlýsandi að  það var mitt úthlutaða verkefni til að leysa. Ég fullvissaði sjálfan mig að ég muni leysa 

leyndardóminn að bæ ninni í nótt. 

Sálmarnir 44:22 "mundi Guð eigi verða þess áskynja, hann sem þekkir leyndarmál hjartans?" 

Amos 3:7 "Nei, Drottinn Guð gjörir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, 

ráðsályktun sína." 
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Opinberandi Leyndarmálið Af Taflborðs Mynstraða klefanum 

Jeremía 33:3 "Hrópaðu til mín! Ég mun bæ nheyra þig og ég mun kunngjöra þér mikla hluti og 

leyndardómsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt." 

Ég talaði um leyniklefann af taflborðsmunstrinu við pabba minn. Pastor sagði, "Þar sem við vitum ekki 

hvers konar kraft Hann mun veita til þín, verður þú með alvöru að biðja jafnvel meira í nótt!". Til þess að 

leysa leyndardóminn af klefanum, varð ég að fara inn í einbeitta bæ n og byrjað að hrópa út. 

Án þess að bregðast, kom ég að klefanum þegar ég byrjaði að biðja. Þegar ég fór fyrst inn í þenna klefa, 



fór í í gegnum allt ferlið frá byrjuninni, en ferlið breiddi úr sér mjög fljótt. Skyndilega, komu fjórar 

hliðarnar saman og mótuðu sjálfa sig í keilulögun. Svo umbreyttist það eins og hvirfilbilur. Þegar ég 

hreyfðist áfram, sogaði það mér dýrpa í áttina til þess. Ég hafði erfiðleika með að hafa jafnvæ gi á sjálfum 

mér og mig byrjaði að svima. Mér leið eins og einhver væ ri að hringsnúa mér um. Ég varð mjög hræ ddur. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, ḱannski, var ég blekktur af púkum! Afhverju er ég ringlaður?  ́En þar sem 

ástandið hreyfðist áfram, varð ég meira forvitinn. H́vað með það! Ég mun fara til endans og leysa þetta!  ́

Þar sem ég gékk áfram, gerðu ég fastlega upp hugan minn með ásetninti til að klára þetta úthlutaða 

verkefni. Svo ég gékk áfram á meðan ég bað í tungum. Stundum mundi ég labba og stundum hljóp ég. En 

hvenæ r sem ég hugsaði með sjálfum mér og í augnablikinu sagði ég, "Ég er að fara að fljúga", mundi 

andinn/sálinn mín rísa fljótt. Ég held ég hafi verið að koma til þessa klefa í yfir nokkra tugi skipta. Ef ég 

reikna í jarðnesku tímabili, hef ég kannski varið um 40 dögum í þessum klefa. 
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Endirinn virtist ekki vera að koma um tíma en núna, byrjaði ég að sjá endann af því frá fjarlæ gðinni. 

Dauflega, hélt ég að ég sæ ti einhvað að hreyfast en þegar ég gomst næ r, fann ég að það var stórt og 

smátt altari. Á altarinu, voru þar einhvers konar tól staðsett. Frá altarinu, helltist út svakalegt magn af 

mismunandi litum sem gerðu mann agndofa. Mér leið eins og snöggri ör og kom rétt fyrir framan altarið. 

"Vóvvv! Ég kom loksins til endans! Vóvvv, hversu spennandi! Ég leysti loksins leyndardóminn af 

klefanum! Ég var svo í ofsagleði! Váv! Hallelújah! Drottinn, Þakka þér svo mikið!" 

Þakklátarsamar orð komu með endurtekngingu fram frá munninum mínum. Þegar ég leit nálæ gt og 

athugaði þennan hlut út, var eini hluturinn sem ég fann að þau höfðu öll munstrið af taflborði. Þar voru 

svo margir mismunandi hlutir sýndir. Á glitrandi langa taflborðs mynstraða borðinu var stór vafin svipa 

líka mynstruð sem taflborð. Glitrandi ljósið af borðinu var að hreyfast. Með minni þekkingu, hélt ég að 

lengd svipunnar var um meira en 50 metrar. Enn fremur, voru taflborðs mynstrað heilagt sverð og allt 

herklæ ði Guðs sýnt á margs konar pörtum staðsettir á langa borðinu. Næ st altarinu, sá ég taflborðs 

mynstraðan standandi hest. Hesturinn var skínandi bjartlega. Það leit svo fínt út, í raun, hafði ég aldrey 

séð neinn hest líta svona stórkostlega út áður í lífinu mínu. 

"Vóvvv, mjög fínt! Vóvvv, ótrúlegt!" Upphrópunnarorð komu með endurtekningu út frá munninum 

mínum. "Ó hhh, Guð! Drottinn! Þú ert undralegur! Mig mundi virkilega líka það að ríða á honum!" Um 

leið og ég sagði það, labbaði hesturinn í áttina að mér og beygði höfuðið sitt. Hann sagði, "Velkominn 

Heilagur Jósef! Ég hef verið að bíða eftir þér! Gerði það ríddu á bakninu mínu." Innan þeirrar stundar, 

heyrði ég djúpu rödd Föðurs Guðs. 
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"Héðan í frá, munu öll þessi vopn vera þurfandi þegar þú tekur þátt í margs konar andlegum hernaði. Þú 

verður að nota það vel!" 

"Guð, þakka þér! Þakka þér fyrir að gefa mér slík dýrmæ t vopn fyrir syndara eins og sjálfan mig!" Ég 

beygði mig niður og tilbað Hann. 



Eftir að ég staðsetti taflborðsmynstraða sverðið í sverðhaldarann, klappaði ég hestinum. Mér leið 

stórkostlega. Skyndilega, reis líkaminn minn í loftið. Í flæ ðandi ástandinu, flaug skákmynstraða allt 

herklæ ði Guðs í áttina til mín og klæ ddi mig. Upplifunin var undursamleg og skemmtileg. Sverðið sem ég 

staðsetti á hliðina mína festist næ r hliðinni minni til að gera sjálft sig jafnvel öruggara. Eftir að ég var 

fyllilega vopnaður, fór ég á skákmynstraða hestinn og reið í áttina að þaðan sem ég hafði komið frá. Það 

tók ekki langan tíma að koma út af klefanum. 

Þegar það kemur að því að taka þátt í andlegum hernaði, erum faðir minn, móðir, litla systir, og ég alltaf 

staðsett í fremstu víglínuna. Með restinni af kirkjumeðlimunum standandi fyrir aftan okkur, börðumst 

við svo marga andlega bardaga. Ég meðtók svo margar mismunandi tegundir af andlegum vopnum. 

Hvenæ r sem andlega sviðið opnast upp og við ráðumst á púkana af helvíti að berjast við þá grimmilega, 

er ég fæ r um að prófa mismunandi tegundir vopna með því að nota þau beinlínis á móti púkum. Hvenæ r 

sem ég lýsi yfir vopnunum með munninum mínum, koma vopnin sem ég hef meðtekið frá Guði 

samstundis frá líkamanum mínum jafnvel án þess að ég fatti það. Vopnin eru staðsett í hendurnar mínar 

samstundis. Ég notaði þessi vopn til að f ŕa ástandið undir stjórn þar sem við berjumst á móti púkum og 

herafla illu andanna. 
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Hvenæ r sem Guð veitir mér vopn, hef ég alltaf verið fæ r um að prófa þau til að finna út hversu sterk og 

kröftug þau eru. Hvenæ r sem þetta gerist, koma sterku púkarnir alltaf til að reyna trúnna mína. 

Þar sem ég hef meðtekið vopnin frá taflborðs mynstraða leyniklefanum með miklum erfiðleikum, vildi ég 

nota þessi vopn í helvíti og með þeirri hugsun, varð ég svo forvitinn um að hagnýta vopnin á móti 

púkunum í helvíti. Ef Drottinn gefur leyfi og ef mér er leyft, mundi mér líka það að gera innrás í dýpri 

parta helvítis þar sem hásæ ti Satans er staðsett. Þá mundi mig líka það að splundra virki púkanna. Þeir 

blekkja of margar sálir til helvítis. 

1 Jóhannesarbréf 2:13-14 Ég rita yður, feður, af því að þér þekkið hann, sem er frá upphafi. Ég rita yður, 

þér ungu menn, af því að þér hafið sigrað hinn vonda. 14 Ég hef ritað yður, börn, af því að þér þekkið 

föðurinn. Ég hef ritað yður, feður, af því að þér þekkið hann, sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður, ungi 

menn, af því að þér eruð styrkir og orð Guðs er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda. 
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4. Ráðast á Púka með Taflborðs Mynstruðum Vopnum 

Jóhannesarguðspjall 12:31-32 Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út 

kastað. 32 Og þegar ég verð hafinn upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín." 

Jakobsbréf 4:6-7 En því meiri er náðin, sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin: "Guð stendur í gegn 

dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð." 7 Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflinum, og þá 

mun hann flýja yður. 



Ástæ ðan fyrir því afhverju Guð veitiiir okkur kraft og vopn er ekki út af því að Hann vilji að við stöndum 

andspæ nis fólki heldur frekar að berjast á móti herafla púkanna. Fyrir þessa ástæ ðu, hellir Guð niður 

kraftinu og vopnunum örlátlega til Síns fólks. Hvenæ r sem ég fór til leyniklefans af himnaríki, jafnvel þótt 

það tók mig langan tíma, þar sem ég þoldi og fór dýpra inní andlega sviðið, kom ég á endanum að enda 

leyniklefans. Hvenæ r sem ég náði enda af klefa, var þar alltaf altari. Á altarinu, hafði Guð undirbúið vopn 

sem ég mun þurfa og þess vegna var ég fæ r um að taka þau. 

Þangað til núna, hef ég meðtekið svo mörg óteljandi mismunandi vopn. Guð hefur hellt kraftinum inntil 

lífs míns svo að ég geti hagnýtt þau fyrir andlegan hernað á meðan á öllum þessum árum. Svo ég gef 

mikla þakkargjöf og lof til Hans. Þetta skipti, hef ég meðtekið taflborðs mynstraða svipu, sverð, allt 

herklæ ði Guðs, og hest allt á sama tíma. Ég er núna andlega sérstakur, algjörlega útbúinn, undirbúinn til 

að gera innrás á jörðina og ytri geyminn og alla leiðina til helvítis þar sem satan og heraflinn hans eru að 

verki. 
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Ákveðið fólk án þess að hafa þekkinguna á andlegum raunveruleika gerir bíómyndir með óljósu 

ímynduninni þeirra en þessar bíómyndir hafa innihal sem er mjög svipað og margir partar af 

raunverulega andlega raunveruleikanum. Hvenæ r sem ég fer inní dýora andlega sviðið og tek þátt í 

ofsalegum andlegum hernaði við púkana, hugsa ég alltaf um andlegu vopnin sem ég þarf til að hagnýta á 

þeirri stund hernaðarins. Bara með því að hugsa um það, læ tur Drottinn þessi andlegu vopn strax komu 

út af líkamanum mínum og staðsetja þau í hendurnar minar. Og hvenæ r sem ég hugsa um að klæ ðast 

öllu alvæ pni Guðs, er ég nú þegar vopnaður á hugsunarstundinni. 

Í dag, þar sem ég var biðjandi djúplega og fara inní andlega sviðið, flykktust púki og óteljandi fjöldi 

undirþjónanna hans og illir andar í áttina að mér með háu öskru. Ég var ríðandi á taflborðs mynstraða 

hestinum, þess vegna, var ég fæ r um að fljúga og fara hæ rra í loftið. Innan þeirrar stundar, var ég fæ r um 

að sjá sjálfan mig. Ég hafði einhvað svipað útllit  af krossfara á meðan í Miðöldunum. Ég var þunglega 

vopnaður með fínt útlítandi öllu herklæ ði Guðs. Ég hergekk þá áfram. 

"Heilaga taflsvipa!" Þegar ég hrópaði, strax, var ég þegar haldandi á skákmynstraðri svipu í hæ gri 

hendinni minni. Púkinn og heraflinn hans flykktust í áttina að mér án hikunar svo ég beitti svipunni 

stórlegga í áttina að herafla illu andanna. Haldandi í handfangið á svipunni í hendinni minni, teygðist 

svipan út í áttina að illu öndunum og svipan mölvaði hundruði þeirra í einu. Jafnvel þótt ég beitti 

svipunni með öllum mínum styrk, í raunveruleikanum, virtist svipan lifandi þar sem hún ruggaði, teygðist 

út, og skrapp aftur saman alveg af sjálri sér. Hún hreyfðist líka frjálslega. 
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Jafnvel eitt svipuhögg af svipunni, illu andarnir öskruðu hryllilega frá stöðunni þeirra, urðu duft og hurfu 

burt eins og reykur. Eftir að þeir höfðu smakkað kraft svipunnar, höfðu þeir oðrið stórlega hræ ddir og 

brugðið þar sem þair byrjuðu að forðast mig upptekið. En ég hélt áfram að beita svipunni minni af 

handahófi í áttina að illu öndunum sem voru innan minnar sjónar. 



Án þess að fatta það, var ég hrópandi áframhaldandi í undrun. "Vóvvv, Drottinn! Þetta vopn er 

undralegt! Vóvvv, þessi skákaða svipa, þetta er ekkert grín! Vóvvv" 

Undirþjóna illu andarnir höfðu hálsana sína hoggna af og líkamar þeirra mölvuðust Þeir voru öskrandi á 

meðan þeir voru að hverfa burt. Frá mölvuðu og brotnu líkömum þeirra, gusaðist græ nleitur, rauður, 

svartur og mismunandi litaður blandaður vökvi út saman. Hver ólík skítug og viðbjósleg lykt fyllti loftið. 

Frá fjarlæ gðinni í alheiminum, stóoð Jesús og horfði á mig að berjast. Hann var horfandi á allt atriðið af 

andega bardaganum með eldsloga augunum Sínum. Á endanum, kom Jesús og hrósaði mér oft. Hann 

sagði, "Hmmm, stórkostlegt verk. Jósef, þú hefur barist vel. Þegar að kemur að því að berjast á andlegum 

vígvelli, er það mikilvæ gt hversu sterk vopnin eru og það er byggt á trú persónunnar." 

Ég tek daglega þátt í andlegum hernaði með þessu sniði. Veraldlegi líkaminn minn biður og hrópar út í 

meira en fimm klukkutíma og með kraftinum af bæ n, er andinn og sálin mín kröftuglega að standa 

andspæ nis herafla myrkursins. Ég hugsaði um að gera innrás í helvíti og mölva púkana oft. Ástæ ðan 

afhverju ég vil gera innrás og mölva púkana er af því að það hefur verið ráðist á mig af púkunum og 

undirþjónum þess oft. 
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Á meðan í miðjum áframhaldandi andlega bardaganum mínum, sá ég konung helvítis, satan, hann sjálfan. 

Kvíðafullt, stóð hann upp og sast niður með endurtekningu. Svo æ pti hann á undirþjónana sína. Það varð 

geðveikt. 

"Hey! Þið fordæ mdu hlutir! Þið fordæ mdu væ sklar! Hey! Farið og ráðist á Jósef, bastarð! Flýtið ykkur!" 

Satan sendir alltaf kröftugustu og mest fjölmörgu stöðusettu illu andana á móti okkur. Himneska sviðið 

er andlegt rými. Þess vegna, er það líka bardagavöllur engla og illra anda. Það var ómögulegt fyrir mig að 

telja fjölda englanna og illu andanna innan himneska sviðsins. Jafnvel þótt ég hafði ekki átt til að bera 

taflvopnin mín í lengdan tíma, vildi ég nota allt það sem ég hafði meðtekið. 

Enn einu sinni, hrópaði ég til Jesú. "Drottinn" Veittu mér heilaga skákaða sverið!" Um leið og ég hrópaði, 

var ég þegar haldandi á heilögu skákuðu sverði. Með heilaga skákaða sverðið í hendinni minni, leið mér 

eins og ég væ ri ósigrandi. Þessir semhlupu í áttina að mér höfðu hálsana sína skorna af samstundis. 

Skyndielga, hafði ég þrá til að henda sveriðnu mínu í loftið, svo með þeirri hugsun, henti ég því í loftið. 

Fljótlega þar sem því var hent inní loftið, virtist það hafa orðið lifandi. Sverðið flaug upp á sitt eigið til að 

skera hálsa illu andanna af. Svo snéri það ósjálfrátt til baka til handarinnar minnar. Atburðurinn sem ég 

hef upplifað var mjög svipaður Kínversku bíómyndinni Martial Arts eða ein af þessum hetju skáldsögum. 

Ég efaðist næ stum því um sjálfan mig hugsandi, "Kannski, er ég að verða klikkaður.  eða...kannski, er ég 

ringlaður..Er ekki fæ r um að greina andana...?" Eftir þennan atburð, hvenæ r sem ég tek þátt í andlegum 

hernaði við púka og heraflan þeirra, hafði égsigur eftir sigur á meðan seríur af bardögum voru og var 

ósigraður. 
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5. Jósef Meðtekur Salt Svipu Gjöf 

Á meðan ég var ofsalega í baráttu á móti herafla illu andanna í ytri geymnum af alheimnum, veitti guð 

mér aðra gjöf. 

"Elskaði sonur minn! Ég veiti þér þeitta. Ég vil að þú hagnýtir það!"' 

Um leið og Faðir Guð talaði, kom einhvað niður frá hásæ ti Guðs. Bjartlega skínandi vafin svipa kom niður 

á í áttina að mér. Það leit út eins og gagnsæ r kristall. 

"Vóvvv, þetta lítur undralega út! Þessi svipa er svo gljáandi! Faðir Guð, hvað er þetta?" 

Faðir Guð svaraði, "Þetta er salt svipa!" 

Ég hugsaði með sjálfum mér, "Hvað? Er Er bara salt svipa sem lítur svona fínt út!  ́Ég var svolítið 

vafasamur en ég ákvað að nota hana eins fljótt og mögulega. Um leið og ég hélt saltsvipunni í hendinni 

minni, fyllti mjög einstök og sérviturleg þefur loftið. Ú t af sterku lykt þefsins, hnerraði ég tvisvar þar sem 

nefið mitt byrjaði að stinga. Jafnvel eftir að óvinurinn var stórlega sigraður, flykktust þeri áframhaldandi í 

áttina að mér. 

Með stóru hrópi, sagði ég, "Verið gildraðir innan taflborðsins allir púkarnir ykkar!" Ég beitti skákuðu 

svipunni með vinstri hendinni minni. Á þeirri stundu, kom svakalega stór taflborðsmynstraður kubbur út 

af skákuðu svipunni. Kubburinn jókst stórlega í stæ rð og lagðist síðan út flatur. Svo ég vafði haug 

púkanna og illu andana með svipunni minni og svo henti ég þeim á fletjaða kubba taflborðið. Um leið og 

mikli fjöldi illu andanna var hentur á sletjaða kubba taflborðið, byrjaði taflborðið að hreyfast af sjálfu sér. 

Taflborðið breytti forminu sínu í hringlaga mynd. Svo breyttist það aftur inní kubbs lögun. Hluturinn 

breytti oft um form. 
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Hringiðulagaður hvirfilbylur birtist á miðju taflborðinu. Illu andarnir sem voru gildraðir á taflborðinu voru 

hringsnúnir af taflborðshvirfilbylnum. Ég hélt áfram að veiða nður illu andana og öllum þeim sem ég 

hafði fangað var hent inntil hvirfilbylsins af taflborðinu. Þegar undirþjónum djöfulsins var hent inntil 

taflborðsins, voru þeir fastir og ringlaðir eins og þeir væ ru í völundarhúsi. Og þegr þeim var hringsnúið 

innan skákuðu hringiðunnar, urðu þeir ruglaðir og svimandi. Þess vegna, gátu þeir ekki komist út af því. 

Þetta skipti, þegar ég hrópaði út, "Tafl net!" Kom taflborðsmynstrað net út af taflsvipunni og líka út af frá 

annarri hendinni minni. Þá um leið fangaði netið alla illu andana sem höfðu komið nálæ gt mér. 

Þegar ég beitti salt svipunni inntil ytri geymsins af alheimnum, teygðist svipan af sjálfri śer og hýddi á illu 

andanna. Það var einstæ tt. Á endanum, snérust allir púkarnir í saltstólpa. Þeir gátu ekki hreyfst. 

Undirþjónar djöfulsins urðu hræ ddir og hlupu í ruglingi. "Hvað! Hvers konar vopn er hann að nota á móti 

okkur til að kvelja okkur? Hey! Forðumst hann fljótt! Svipan er að koma í áttina að okkur aftur! Flýtum 

okkur, hlaupum!" Sama hversu hratt undirþjónar djöfulsins forðuðust og hlupu, voru teygðu tafl og salt 

svipan of hraðar fyrir þá. 



Upphrópunin gusaðist út af munninum mínumm. Vóvvv, óóóh! Þetta er undralegt! Þessi vopn eru 

stórkostleg! Faðir Guð, þakka þér svo mikið!" Ég sýndi að ég kunni mikið að meta til guðs með hárri 

röddu. Ég hafði tekið þátt í andlegum bardaga á móti endalausum fjölda ills herafla með því að hafa tvö 

ólikar tegundir af svipum í höndunum mínum og ríðandi á tafl mynstruðum hesti. Ég hafði sigrað þá alla. 

Eftir þennan atburð, í hverjum bæ natíma, skuldbind ég sjálfan mig í andegan bardaga jafnvel meir en 

áður. Hver andlegur hernaður var árángursríkur. Ég hef öðlast samfellda sigra. 
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Þegar ég sagði föður mínm pastornum, sagði hann, "Virkilega? Er það slíkur hlutur? Hey Jósef, þú hlýtur 

að vera hamingjusamur!" Síðan þá, hvenæ r sem herafli illu andanna horfist í augu við mig, í staðinn fyrir 

að reyna að ráðast á mig, forðast þeir mig núna. Þar sem þeir eru ekki fæ rir að vera andspæ nis mér 

augliti til auglitis, ráðast þeir óbeint á mig í gegnum fólkið í kringum mig. Púkarnir sem hagnýttu slíka 

herkæ nsku í að nota nota var var mjög hæ ttulegt. Ég hrasaði oft þegar prófið fól í sér fólkið í kringum 

mig. Það voru mörg skipti sem ég var sigraður þegar það kom að prófi holdsins. 

Tímóteusarbréf 1:18-19 Þetta er það, sem ég minni þig á, barnið mitt, Tímóteus, með þau spádómsorð í 

huga, sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæ mt þeim skalt þú berjast hinni góðu baráttu, 19 í trú og með 

góðri samvisku. Henni hafa sumir frá sér varpað og liðið skipbrot á trú sinni. 

Tímóteusarbréf 6:12, 14 Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þu eilífa lífið, sem þú varst kallaður til 

og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. 

14 Gæ t þú boðorðsins lýtalaust, óaðfinnanlega allt til endurkomu Drottins vors Jesús Krists. 
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6. Skírn Eldsins Gefin af Þrenningar Guði 

(Lúkasarguðspjall 1:37) en Guði er enginn hlutur um megn." 

(Exodus 9:16) En ég hef látið þig halda lífi aðeins til þess að þú sæ ir mátt minn og nafn mitt verði boðað 

um alla jörðina. 

(1 Kroníkubók 16:8-10) Þakkið Drottni, ákallið nafn hans. Gerið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna. 9 

Syngið honum lof, leikið fyrir hann, talið um öll hans máttarverk. 10 Hrósið yður af hans heilaga nafni. 

Hjarta þeirra sem leita Drottins, gleðjist. 

Ef Guð hefði ákveðið að veita sérstakan kraft til allra pastora í heiminum, held ég að ekki einu sinni einn 

pastor mundi neita því að meðtaka það. Þegar það kemur til andlega sviðsins, hefur herafli illu andanna 

til að bera ofur kraft miðað við manneskjur sem hafa enga slíka getu eða kraft. Þess vegna, er þessi illi 

herafli tryllilega að ráðast á þá lifandi Kristnu. Fyrir þessa ástæ ðu, er það engin ástæ ða fyrir Kristna að 

neita því að meðtaka mismunandi tegundir af krafti frá Guði. En þar sem andlegu hugsanir okkar eru 

þröng hugaðar og nema að við opnum hjörtun okkar fyrir ríkulegu gjöfum Heilags Anda, mun andlegi 

krafturinn ekki vera veittur okkur. Til þess fyrir Guðs kraft að vera veittur okkur, verðum við að hlaða upp 



miklu magni af bæ n og bregðast við áköfu hvöt Heilags Anda svo að þrjósku hugsunarvegirnir okkar geti 

verið algjörlega brotnir. Jesús hafði gefið okkur Orðið eins og virkt eldfjall. Hann er valda hvöt á okkur. 
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(Lúkasarguðspjall 10:18-19) En Jesús mæ lti við þá: "Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. 19 Ég hef 

gefið yður vald að stíga á höggorma og sproðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun gera yður 

mein. 

Við verðum að útþenja þrána og langa til að eiga andlegan kraft. Við munum verða að skora á orð Guðs 

slíku sem að við leitum, bönkum, og þú munt meðtaka það. Þegar við leitum og bönkum, gæ ti það tekið 

langan tíma. En flestu skiptin, þegar það kemur til trúarinnar okkar, trúartrausts, og innihald bæ nanna 

okkar, í staðinn fyrir að spurja Guð að veita okkur aukningu í trú og hans raunsæ islega kraft, mundum við 

frekar spurja um veraldlegar blessanir og fastsetja fyrir þæ gilegt líf. Þess vegna, svo oft, eru tegundirnar 

af bæ n sem við gerujm oftast tjáning af vantrú, þjökun, og örvæ ntingu. 

Jafnvel þótt fólk breiðir almennt út mismunandi sortum af ákæ ruberandi orðum og óvelþóknanlegri 

gagnrýni, vil ég biðja jafnvel meira til að meðtaka miklu meiri kraft frá Guði. Svo að ég geti bjargað fleirri 

aumkunarverðum sálum sem eru gripnar af illu öndunum. Hvenæ r sem ég fer í gegnum einhvers konar 

harðindi eða erfiðleika, mundi ég oft biðja til Drottins með tárum. Jafnvel á meðan í þessum núverandi 

dögum, hafa tárin ekki þornað upp. 

"Drottinn, gerðu það veittu mér tímabil af veraldlegri velgengni! Ég mun ekki yfirgefa næ rveruna þína og 

musteri, gerðu það veittu mér tímabil af veraldlegri velgengni! Munu þeir dagar nokkurn tíman koma 

inní lífstímann minn? Gerðu það leyfðu veraldlega velgengni svo að ég geti notað Þinn kraft til að bjarga 

mörgum sálum eins mikið og mögulega! Hjálpaðu mér að taka til baka fjárhaginn sem hefur verið 

glataður til óvinarins!" Í fortíðinni, hafið ég alltaf hrópað þar sem ég bað til Guðs. 
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Lífstíma óskin mín var að meðtaka eins mikinn kraft Guðs og mögulega og að hagnýta hann frjálslega án 

takmarkanna. Ég hef komið til að átta mig á því að Guð er að uppfylla þessa ósk eitt skref í einu. 

Hér skrái ég niður atburðinn sem gerðist í Mars 30asta, 2008. Eins og vanalega, var ég hrópandi út í bæ n 

með kirkjusöfnuðinum. Á meðan í bæ n, tók Drottinn og skildi mig eftir í helvíti. Hann hvarf þá. Eins og 

alltaf, var þar beiska lyktin, óteljandi öskrandi sálir, púkar, og illir andar. Staðurinn var eins og ringulreið. 

Einn af undirþjónum satans labbaði í áttina að mér. Birtingarmynd púkans var blendingur í formi 

manneskju og skepnu. 

"Hehehehe! Pastor Kim, bastarðurinn þinn, þú hefur komið aftur! Það er tími fyrir hefnd. Ég elska 

þennan part mest! bastarðurinn þinn!" Svo dró hann línu á ilina á fæ tinum mínum með beittum hnífi og 

byrjaði að afhýða skinnið á mér af. Það var ekkert sem ég gat gert nema öskra í svakalegum sársauka. 

"Ú ghhh!" Það leið þá yfir mig. Jafnvel þegar það leíður yfir mig í helvíti, mun það ekki vera meira ein ein 

sekúnda. Mér leið eins og ég hefði misst meðvitund í eina sekúndu. Eftir um stund, reis önnur tegund af 



sársauka. Ég var í öfgafullum sársauka og þegar ég leit á sálina, var skinnið á líkamanum mínum 

algjörlega flysjað frá botninum af fótunum mínum upp til höfuðins míns. Skinnið af líkamanum mínum 

var krumpað á hliðinni eins og pappírsblað. Hryllilegi beri líkaminn minn var óvirtur með því að vera 

stunginn ruddalgea. Þessir púkar skáru magann minn og tóku út innri líffæ rin. Þeir hentu innri 

líffæ runum inní eldinn. Þeir stungu öll líffæ ri líkama míns. 

Ah! Ú ghhh! Drottinnn! Hvar ertu! Gerður það! Bjaragaðu mér!" 
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Sálin mín var harkalega kvalin í helvíti og veraldlegi líkaminn minn í kirkjunni var rúllandi um ræ ðupúltið. 

Hvert skipti sem púkarnir stungu og skáru sálina mína með vopnunum sínum, mundi veraldlegi líkaminn 

minn líka hoppa upp og niður með öskri. Á jarðneskum tíma, höfðu bara fjórir til fimm klukkutímar liðið, 

en í helvíti, fannst það eins og nokkrir áratugir hefðu liðið. 

Í kirkjunni, var söfnuðurinn að klára upp bæ nina þeirra. Þá spilaðist lagið um blóð Jesú rólega og flæ ddi 

út. "Í gegnum blóðið, farandi í áttina að barmi Guðs. Í gegnum blóðið, farandi í áttina að barmi Föðurins. 

Í gegnum blóðið, labba ég í áttina að barmi Guðs, eitt skref í einu" 

Líkaminn minn var rúllandi á kirkju ræ ðustólnum. Ég hafði engan styrk eftir í líkamanum mínum. Hann 

var allur farinn. Ég gat jafnvel ekki hreyft fingur eða tá. Ó vanalega, kom blóð Drottins og heilagur eldur 

niður mjög seint. Með lítilli rödd, "Ahhh, Drottinn, Ú ghhh Drottinn" Jafnvel eftir einn klukkutíma, hafði 

líkaminn minn ekki batnað. Eiginkonan mín og nokkrir Djáknar næ st mér studdu líkaman minn og fluttu 

mig til hússins míns. Þau leiddu mig þá í rúmið mitt. Þegar ég leit á tímann, var það um kl 8:30 

Í hugsuninni minni, öskraði ég út til Guðs og sagði, Ó́ h, Guð! Í dag er sunnudagur, Drottins dagur! 

Afhverju ertu að leyfa mér að upplifa óttalegu og grimmilegu kvölina í helvíti? Drottinn, þetta er of 

mikið! Hversu lengi hefur það verið fyrir mig? Héðan í frá, vil ég ekki smakka helvíti.  ́

Ég grét úr mér hjartað. Ég hef aldrey grátið þetta mikið í öllu lífinu mínu. Ímiðjunni á svo miklum 

sársauka í öllum líkamanum mínum, byrjuðu andlegu augun mín að onast upp. Guð leiddi þá andan minn 

djúplega inní andlega sviðið. Hann mæ tti mér í örmögnunarástandi. Þar sem ég hafði bara verið að koma 

til baka úr helvíti, hafði ég ekki neinn styrk til að streitast á móti á neinn veg eða formi. Andinn minn 

fylgdi eins og Guð leiddi mig. 
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Eldurinn Gefinn af Guði Föðurnum 

Ég var leiddur af Heilögum Anda og staðsettur í miðjum alheimnum. Stjörnurnar voru skínandi bjartlega í 

næ turhimninum á alheimnum. Jafnvel þótt ég var staðsettur í alheimnum og fæ r um að heyra Guðs rödd, 

í miðju þessu ástandi, var ég annþá fæ r um að finna næ rveru eiginkonunnar minnar hreyfast á meðan í 

hennar svefni næ st veraldlega líkama míns. Ég var fæ r um að finna það skýrt og með vissu. Ég vissi með 

vissu hvers konar ástandi ég var í. 



"Vóvvv~! Stórkostlegt útsýni! Ég hafði aldrey ímyndað mér að það gæ ti verið stórkostlegur staður til 

slíkur sem þessi í alheiminum!" Ó teljandi stjörnur voru að breiðast út fyrir framan augun á mér. Ég var 

rennbleyttur af fegurðinni af svo mörgum stjörnum í vetrarbrautinni og einstæ ða ljómandi segulljósinu. 

Þar sem ég var undrandi á útsýnindu, birtist svakastór ímynd af andliti Föðurs Guðs frammi fyrir mér 

með mikilleika og tign. Svp byrjaði ég að heyra svakalega háa endurhljómandi rödd Guðs. 

"Ég er Jehóvah Guð! Ég er Guð Faðirinn, ÉG ER sá sjálfstilvistaði sem er til af sjálfum sér!" Hann var 

Guðinn sem talaði til Móse. Mikli og heilagi Guðinn sem við höfum bara lesið um í gegnum Gamla 

Testamentið sem við höfðum bara ímyndað okkur og var hrifinn með það þegar við hugsum um 

mikilleikann Hans. Þessi Guð var að tala til mín. Sálin mín vissi ekki hvað átti að gera frammi fyrir 

næ rverunni Hans. Eini hluturinn sem ég gerði var að liggja flatur frammmi fyrir Honum. Ég gat ekki lyft 

höfðinu mínu upp í áttina að Honum. 

"Pastor Kim, lyftu höfðinu þínu upp og líttu á augun Mín!" Guð Faðirinn talaði til mín með hárri 

þrumurödd. Röddinn hans hristi allan alheiminn. Ég efaðist hugsandi, "Hvað ef satan hefur dulbúið 

sjálfan sig sem Guð Föðurinn?" En Guð Faðirinn þekkti þegar botninn á hjartanu mínu og hvað ég var að 

hugsa. Svo Hann talaði til mín einn einu sinni. 
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"Ég er Guð Faðirinn sem þú talar og veist um! Ég er Jehóvah! Pastor Kim lyftu höfðinu þínu og líttu á 

augun Mín!" Ég gat ekki streist á móti Honum svo ég lyfti höfðinu mínu upp. Þá sá ég tvo lifandi eldgeisla 

koma út frá augunum af mikla og svakalega Guði Föðurnum. Þessir eldgeislar hittu mig strax með 

miklum áhrifum. 

"Guð! Bjargaðu mér! Ég hef syndgað! Gerðu það fyrirgefðu mér! Ú gh! Ú gh! Of heitt! Ú gh!" Á endanum 

leið yfir mig. Og eldgeislarnir tveir sem virtust lifandi komu til mín með tilfinningu af fossi. Ein af vel 

þekktu atriðunum frá bíómyndinni kölluð "Tíu Boðorðin" hafði komið í gegnum hugann á mér. Í því atriði, 

notaði Guð stóran eldstólpa til að rista Tíu Boðorðin beint og persónulega fyrir framan Móses. En tveir 

geislarnir af lifandi eldi sem ég sá var engin leið fyrir mig að bera saman við eldstólpan sem var í 

bíómyndinni. Ég gat ekki safnað saman huganum mínum. Þessir geislar af lifandi eldi létu mig ekki vera 

heldur vöfðust með endurtekningu utan um sálina mína. Eldgeislarnir hentu mér inní fjarlæ gðina. Hitinn 

var svo ákafur að ég öskraði hátt út. 

"Ú gh! Ah~! Ó h, Guð! Ég get ekki boðið það neitt lengur! Guð, mér líður eins og að deyja! Bjargaðu mér!" 

Eldur guðs vafðist með endurtekningu utan um mig oftsinnis. Eldgeislarnir slepptu mér ekki. Þá talaði 

Guð til mín aftur. "Líttu á nefið mitt!" Enn einu sinni, birtist svakastóra andlit Guðs. Heilaga orkan og 

lifandi eldstólpi kom út frá svakalega nefinu Hans og eldur helltist niður til mín. 
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Jafnvel áður en hitinn frá eldinum sem hafði komið út frá augum Föðurs Guðs hafði frjaðar burtu, vafðist 

eldurinn sem hafði komið út frá nefi Föðurs Guðs allan líkaman minn. Enn einu sinni, var mér hent inn í 

annan part af alheiminum og inní fjarlæ gðina. Eins og áður, öskraði ég út hátt. Þar sem ég tók andköf 



fyrir andardrátt, sárbæ ndi ég fyrir Hann að bjarga mér. Hjartað mitt ar að pumpa ofsafengið. Þegar Guð 

talar, getur engin dirfst að neita eða koma á móti Hans heilagleika og almáttugleika. 

Og þetta skipti sagði Hann, "Líttu á munninn Minn!". Um leið og ég leit á Munninn Hans, kom risastór 

stólpi út. Ég var í ástandi sem var ekki hæ gt að streitast á móti í. Eldstólpi kom út frá öðrum eldstólpa og 

sogaði mig inní alveg miðjuna á eldstólpanum. Ég var leystur frá miðjunni á eldstólpanum en fljótlega 

eftir á, vafðist eldstólpinn utan um mig aftur og henti mér inní víðáttunikið svæ ði af alheimnum, mér var 

hent inní alla parta alheimsins af Guði. Þetta gerðist á móti mínum vilja. 

Faðir Guð talaði til mín í síðasta skiptið. "Pastor Kim, líttu á hendina Mína". Frá svakastóru hendi Föðurs 

Guðs, helltust nýir eldgeislar niður. Eldurinn var svo kröftugur að ég hef enga leið til að útskýra það. 

Svakalega magnið af eldi kom út frá augunum Hans, nefi og munni sameinað saman með magninu af eldi 

sem kom út frá höndunum Hans sem vöfðust um og hentu mér til allra staða af víðáttumikla alheimnum. 

Jafnvel þótt alheimurinn sé víðáttumikill og risastór, miðað við Almáttugan Guð, getur það ekki einu 

sinni verið fótakollurinn Hans. Síðustu nótt, var ég kvalinn öfgafullt af púkunum í helvíti, en Guð hafði 

endurgoldið mér með því að veita mér kraftinn af eldi. Hann endurreisti mig einfaldlega frá þreytandi 

sálinni minni og líkama. 

1 Konungabók 18:24 Ákallið síðan nafn yðar guðs, en ég mu ákalla nafn Drottins. Sá guð, er svarar með 

eldi, er hinn sanni Guð." Þá svaraði allur lýðurinn og sagði: "Þetta er vel mæ lt." 

Sakaría 2:9 og ég sjálfur skal vera eins og ledveggur kringum hana - segir Drottinn - og ég skal sýna mig 

dýrlegan í henni. "́ 
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Eldurinn Gefinn af Jesú 

Lúkasarguðspjall 12:49-50 Ég er kominn að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væ ri þegar 

kveiktur! 50 Skírn á ég að skírast. Hversu þungt er mér unns hún er fullnuð. 

Jesaja 48:10-11 Sjá, ég hefi hhreinsað þig, þó eigi sem silfur, ég hefi reynt þig í bræ ðsluofni 

hörmungarinnar. 11 Mín vegna, sjálfs mín vegna gjöri ég það, og dýrð mína gef ég eigi öðrum, því að 

hversu mjög yrði nafn mitt vanhelgað! 

Í heminum, þar eru pillur til að örva líkamann. Í Gamla og Nýja Testamentinu, þar er innihald sem æ sir 

okkur. Þegar við lesum atriðið af því hvernig þjónar Guðs hagnýta kraftinn þeirra og yfirvald með trú, 

förum við inní gleðianda og spenning. 
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Þegar Jesús hafði komið tiol jarðarinnar, eyðilagði Hann kraft og yfirvald dauðans í gegnum þjáninguna 

Sína og dauða. Og svo Hann reis upp. Upprisukrafturinn sjálfur virkar sem mikil örvun til okkar. Hvernig 

mun upprisna Jesú aðferð af því að ríkja koma í ljós? Ég er mjög forvitinn. 



Jesús hafði talað um aðferðina af því að setja eld í gegnum kraft Heilags Anda. Núna, verða kirkjurnar að 

taka ábyregðina fyrir fleirri sálum. Kirkjurnar og trúaðir sem hafa meðtekið þessa köllun verða að eiga 

eldinn sem DROTTINN setur. DROTTINN setur ekki bara einhvern eld. Hann hefur komið til að setja eldinn 

með orðinu sem getur verið notað í hernaði. Þess vegna, ef það er ekki kveikt í kirkjum og trúaðuðum 

sem eru kallaðir til að skuldbinda sig inní andlegan hernað af eldi sem DROTTINN hafði veitt, mun DROTTINN 

vera undir mikilli byrði. Þegar eldur DROTTINS kemur uppá mannkyn, þýðir þetta að geta fólks til að gera 

hluti eykst hundraðfalt, þúsund-falt og tíuþúsund-falt. Þegar kirkjurnar og einstaklingar meðtaka eldinn 

sem var gefinn af DROTTNI, munu þau taka þátt í kröftugum andlegum hernaði. Guð Faðirinn staðsetti mig 

enn einu sinni inní víðáttumikla alheiminn og talaði til mín. 

"Pastor Kim, þú munt núna meðtaka eldinn frá elskuðum Syni Mínum!" Þá skipaði Hann mér, "Líttu á 

barminn Minn". Svo ég leit án þess að hika. Barmur Föður Guðs var svo mikill og stór að það er engin leið 

sem við getum mögulega ímyndað okkur það. Svo ég leit fljótt. Edlur Guðs var yfirflæ ðandi frá barminum 

Hans. 
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Jóhannesarguðspjall 1:18 Enginn hefur nokkurn tíman séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi 

föðurins, hann hefur birt hann. 

Frá barmi Föður Guðs, kom eldurinn í mannformi. Það var Jesús. Jesús kom til jarðarinnar í holdi. Hann 

hafði komið til okkar í mannformi og út af þessari ástæ ðu var Jesús ekki eins óttalegur og Faðir Guð fyrir 

mér. Ég hafði skynjun af létti þegar ég sá Jesú. En það voru mín stóru mistök. Þetta skipti, Almáttugur 

Guð, DROTTINN talaði kröftuglega til mín með virðugleika. Með orðunum Sínum bergmálandi, sagði 

DROTTINN, "Ég mun skíra þig með logandi eldi! Með sterkri yfirlýsingu, helltu Hann út eldi. "Ú gh! Ó h, 

DROTTINN það er of heitt! Ú gh, heitt!" 

Frá líkama Jesú, helltust litir af djúprauðum eldboltum óstöðvandi niður á mig. Þessit eldboltar æ ddu 

hávaðasamt og hentu mér  inní fjarlæ ga alheminn. Eins og klumpar af bræ ddu járni, hitinn, innan í 

bráðnandi bræ ðsluofni, rúllaði ég of var hentur hér og þar innan um risa heitan suðupott sem var í 

alheiminum. Ó teljandi fjöldi eldstólpa á hreyfingu komu lifandi og vöfðust um mig. Eldstólparnir 

stormuðu mér þá í burtu. Þegar það var kveikt í mér, var ég ennþá fæ r um að heyra stöðuglega rödd 

Föður Guðs og Jesú. Þeir sögðu, "Þú verður að nota eldinn vel sem ég hef veitt þér til að bjarga mörgum 

sálum. Hagnýttu það vel til endans." Rödd Guðs hringdi innan brúnarinnar á eyranu mínu. 
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Eldurinn Veittur af Heilögum Anda 

Postulasagan 2:18,19 Jafnvel yfir þræ la mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda 

mínum, og þau munu spá. 19 Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og 

eld og reykjarmökk. 

Postulasagan 2:2,3 Varð þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, 



þar sem þeir vour. 3 :eim birtust tungur, eins og af eldi væ ru, er kvísluðust á hvern og einn þeirra. 

Matteusarguðspjall 3:11,12 Ég skíri yður með vatni til iðrunar, en sá sem kemur eftir mig, er mér 

máttugri, og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skíra yður með heilögumm anda og eldi. 12 

Hann er með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið 

mun hann brenna í óslökkvanda eldi" 

Ástæ ðan afhverju Þrenningar Guð skírir okkur með Sínum eldi er svo einföld að það gerir mann hissa. 

Ástæ ðan fyrir að gefa okkur þennan kraft af eldi er til að uppskera hveitið. Þegar eldur Heilags Anda er 

veittur til fólks, mun hveitið og hismið vera aðskilið. Eldurinn gerir aðskilnaðarverið. Þegar persóna 

meðtekur eld, mun margur mismunandi illur herafli sem veldur ósiðsamri synd og græ ðgi vera 

opinberaður. Þeir munu vera brenndir af eldinum þar sem persónan er gerð hrein. Í okkar dagleu lífum, 

hagnýtum við oft margar mismunandi tegundir tóla. Mörg þessara tóla eru gerð úr járni og það er 

sterkasta efnið. Til þess að nota einhverja járnvöru réttilega, verður hún fyrst að vera sett inní 

bræ ðsluofn gerandi hana rauðheita. 
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Enn fremur, verður það að vera bræ tt eins og vatn. Bara þá mun það vera réttilega mótað inní verkfæ ri 

eða ker sem er samkvæ mt ásetningi vinnumannsins. Þegar það kemur til að gera verk Guðs, bara af því 

að persóna á sterka trú þýðir ekki að hann/hún muni vera notuð. Jafnvel þegar persóna hefur veika trú 

og ef hann/hún er hitaður upp rauðheitur af eldi, mun hann/hún vera fæ r um að höndla hvað sem er 

réttilega. 

Jeremía 18:3,4 Og ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsisn, og var hann að verki sínu við hjólið. 4 Mistæ kist 

kerið sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker, eins og leirkerasmiðnum leist að 

gjöra. 

Við vitum öll að það er stór munur á milli þess að þekkja ákveðna persónu bara með því að líta á mynd af 

þeirri persónu, óljóst ímynda sér í gegnum að heyra um persóu, og mæ ta persónu. Þegar við lítum á 

persónu frá mynd mun andlit persónunnar ekki hreyfast eða tala. Það er ennþá ímynd. Þegar þú heyrir 

bara um persónu sem þú hefur aldrey seð, geta orðin sem eru skiluð til þín ekki verið fyllilega treyst af 

því að það gæ ti verið tilhneiging með fals upplýsingum. En þegar þu mæ tir persónu í persónu og 

samræ ðir, mun þessi raunveruleiki hjálpa þér að vita mikið um þá ákveðnu persónu. Það er það sama 

með okkur trúarlega líf af trú. Þegar samfélagið þitt við Guð verður persónulegt, mun það hjálpa þér í 

öllum hlutum lífs þíns. 

Heilagur Andi vinnur eins í gæ r og í dag. Guð hefur gefið skilaboð um komandi dagana af því hvernig við 

munum vera að vitna með logandi eldi í gegnum veraldlegu augun okkar og hvernig við munum 

raunverulega upplifa eldinn gagnlega. Og þessir hlutir eru að gerast innan Kirkju Drottins á daglegum 

grunni. Margt fólk segir að síðustu dagarnir eru spillt og vonlaus öld. En þetta er ekki satt. Á síðustu 

dögunum, munu himnesku hliðin vera opnuð og lokuð af trúarfólkinu með krafti og yfirvaldi. Ekki bara 

það, síðustu dagarnir munu vera fæ rðir af fólki af krafti og yfirvaldi og þau eru þau sem biðja 



örvæ ntingarfullt. 

Guð hefur þegar minnst á þetta í biblíunni. Hann lofaði okkur að Hann muni hella niðurSínum Anda uppá 

allt hold. 

Jóel 3:1-3: "En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt holt. Synir yðar og dæ tur munu spá, 

gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. 2 já, einnig yfir ræ la og ambáttir 

mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. 3 Og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu: blóð, eld og 

reykjarsróka." 
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Jesús kemut út frá barmi Guðs Föðurs frá eilífð. Heilagur Andi er sá sem kemur út frá Guði Föðurnum og 

Guði Syninum fyrir eilífð. Heilagur Andi er Andi Guðs. Þetta er guðfræ ðileg tjáning. En ég hef séð og 

upplifað Heilagan Anda koma út á milli Guðs Föðurins og Guðs Sonarins með mínum eigin augum 

fyllilega opnum. Hver er Heilagur Andi? Hann er einn af þremur persónum Guðhöfuðsins, Föðurins, 

Sonar, og Heilags Anda. Hann hefur sjálfstæ ðan persónuleika. Hann er Guð sem yfirflæ ðir okkur með 

Sjálfum Sér. Hann kemur til okkar líkt og vatn, olía, vindur, og eldstunga. Þegar þjónustan mín var föst og 

ekki að fara neitt, var hjartað mitt angrað og vafraði um. Á þeim tíma, hafði Guð talað til mín. "Hvenæ r 

sem þú kemur til kirkjualtarisins og biður, mun ég endurreisa alla hluti fyrir þig." Síðan þá, yfirgaf ég 

varla kirkjualtarið og hafði alltaf beðið. 

Þar sem Heilagur Andi sýndi Sjálfan Sig komandi út á milli Föðður Guðs og Sonarins, sagði Hann við mig, 

"Ég mun skíra þig með logandi heilögum eldi!" Þá Hann kom til mín með logandi eld sem var formaður af 

fínbeittu sverði. Svo ég spurði hann, "Gerðu það hjálpaðu mér að nota kraft Guðs Heilags anda fyrir 

verkið af því að bjarga sálum og að gera góða hluti. Ég þrái að nota það hvenæ r sem mér líkar að nota 

það!" 

Heilagur Andi veitti mér með kröftugum eldi eins og vindurinn og gjöf læ kningar. Þessi læ kningargjöf 

læ knar með endurhressandi tilfinningu. Að auki, veitti Hann mér gjöfina sem flæ ðir eins og kalt vatn sem 

kæ lir persónu. Það finnst eins kalt og foss sem er í dýpsta tparti fjallsins. Allan morgun, var ég liggjandi á 

rúminu mínu og meðtakandi skírnina af eldi frá Þrenningar Guði. Allur líkaminn minn var svitnandi. Það 

var svo heitt að ég gat ekki lengur borið það. Svo ég spurði Guð, "Guð! Gerðu það blástu vindinum sem 

er miklu kaldari en gola af loftræ stibúnaði!" Skyndilega, þegar Heilags Anda endurhressandi kæ landi 

vindur var skilaður til mín, byrjaði það frá fingurgómunum mínum og tám. á endanum, breiddist þessi 

endurhressandi svali vindur út í gegnum allan líkaman minn. Endurhressandi kaldi vindur Heilags Anda 

þurrkaði sveitta rúmlakið mitt og líkamann minn mjög fínt. Jafnvel þefurinn af svitanum mínum var 

farinn. 
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"Ó hhh! DROTTINN! Þakka þér svo mmikið! Aaaha! Hvernig getur þetta verið? Það er undralegt! DROTTINN, 

þakka þér mjög mikið!" Ég þakkaði Honum með endurtekningu. Ég var ekki fr um að vinna þyngdina af 

líkamspörtunum mínum þegar endurhressandi vindur Heilags Anda fór í gegn. Mér fannst ég svo léttur 



að ég gæ ti ekki fundið neitt þyngdarafl. Mér leið eins og fjöður. 

Sálmarnir 145:18-21 Drottinn er nálæ gur öllum sem ákalla hann, öllum sem ákalla hann í einlæ gni. 19 

Hann uppfyllir ósk þeirra er óttast hann, og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. 20 Drottinn varðveitir 

alla þá er elska hann, en útrýmir öllum níðingum. 21 Munnur minn skal mæ la orðstír Drottins, allt holt 

vegsami hans heilaga nafn um aldur og æ vi. 

Hvenæ r sem næ rvera Heilags anda kemur til mín í fyllingu, aðskilst sálin mín frá líkamanum mínum. En á 

sama tímanum, er ég fæ r um að finna tilfinninguna af líkamanum mínum. Hvenæ r sem sálin mín aðskilst 

frá líkamanum mínum, finnst mér það eins og ytra lagið af húðinni minni sé flysjað af frá líkamanum 

mínum og mér finns það eins og ég sjálfur smjúgi inní andlega sviðið. 
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Þrenningar Guðinn (Faðir, Sonur, Heilagur Andi) Skíri með Heilögum Eldi í Einu 

Hvernig get ég tjáð Guð Föðurinn, Guð soninn, og Guð Heilagan Anda sem ég hef upplifað á veg fyrir 

margt fólk til að vita, skilja, og fatta. En ég ákvað bara að treysta dómi fólksins fyrir því. Guð hefur sýnt 

Sjálfan Sig til mín, syndari með sérstaka aðferð. En það þýðir ekki að ég hafi séð öll atriðin af Guði 

Sjálfum. Það er engin mannvera sem getur fyllilega skilið Guð Sjálfan á persónulegu stigi. Þess konar 

persóna er ekki til á jörðinni. 

Þrenningar Guð hefur flýtt mér í burtu með stilk af heilaga eldinum. Guð Faðirinn, Guð Sonurinn og Guð 

Heilagur Andi gáfu mér kröftuga heilaga eldinn. Heilagi eldurinn gusaðist út í formi langs stilks. Þeir gáfu 

mér heilaga eldinn á sama tímanum. Þrír tvinnaðir eldstilkar vöfðu mig þá. Mér var hent inní endalausa 

alheiminn. Ég hef enga hugmynd hvernig veraldlegi líkaminn minn hefur þolað þetta allt. Sálin mín 

öskraði út óendanlega. 

Ég er mikill syndari og bara ekkert annað en maður. En þegar Þrenningar Guð hellti iður heilaga eldinum 

á mig, var ég svo þakklátsamur að mér leið eins og ég væ ri ekki veðrugur. Ég vissi ekki hvernig æ tti að tjá 

sterku þakklátsöamar tilfinninguna. Í raun, dirfðist ég ekki að tjá það. Svo ég sárbað Hann bara að drepa 

mig. Þegar sálin mín var liggjandi í alheimsrýminu, heyrði ég smáa rödd Föðurs Guðs. Faðir Guð var 

þegar sitjandi á hásæ tinu Sínu þar sem Hann talaði mjög mjúklega. 

"Elskaði Pastor Kim minn, þú hefur meðtekið mjög sérstakan heilagan eld. Þess vegna, ekki spilla trúnni 

þinni heldur haltust dyggur Mér til enda svo að mörgum sálum geti verið bjargað. Þú verður að yfirfæ ra 

þennan heilaga eld!" 

Þá helltust niður óímyndunarlegar nýjar gjafir inní barminn minn frá barmi Föðurs Guðs. Þessar gjafir 

höfðu mismunandi útlit. 
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Um leið og ég meðtók þessar gjafir, án þess að stöðvast, kom játning út af munninum mínum. "Ahhh 

Endurhressandi! Ó hhh hvernig gæ ti þetta verið guð! Ég lofa Þig Guð Almáttugur! Ég lyfti nafninu Þínu 



hátt að eilífu! Ég lofa þig DROTTINN! Ég eilíflega lofa Heilagan anda og Jesús!" 

Guð hafði útskýrt um verkið mitt og þjónust. "Þú munt verða skotmark ágreinings og deilna. Hverjum 

sem bölvar þér, mun Ég bölva! Hver sem kemur fram við þig eins og villutrúarmann, mun Ég dæ ma! Ég 

mun borga til baka þeim sem bera út ásakanir um þig! Hver sem dæ mir þig, ég mun ekki vera kjurr! 

Pastor Kim, ekki vera hræ ddur við þá. Ég mun borga til baka fyrir þín sæ rindi, sár, og svik!" Guð hafði 

talað óttaleg orð af því að borga þessu fólki til baka með reiði. Svo ég svaraði, "Drottinn, ég mun bara 

biðja. Ég mun bara biðja." 

Jesaja 66:15 "Því sjá, Drottinn kemur í eldi, og vagnar hans eru sem vindbylur, til þess að gjalda reiði sína 

í heift og hótun sína í eldslogum." 
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Kafli 6 Orð Drottins Frá Sumarrástefnunni 

1. Sumarráðstefnu Spádómurinn 

Skilaboðin Gefin Til Kvenkyns Þjóns af Jesú 

Elskaða dóttir Mín, Ég elska þig. Margir fjölmargir illir andar hafa gert þig strengjabrúðuna sína og spilað 

með þig fyrir svo lengi. En héðan í frá mun ég reisa þig og nota þig. Hvenæ r sem hendurnar þínar 

hreyfast, munu þeir sjúku vera læ knaðir. Ég mun reisa þig og nota þig. Þú munt yfirgefa heimalandið þitt 

og munt vera sent til lands af mörgum skurðgoðum. Elskaða dóttir mín, þú hefur yfirgefið mig fjölmörg 

skipti en veist að ég hef aldrey gefist upp á þér. Ég gæ ti aldrey sleppt þér. Þú ert Mitt fólk, þess vegna, 

gæ ti Ég aldrey sleppt þér. 

Veistu hversu mikið Ég elska þig? Þú ert dýrmæ ti fjársjóðurinn Minn á himnum. Fólkið Mitt mun vera 

endurreist í gegnum þig. Þú hefur mikla köllun af því að snúa þjóðinni til baka til Mín. Þjóðin mun snúa til 

baka til Mín í gegnum þig. Ekki vera hræ dd því að Ég er með þér. Ekki vera kjarklaus því að Ég er þinn 

Guð. Ég mun halda þér uppi með réttlátu hæ gri hendinni minni. Þú munt vera ljós fyrir Heiðingjana. Þú 

munt vera saltið og þú munt skila Mínu ljósi. 

Elskaða dóttir mín! Þú ert Minn kvenkyns þjónn. Ég hef staðsett þig í Mínar hendur sem Minn mikli 

kvenkyns þjónn. Þess vegna, munt þú ekki vera fæ r um að gera neitt ef þú einhvern tíman yfirgefur Mig. 

Þú munt vera að afreka Mitt verk þar sem þú hjálpar eiginmanninum þínum. Eiginmaðurinn þinn er líka 

Minn mikli þjónn. Ég hef mörg verk til að vera gerð í gegnum hann. Hann er Minn trúfasti þjónn. Ég strýk 

honum alla daga af því að hann er svo elskulegur. Eldur mun koma fram í gegnum hann, Minn þjón. 

Hann mun vera þjónustumaður af eldi. Þú munt vera hans sam-verkamanneskja til að afreka Minn vilja. 
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Elskaða dóttir mín, munnurinn þinner ekki þinn eiginn heldur Minn. Ég mun skila Mínum orðum og vilja í 

gegnum þinn munn. Ég lofa þér þessu. Ég mun blessa þig svo að þú munir vera í velgengni. Ég mun 

blessa börnin þín og ég mun afreka Minn vilja í gegnum þín börn. Ég elska börnin þín svo innilega. Á 



meðal barnanna þinna, mun þar vera eitt sem mun verða Minn þjónn. Ég mun senda Minn þjón til 

heimsins. Hún gæ ti verið ung einmitt núna þar sem hún fer í gegnum harðindi og hjartaverki en vegurinn 

mun vera opnaður mjög fljótlega. Ef hún gengur eftir þessum vegi, munu miklir hlutir gerast. Ég mun 

gera mrga mikla hluti í gegnum hana. Hún mun vera pastor fyrir næ stu kynslóðina. Hún mun vera 

spákona. Ég mun ekki gefa henni erfitt líf eins og þú heldur, svo ekki hafa áhyggjur af henni. Þú verður 

bara að trúa Mér fyrir henni og hennar lífi. Það er Ég sem er að vinna, ekki þú. Ég mun leiða. 

Kvenkyns þjónn: Elskaði DROTTINN minn, Faðir minn Guð, Þú hefur sent mig til Kirkju Drottins. Hvað er 

þinn vilja á þessu? Afhverju sendir þú mig hingað? Faðir Guð, hvenæ r sem ég heimsæ ki hingað, fagnar 

sálin mín! Það eru skipti sem ég vil koma hingað á daglegum grunni og þessi þrá magnast! 

Jesús: Ég hef leitt skrefin þin hingað. Líttu, jafnvel þessi staður hefur fáan fjölda af hveit og hismi. Þetta 

fólk gæ ti hafa komið hingað en þau hafa ekki opnað upp vegarstíginn sinn til hjartanna þeirra. Á þessum 

stað, er fólk sem á himnaríki og þar er fólk sem mun vera hent inní helvítis eld. Þú verður að hlusta mjög 

vandlega. Bara þegar þú lifir samkvæ mt Mínum vilja, munt þú fara inní himnaríki. Þessi sem gera ekki 

Minn vilja heldur vinna ranglæ ti í staðinn munu vera hent inní helvíti. Hlustaðu vandlega. Fólkið sem 

hefur komið hingað, hlustið mjög vandlega. Haldið Drottins dag heilagan. Gerið ekki nein viðskipti af 

persónulegu, auglýsingar,viðskipta, og/eða auglýsinga eðli. Ekki stela því sem er Mitt. Þráið þið að lifa 

heilbrigðu og góðu lífi eftir að stela því sem er Mitt? Afhverju eruð þið svona gröm að þið verðið að stela 

því sem er Mitt? Þessi sem stela því sem er Mitt munu ekki vera undanþegin frá því að fara til helvítis. Ég 

þrái að allir sem koma til þessa staðs að eiga himnaríki. 

Ég mun nota þjóninn Minn Pastor Yong Doo Kim alheimslega. Ég mun senda Pastor Yong Doo Kim til 

heimsins. Ég hef leitt hann til að skrifa serírnar af bókunu, Skíra með Logandi Eldi. Þessar bæ kur munu 

breiðast yfir allan heiminn. á meðal allra þeirra sem lesa þessar seríur af bókum og trúa, þessar bæ kur 

munu vera lifandi og mun vera bjargað. En þessir sem snúa bökunum sínum á þessar bókarseríur eftir að 

hafa lesið þæ r mun era hent inní bullandi pott helvítis. Ég mun útvíkka yfirráðasvæ ði elskuðu þjóna 

Minna. Eftir að Ég þjálfa ykkur öll lítið lengur hér (til fólks Kirkju Drottins), mun Ég vinna til að fæ ra þessa 

kirkju til stæ rri staðar. Ég vil að fólk Kirkju Drottins biðji. Biðjið, ekki vera hrist. Meðlimir Kirkju drottins 

verða að hlusta mjög vandlega. Margir Kóreskir pastorar munu ráðast á elskaðan þjón minn Pastor Yong 

Doo Kim. Þess vegna, verða meðlimir Kirkju Drottins að undirbúa sjálfa sig fyrir þessa komandi daga með 

bæ n þar sem þið eru vakandi. Ekki vera hrist. Þessir sem eru hér sem pastorar, djáknar, djáknur, og fólk 

ekki í yfirvaldsstöðu verða að verða lifandi skjöldur fyrir Pastor Yoong Doo Kim. 
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Hvenæ r sem Pastor Kim var að skrifa þessar bæ kur, hafði ég gripið hendina hans til að skrifa hana. Ég 

hafði hreyft pennann. Á þessum dögum, eru margar kirkjur að verða spilltar. Enn fremur, eru bæ nahúsin 

líka spillt! Kirkjupastorarnir eru fylltir með græ ðgi fyrir pening og ást af peningi til að fylla upp magana 

sína. f margir af þeim eru að taka peninga kirkjusafnaðanna þeirra! Elskaða fólkið mitt! Þið eruð að vera 

blekkt með endurtekningu af þeim en Ég veit og sé það allt! En jafnvel þótt þið hafið gefið peninginn 

ykkar og verið blekkt, þar sem ásetningurinn var að gefa það til Mín á Mitt altari, mun ég blessa ykkur. 

En tiltil þeirra þjóna sem hafa tekið peninginn munu vera dæ mdir stórlega og grimmilega! 



Og ég mun nota þennan kvenkynsþjón á útnefndum tíma. Hún mun sjá fjársjóðina á himnum og fallega 

svið himinsins. Enn fremur, mun ég sýna raunveruleikann og skæ ru sviðsmyndina af helvíti til þessa 

kvenkynsþjóns þegar hún hefur ennþá veraldlegu augun sín opnuð. Hún mun vera að tala um helvíti frá 

nýlegu stofnsettu smáu kirkjunni hennar. Í gegnum varir þessa kvenkynsþjóns mun hún tala um helvíti. 

Elskaði þjónninn minn, Ég mun nota þig sem kvenkynsþjón af eldi. Þú sárbæ nir til Mín um að þú vitir 

ekkert en það er ekki rétt. Ég er alltaf með þér. Ég mun hjálpa þér. Ég mun framkvæ ma mörg kraftaverk 

og undur í gegnum þig. Á réttum tíma, mun ég senda margt fólk til kirkjunnar þinnar. Ég vil að þú bíðir 

aðeins lengur. Þú verður að einbeita þér á Mér á meðan þú ert bíðandi. Hlutir sem þú hefur aldrey 

hugsað um munu gerast. Hlutir sem þú hefur aldrey ímyndað þér munu gerast. 
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DROTTINN Skammar Kóreskar Kirkjur 

Hvað æ tti Ég að gera? Hvað æ tti Ég að gera við núverandi Kóresku kirkjurnar í slíku ástandi? Kóresku 

pastorarnir eru leiðandi þjónustuna sína algjörlega öðruvísi frá Mínum vilja. Þeir kenna ekki boðorðin 

Mín og/eða kennslurnar. Þeir prédika ekki um Mig. Þeir kenna ónauðsynlegar kenningar og eru að gera 

þjónustu af mannstefnu. Pastorar kúga þvingandi fram pening frá kirkjusöfnuðinum þeirra með tíundum 

og fórnum. Fyrir sakir samfélags, eruð þið að óvirða Minn Dag, Sunnudag. Þið eruð mjög upptekin að 

útvíkka kirkjubygginguna í staðinn fyrir að næ ra kirkjufólkið. Ykkur er svo umhugað um að hæ kka 

heiðurinn fyrir sjálf ykkur. Í staðinn fyrir að vera til minningar um Mig, þið eruð mjög upptekin að vera til 

minningar um ykkar eigin afrek. 

Ég segi ykkur enn einu sinni, líf ykkar er eins og morgunþokan. Það er hérna stutta stund og svo er það 

farið. Það er ekki eilíft. Þegar það innra er allt spillt, hvað er gagnið af því að hafa stóra kirkjubyggingu? 

Haldið þið að mér muni vera þóknað ef þið hafið stóra kirkjubyggingu og að ég finni enga ánæ gju með 

lítilli kirkju? Þetta er ekki satt. Margt fólk lítur á ytra útlitið en DROTTINN lítur á hjartað. Hvernig get ég 

notað slíkt fólk eins og þetta? Hvernig get ég reist upp slíkt fólk eins og þetta? 

Hlustið mega kirkju pastorar! Munið eftir dögunum þegar þið stofnsettuð fyrst kirkjuna! Ef þið munið 

eftir þessum dögum, hvernig getið þið verið svo stoltir? Þið getið ekki verið svo hrokafullir! Ástæ ðan 

afhverju þið hafið vaxið til svoleiðis stæ rðar var út af gæ skunni sem Ég hafði veitt ykkur. Hvar er 

auðmýktin sem þið höfðuð sýnt Mér þegar þið voruð hungruð? Þið höfðuð leitað Mín með slíku hungri. 

Hvar er viðhorfið í að kalla út í gegnum bæ n dag og nótt? Núna, hugsið þið bara um sjálf ykkur og leitið 

mín bara fyrir ykkar eigingjörnu þarfir. Hver hafði klæ tt og fæ tt ykkur þegar þið voruð nakin og hungruð? 
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Var það ekki Ég, ykkar Jehóvah? Núna, hafið þið ekki Mig Jehóvah í hjörtunum ykkar. Hlustið þið sem 

hafið fyllt magana ykkar með peningnum sem var fórnað af kirkjusöfnuðunum ykkar! Hvað skortið þið að 

þið þurfið að girnast fórnir gefnar af kirkjusöfnuðinum? Hef Ég ekki gefið ykkur nóg? Hef Ég ekki heyrt 

bæ nirnar ykkar? Hef Ég ekki gefið allt sem þið spurðuð í bæ n? Hvað skortir ykkur þannig að þið verðið að 

æ fa illt? Þið voruð vön að leita bara Mín en núna hafa augun ykkar orðið myrkvuð af efnislegum hlutum 



og núna eruð þið bara gráðug fyrir efnislega hluti. Afhverju gefið þið titla eða stöður byggt á því hversu 

mikið einhver gefur pening? Það er verknaðurinn af því að kaupa og selja titla og stöður. Ú t af slíkum 

verknöðum, eru mörg sem hafa ekki trú eða hæ fni ákvarðaðir sem pastorar, öldungar, djáknar og 

djáknur. 

Bara út af því að þú hefur mæ tt í kirkju í langan tíma, heldur þú að þú hafið góða trú? Þetta er ekki satt. 

Bara út af því að þú hefur verið í kirkju í mjög langan tíma, heldur þú að þú sért hæ fur til að vera 

ákvarðaður með ákveðinn titil? Nei þetta er ekki satt. Þegar hjartað þitt er ekki gagnvart Mér, hvernig 

getur þú haldið að þú sért svo fullgildur til að meðtaka ákveðinn titil eða stöðu? Ö ll ykkar illu verk snúa 

kirkjunni Minni í einhverskonar viðskipti. Þessar kirkjur geta ekki sigrað á móti hliðum helvítis og ef 

kirkjan getur ekki sigrað á móti hliðum helvítis hvernig geta þau þá kallað sjálfa sig kirkju? Í biblíunni eru 

titlarnir og stöðurnar gefnar af vilja Guðs. Ykkar fjárhagur, efni, og árin af kirkjusókninni ykkar fullgilda 

ekki eða ákvarða ákveðinn titil eða stöðu. 
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Orð til Fólksins Sem Kaupir Titilinn og Stöðuna Af Pastor. 

Hlustið! Þessir sem hafa keypt titilinn sinn og/eða stöðuna sem pastor! Hver haldið þið að þið séuð? 

Hvernig dirfist þið að girnast stöðuna og titilinn sem getur bara verið gefinn af Mér! Er ekki tilgangurinn 

ykkar í að öðlast slíkan titil bara til að fylla græ ðgina ykkar? Ég þekki hugsanir ykkar og hjörtu. Þið hafið 

talað slóttuglega notandi kæ nu tunguna ykkar til að taka alla peninga kirkjusafnaðarins ykkar til að fylla 

upp magana ykkar og þið eyðileggið jafnvel heimilishöldin þeirra út af þessu. Hvernig eruð þið þá 

öðruvísi frá öðrum sértrúar pastorum? Dómurinn sem er á ykkar leið er mikill og þið munuð ekki vera 

fæ r um að bera það. Ykkur mun vera hent inní helvíti og þið munuð gnísta tönnunum ykkar. 

Drottinn talar um Kirkju Þjónustu (Tilbeiðslu) 

Haldið þið að Ég sé að meðtaka kirkjuþjónustuna ykkar? Af því að þið hafið hluti sem hafa ekki verið 

leystir á jörðinni, eru hjörtun ykkar ennþá steina landakur, þyrnarunnar, og vegarkantur. Ef þetta er 

tilfellið, hvernig er ég fæ r um að meðtaka tilbeiðslu/þjónustuna ykkar? Þið tilbiðjiið eins og Kain. Hjörtun 

ykkar eru ekki gagnvart Mér heldur gagnvart einhverju öðru. Tilbeiðslan ykkar er bara formfesta, hvernig 

get Ég meðtekið hana? Þið komið til kirkju bara fyrir sakir mæ tingar. Þess vegna, hef Ég aldrey þekkt 

ykkur! Ekki hugsa að Ég hafi meðtekið ykkar viðurstyggilegu tilbeiðsu/þjónustu? Þæ r voru gefnar með 

ógeðslegum tömdum vörum. Þið eruð að misskilja og haldandi að Ég hafi meðtekið það! Þið eruð bara 

að seðja sjálf ykkur! Þjónustan/tilbeiðslan sem Mér er þóknað og gladdur með er þegar þið gefið 

þjónustu/tilbeiðslu frjálst frá formfestu og þar sem það hefur verið leitt af Heilögum Anda. 

Þjónustan/tilbeiðslan sem skapar andrúmsloft af andlegri fögnun og hátíð. Hugsin um hvað er sönn 

tilbeiðsla og hvers konar tilbeiðsla sem Ég mun meðtaka. Leitið það uppi í biblíunni. (Jóhannesarguðspjall 

kafli 4) 
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Hjartað mitt verkjar svo mikið. Hvenæ r sem Ég lít í áttina að Kóresku kirkjunum. Verkjar hjartað mitt svo 



mikið.Hvenæ r sem Ég lít á fólkið tilbiðjandi Mig, er Ég svo hryggur. Mörg ykkar vitið ekki hvers konar 

tilbeiðslu/þjónstu Ég þrái. Ö ll ykkar eru föst innan í hefðbundinni og siiðvenjulegum vegi af tilbeiðslu 

þjónunstu. Ég meðtek ekki þessa tegund af tilbeiðslu þjónstu. Ég mun ekki meðtaka hana. Ég fyrirlít hana. 

Ég fyrirlít ess konar tilbeiðslu þjónustu mjög mikið! 

Í dag, afhjúpa Ég einhvað til Minn elskuðu karlkyns og kvenkyns þjóna. Pastor Yong Doo Kim hefur þegar 

skrifað niður innihaldið af því í sínum fyrr Skíra með Logandi Eldi bókum. Samt sem áður, er þar ennþá 

fólk sem neitar að trúa því á meðan það er fólk sem er viljugt til að trúa því. Ég finn ánæ gju þegar þið 

hafið andlega hátiðar andrúmsloft af tilbeiðsluþjónustu. Þegar þið eruð á hátíðarstað og/eða 

veisluumhverfi, munuð þið ennþá vera stíf með formfestu? Nei, þið munuð ekki!  Ég meðtek ekki 

tilbeiðsluþjónstu sem hefur form af formfestu heldur í staðinn, þrái Ég að meðtaka tilbeiðsluþjónustu 

sem er lifandi og sprengikraftsleg. 

Í himnaríki, er tilbeiðsluþjónustu andrúmsloftið það af fögnun og hátíð slíkri sem Kirkju Drottins. 

Andrúmsloftið er mjög gleðiðlegt! Himnaríki hefur tónlist, dans, og lög. Í himnaríki, spilar himneska fólkið 

Komungo (Kóresk hefðbundin harpa með sex strengjum), og spila Chang-gu (Kóresk hefðbundin 

tromma). Í himnaríki, mundu Faðir Min og Ég (Jesús) dansa saman og meðtaka dansinn af þeim heilögu. 

Við fögnum saman í himnaríki. Þetta er tilbeiðslan sem Ég þrái. Heyrið Mig fólkið Mitt! Vitið þið hversu 

fallegt það er? Ég þrái þessa tegund af tilbeiðsluþjónustu. Ég finn ánæ gju í þess konar tilbeiðsluþjónustu. 

Þetta er himnesk tilbeiðsluþjónusta. 

Í Kóreu, eru þar margar viðurstyggilegar tilbeiðsluþjónustur. Þegar prédikari prédikar jafnvel ekki um 

krossinn eða blóðið Mitt neitt meir. Hvernig getið þið sagt að þið eruð gangandi trúarlífi? 
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Þið pastorar eruð leyfandi safnaðarmeðlimum ykkar að vera barnir up af púkunum á daglegum 

grundvelli. Enn fremur, eruð þið leyfandi þeim að vera blekktir af þeim. Vitið þið jafnvel afhverju Ég hef 

dáið á krossinum? Vitið þið afhverju Ég hef fæ r ykkur í gegnum nnagla þjáningarinnar, stungunina, 

úthellingu blóðsins af spjótinu á síðunni Minni, og að verða að klæ ðast þyrnikórónu? 

Í Kóresku kirkjunum, prédika mínir elskuðu pastorar ekki og skila skilaboðunum um krossinn Minn og 

blóðið Mitt heldur í staðinn, tala þeir bara um blessanir lífsins. Þeir skila bara skilaboðum um hvernig á 

að vera blessaður. Án aðal kjarnans af skilaboðunum fagnaðarerindisins, hvað munu þessar blessanir 

gera ykkur? Hvað gott eru veraldlegar blessanir að vera ef þið endið upp í helvíti? Vitið þið hvernig 

hjartað Mitt verkjar þegar þessar sálir enda upp í helvíti? Pastorar hlustið mjög vandlega! Iðristi í nótt! 

Iðristi! Ef þið hafið ekki verið að prédika um fagnaðarerindið um krossinn og Mitt blóð, verðið þið að 

iðrast í nótt! Ef þið iðrist ekki, munuð þið ekki sleppa við dóminn af helvíti! 

Drottinn Viðvarar Fólk sem Fremur Hórdóm 

(Þegar Drottinn var að viðvara, neistaðist grimmilegur eldur frá augunum Hans) 

Það er svo margt hórfólk á jörðinni. Það er jafnvel hórfólk innan Míns húss, kirkjunnar. Og innan 

bæ nahúsana eru aukin með hórdómi. Hvernig gat það að fremja hórdóm og hórfólk verið að ásæ kja í 



kirkjunni? Djáknarnir og trúuðu mennirnir án yfirvaldsstöðu fremja skítuga verknaði. Verknaðurinn af 

hórdómi.... ekki bara það, jafnvel þjónarnir Mínir eru að fremja hórdóm án sannfæ ringar um sekt. Þeir 

eru að sýna öfgafull tilfelli af spillingu. 

Ég svaraði til DROTTINS, "Faðir, hvað æ tti ég að gera, hvað æ tti ég að gera?" 
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En Ég verð samt að nota þessa spilltu þjóna. Þegar Ég hugsa um veiku kirkjumeðlimina, hvernig þeir 

munu vera sæ rindin þegar þeir finna út sannleikann um pastorinn þeirra, verkjar hjartað mitt. Jafnvel 

þótt Ég vilji að núna dæ ma þessa pastora, er Ég að bíða eftir þeim að iðrast. 

Hlustið á Mig pastorar sem eruð að fremja hórdóm! Irðisti! Ef þið iðrist ekki, munuð þið ekki vera fæ rir 

um að lifa af á degi dómsins! Ef þið iðrist ekki, mun ég henda ykkur inní eldsgryfuna! Núna Pastor Yong 

Doo Kim, hlustaðu á Mig mjög vandlega. Þegar þú skrifar næ stu bókina, verður þú að leggja áherslu á 

þessa synd einu sinni meir. Þú verður að skrifa nákvæ mlega ástand Kóresku pastoranna þar sem þú 

flettir ofan af þeim greinilega. Þjónarnir sem lesa og iðrast munu koma lifandi, en þjónarnir sem hlusta 

ekki á Mig jafnvel eftir að lesa þessa bók munu ekki komast hjá dómi. Ég mun ekki láta þá komast upp 

með það! 

Drottinn sýndi mér virkilegt heimilishald af ákveðnum pastor. Þessi pastor leit út eins og hann væ ri á 

sínum fimmtugsaldi. Í nokkur ár, hafði hann leyniframhjáhald með einni af konunum frá 

kirkjusöfnuðinum sínum. En innan þeirrar kirkju, vissi engin af framhjáhaldinu hans með þessari konu. 

Frá því ytra, leit hann út mjög rólegur og blíður. Þessi pastor elskaði börnin sín mjög mikið. Hann leit út 

svo trúfastur fjölskyldunni sinni. Hann leit jafnvel út eins og hann elskaði og hlúaði að konunni sinni mjög 

mikið. En eftir nokkur ár inní framhjáhaldið, var sanni liturinn hans opinberaður og allur söfnuðurinn 

fann út um framhjáhaldið hans. Pastorinn afneitaði og varð svo reiður að hann endaði uppi berjandi 

konuna sína upp. Það var ráðist á eiginkonuna hans óendanlega og ofbeldisfult af pastornum. Á 

endanum, þjáðist hún þvílíkt hugræ nu streituálagi að hún hljóp burtu frá að heiman. Hún varð lítils 

háttar brjáluð og hún framdi sjálfsmorð með því að hengja sjálfa sig. 
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Frá stundinni sem hún framdi sjálfsmorð,er sálin hennar kvalin í helvíti. Í helvítis eldunum, öskraði sálin 

hennar hátt út lýsandi yfir, "Drottinn! Það er ósanngjarnt!! Ó h, ég er svo fokreið! Ég er svo fokreið!!!" 

Hún var hoppandi upp og niður þar sem hún öskraði í hárri rödd. Þar sem Drottinn grét dapurlega, 

"Elskaða dóttir Mín! Afhverju ert þú hér? Ó h~ elskaða dóttir Mín!" Hann var grátandi með henni þar sem 

Hann var horfandi á hana. 

Í hárri og hljómmikilli rödd, talaði Hann. Röddin var hræ ðandi. "Nema þjónninn sem hefur látið elskuðu 

dóttur Mína fá áfall, leiðandi hana til geðveikis, og láta hana fremja sjálfsmorð iðrast grimmilega með 

hjarta yfirbuguðu af iðrun, mun Ég aldrey fyrirgefa honum!" Drottinn ávítaði líka stórlega pastora sem 

hafa skilið og endurgifst svo auðveldlega án neinnar sekrar samvisku. Drottinn var fylltur með reiði á 

hvernig svoleiðis pastorar voru ekki sannfæ rðir sekir. 



"Það er sérstakur staður í helvíti þar sem spilltu þjónarnir Mínir fara. Þessi staður í helvíti er staðsettur í 

dýpsta parti helvítis. Þegar þeir koma, jafnvel ef þeir hafa séð eftir því sem þeir hafa gert, mun það vera 

of seint. Ég hef gefið þeim mörg tæ kifæ ri til að iðrast, en þeir iðruðust ekki. Þjónarnir sem iðrast ekki, Ég 

mun henda þeim inní hinu afar dýpt helvítis. Staðurinn hefur myrkur og refsingu. Þeir geta aldrey komið 

út. Þjónn minn Pastor Yong Doo Kim, Ég hef gripið varir þessa kvenkynsþjóns. Segðu Jósefi að vitna hver 

hefur gripið vararnar af þessum kvenkynsþjóni. Ég vil sýna þér. 
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Pastor Kim: Elskaði Jesús minn, afhverju verð ég að heimsæ kja helvíti daglega? 

Jesús: Afhverju, er það erfitt? 

Pastor Kim: Nei, en jafnvel þótt það sé aðeins erfitt að heimsæ kja helvíti daglega, er það þess virði. 

Jesús: Jafnvel þótt það sé sársaukafullt, munt þú verða að þola jafnvel meir af því að Ég mun taka þig til 

dýpri parta helvítis. Ert þú ekki sá sem Ég hef valið til að afhjúpa um hvað helvíti er? Ég hef ennþá marga 

fleirri hluti að sýna þér. 

Pastor Kim: Drottinn! Innan Kirkju Drottins, þar er sov margt fólk sem þú gæ tir tekið til helvítis. Gerðu 

það taktu það fólk til heilvíti líka! 

 Jesús: Nei. Ö ll af þeim er mín elskaða brúður. Veistu ekki hversu mikið Mér þykir væ nt um þau að þér 

meðtöldum? Takandi einn (Pastor Yong Doo Kim) er nóg nóg nú þegar. 

Kvenkyns þjónn: Ég sé þar eru margt himneskt heilagt fólk safnað saman. Abraham er jafnvel á meðal 

þeirra. 

Jesús: Ég hef hreinsað þennan kvenkynsþjón. Hún hefur verið ræ kilega hreinsuð. Ég hef klæ tt hana í 

hvítu. Ég hef klæ tt hana með blettalausa kjólnum mínum þar sem ég hef hreinsað hana. Hún mun leiða 

margar sálir til himnaríkis. Í gegnum þennan kvenkynsþjón, munu margir af Mínum aumkunarverðu 

kvenkynsþjónum öðlast styrk. Það eru svo margir kvenkynsþjónar sem eru að gera ólöglega hluti. Þessi 

kvenkynsþjónn sem þú sérð hér er sendur af Mér. Ég hef sent þennan kvenkynsþjón til þessa staðar 

(Kirkju Drottins) svo að hún geti verið þjálfuð og ekki oðrið spillt eða orðið illgjörðamanneskja. Á meðal 

margs fólksins hérna, eru það margir sem munu Ég mun sérstaklega kalla til að reisa sem þjóna. Þessir 

sem Ég hef sent til Kirkju Drottins hafa sérstaka áæ tlun. Þess vegna, hef ég leitt skrefin þeirra hingað. Ég 

þrái að þjónarnir sem eru hérna verði ekki spilltir sjálfir og verði hræ snari. Í þessum heimi, er þar svo 

margt fólk sem hefur verið blindað og myrkvað af því að elska pening. Þess vegna, spá þau þar sem þau 

eru leidd af falsandanum. Ég mun henda þessum þjónum inní stóra bullandi járnpottinn í helvíti. Þess 

vegna, hlustaðu mjög vandlega þjónarnir Mínir á þessum stað. Ég þrái að þið séuð leidd af Mínum krafti 

og styrk til að gera Mitt verk í staðinn fyrir að vera leidd af falsandanum. Losið ykkur við græ ðgina ykkar. 

Spurjið um Minn vilja. Spurjið hvað Ég vil. Greinið andana. Þegar þið meðtakið einhvað, verðið þið að 

greina ef ég hef gefið það til ykkar eða ef satan hefur gefið það til ykkar. Fals andarnir breyta sjálfum sér 

inní snákaform og vefja þjónana Mína. Þegar þetta gerist, spá þjónarnir Mínir falslega og ljúga. Þið verðið 



að greina það réttilega. Hvenæ r sem þjónn spáir skilaboðum frá Mér, mun hann/hún vera leidd/ur af 

Mínum krafti. Ég mun fara inní líkamann af Þjónunum mínum þegar þeir tala. Innan líka þjónanna Minna, 

starfræ ki Ég og verka með þeim. Mörg af ykkur segja að líkaminn ykkar sé musteri Heilags Anda, en vitið 

þið að svo mörg musteri af þjónunum Mínum eru að vera stolin og eyðilögð? Þið verðið að greina! Þið 

verðið að greina og vita hver er í musterinu ykkar! Það er að greina andana. 
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Mörg af Míni fólki eru fávís og vita ekki hvernig á að greina frá góðu og illu. Þjónarnir Mínir vita ekki hvað 

ég þrái. Þeir geta ekki greint frá góðu og illu. Hvernig geta þau kennt og fæ tt sauðina Mína þegar þau vita 

ekki einu sinni hvað Ég vil og þau hafa enga getu til að greina frá góðu og illu? Þjónarnir Mínir, þið verðið 

að greina hvað er gott go hvað er illt. Hjartað Mitt sæ risst mjög mikið þegar Ég sé þau blindu reyna að 

kenna og fæ ða sauðina Mína! Vitið þið hversu sárt það er fyrir Mig að horfa á fólkið Mitt að vera fæ tt og 

leitt af þessum sem eru blindaðir? Hlustið mjög vandlega þjónarnir Mínir hér þessum stað. Hvað Ég vil er 

að þið verðið fyrst að hafa andlegu augun ykkar opnuð. En þetta gerist ekki auðveldlega. Þjónn minn 

Pastor Yong Doo Kim hefur leitað mín með bæ n yfir og yfir aftur á næ turlegum grundvelli. Haldið þið að 

það sé auðvelt fyrir ykkur að troðast í gegnum inní himneska sviðið? Þjónar mínir, ekki þvaðra þegar þið 

biðjið. Þið verðið fyrst að vita skýrt hvað þið eruð að spurja frá Mér áður en þið hrópið út til Mín. Hef Ég 

ekki þegar talað til ykkar í gegnum orðin Mín að þið verðið að hrópa út til Mín? Þið eruð þau sem þurfið 

að vekja upp sofandi sálirnar. En mörg af ykkur eruð biðjandi til einskis með því að loka augunnum ykkar 

án þess að biðja réttilega. Þið eruð þau sem verðið að vekja upp sofandi sálirnar. Þið verðið að banka á 

sofandi sálirnar svo að þæ r geti skinið ljósinu. Hvað eruð þið að gera bara með því að loka augunum 

ykkar? Afhverju eru svo mörg ykkar sofandi? Þið segið að þið séuð biðjandi á ræ ðustólnum. En vitið þið 

að margir illir andar ráðast á ykkur með endurteknginu? Hvað Ég þrái frá ykkur er að fyrst verða brotin 

og vöknuð. Minn vilji er að Mínir þjónar fyrst veri opnaðir inntil andlegu hlutanna. Þið verðið fyrst að 

hafa andlegu augun ykkar opnuð. 
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Kvenkyns þjónn: Þakka þér Faðir. Þakka þér Faðir. 

Jesús: Þegar þú (kvenkyns þjónn) kemur til himnaríkis, munt þú dansa frammi fyrir mér. Þegar útnefndi 

tíminn kemur, munt þú labba á gullna stræ tinu. Ég mun taka þig til þess staðar þar sem Ég er. Elskaði 

kvenkynsþjónninn minn! Þú verður að vera trú Mér með lífinu þínu! Ekki lifa lífinu þínu samkvæ mt 

tilfinningunum þínum, heldur í staðinn, verðu þú að borða duglega orðin Mín. Þegar þinn útnefndi tími 

kemur, mun ég reisa og nota þig. Embæ ttið þitt mun opnast upp. Þegar sá tími kemur, mun margt fólk 

frá mörgum stöðum flykkjast inntil þíns staðar. Þú munt skila Mínu orði. Ég mun skila Mínum vilja í 

gegnum varirnar þínar. Hvenæ r sem þú skilar Mínu orði til þessara sem vita ekki hvert á að fara eða hvað 

á að gera, munu þau verða lifandi. Reykelsið Mitt mun koma fram frá þér. Ánæ gjulegt imlandi reykelsi 

mun vera tjáð í gegnum þig. Ég mun sérstaklega vera þér góðvild Mín elskaða. Ég mun klæ ða þig með 

fallegum kjól sem ég hef gert fyrir þig. Ég mun klæ ða þig með heilagleika og réttlæ ti. Ég mun klæ ða þig 

með fallegum kjól sem ég hef skreytt. Þú ert klæ dd skóm fagnaðarerindisins einmitt núna. 



Kvenkynsþjónn: DrottinnÉg get séð það1 Þeiir eru á fótunum mínum! Það lítur út eins og hefðbundnir 

Kóreskir sokkar! (Í Kóreu, köllum við þá beoseon). Þessir skór eru ekki vanalegir! Þessir beoseon skór líta 

út eins og þeir sem hátt stöðusettu ríkisstjórar af fornu forfeðrum okkar höfðu verið í. Þessir hafa verið 

settir á fæ turna mína! 
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Jesús: Þú munt vera að ferðast til margra satað klæ dd þessum skóm. 

Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn, þakka þér. Ég þarf fleirri mismunandi orð fyrir þessa kirkju. Ef þú talar 

aðeins meir og talar einfaldlega, mun ég vera þakklátur. 

Jesús: Pastor Yong Doo Kim. 

Pastor Kim: Já? 

Jesús: Hvað vilt þú gera? Þennan eftirmiðdag, hef Ég afhjúpað dýrmæ t leyndarmál til sonar þíns Jósefs. 

Ekki kvarta um daglegu heimsóknirnar þínar til helvítis af því að þegar heimsóknirnar þínar eru fullgerðar, 

munt þú ferðast jafnvel meir út í gegnum heiminn. Ég mun gera þig inní orðstíraðan heimsþjón. 

Pastor Kim: Hvað um eiginkonuna mína, Hyun Ja kang? 

Jesús: Veistu hversu þóknað Mér er með hana? Hún er Mín brúður og Mér er vel þóknað. Hún er svo 

elskuleg, svo elskuleg.... Pastor Yong Doo Kim, þjóninn Minn, þú hefur gifst górði konu. Líttu í kringum 

þig, það er engin eiginkona eins og hún. Hvar er eiginkona eins og hún? Ég hef bundið ykkur tvö upp 

saman til að nota bæ ði sem eld þjóna á þessum síðustu dögum. Ég, ykkar Guð, hef gift ykkur tvö. Sonur 

Minn Jósef mun gera meiri verk en Pastor Yong Doo Kim. Hann mun gera miklu meiri verk. 
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Kvenkynsþjónn: Jósef er þinn erfingi. Hann mun gera jafnvel meiri verk en þú. 

Pastor Kim: Má ég berja hann upp ef hann hlustar ekki á mig? 

Jesús: Ekki snerta hann. Hann er minn sonur sem hreyfir himneska hásæ tið. Hver getur snert Minn son 

sem hreyfir himneska hásæ tið? 

Pastor Kim: Drottinn, dóttir mín, Joo Eun vil líka verða pastor. 

Jesús: Hún hefur þegar meðtekið sína blessun þegar hún var í móðurkviðinu. Hún hefur meðtekið 

blessunina frá öllum uppsprettum, blessun kviðsins, og blessun landsins. Himnesk kóróna er staðsett á 

höfðinu hennar nú þegar. Gegnheili konungslegu vegurinn og vegur Síonar mun vera opnaður fyrir hana. 

Hef Ég ekki þegar talað þetta til þín að þú æ ttir að vita? Hvað meira viltu vita? 

Pastor Kim: Drottinn, fólkið af Kirkju Drottins er staðsett í efrið ástönd og hjartað mitt meiðist út af sumu 

fólkinu sem hefur fallið inní blekkingu. Þess vegna, yfirgáfu þau Kirkju Drottins. Hvað æ tti ég að gera við 



þau? 

Jesús: Sum munu snúa aftur í þeirra fyrrverandi ástand. En þar munu vera sum sem munu vafra þar sem 

þau eru leidd af illum öndum  og þau munu ekki koma aftur, heldur í staðinn, munu þau ráðast á 

sauðina Mína þar sem þau hafa dulbúið sjálf sig sem engil. Þau eru ekki fæ r um að sjá Mig af því að 

augun þeirra hafa myrkvast. Augun þeirra eru þakin með myrkri. Þau urðu strengjabrúður spilaðar af 

myrkri og er að vera leidd til að reika um stað til staðar. En Ég mun leyfa eitt síðasta tæ kifæ ri. Það er 

einhvað fólk sem mun snúa aftur en þar mun vera fleirra sem munu ekki snúa aftur. Elskaði þjónninn 

Minn, ekki láta hjartað þitt verkja. Þetta er ekki þitt vandamál lengur. Vandamálið hefur þegar farið 

framhjá. Þar sem þau hafa yfirgefið þig núa þegar, verður þú að gleyma því og láta það fara frá hjartanu 

þínu. Jafnvel þótt Ég jef gefið þeim mörg tæ kifæ ri, eru þau gripin af illu öndunum og þau geta ekki losað 

sjálf sig frá illu öndunum. Ég hef enga aðra leið til að hjálpa þeim. Þjónninn Minn, láttu ekki þetta málefni 

láta hjartað þitt í ferðast. Þú verður bara að biðja fyrir þeim. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn. Ég er að viðja fyriir 5,000,000,000,000 won (5,000,000,000 dollara). 

Ég er með alvöru að gera beiðni að ég gæ ti helgað sjálfan mig til að þjóna kirkjunni í kringum heiminn, 

senditrúboðana, og Kóresku kirkjurnar með fjárhag. Núverandi stæ rð kirkjunnar er mjög lítil. Svo ég er 

að biðja fyrir stæ rra landi um í það minnsta 100,000 pyong (um 82 ekrar) til þess að byggja fjölda 

tilgangaðstöður til að hjálpa fólki út frá erfiðu kringumstæ ðunum þeirra. Það mun vera staður til að 

næ ra andleg börn og til að meðtaka íbúa þjóðanna. Drottinn, gerðu það verkaðu þetta út og svaraðu 

bæ ninni minni með kraftaverki og krafti. 

Jesús: Ef þú þráir virkilega að öðlast það, verður þú að biðja meir. Illu andarnir munu koma eins og 

sveimur af engisprettum til að trufla bæ nirnar þínar svo að þú munt ekki öðlast það sem þú ert að spurja. 

þú verður að komast yfir hindranirnar og fæ rast áfram. Jafnvel þótt illu andarnir koma á þig eins og 

sveimur af engisprettum og bíflugum og jafnvel þótt það geti verið erfitt að komast yfir, verða þeir 

heilögu í Kirkju Drottins að hrópa út í bæ n meir en nokkurn tíman. Frá Kóreu og út í gegnum allan 

heiminn, mun penengur koma og auðugt fólk frá mörgum stöðum mun flykkjast til Kirkju Drottins. Ég 

mun hreyfast samkvæ mt Mínum vilja og þú munt vera vitni af verkunum Mínum að vera afrekuð. 

Himneska hliðið hefur þegar verið opnað. Hef Ég ekki svarað bæ ninni þinni jafnvel einu sinni? Ég hef 

þegar meðtekið bæ nina þína. Og þessir sem taka þátt í þessu verki munu meðtaka óímyndunarlegar 

blessanir himnaríkis og jarðar. 
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Pastor Kim: Elskaði Drottinn minn. Ég er mjög þakklátur fyrir Þína náð. Ég þrái að margir meðlimir Kirkju 

Drottins meðtaki afhjúpuð andleg augu til að vinna. En ég er að skorta í fjölda verkamanna. Gerðu það 

opnaðu víddina af andlegu dýptinni þeirra. Ég þarf fleirri verkamenn. 

Jesús: Margir eru ennþá í þjálfun. Ég mun smám saman og hóflega opna andlegu dýptina þeirra. Ég vil að 

þeir heilögu í Kirkju Drottins hlusti á Mig mjög vandlega. Jafnvel þótt Ég, Jehóvah Guð, er Guðinn af 



kæ rleikanum, þrái ég að öll ykkar þjóni Mér með lotningarfullum ótta og skjálfta. Jafnvel þótt Ég hef 

komið til þessarar jarðar í holdi og hafi dvalist með ykkur, skapaði Ég Jehóvah, alla jörðina, alheiminn, og 

alla veröldina með Heiminum. Ég þrái fyrir þá heilögu af Kirkju Drottins að vera á hnjánum sínum í fullri 

uppgjöf. Ég þrái að þið verið opnuð dýpra til að þekkja meiri verkin. Elskaði þjónninn Minn, ekki hafa 

áhyggjur. Þegar útnefndi tíminn kemur, mun Ég senda þig undirbúinn og þau trúföstu og þau munu vera 

hveitið. En fyrir núna, er Ég að sortera fólk út tíma til tíma. Og þessir sem hafa gert ákvörðunina þeirra til 

að gera þessa kirkju þerra heimili verða að hjálpa Pastor Yong Doo Kim og vinna með honum. Jafnvel 

þótt mörg ykkar eru í fjárhagslegum erfiðleikum og eruð að hafa erfitt líf, mun Ég blessa líf ykkar án þess 

að bregðast. Þessir sem hafa ekki þeirra eigin hús ennþá, Ég mun veita hús, og þessir sem eru að lifa í 

fátæ kt, ég mun blessa án þess að bregðast. Þessir sem eru að renna viðskiptum, Ég mun blessa viðskiptin 

þeirra. Konungsríki himinsins hefur verið að sæ kja öflugt fram og ofsafengið fólk er að ráðast á það. Ég 

vil að þauu heilögu  af Kirkju Drottins séu dygg með lífunum sínum! Ú t af því að ég hef svo marga hluti 

að gefa. Mun Ég gefa himnesku launin og blessanirnar af efnislegum hlutum til ykkar á jörðinni. 
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Ég vil að öll ykkar hlýðið Pastor Yong Doo Kim án nokkurra skilyrða. Ekki tala til baka, ekki kvarta eða 

nöldra, bara hlýðið. Þið munuð tala himnanna. Þið munuð verka og koma í veg fyrir að margt fólk fari til 

hevlítis og þetta verk mun breiðast út í gegnum allan heiminn. Fólkið frá Kirkju Drottinn verður alltaf að 

vera vakandi og biðja fyrir Pastor yong Doo Kim. Ekki óhlýðnast. Ekki kvarta og nöldra. Þegar útnefndi 

tíminn kemur, mun Ég blessa meðlimi Kirkju Drottins. Þessir sem yfirgefa ekki kirkjuna heldur haldast 

innan kirkjunnar munu vera blessaðir. 

Kvenkyns pastor: Pastor Kim, Drottinn hefur talað þessi orð til mín. Næ stum hver kirkja ákvarðar 

öldungana þeirra, djákna, og djáknur. En Guð hefur sagt að það er ekki hvað Hann þráir. Stolt 

öldunganna hefur náð til himna. Þegar þeir eru ákvarðaðir með titlana sína slíka sem öldungur, djákni 

og/eða djákna til að þjóna pastorunum, snúast þeir til að stjórna pastorunum þeirra og jafnvel kjósa 

atkvæ ði til að sparka pastorunum þeirra út. Þau gera pastorana óhæ fa með því að takmarka og stjórna 

verkinu þeirra. Í staðinn fyrir að hjálpa pastorunum sínum,eru þau að drepa pastorana þeirra. Þess vegna, 

vill Drottinn ekki að Kirkja Drottinns reisi upp öldunga. Drottinn sagði að Hann þráir fyrir þig að leiða 

þjónustuna óháð. 

Jesús: Fólk af Kirkju Drottins, hlustið mjög vandlega. 

Kvenkynspastor: DROTTINN sagði að þið verið að styðja Hans þjón, Pastor Yong Doo Kim, duglega. Ef þið 

sjáið vel um hann, sagði DROTTINN að Hann muni blessa ykkur án þess að bregðast. DROTTINN lofar 

ykkur að Hann muni veita blessanir. 

Pastor Yong Doo Kim: Elskaði DROTTINN minn, ef ég leiði eða renn þjónustunni óháð, helduru ekki að 

það gæ ti stofnað til vandamála? Samviskan mín er sannfæ rð fyrir að leiða þjónustuna óháð. En Drottinn, 

ég veit að þú þekkir hjartað mitt. (Í Kirkju Drottins er 60~80% af Kirkju fórnum og tíundum að vera notað 

til að styðja senditrúboða og fyrir velgjörðir.) 
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Jesús: Þú ert fínn Pastor Kim. Það sem þú gerir er hvað Ég vil. Ef fólk veit um kirkjufjárhaginn, munu 

margir vilja að skipta sér af og tala um það. Þú ert Minn þjónn. Þú verður að vera einlæ gur og dyggur. Þú 

þarft ekki að gefa fjárhagslega tilkynningu um kirkjuna til neins. ég er sá eini sem þú verður að tilkynna 

kirkjufjárhaginn. Fórnirnar eru Mínar og það var fórnað til Mín. Þegar fórnin er einu sinni staðsett á 

altarið, tilheyrir það Mínu. Hver getur skipt sér af og dirfst að segja einhvað um fórnina sem var gefin til 

Mín? Ég þrái að þú notir kirkjufórnina fyrir mörg góð verk. 

Pastor Kim: DROTTINN, mundir þú plís gefa einhver huggandi orð til pastoranna, eiginkvennanna þeirra, 

djáknanna sem hafa komið frá öllum svæ ðum landsins, trúboðanna, óþekktu kvenkynsþjónanna, 

þjónanna sem hafa stofnsett nýju kirkjurnar sínar, og fólksins sem hefur komið frá Bandaríkjum Ameríku 

til að heimsæ kja hér? 

Jesús: Ég elska öll ykkar mjög mikið. Elskuðu dæ tur heimsæ kjandi hér frá Bandaríkjum Ameríku, elskuðu 

karlkyns og kvenkyns þjónar sem hafa komið frá öllum svæ ðum landsins, Ég elska öll ykkar mjög mikið. 

Ég hef sérstaklega valið ykkur til að vera send hingað. Þið hafið orðið vitni af mörgum hlutum frá þessari 

kirkju. Jafnvel ef einhver persóna tilgreinir hluti til að hindra trúnna ykkar, ekki vera hrist af orðunum 

þeirra heldur einbeitið ykkur á Mér, ykkar Jehóvah! Þið verðið bara að einbeitta ykkar og fylgja Mér. ég 

þrái að öll ykkar verðið Mitt verkafólk. Ég þrái að öll ykkar verið verkafólk fagnaðarerindisins. 
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Ég hef mörg laun á himnum. Þess vegna, verðið þið að þola og vera þolinmóð. Ég þrái að þið komið beint 

til gimnaríkis í staðinn fyrir að meðtaka dóminn af eldi. Það er ekki mikill tími eftir. Þangað til á útnefnda 

tímanum, vil Ég að þið leitið duglega til að verða mín ker. Ég þrái að nota ykkur. Ég elska ykkur. Ég elska 

sérstaklega fólkið frá Kirkju Drottins og hvert ungt barn sem er hér. Ég elska öll ykkar innilega. Ég elska 

öll litlu smábörnin. Ég elska hverja og einustu sál sem hefur safnast saman hér á þessum stað. Þið 

einbeitið ykkur á Mér. Hvenæ r sem þið borðið Mín orð, ekki hugsa um það eins og rödd annars fólks 

heldur í staðinn, kannist við það sem Mína rödd. Í gegnum þjóðina, þar sem kirkjurnar hafa þjónustu, er 

Ég þar með þeim. 

Kvenkyns þjónn: Þakka þér, Drottinn. 

Pastor Kim: Ö ll vakningarmótin sem eru haldin í Kirkju Drottins eru ókeypis. Við spurjum ekki um neitt 

skrásetningargjald. Fólkið sem kemur að mæ ta á vaknigarmótin mun hafa ókeypis máltíðir. Allt er 

ókeypis. Drottinn, er þér þóknað? Hversu lengi verð ég að leiða endurvakningarmótin ókeypis? Kirkju 

fjárhagsmálefnið er ekki smávæ gilegt. Ég strita fjárhagslega hvenæ r sem ég held vakningarmót. 
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Jesús: Elskaði þjónninn minn, hlustaðu mjög vandlega. Ég fyrirlít kaupmennina sem líkar það að selja í 

Mínu Húsi til að ávinna sér pening. Ég mun hjálpa þér út með fjárhaginn. Ég mun hella niður fjárhagslegu 

blessununum. Ég mun gera Kirkju Drottins sem dæ mi til að láta Kóresku kirkjurnar verða til skammar og 



mun snúa þessum kirkjum á hvolf. Þú ert að gera stórkostlega Pastor Kim. Þú ert að gera mjög vel og 

Mér er þóknað. Mér er þóknað með Kirkju Drottins af því að þú ert að gera samkvæ mt Mínum vilja. 

Kvenkynsþjónn: Þakka þér Guð. 

Pastor Kim: DROTTINN, gerðu það blessaðu þennan kvenkyns þjón. 
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Jósef-Leyniklefi, Spádómur, og helvíti 

Þegar ég var að biðja, birtist Erkiengillinn Míkael til mín ríðandi á eldhesti.Erkiengillinn sagði, "Þú hefur 

verk að gera. Þú verður að fara að berjast á móti Lúsífer. Gerðu það settu á allt af Guðs eldherklæ ði." 

Svo nég setti á eldherklæ ðið og undirbjó sjálfan mig til að yfirgefa þar sem ég fór á eldhestinum. En 

þegar ég var um það að ríða af, sá ég kross sem var staðsettur fyrir aftan ræ ðustólinn logandi með eldi. 

Þá sá ég veg opnaðan í áttina að himnum. Fljótlega, flaug gæ ludýrið mitt, örninn frá himnum í áttina að 

mér í forminu af logandi elderni. Þá ég sá risastóran drega sem var stæ rri en stæ r jarðarinnar. Svo ég 

henti spjóti á drekann og stakk hann. Drekinn var skelltur aftur í áttina að ysta parts geymsins. 

Innan þeirrar stundar, var Lúsífer að undirbúa myrkrahest og stæ rðin af honum var óímyndunarlega stór. 

Til öryggis ef ég mundi vera áhyggjukvíðinn til að berjast á móti Lúsífer, stæ kkaði Drottinn mig eins 

stóran og Lúsífer. En þegar ég var að tapa bardaganum við Lúsífer, kom Erkiengillinn Míkael tafarlaust og 

tók mig til himnaríkis. Við hlið himnaríkis, sýndi ég englinum sem var að vernda hliðið himneska 

aðganginn minn. Ég fór svo inní himnaríki. Ég fór til hásæ tis Guðs og tilbað Hann. Þá, spurði ég Hann. 

"Faðir Guð, gerðu það veittu mér meiri kröftug vopn!" 

Hann svaraði, "Allt ín lagi. Farðu inní leyniklefa." 

Svo ég kom að klefa og þá sá ég tvo engla. Þeir voru umkringdir ljósi. Þeir voru klæ ddir fulla herklæ ði 

Guðs sem var gert úr ljósi. Í ljósklefanum, var það eina sem ég sá ljós. Ég hélt áfram að labba í áttina að 

endanum. Þegar ég náði afar enda klefans, sá ég altari. Á altarinu var staðsett fulla herklæ ði Guðs gert úr 

ljósi, sverð orðsins, brynja réttlæ tisins, belti sannleikans, og svo framvegis. Ég kraup niður frammi fyrir 

altarinu. Guð gaf mér alla partana af herklæ ðinu. 
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Guð Talar til Ungra Fullorðinna 

Guð talaði okkar ungu fullorðnu. Hann sagði, "Þegar þið biðjið í dag, biðjið kröftuglega. Iðristi á meðan 

þið biðjið og þá munuð þið hafa andlegu augun ykkar afhjúpuð. Þið munuð sjá andlegu hlutina og þið 

munuð vera að spá. Í dag er ykkar tæ kifæ ri. Á meðan þið eruð biðjandi, ekki opna augun ykkar. Ungir 

fullorðnir, þið munuð hafa tæ kifæ ri í dag, þess vegna biðjið. Þið munuð sjá sýnir og þessir sem eru gamlir 

munu dreyma drauma. Þess vegna, verðið þið að hrópa út á meðan þið iðrist!" 



Guð hafði leiðbeint okkur og þar sem við vorum í bæ n, kom Drottinn persónulega til mín og sagði, "Jósef, 

Ég hef einhvað að sýna þér." 

Svo ég svaraði til Hans með því að segja, "Já Drottinn." Og ég hlýddi. 

Jesús sýndi Helvíti 

Drottinn og ég vorum að haldast í hendur á meðan við vorum stefnandi í áttina að helvíti. Um leið og við 

fórum í gegnum myrk göng, birtust tveir göngustígar. Vinstri göngustígurinn var fyrir helvíti og hæ gri 

göngustígurinn var fyrir himnaríki. Göngustígur helvítis byrjaði út mjög breilega en varð þrengri þar sem 

hann hélt áfram. G0ngustígurinn varð mjög þröngur þar sem fólkið byrjaðiað falla af hliðinni af verginum. 

Hvernig sem er byrjaði göngustígur himnaríkis mjög þröngur en þar sem hann hélt áfram varð hann 

breiðari. 

Ég spurði Drottinn, "Drottinn, afhverju ertu að leiða mig til helvítis?" 

Drottinn svaraði, "Af því að það er svo margt fólk sem trúir ekki á helvíti. Þau trúa jafnvel ekki eftir að Ég 

hef talað um það. Þetta er ástæ ðan afhverju Ég er persónulega að taka þig til helvítis og Ég mun útskýra 

um helvíti. 

Um leið og við komum í helvíti, var ég fæ r um að finna hryllilega þefinn af líkunum. Lyktin af því var mjög 

ákafleg. Ég heyrðii grátin af fólkinu. Þau voru hrópandi spurjandi um að vera bjargað. 
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Helvíti Hórfólks 1 

Ég sá risa stæ rðar flösku sem var mótuð eins og kók flaska. Innan þeirrar flösku var útbúnaður til að mala 

og skera líkama fólksins í hluta. Púkarnir afklæ ddu fötin af konunum og mönnunum. Svo var þeim hent í 

flöskuna. Um leið og þeim var hent í flöskuna, voru líkamar þeirra skornir í hluta og malaðir. Hvert eitt 

þeirra var í ofsalegri kvöl þar sem þau öskruðu um hjálp. Drottinn hafði meðaumkun á þeim þar sem tár 

rúlluðu niður andlitið Hans. Þegar kvölin var fullgerð, var fólkið flutt til næ sta staðar. Þessi staður var 

fylltur með vatni gerðu úr eldi. Fólkinu var hent inní þetta vatn gerðu úr eldi. En líkamar þeirra 

endurmynduðust. Þegar líkamar þeirra endurmynduðust, var þeim hent inní eldsvatnið til til að vera 

kvalin allt yfir aftur. Fjöldinn af sálunum hafði líkama sína brennda. Þar sem líkamarnir brunnu, bráðnuðu 

þeir. Jafnvel í því aumkunarverða ástandi, voru þau fæ r um að öskra um einhvern til að bjarga þeim. 

Helvíti hórfólks 2 

DROTTINN Sýndi mér annan stað fyrir hórfókið í helvíti. Þessi staður var mjög einstakur. Ég sá kvalar 

útbúnað sem leit út eins og ísmalari. Púkarnir hentu fólkinu þennan útbúnað og möluðu þau. Líkamar 

fólksins voru rifnir í hluta og malaðir. Þau öskruðu sársaukafullt. Púkarnir söfnuðu öllum innri líffæ runum 

og möluðu þau. Púkarnir notuðu innri líffæ rin sem innihaldsefni fyrir eftirrétt fyrir sjálfa sig. 
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2. Orð Drottins 

Orð DROTTINS 1 

Ég elska ykkur börnin mín, ÉG ER Guð og ÉG ER DROTTINN sem stýri alheiminum. Ég hef sérstaklega valið 

ykkur öll. Ö ll loforðin og áæ tlanirnar sem ég hef gert í himnaríki mun vera afrekað í gegnum ykkur öll. 

Elskaði þjónninn Minn Pastor Yong Doo Kim, Elskaði trúi þjónninn Minn, Ég hef sérstaklega valið þig í 

þessari kynslóð. Eins og öll börn Guðs hafa skjálfað frammi fyrir mér, mun fólkið skjálfa á hnjánum þeirra 

frammai fyrir þér. Ég mun sýna Minn kraft í gegnum þig. Ég mun gera kraftinn Minn greinilegan í gegnum 

þig. Undraverðu hlutirnir af alheiminum og himnaríki munu vera afrekaðir í gegnum þig á þessari jörð. 

Krafturinnn Minn mun vera greinilegur út í gegnum allar þjóðir og ekki bara í Incheon borginni. 

Elskaði sonur minn, Minn sonur sem er þótt væ nt um, og Minn trúfasti þjónn, jafnvel ef þú hefðir 

hundruði lífsskeiða, veit Ég að þú mundi helga allt þitt líf Mér. Fyrir sakir nafns Míns, jafnvel ef þú þurftir 

að selja líf þitt og sál, mundi þú hafa gert það. Ég á líf þitt, sál/anda, og Ég elska þig. Kæ rleikurinn Minn er 

fram yfir skýringu. 

Ég mun sýna Minn kæ rleika (kæ rleika Guðs) í gegnum þig. Herafli myrkursins mun vera hristur í gegnum 

þig. Margir fjölmargir þjónar munu safnast saman í gegnum þig og fjöldinn mun vera svo mikill að  þau 

munu vera eins og korn af sandi. Þessir þjónar munu iðrast með tárum þegar þau koma frammi fyrir mér 

með hendurnar þeirra gefnar undir. Tárin af hjarta yfirbuguðu af iðrun munu vera yfirflæ ðandi. 
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Þegar Minni rödd er skilað í gegnum þínar varir, mun heilagi eldurinn koma niður. Þegar heilagi eldurinn 

kemur niður uppá fólkið, mun hann neyta upp hjörtu fólksins og heilagi eldurinn mun brenna burtu 

syndirnar innra með þeim. Mikla endurreisn heilagleikans mun eiga sér stað. Andinn Minn, Heilagur Andi 

mun vera kunngerður til alheimsins í gegnum þig. Heilagi eldurinn mun breiðast út í gegnum allan 

heiminn. á þessari öld og tíma, hef Ég valið þig og Minn vilji og áæ tlun mun koma til að gerast á þessum 

síðustu dögum. Ég mun daglega yfirflæ ða Mínum krafti uppá þig. Þú munt ekki bera út mitt verk með 

þínum eigin styrk heldur munt þú gera verkið með kraftinum af skaparanum þínum, Föður þínum, ÉG ER. 

Þú munt bera út verkið til enda. 

Ekki hafa áhyggjur af því að falla ollu af stolti. Ég mun halda og varðveita þig auðmjúkan. Gagktu með 

aðgæ tni svo að þú munir ekki falla. Margir andstæ ðingar munu vera reistir og þeir munu reyna að bera 

út ásakanir um þig og gleypa þig. Þeir munu tala móðgandi orð til að rífa þig niður í hluta. En þegar 

svoleiðis hlutir eiga sér stað, mun ég varðveita og halda þér. Ég mun faðma þig og vernda þig. 

Margir af Mínum þjónum og Mínu fólki mun kom til iðrunar í gegnum Skíra með Logandi Eldi bókunum. 

Fjöldi fólks mun iðrast. Þau munun meðtaka Mitt yfirvald og kraft. Þau munu öðlast lífið af himnaríki. Ég 

mun hella niður meira af Minni visku. Ég mun hella meira af Mínum krafti á þínar hendur. Ég mun 

kunngera undraverðu leyndarmálin í gegnum þínar varir. Fjöldi fólks mun vita að ÉG ER hinn lifandi Guð. 

Þau munu sjá Mig og vita að Ég er lifandi. 



DROTTINN af Kirkju Drottins er Sonur Minn Jesús. Höfuð Kirkjunnar er Sonurinn, Jesús og Hann mun 

persónulega stýra henni. Þessi kirkja mun verða í meiri velgengni. Sálirnar alls staðar yfir heiminum frá 

munu koma til að heimsæ kja þessa kirkju. 
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Kirkja Drottins mun meðataka svakalega stæ rðar byggingu. Þjálfunarstaðurinn mun vera útvíkkaður. 

Margir sem munu frátaka lífin sín fyrir þig munu vera reistir til að taka þátt í verkinu með þér. Þú munt 

sjá fólkið gefa lífin sín Mér. Ég mun senda fólk til að hjálpa þér. Þú munt vinna fyrir Mig daglega með 

gleðilegu hjarta og með hlátri. Ég mun varðveita heilsuna þína. Ekki hafa áhyggjur af heilsunni þinni af 

því að heilsanþín er í Mínum höndum. 

Pastor Yong Doo Kim, Ég vil að þú gerir trúfastlega og dyggilega öll verkin. ég mun opna og veita þér það. 

Ég mun hella niðut meira af miklum verkum uppá þig daglega. Þegar þú berð réttilega út hvert verkefni 

sem ég treysti þér fyrir, mun dýrð himnaríkis koma niður. Hásæ ti himnaríkis mun vera hreyft og þúsundir 

engla munu vera virkjaðir til starfa. Krafturinn mun koma uppá þínar varir og orðin af visku og opinberun 

munu vera kunngerð í gegnum þínar varir þar sem margs konar lífsorð munu vera kunngerð. Fjöldi 

læ risveina mun vera reistur í gegnum þig. Margir læ risveinar munu vera kunngerðir og útsendir út í 

gegnum heiminn. Eiginkonan þín er nánasti félaginn sem Ég hef gefið þér. Þú verðu að elska hana eins og 

þú elskar sjálfan þig og á þann veg sem Ég elska þig. Þú verður að tjá Minn kæ rleika þar sem þú faðmar 

hana. Hún mun vera nánasti félaginn þinn og hún mun hjálpa þér þar sem hún er nánasti félagainn þinn. 
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Orð DROTTINS 2 

Elskuðu synir mínir og dæ tur, Ég hef valið ykkur. Ég elska ykkur, þess vegna, hef Ég tekið upp krossinn 

fyrir ykkur. Viðurkennið þið Minn kæ rleika? Börnin Mín sem eru söfnuð saman á þessum stað, hlustið! 

Ég þrái að öll ykkar viðurkennið að Ég hef valið og elskað ykkur. Ef við hafið viðurkennt og meðtekið 

Minn kæ rleika, eruð þið sannarlega blessuð. Ég hef undirbúið kórónu lífsins svo að Ég geti veitt ykkur 

öllum hana. Ef þið fylgið Mér, þmunuð  þið fara inní ykkar eilífa heimili. Þetta mun vera ykkar val. Þegar 

þið ákveðið að fylgja mér, verðið þið að fylgja Mér til enda. 

Þegar Ég segi, "Komdu" með armana Mína víðlega opna gagnvart þér, verður þú að koma fljótt til Mín. 

Tæ kifæ rin koma ekki mjög auðveldlega. Það er tími fyrir ykkur að meðtaka náð. Þegar tíminn af 

hjálpræ ði kemur, verður þú að meðtaka hjálpræ ði. Þegar vítt opnu armarnir Mínir loka, Mun það vera 

enginn sem mun vera fæ r um að opna þá aftur. En þegar hendurnar mínar af blessun eru opnaðir, lyftu 

höndunum þínum upp í hátt og reistu rörddina þína hrópandi hátt út! Hendurnar Mínar af blessun munu 

koma uppá höfuðið þitt. Hendurnar Mínar af blessun munu koma uppá fjölskylduna þína og jafnvel 

afkomendurna þína. Ég mun fylla þig með bestu hlutunum. 
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Hlustið, þessir sem ofsæ kja Kirkju Drottins! Þessir sem bera út ákæ ru um Kirkju Drottins! Ég mun bölva 



ykkur! ÉG ER að fylgjast með ykkur! Elskaði þjónninn Minn (Pastor Yong Doo Kim) sem Ég hef reist í 

Kirkju Drottins, þjónn sem er trúr Mér með öllu sínu lífi. Ég hef sérstaklega valið hann. Ég vil að þið 

þjónið honum með tryggð og með öllu ykkar hjarta. Ef þið elskið Mig, vil Ég að þið þjónið honum mjög 

vel. Hann er þjónn af kæ rleika og þjónn af tryggð. Ef þið þráið að hlýða Mínu orði, þrái Ég að þið hlýðið 

orðunum sem voru kunngerð í gegnum Minn þjón. Ég mun senda hann til allra veraldarinnar. Ég mun 

bjarga þessari kynslóð í gegnum hann. Fjöldi þjóna munu koma til iðrunar með hjarta yfirbuguðu af iðrun 

og með tárum. Tárin munu fylla jörðina. Hertu og illkvittnis hjörtuðu þjónarnir munu koma og krjúpa 

niður frammi fyrir Mér í gegnum Pastor Yong Doo Kim. Ég mun hella niður kraftinum Mínum uppá Pastor 

Yong Doo Kim og heimurinn mun ekki vera fæ r um að þola það. Ég hef valið hann fyrir andlegan bardaga. 

Hann mun berjast á móti illu öndunum og ég mun bjarga Mínu fólki í gegnum Minn þjónn Pastor Yong 

Doo Kim. Mitt valda fólk hefur orðið spillt, þess vegna, lítið!! Þau eru að hlaupa í áttina að eldi helvítis!! 

Ég mun láta mitt fólk iðrast í gegnum Pastor Yong Doo Kim, Minn þjón. Þjónarnir sem hafa fyllt magana 

sína með vondum hvötum í staðinn fyrir að vinna fyrir Mig munu koma til iðrunar. En jafnvel eftir að 

hafa mörg tæ kifæ ri, ef þau iðrast ekki og í staðinn þessir sem verða þrjóskulega illkvittnir munu vera 

bölvaðir af Mér. Ég mun blessa bara þessa sem snúa frá þeirra vegum til Mín og iðrast með tárum. Minn 

valdi þjónn Pastor Yong Doo Kim mun upplifa mörg sæ rindi. Hann mun fara í gegnum miklar ofsóknir. 

Margir munu stinga hann og út af Mínu nafns sakir, munu vera bornar út ásakanir um hann af mörgum. 

Það mun vera frelsi og Ég mun vera gerður dýrlegur í gegnum Minn þjónn Pastor Yong Doo Kim. Ég mun 

reisa Mínar hendur og bölva þeim sem stinga, ofsæ kja, og koma á móti þeim sem Ég hef valið og 

samþykkt. 
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en ég mun reisa Mínar hendur til að blessa þessa sem blessa og biðja fyrir Mínum þjóni Pastor Yong Doo 

Kim. Ég mun blessa ykkur meira en þið hafið búist við. Ég mun blessa ykkur með tvöfeldni. Ég mun blessa 

ykkur með þúsundfeldi! 

Ég hef valið heimilishald Pastor Yong Doo Kims. Allir fjölskyldumeðlimir hans munu þjóna Mér. Þau hafa 

nú þegar gefið líf sín Mér. Ég hef meðtekið þeirra líf nú þegar og út af þau taka sig frá fyrir Mig, Mun Ég  

launa þeim með eilífu lífi. Þegar ég hreyfi þessa öld, mun hásæ tið Mitt, himneski krafturinn og yfirvaldið 

vera hreyft og Ég mun hella niður krafti og yfirvaldi. Hvenæ r sem Minn þjónn Pastor Yong doo Kim 

ferðast, mun undraverði eldboltinn koma niður í gegnum hann. og hvenæ r sem eldboltinn hellist niður, 

mun fólkið iðrast. Þau munu meðtaka kraftinn og margir þjónar munu helga líf sín Mér og margir þjónar 

munu vera reistir. 

Þið verðið að þjóna Mér með tryggð. Kallið út til Mín ykkar Guðs með öllum ykkar mæ tti og hjarta. Þá 

mun Ég hella niður undralegri náð sem heimurinn getur ekki gefið ykkur og þetta getur ekki verið borið 

saman við heiminn. Jafnvel þótt þessir hlutir geti ekki verið keyptir frá heiminum, hvenæ r sem þið 

spurjið og þar sem þið kallið út til Mín, mun Ég hella þeim niður an kostnaðar. 

Þið eruð blessuð börn. Þið eruð Mín elskuðu börn. Ég þrái fyrir öll ykkar að vera elskuð af Mér til enda. 



Þessir sem þola út munu metaka launin sín. Til þessara sem er borið út ákæ ru um og eru ofsóttir fyrir 

Mitt nafn, mun réttæ lið Mitt vera launað með eilífri kórónu sem er óspillanleg. Þessir sem eru ekki nískir 

um að setja áreynsluna sína til að þjóna Mér, þessir sem eruð fráteknir fyrir Mig, og þessir sem eru ekki 

nískir um að gefa sinn tíma Mér, Ég mun borga þeim til baka með hlutunum sem eru ekki fundnir í 

heiminum. 
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Ekki vera kjarklaus heldur í staðinn í gegnum þennan þjón sem Ég hef reist í Kirkju Drottins, verðið þið að 

verða eitt með þessum þjóni. Þá munuð þið stofnsetja alla hlutina sem Ég hef fyrirskipað á endatímunum. 

Þessir sem missa og fórna fyrir Míns sakir, þið munuð meðtaka eilífu hlutina til baka. Eins og Ég hef gefið 

Mitt líf fyrir ykkur, ef þið gefið Mér alla hlutina sem Ég hef gefið ykkur, mun Ég opna upp Mitt hásæ ti og 

himneska geymsluhúsið og þá mun Ég fylla ykkur ríkulega. 

Þess vegna, verðið þið að kunngera Mitt nafn því að þetta er mesta blessunin. Þessir sem hrópa út og 

þola út án þess að verða kjarklaus, Ég mun afreka marga hluti í gegnum þeirra líf. Mín blessun og Mitt 

loforð til ykkar mun koma til að gerast án þess að bregðast. Ég þrái fyrir ykkur að hrópa út til enda. Ég 

þrái fyrir ykkur að hrópa út án þess að verða kjarklaus. 

ÉG ER lifandi guð. Ég, ykkar Guð, hef kraft. Ekki reiða ykkur á þennan heim heldur verðið þið að reiða 

ykkur á Mig, ykkar guð. Ég mun vernda ykkur, Ég mun leiða ykkur. Ég mun tryggja framtíðina ykkar. 

Þessir sem trúa á Mitt orð eru blessaðir. En þessir sem hlusta á mitt orð og bera það út í verknað eru 

jafnvel meira blessaðir. Vinnið fyrir Mig til enda af því að Minn dagur er nálæ gur. Minn dagur dregst næ r 

en þið haldið. Ég mun koma þegar þið búist ekki við því. Þess vegna, lifið ekki fyrir heiminn heldur verðið 

þið að lifa fyrir Mig, ykkar Guð. Því að hlutir heimsins eru gagnslausir. Þessir sem þrá fyrir Mína eilífu 

hluti sem spillast ekki, Ég mun endurgjalda þeim með eilífum hlutum. 

Ég þrái fyrir eilífu blessanirnar að vera með ykkur. Þar sem þiið einbeitið ykkur á Guði blessunarinnar, 

verðið þið að trúa og biðja. Þið hafið meðtekið það nú þegar. Biðjið með trúartrausti og þið munuð 

meðtaka það án þess að bregðast. Þraið það og spurjið. Þessir sem þrá, Ég mun hella niður fyrir Mína 

dýrð1 Ég mun blessa ykkur. Ég mun blessa Kirkju Drottins. Minn sérstaki þjónn, þjónn sem hefur helgað 

líf sitt Mér! Ég mun blessa mitt þjón og heimilishaldið hans! Ég mun blessa þau með höndunum Mínum 

vítt opnum. 
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Orð DROTTINS 3 

Þessi syndugi heimur er stefnandi í áttina að dómi. En Ég þrái að bjarga Mínu fólki sem Ég hef mótað. 

Elskuðu börnin Mín Ég þrái að bjarga þeim jafnvel til enda. Þessir sem hafa eyru til að heyra Mína rödd 

eru blessaðir. Þessir sem hafa eyrun þeirra opnuð gagnvart Minni rödd munu heyra Mig. En þessir sem 

eru fylltir með græ ðgi heimsins munu ekki vera fæ rir um að heyra Mína rödd. Börnin mín, eruð þið að 

heyra Mína rödd? Þessir sem eru fæ rir um að heyra Mína rödd eru blessaðir. Jafnvel ef þið getið selt 

allan heimin, munuð þið ekki vera fæ r um að kaupa Minn kæ rleika. Ef þú kannast við það hvað Minn 



kæ rleikur hefur gert fyrir þig og hvað Minn kæ rleikur hefur gefið þér, mun þér vera endurgoldið með 

hlutunum sem munu ekki rotna í burtu. Þér mun vera launað með undalegum hlutum. 

Ég elska þig. Jafnvel þar sem Ég er núna sitjandi á hjásæ tinu Mínu, er ég að taka eftir þér. Ég er að taka 

eftir hverju orði sem kemur út af munninum þínum, hvert skref sem þú tekur, allt sem er í hjartanu þínu, 

og hverja einustu hugsun í hausnum þínum. Í hjartanu þínu, ef þú ert að öfunda aðra sem eru að þjóna 

Mér, ert þú að fremja synd með því að öfunda Mig líka. Þau sem missa Mig munu verða vansæ l, þess 

vegna, verður þú fljótt að iðrast... IÐ RAST! Þau sem iðrast ekki munu vera bölvuð. Þegar Ég lyfti 

höndunum Mínum, munég bjarga þeim sem setja hjörtun sín lotningarfullt frammi fyrir Mér og iðrast 

með eftirsjáandi hjarta. 

Hversu lengi munuð þið lifa lífunum ykkar fyrir magana ykkar? Hversu lengi munuð þið bara lifa fyrir 

fjölskyldurnar ykkar? Hversu lengi munuð þið lifa lífunum ykkar bara fyrir dýrðina af ykkar lífi? Líf er 

hégómi. Lífið þitt mun líða burtu bara eins og þetta. Það er ekki nema bara um stund. Þú verður að þrá 

og langa fyrir hlutina sem eru eilífir. Langaðu fyrir hluti sem eru eilífir. Ég, Guð, er eilífur. Eilífð er 

raunveruleg án þess að bregðast. Eilífir hlutir eru góðir. Þú verður að þrá með alvöru og spurja fyrir 

hlutina sem munu ekki rotna í burtu. Þú verður að sleppa hlutunum sem munu rotna. 
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Er það einhvað sem mun ekki rotna sem er til á jörðinni? Ef þú gerir Mína hluti að hégóma, jafnvel ef þú 

væ rir að vera hreinsaður frá syndunum þínum og jafnvel ef þú hefðir meðtekið hluti frá Mér, mun allt 

verða hégómi. Auðæ fin þín og velgengni mmun verða hégómi. En ef Ég lyfti höndunum Mínum og tek 

hald á lífinu þínu mun líf þitt verða dýrmæ tt. Ef ég blessa lífið þitt, mun lífið þitt verða hátt og göfugt. Ef 

Ég blessa lífið þitt, mun lífið þitt skína. Lífið þitt mun skína eins og stjarna í skýjahimninum. Þú munt 

skína um eilífð. Elskuðu synir Mínir og dæ tur, ég er kallandi út til ykkar með brennandi kæ rleika. 

Elskuðu synir Mínir og dæ tur, komið frammi fyrir Mér með hendurnar ykkar fyllilega uppgefnar. Jafnvel 

þótt lífin ykkar gæ ti verið erfið/þung núna, eru þau mjög létt og auðveld fyrir Mér ykkar Guði. Elskuðu 

synirir og dæ turnar Mínar, þið verðið að þrá Mig. Allt er innra með Mér. Innra með Mér, þar er gleði, 

frelsi,, friður, hlutirnir sem munu ekki rotna heldur vera blessaðir. Hlutirnir í þessum heimi munu 

bregðast ykkur og það eina sem það getur boðið ykkur er ekki nema tímabundin ánæ gja. Hlutirnir af 

þessum heimi munu láta ykkur rotna burt eins og eilífur brestur og þessi heimur mun ykkur inní einn 

eilíflega bölvaðann. 

Ekki stefna í áttina að þessum heimi, heldur í staðinn, verðið þið að hlaupa til Mín dýrlega ljóssins. 

Hlaupið til Mín! Hlaupið hratt til Mín! Ef þú labbar munuð þið vera hrösuð af hindruum heimsins. En þau 

sem þrá og hlaupa hratt til Mín munu vera vernduð af Mér ykkar Guði. Jafnvel þótt þar séu hindranir í 

þessum heimi, mun Ég hjálpa ykkur að komast hjá þeim. Ég mun taka hindranirnar út af ykkar vegi. 

Jafnvel ef það er gryfja bíðandi fyrir framan veginn ykkar, mun Ég þekja þá gryfju svo að þið munuð ekki 

falla. Ó væ ntu undursamlegu blessanirnar og náðin mun koma uppá þau sem koma frammi fyrir Mér, 

ykkar Guð. 
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Mörg ykkar eruð að líta niður á Mig. Þið trúið ekki á Minn kraft. Þau mest fávísu eru þau sem trúa ekki á 

Guð og trúa ekki á Hans kraft. 

Þau sem trúa á Mig eru þeir sem eru álitin vitur. Þau sem trúa á Minn kraft eru vitur. Þau mest vansæ lu 

eru þau sem trúa ekki á Mig. Ef þú trúir á Mig, munt þú vera blessaður. Ef þú trúir á Minn kæ rleika og 

viðurkennir hann, munt þú vera blessaður. Ég mun blessa og fylla þig með öllum hlutum heimsins og Ég 

mun fylla þig með hlutunum sem rotna ekki. 

Þú verðið að ekki sóa tíma. Heldur í staðinn, fylgja og grípa rétta tæ kifæ rið notandi tímann þinn til að lifa 

lífinu þínu fyrir Mig, þinn Guð. Ekki bara þjóna Mér með vörunum þínum með því asegja að þú viljir lifa 

fyrir Mig. Þú verður að þjóna Mér með öllu þínu hjarta. Eins og Ég sagði áður, verður þú að þjóna Mér 

með öllu þínu hjarta og karakter. Ef þú lifir af trú, munt þú ekki meðtaka refsinguna af helvíti og þú munt 

ekki meðtaka eilífa fordæ mingu. 

Þau sem trúa á Mig munu fylgja Mér til enda, viðurkenna Minn kæ rleika, erfiða fyrir Míns nafns sakir, 

verja viljug til að vera ofsótt og hæ ðst að fyrir Mig, ykkar Guð. Ykkur mun vera umbunað með mörgum 

launum. Í húsinu Mínu, eru þar mörg undraleg laun undirbúin. Þau eru hlutir sem munu ekki rotna. Þið 

verðið að biðja til að meðtaka allt það sem Ég hef undirbúið fyrir ykkur. Ekki bara þrá það heldur verður 

þú að þrá það með miklum ákafa. Ég mun hella niður hlutunum sem Ég hef undirbúið til þeirra sem þrá 

með miklum ákafa. Ég vil að þið erfiðið fyrir þessi laun. Það munu vera engin laun til þeirra sem erfiða 

ekki. Þið verðið að erfiða fyrir Mig. Ég, ykkar Guð, er lifandi. Ég er að blaða niður öll ykkar erfiði og verk. 

Ég er að skrá niður öll ykkar erfiði og verk í gegnum englana. Ég mun borga ykkur út af ykkar erfiði og 

vinnu. 
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Þið lötu þjónar! Þið verðið að fylgja Mér með því að enduröðlast meðvitundina ykkar. Reiðin Mín er 

yfirvofandi og hún hefur komið rétt fyrir ofan höfuðin ykkar til þeirra sem gera hluti samkvæ mt reglu 

heimsins og samkvæ mt lögmálinu.Jafnvel þótt Mín reiði er mjög yfirvofandi eins og það hún hafi þegar 

komið fyrir ofan höfuðin ykkar, þar sem þið eruð undir bölvuninni af reglu heimsins, lögmálinu og öllum 

lagaboðunum, hafið þið orðið óskynjandi og þið iðrist ekki. Hjörtun ykkar urðu svo hert að þið urðuð 

þjónar djöfulsins. Þið munuð meðtaka kvalir helvítis. 

Þið verðið að þjóna Mér með hjarta af lotningarfullum ótta og skjálfta. Ekki halda að þið munuð koma til 

eilífs heimilis í himnaríki. Bara fólkið sem er viðeigandi til að meðtaka Mitt eilífa heimilisem þeirra 

arfleifð er fólkið sem hefur erfiðað og unnið fyrir Mitt nafn og fólkið sem hefur hlýtt gerandi hlutina 

samkvæ mt Mínum orðum. 

Eins og flest ykkar hugsa, bara af því að þið hafið meðtekið Mig og verið hólpin í fyrst þýðir ekki að þið 

eruð algjörlega hólpin. Bara þegar þú réttilega trúir á Jesú, munt þú Meðtaka eilífa arfleifð. Þú verður að 

iðrast með öllu þínu hjarta. Þuð verður að iðrast með tárum. Þú verður að iðrast með hjarta yfirbuguðu 

af eftirsjá. Þú verður að iðrast fyrir veginn sem þú hefur lifað lífinu þínu með brotnu hjarta. Jafnvel núna, 



er það ekki of seint. Jafnvel núna, bara ef þú iðrast, mun Ég gefa þér tæ kifæ ri til að meðtaka hjálpræ ði. 

Ég mun leyfa tæ kifæ ri af því að meðtaka hjálpræ ði. Gríptu tæ kifæ rið þegar Ég gef þér það. Auka tæ kifæ ri 

dvelja ekki á einum stað bíðandi eftir þér. Þegar það er einu sinni farið, munt þú ekki vera fæ r um að 

grípa það. 
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Ekki renna viðskiptunum þínum bara til að fylla magana ykkar. Heldur í staðinn, verðið þið að renna því 

fyrir Mig. Þau sem renna viðskiptum bara til að fylla upp magana sína, Ég mun setja viðskiptin þeirra 

undir gjaldþrot. En þau sem renna viðskiptunum fyrir Konungríki Guðs, Ég mun blessa þau margfalt og 

blessanirnar munu fara niður í gegnum kynslóðirnar þeirra...... 

Þegar þú ákveðið einu sinni að fylgja Mér þínum Guði, munu hlutirnir af heminum reyna að láta þig 

hrasa. Ef þú þjónar Mér, ef þú þjónar Mér með öllu þínu hjarta, munt þú upplifa ofsókirnar frá þessum 

heimi. Heimurinn mun hata og hann mun reyna að láta þig hrasa. En bara ef þú manst og heldur fast við 

Mig, mun Ég halda þér þétt. Hendurnar Mínar eru alltaf í stefnandi í áttina að ykkur en afhverju eru 

ykkar hendur stefnandi í áttina að heiminum? Jafnvel þótt Ég þrái að umfaðma ykkur í mínum örmum, 

hafið þið hrakið burt minn barm og þið eruð hlaupandi í áttina að heiminum bara til að fylla magana 

ykkar og fyrir dýrðina af ykkar eigin lífum. 

Tíminn er nálæ gur. Innan þessa synduga heims, verðið þið að iðrast fljótt og snúa til baka til Mín. Í 

þessum heimi, munu kröftugu bölvanirnar sem gera mann átakanlega hissa sem þið hafið aldrey hugsað 

um vera leystar. Þæ r munu koma mjög sterkt. Fordæ mdu bölvanirnar sem fólk er ekki að búast við munu 

vera leystar. Ef þú trúir ekki á Mig, ef þú reiðir þig ekki á Mig þinn Guð, munt þú meðtaka þessar 

hörmungar og bölvanir saman með heiminum. Þið verðið verðið að reiða ykkur með alvöru á og treysta 

Mér. Ég er að tala einn eitt skipti. Bara þegar þú reiðir þig með alvöru á Mig, mun Ég hella niður öllum 

hlutunum. Ekki nöldra eða kvarta, þú verður alltaf að vera þakklátur. Þau sem eru þakklát munu vera 

blessuð. Þau sem eru þakklát munu meðtaka eilífa gleði. Afkomendur þeirra þakklátu munu vera 

blessuð. 

Streitist á móti djöflinum. Annars, mun djöfllinn gleypa ykkur í sig. Þið verðið að hrópa út til mín á 

daglegum grunni og þið verðið að reiða ykkur á kraft Guðs. Ég mun eyðileggja djöfulinn fyrir ykkur. Þegar 

djöfullinn reynir að sæ ra ykkur, mun Ég bjarga og Ég mun halda ykkur þétt. 
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A þessum degi og öld, er Kirkja Drottins kirkjan sem Ég hef valið. Hver sem ofsæ kir kirkju Drottins mun 

vera bölvaður af Mér. Ég mun bölva þeim sem ofsæ kja og bera út ákæ rur um Minn sérstaka, trúfasta, 

þjón og sem er hlúað að með væ ntumþykju. Þjón sem Ég hlúi að með væ ntumþykju með öllu Mínu 

hjarta og þjón sem ég hef reist í Kirkju Drottins. Ef þú ofsæ kir og berð út ákæ rur um þjónin Minn, jafnvel 

heimilishaldið þitt mun vera bölvað. Þú verður að skjálfa í lotningarfullum ótta. Þú munt verða vitni af 

Mínum orðum koma til að gerast. Ég, Guðinn af reiði, Ég Guðinn af dómi, mun breiða armana Mína til 

hliðanna og þá mun Ég dæ ma með rétti og réttlæ ti. 



Hlúðu að með væ ntumþykju minn elskaða þjón. Hlúðu að með væ ntumþykju þann sem Ég hlúi að með 

væ ntumþykju líka. Ef þú hlúið að honum með væ ntumþykju, mun Ég blessa þig. Þú verður að hlúa að 

með væ ntumþykju Minn son og Minn þjón með öllu þínu hjarta sem Ég hef blessað. Hann er sá sem Ég 

hef veitt alla hlutina til að blessa. Hann er sonur sem Ég hlúi að með væ ntumþykju með öllu Mínu hjarta 

og hann er sonur sem er eftir Mínu hjarta. Þú verður að þjóna honum. Þú verður að vera sameinaður í 

einum huga með honum og afreka vilja Guðs gagnvart þessum heimi. Hversu lengi munuð þið vera 

afbrýðisöm og öfundsjúk? Ahfverju eruð þið svo áhyggjufull um hver mun gera greinilegan eða hafa 

meira Mínum krafti? Afhverju eruð þið að bera saman hvort annað? Hversu lengi munuð þið reikna út 

fyrir aftan bök hvors annars! 

Mín náð, miskun og meðaumkun mun koma uppá hvern sem Ég vel í gegnum mitt einveldi. Ekki bera 

saman náð, miskun, og meðaumkun sem þú hefur meðtekið frá Mér. Heldur í staðinn, verður þú að þrá 

þau jafnvel meir með þakklátu hjarta. Ég mun hella þeim niður til þín. Ykkar Guð, ÉG ER, sá sem hefur 

leitt illkvitna fólkið af þessari kynslóð upp til þessa dags. Ég hef leyft þeim tæ kifæ ri til að iðrast svo að 

þau geti verið notuð og verið blessuð af Mér. 
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Ég mun veita sérstakt tæ kifæ ri til þeirra sem koma og jafnvel heimsæ kja eitt skipti til Kirkju Drottins. 

Hver sem hafnar þessu tæ kifæ ri mun missa ríkulegu blessanirnar sem Ég hef fyrir þau. Þið verðið alltaf 

að biðja fyrir þjóni sem Ég hef reist fyrir Mitt konungsríki. Þið verðið að útvíkka Mitt konungsríki. ið 

verðið að vera notuð til að bjarga þessari kynslóð. 

Ég hef stórkostlegan vilja fyrir Minn þjón (Pastor Yong Doo Kim). Ég hef stórkostlegan vilja. Hlutirnir sem 

Ég hef munað eftir á Mínu himneska hásæ ti munu vera afrekaðir á jörðinni og það er Minn einkaréttur. 

Ég mun bera það út í alheiminn fyrir Minn þjón sem er hlúað að með væ ntumþykju. Þessir sem reyna að 

stoppa þetta verk, Ég mun reisa reiðihendurnar. En þessir sem hjálpa þessi verki, Ég mun hjálpa þeim 

með Mínum blessunarhöndum. Ég vil að öll ykkar verðið eitt eins og Guð Faðirinn, Guð Sonurinn, og Guð 

Heilagur Andi eru eitt. Ég vil að öll ykkar verðið eitt. Djöfullinn mun reyna að aðskilja ykkur algjörlega. Þið 

verðið að vakna upp og þið verðið að vera í bæ n allan tíma. Ö ll ykkar verðuið að vera sameinuð með því 

að halda ykkur fast við Mig. Ég mun blessa kirkjurnar sameinaðar í einum huga. 

Kirkja Drottins mun trúfastlega bera út Mitt útnefnda verkefni sem er gefið þeim. Kirkjan mun gera 

greinilega Mína hæ stu dýrð. Á þessum degi og öld, mun Kirkja Drottins bera út undralega 

sendiför/útnefnda verkefni með svakalegum krafti. Enginn mun vera fæ r um að stoppa það. Ég, Jehóvah, 

Guðinn af krafti og yfirvaldi mun bera út þetta verk fyrir Kirkju Drottins og Minn þjón með því að virkja 

Minn kraft og yfirvald. Þau sem reyna að stoppa og hindra þetta verk munu falla. Vinnið saman, það er 

Minn vilji. Þið verðið að þjóna Minni kirkju, ykkar Guðs kirkju. Ekki þjóna kirkjunni fyrir sjálf ykkur en ef 

þið þjónið kirkjunni fyrir Mig ykkar Guð, mun Ég fylla og útvega marga hluti fyrir kirkjuna. Ég mun útvega 

og þið munuð ekki skorta. 
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Kirkja Drottins mun stórlega aukast og kirkjan mun koma til hvers lands í heiminum. Í gegnum Minn þjón 

(Pastor Yong Doo Kim), munu fjölmargir læ risveinar vera reistir, kunngerðir, og sendiboðaðir. Margir 

þjónar munu vera reistir og þau munu hæ tta lífinu sínu fyrir mína dýrð. Þau munu vera sameinuð sem 

eitt til að bera út Mitt dýrmæ ta verk. Svo þið verðið að biðja mikið svo að þið munuð vera eitt af þessu 

fólki til að vinna saman. Ég mun sjá um allt ykkar líf ef einhvert ykkar kemur inní Mína kirkju. Ég, ykkar 

Guð sver að ef þið viðurkennið Mig, mun Ég blessa ykkur án þess að bregðast. 

Þið eruð ókepnishæ f en Ég er keppnishæ fur. Ekki reiða ykkur á ykkur sem eruð ókeppnishæ f. Ekki reiða 

ykkur á ykkur sem eruð fávís. Þið verðið að reiða ykkur Mig sem er almáttugur. Ég mun leysa öll 

vandamálin. 

Hlustið, þeu sem eru kjarklaus. Afhverju eruð þið lítandi á heiminn og fallandi inní kjarkleysi? Þið verðið 

að líta á Guðinn af sannri von, Guðinn af sannri gleði, Guðinn af sönnum friði. Heimurinn er ekkert, hann 

mun fara hjá fljótt. Þið verðið að vera vel þjálfuð. Þau sem streitast á móti því að vera þjálfuð munu vera 

yfirgefin. Bara þau sem eru viljug til að vera þj ĺafuð munu vera reist af Mér og þau munu vera notuð. 

Þau sem eru þjálfuð eru þau viðeigandi, og Ég mun reisa þau sem eru réttilega þjálfuð til aðð nota. Viljið 

þið vera notuð án þess að fara í gegnum þjálfunina? Þið fávísu, þið verðið að setja þess konar hugsun 

niður. Losið ykkur við þess konar hugsun og huga. Bara í gegnnum þjálfun, mun Ég nota ykkur í þessum 

heimi og Ég mun gefa ykkur eilífa arfleifð sem blessun. 

Þú verðir að reiða þig með alvöru á þinn Guð. Þú verðið að þrá fyrir alla náðina sem er frammi fyrir Mér, 

þú verður að þrá þæ r með brennandi hjarta. þú verður að þrá þæ r með alvöru.Þú verður að þrá með öllu 

þínu hjarta. Þú verður að hrópa út með allri þinni veru, með öllum þínum anda og sál. Ég mun hella þeim 

niður uppá þau sem sannarlega þrá. 
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Ég mun hella þeimniður fyrir Mína dýrð, og Ég mun blessa ykkur. Ekki lifa fyrir þína dýrð, ekki lifa lífi fyrir 

þinn gróða. Þú verður að lifa fyrir Mína dýrð, það er tilgangur lífs þíns og þa er Minn vilji. Eilífa 

konungsríkið mun vera þitt konungsríki. Ég mun vera með þér að eilífu, og um eilífð. Þar mun vera 

enginn endir. 

Ég mun blessa þig, Ég mun blessa þig. Ég mun blessa börnin þín, Ég mun blessaa heimilishladið þitt, Ég 

mun blessa viðskiptin þín, Ég mun blessa afkomendur þína. Sérstaklega, mun Ég blessa Kirkju Drottins. 

Ég mun blessa Minn sérstaka þjón (Pastor Yong Doo Kim), trúfasta þjón, þjón sem hefur gefið sitt líf til 

Mín, Minn þjónn sem ég hlúi að  með væ ntumþykju, þjónn sem er eftir Mínu hjarta. Ég blessa 

heimilishaldið hans og Ég blessa börnin hans. Ég blessa söfnuðinn hans. 
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Orð Gefin Frú Kang, Hyun Ja 

Elskaða dóttir Mín, í gegnum fylli Heilags Anda, Heilags elds, Vilsku Heilags Anda, kraft Heilags anda, 

gjöfina til að tala í tungum og með gjöf Heilaga dansins, munt þú fara til allra þjóðanna. Ég mun hella 



niður kröftugu gjöfunum. Mörg með brotnuð hjörtu og sjúk munu vera læ knuð í gegnum þig. Ég mun 

endurreisa margt fólk í gegnum þig sem hefur veirð laggt í rúst. 

Orð Gefin Jósefi 

Elskaði sonur Minn og trúfasti þjónn, þegar tíminn kemur, munu atburðirnir sem áttu sér stað á dögum 

Postulasögunnar rísa kraftmikið eins og eldur í sinu í gegnum þig. Undraleg tungumál munu koma fram 

frá  út af þínum vörum. Ég mun blessa þínar varir, elskaði sonur Minn. Þú verðir að halda fast við Mig til 

afar endans. Áæ tlunin sem Ég hef fyrir þig er svo rosaleg. Þa mun ekki vera hluti af landi í heiminum sem 

þú hefur ekki stigið fæ ti á í. Hvenæ r sem þú ferð út til heimsins, mun her himnaríkis fylgja þér daglega. 

Þú munt samræ ða við Mig daglegaþ Ég mun leiða þig nákvæ mlega til staðanna þar sem Ég þráii fyrir þig 

að fara. Margir andlegir leiðtogar munu vera reistir í gegnum þig. Ég mun gefa þér meiri kraft til að merja 

allar tegundir af illum öndum. Fólkið sem hefur verið andlega sigrað mun öðlast styrk í gegnum þig. Ég 

mun hella niður Minni visku. Ég mun blessa þig þegar það kemur til þess að hitta fólk. Þú munt hafa 

dýrmæ tar samtengingar við fólk. Það munu vera margt fólkk sem mun vilja eyðileggja þig. Þess vegna, 

verður þú að haldast á verði og biðja! Þú verður alltaf að standa fastur á móti illu öndunum og berjast. 

Hvenæ r sem þúberst á móti illu öndunum, mun Ég fagna og hlæ gja á hásæ tinu Mínu. 
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Seinna á, elskaði sonur Minn, munt þú vera notaður jafnvel meir en faðir þinn. Þú munt fara fram til allra 

þjónanna. Þú munt halda marga alheims vakningar fjöldafundi. Þegar þú lofar/tilbiður, munu margar 

sálir vera læ knaðar í gegnum það. Hvar sem/hvern sem hendin þín snertir, mun Heilagi eldurinn fylla 

ríkulega. Ég mun veita beint slíkan kraft. Ég mun gefa þér gjöf af tungumáli/máli. Ég mun hella niður 

undralegri visku og náð. Þú munt prédika á Ensku og Mín undralegu skilaboð munu vera kunngerð. Allt 

fólkið sem hefur safnast saman hér er fólk sem ég er ánæ gður með. Í gegnum þennan hóp af fólki, 

kemur margt fleirra fólk og þetta fólk mun gefa alla dýrðina til Mín. Í gegnum þennan hóp af fólki, mun 

Ég skýrlega gera mörg verk greinileg sem hafa gerst í biblíunni. Hver sem safnast saman og þráir að gera 

Minn Vilja mun hafa kraft helltan niður á hann/hana. 

Minn trúfasti þjónn, þú ert minn. Allt fólkið sem Ég hef sent þér til að aðstoða þig er Mitt fólk. Þú verður 

að skrifa niður allt sem Ég hef sagt. Þú verður að treysta Mér fyrir öllum vandamálunum. Þá, mun ég 

algjörlega sjá um þau. Vinnan þín er aðhaldast tryggur Mér og biðja og gera verkin sem Ég hef leyft á þig. 

Þess vegna, verður þú að einbeita þér bara á þinn Guð og bara þá munt þú vera fæ r til að klára verkið til 

enda. Ég mun blessa fjölskylduna þína. Ég mun opna hlið himnaríkis og breiða örmunum Mínum vítt til 

að blessa kirkjuna þína. Ég mun stórlega og stórlega blessa kirkjuna þína. 
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Kafli 7 Byrjun Endurvakningar Fjöldafundar Erlendis 

Með þungu næ rveru Guðs og verki Heilags Anda, hafði Drottinn leitt meðlimi kirkju Drottins erlendis. 

Frásagnirnar um kröftugu þjónustu Heilaga eldsins hafði breiðst út til margs konar staða á mismunandi 

útlendum l0ndum. Með Guðs krafti og yfirvaldi, hafði skírn Heilags Anda elds sótt fram með miklum 



hraða. Upp þangað til núna, höfum við verið á hnjánum okkar og biðjandi á altarinu. Fyrir mörg ár, 

höfum við verið bíðandi eftir Guðs tíma þar sem við höfðum langað fyrir það. 

Hebreabréfið 4:16 Göngum því með djörgung að hásæ ti náðarinnar, til þess að vér öðlumst miskunn og 

hljótum náð til hjálpar á hagkvæ mum tíma. 

Einn dag, hafði ákveðinn pastor gert beiðni um ráðstefnu. Hann sagði að hann hafði lesið Skíra með 

Logandi eldi bæ kurnar. Fjölskyldan mín, allir kirkjumeðlimirnir, og Ég vorum öll mjög spennt. 
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"Kannski, er Guð leiðandi okkur til Bandaríkjanna." 

"Vóv! Loksins, pastorinn okkar og eiginkonan hans eru að fara að halda ráðstefnu í Bandaríkjunum! 

Pastor og Frú Kang, þið hljótið að vera hamingjusöm!" 

Kirkjumeðlimirnir óskuðu okkur til hamingju þar sem þau voru hamingjusöm fyrir okkur. 

Þar sem kirkjumeðlimirnir kæ ttust allir, svaraði ég með skömmustuleika, ""Hvort sem í Kóreu eða í 

Bandaríkjunum, þegar það kemur að fjölda illu andanna, mun það vera eins. Ég er viss um að Bandaríkin 

hafa sveim af illum öndum. Það mun vera mjög erfitt fyrir mig að berjast á móti þeim. Viljið þið í 

alvörunni óska mér til hamingju í þessu tilliti ?" 

Til þess fyrir okkur að fara inní Bandaríkin, þurftum við að öðlast vegabréfsáritun sem mundi vera gefin 

út af Bandarísku ríkisstjórninni fyrir vegabréfið okkar. Á þeim tíma, var ferlið mjög fljókið og erfitt. Við 

urðum að bíða í röð við Bandaríska sendiráðið allan liðlangan daginn. Allir fjölskyldumeðlimirnir mínir 

voru krafðir til að vera í viðtali. Enn fremur, var mörgum mismunandi tegundum af skjölum krafist. Við 

heyrðum að þegar það kemur að unga fólkinu, var það jafnvel erfiðara fyrir vegabréfsáritunina til að vera 

gefna út til þeirra. Sumt fólkið hafði sagt að þau voru bíðandi eftir vegabréfsáritnuninni sinni í mjög 

langan tíma. 

Fjölskildan mín og kirkjumeðlimirnir voru biðjandi fyrir vegabréfsáritun til að vera gefið út samkvæ mt 

áæ tlun Bandarísku ráðstefnunnar. Við þurftum að hafa okkar vegabréfsáritun gefna út á undan 

dagsetningunni af ráðstefnunni. En þar sem vegabréfsáritanirnar voru ekki gefnar út þangað til dagsins 

af ráðstefnunni, þurftum við að fresta Bandarísku ráðstefnunni. Pastorinn sem hafði boðið okkur eyddi 

mörgum dögum og klukkutímum að undirbúa með mmikilli áreynslu. En af því að við gátum ekki tekist 

það, var upprunalega dagsetninginn til að halda ráðstefnuna afboðuð. 

Drottinn vann, skipulagði, og hafði leitt í áttina að veginum sem við vissum ekki í. Eftir að við höfðum 

afboðað ráðstefnuna með pastornum frá Bandaríkjunum, höfðum við þá með tekið símhringingu með 

samþykki af vísavegabréfsáritununum afar næ sta daginn. 
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Við hugsuðum að Guð mundi senda okkur til Bandaríkjanna fyrst á meðal allra annara landa. En í 



sannleika, án tillits til þess að halda ráðstefnuna, vildum við bara heimsæ kja Bandaríkin eins fljótt og 

mögulega. Við vorum svo forvitin og vildum heimsæ kja Ameríku. En Guðs áæ tlun og okkar væ ntinar 

höfðu greinarmun, Hann hafði leitt okkur til hinna svæ ðanna af baklæ ga Taílands staðsett í Suðaustur 

Asíu. 
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1. Mae Hong Son 

Þegar þjónn Drottins Páll Postuli var um það að stefna í áttina að Asíu, hindraði Heilagur Andi hann og 

leiddi hann til Makedóníu í Evrópu. Jafnvel þótt við reyndum að fara til Bandaríkjanna, hafði Hann leitt 

okkur til Norður Taílands. Í raun, var það ysti staður Taílands, til Mae Hong Son landsvæ ðisins. 

Postulasagan 16:6-10 Þeir fóru um Frýgíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í 

Asíu. 7 Og sem þeir voru komnir að Mýsíu reyndu þeir að fara til Biþýníu en andi Jesú leyfði það eigi. 8 

Þeir fóru þá um Mýsíu og komu niður til Tróas. 9 Um nóttina birtist Páli sýn: Maður nokkur makedónískur 

stóð hjá honum og bað hann: "Kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur!" 10 En jafnskkjótt og hann hafði 

séð þessa sýn leituðum við fæ ris að komast til Makedóníu þar sem við skildum að Guð hafði  kallað 

okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. 

Ég er ekki kunnugur með Taíland. Einu upplýsingarnar sem ég veit er höfuðborg þess Bangkok og stór 

borg Chaiang Mai Landshluti sem staðsetur sjálfan sig á norður hlutanum. Á brún Norður Tæ lands, hefur 

landssvæ ði Mae Hong Son Landshluta. Þessi landshluti er dreifbýli af öllum dreifbýlum. Jafnvel Tæ lensk 

ríkisstjórn kannast ekki réttilega við þennan landshluta. Þessi landshluti hefur þrú landamæ ri tengd. 

Taíland, Myanmar, og Laos. Þessi landshluti er landamæ ri, líka kallað Ǵullni Þríhyrningurinn .́ Þetta 

landssvæ ði framleiðir eiturlyf fyrir heiminn. Þetta landssvæ ði er vel þekkt fyrir heimfræ ga eiturlyfja 

herran Khun Sa fyrir hans starfsemi. 
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Einu sinni, var Kóreskum manni ræ nt af eiturlyfjaherra Khun sa. Þetta landssvæ ði er hæ ttulegur staður til 

að vera á. Að meðtöldum Karen, formuðu margir mismunandi minnihluta þjóðernislegir hópar bæ  innan 

fjallahverfis. Þessi bæ r er mjög lítill. Jafnvel á þessu landssvæ ði, var þar Kóreskur trúboðssendiboði. 

Blaðsíða 261 

2. Frú Bang Sendiboðinn 

Frú Bang hafði hringt í okkur frá tiltum bæ  nefndan Mae Hong Son staðsettum í Taílandi, 

"Afsakið, ert þú Pastor Yong Doo Kim frá Kirkju Drottins? Ég er frá Mae Hong Son, landssvæ ðiið sem er 

staðsett á ysta hluta Norður Taílandi. Nafnið mitt er Bang. Ég er senditrúboði og ég hef verið að 

starfræ kja sem senditrúboði í næ stum því 20 ár. Pastor Kim, ég hef verið andlega mjög þyrst. Eftir að ég 

hafði lesið fyrstu bókina þína, "Skíra með Logandi Eldi," var mér stórlega brugðið. Mér er svo brugðið að 

ég er ekki fæ r um að sofa. Ég elska að bjóða þér hingað og halda andlega ráðstefnu í Mae Hong Son. 



Þessi ráðstefna mun vera fyrsta andlega ráðstefnan hér fyrir þetta landssvæ ði. Við höfum verið þyrst í 

langan tíma. Gerðu það ég sárbið þig!" 

Með mörgum mismunandi afsökunum, hafnaði ég kurteysislega boðinu hennar. Nafn senditrúboða 

Bangs hljómaði eins og manns nafn. En ég gerði mér seinna ljóst að það var kvennmanns nafn. Í miðjum 

miklu ofsóknunum og þrengingunum hafði hún stofnsett um eitt hundrað og þrjátíu kirkjur innan tuttugu 

ára. Fjöldi safnaðarmeðlimanna er á milli tuttugu og fimm þúsund og þrjátíu þúsund. Hún var leiðandi 

undralega þjónustu. Jafnvel karlkyns senditrúboði mun upplifa erfiðleika leiðandi þjónsutu á svoleið 

staðsetningu. En hún var að gera miklu dýrð Guðs greinilega á slíkri staðsetningu. 

Senditrúboðinn Bang byggði margar kirkjur og stóran restaskóla. Núna er hún að gera undralega 

útnefnda verkefni Guðs. Hún er að þjálfa og reisa þá innfæ ddu til að framleiða þjóna Drottins. Hún er 

þjóðsögu verkefnistrúboði. Hún giftist ekki einu sinni svo að hún gæ ti einbeitt sér og frátekið Guðs verkið 

sitt. Það virtist eins og hún hafði jafnvel kunningsskap við vel kunna pastora af kirkjunum í Suður Kóreu. 

Ég hafði aldrey draymt um að vinna sem senditrúboði erlendis. Ég virði hálega þá sem ég er vitni að sem 

senditrúboðum sem elska að helga sjálfa sig til að prédika fagnaðarerindið til fólks sem hefur ekki verið 

náð til. 

Ég er bara óþekkur pastor sem hefur litla stofnsetta kirkju. En andstæ tt sjálfum mér, hafði þessi 

verkefnistrúboði mikla sýn og ástríðu af senditrúboða verki. Hún hafði borið ríkulegan ávöxt. 

Persónulega, fann ég að hún átti stórkostlegan persónuleika. Það var góð ástæ ða afhverju ég hafnaði 

áframhaldandi ráðstefnubeiðninni. Ef einhver gerir beiðni umheilags eld ráðstefnu án þess að lesa Śkíra 

með Logandi Eldi ,́ getum við ekki mögulega farið og haldið ráðstefnu. Það er ekki af því að ég er hátt 

metinn eða klárari en allir. Það er út af því að embæ ttið okkar er embæ tti sem er í bardögum á móti 

herafla djöfulsins og raunveruleika þess. Svo til þess að berjast á móti herafla djöfulsins, verðum við að 

framkvæ ma kröftuga bæ n. Ásamt kröftugri bæ n, er þetta heilags eld þjónustan sem Heilagur Andi vinnu 

og verður greinilegur. Svo hver sem heldur raðstefnu með okkur mun horfast í augu við mörg próf. 

Jafnvel ef einhver kallar sjálfa/n sig þjón og á sterka trú, mun hann/hún hafa erfiða tíma berandi miklu 

prófin. Þessi þjónusta er örugglega ekki auðveldari en einhver heldur. Ein mikilvæ g staðreynd, hvenæ r 

sem við (Kirkja Drottins) gerum hreyfingu á móti herafla djöfulsins, munu þeir miskunnarlaust ráðast á 

það ákveðna landssvæ ði sem við skipulögðum að halda heilags eld ráðstefnuna í. Herafli djöfulsins beitir 

óteljandi og mismunandi tegundum af prófum. Þess vegna, of oft mistakast kirkjurnar að halda 

ráðstefnurnar sem eru skipulagðar af því að árásirnar og próf óvinarins hafa látið þæ r hrassa á meðan 

undirbúningsferlið er og fyriráæ tlunin. 
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"Pastor Kim. Gerðu það ekki hafa áhyggjur. Ég hef öryggi um að ég mun vera fæ r um að bera prófin og 

árásirnar. Gerðu það, ég sárbið þig. Landssvæ ðið þar sem ég er staðsett hefur boðið mörgum vel 

þekktum Kóreskum pastorum til að halda rástefnur. Þess vegna, er þetta landssvæ ði fastlega byggt með 

góðum grundvelli. Gerðu það ekki hafa áhyggjur. Og einn hlutur enn, sálirnar okkar eru mjög þyrstar fyrir 

Guði. Guðfræ ðilega, þekkjum við orðið, verk og greinileika Heilags Anda sem kemur uppá okkur og læ tur 

Sjálfan Sig vera í návist. En við þekkjum HANN ekki raunsæ islega til að upplifa. Við höfum aldrey haft 



andlegar reynslur. Gerðu það hjálpaðu!" 

"Þar sem þú hefur bara lesið fyrstu bókina í serúnum af Skíra með Logandi Eldi, mun ég senda þér bæ kur 

númer tvö til fimm. Þegar þú meðtekur bæ kurnar, gerðu það biddu meira á því að bjóða mér. Ef þú ert 

algjörlega ákveðin að skuldbbinda þig inní andlegan hernað, láttu mig vita. Biðjum saman á þessu 

málefni." 

Eftir að ég svaraði senditrúboða Bang á slíkan hátt, endaði ég samræ ðuna. Í raunveruleikanum, er 

verkefnisakurinn staðurinn þar sem andlegur hernaður á sér stað. Margt fólk grípur ekki þennan 

raunveruleika. Fólk í verkefnisakrinum verður að vera fyllt jafnvel meira með krafti Heilags Anda. Það er 

nauðsynlegt fyrir þau að vera útbúin með kröftugri bæ n, gjöfum, krafti og yfirvaldi. Ég er ekki að segja að 

þetta sé alltaf tilfellið. Það sem ég er að benda á er að of margir verkefnistrúboðar eru bara tengdir 

efnislegum hlutum. Ég verð oft vitni af því. 

Eftir að nokkrir dagar höfðu liðið frá því að senda Skíra með Logandi Eldi bæ kurnar, hafði 

verkefnistrúboði Bang haft samband við mig aftur. Hún sagði mér um hugsanirnar sínar á bókunum.Eftir 

að hún hafði lesið bók eitt til tvö, varð hún mjög hræ dd þannig að hún vissi ekki hvað æ tti að gera. Henni 

var angrað í marga daga. En þegar hún byrjaði að lesa bók þrjú, var mikla náð Guðs viðstödd. Og þegar 

hún hafði lesið bók fjögur, var hún ákveðin að halda ráðstefnu. Eftir að hún hafði klárað að lesa bók fimm 

sem útskýrir bæ nasvörin og greinileika af ávexti, var hún blessuð og mikil fullvissa kom til hjartans 

hennar til að halda ráðstefnu. Ég sagði, ég þarft að biðja einu sinni enn til Drottins á þessu málefni og 

skelltu á símann. Ég bað til Drottins þar sem ég hugsaði um margs konar möguleikana. 
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Eftir langt tímabil, talaði Drottinn ákveðið. 

"Fylgjandi með ofsóknum fyrir Mínar sakir, mun sterkari greinileiki og verk heilaga eldsins og aðrir 

mismunandi kraftar eiga sér stað á þér og þínu embæ tti. Þess vegna, undirbúðu þig fastlega og vertu 

tilbúinn. Héðan í frá og ég framtíðinni, munu margir af svo kölluðu þjónum Guðs ráðast á þig ofsalega 

Pastor Kim. Mörg samtök munu ofsæ kja þig. Þú verður að biðja mikið. Þuð verður að trúa Mér 

fullkomnlega fyrir öllum hlutum á hnjánum þínum. Þá, mun Ég réttlæ ta og borga það til baka fyrir þig." 

Eftir athugasemdir Drottins og nokkrum liðnum dögum, hafði verkefnistrúboði Bang saamband við mig. 

Ég fullgert að halda ráðstefnu. Ég hafði ráðlagt og hvatt hana með því að segja að mörg smá og stór próf 

munu koma. Þess vegna verður hún að biðja mikið. Sama hvað gerist, verður hún að þola út og berjast til 

enda til að hafa sigur. Sérstök og áríðandi bæ nabeiðni var yfirlýst í kirkjunni okkar til að ganga á milli fyrir 

ráðstefnuna að vera haldna í Mae Hong Son. 

Í kirkjunni okkar, hvenæ r sem við ákveðum að halda ráðstefnu hvort sem á alþjólegum skala, 

einstaklingskirkju, eða einhvers konar samtök, mundum við ákaflega hlaða upp bæ num á milli einum til 

sex mánuðum þangað til dagsins af ráðstefnunni. Við lýsum yfir stríði þar sem við biðjum fyrir 

landssvæ ðinu, borginni, eða landinu fyrir þá ákveðnu kirkju eða samtök. Við höfðum byrjað að biðja 

árásargjarnt. Ö ll kirkjan mundi vera á hnjánum sínum svo að kongungsríki Guðs kröftugu læ kningar og 



kraftur Heilags Anda mundi vera greinilegt. Við biðjum á undan tímanum svo að virkið af herafla 

myrkursins mundi molna með greinileka og næ rveru Drottins. Þegar við undirbúum og hlöðum upp bæ n 

fyrir ráðstefnu, sýnir Drottinn okkur eiginleigann og nákvæ mu svæ ði illa andans. Hann mundi leiða í 

öllum hlutum svo að við mundum öðlast sigur í andlega hernaðnum okkar. Ef við hlýðum samkvæ mt vilja 

Guðs, þá að lokum, mun Hann veita okkur sigur. Þennan veg, gefum við mikla dýrð til Guðs. 
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3. Vitnisburður Senditrúboðans Bang 

Á síðustu tuttugu árum, hafði ég stofnsett margar kirkjur í Mae Hong Don. Ég hef gert verkð af því að 

reisa og þjálfa marga prestaskólanemendur. En á miðju árinu 2006, varð þyng byrðarinnar ótjáanlega 

ofhlaðin. Ég hafði orðið þreytandi. Hjartað mitt var að þrá ákaflega fyrir starfslok. En ég hafði ekki val til 

að stoppa eða gefast up. á sama tíma, var ég ekkert lengur fæ r um að hreyfast áfram. Ég hafði enga getu 

til að sjá lengra eða sjá fyrir mér framtíðina. Einmitt þá, hafði Drottinn vakið skylningarvitin mín í 

sendiboðsverki einmitt eins og þegar Hann hafði fyrst kallað mig sem sendiboða. Ég byrjaði að leita 

veganna til aað reisa andlega upp prestaskólanemendur. En mest af öllu, þurfti ég að vera endurreist og 

komast aftur upp. 

Í Júnímánuðinum, til þesss að taka stefnuna til að öðlast doktorsgráðu í Þjónuatu, hafði ég heimsótt 

Suður Kóreu í tvæ r vikur. Einn dag, heimsótti ég heimili pastors sem ég er náin. Á bókasafninu hans, fann 

ég bók titlaða, Śkíra með Logandi Eldi". Á meðan ég var að lesa bókina, var ég stórlega agndofa. Hjartað 

mitt var að þrá ákaft að bjóða höfundinum af bókunum til verkefnisakursins okkar. Svo ég hringdi í 

höfundinn og hann svaraði hringingunni. Höfundurinn, sem var líka pastor spurði mig ef ég hefði lesið 

allar hinar bæ kurnar. Ég svaraði skýrandi frá bara eina bók. Pastorinn sagði mér þá að hann mundi sneda 

mér bókarseríurnar frá tvö til fimm. Hann hélt áfram samræ ðunum okkar með því að segja að hann 

þurfti að biðja um að halda ráðstefnu. Hann sagði, hann mun ákveða að halda ráðstefnu ef Drottinn 

leyfir það. Pastor Kim sagði, það er hans markmið að ná til eins margra og mögulega í gegnum bæ kurnar 

heldur en í rauninni að halda margar endurvakningar. 
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Loksins á ákveðnum Laugardegi, hafði Paastor Kim, Yong Doo valið dagsetningarnar fyrir ráðstefnu. Það 

var síðasta vikan af September af því ári. Pastor sagði að ég mundi mæ ta mörgum prófraunum. Hann 

sagði að margar kirkjur sem halda eld ráðstefnur mæ ta mörgum prófraunum upp til að virkilega dagsins 

af ráðstefnunni. Pastor Kim sagði mér að biðja mikið. 

Á fylgjandi Mánudeginum, féll ég á gólfið af guðfræ ðiskóla baðherberginu. Þegar ég hafði fallið, féll 

bakið á einhvað beitt. Á þeirri stundu, gat ég ekki komist upp eða kallað á neinn. Líkaminn minn var í 

sársauka um tíma. Jafnvel þótt ég hafði þjáðst frá þessum meiðslum, á þessum sársaukafullu tímum, 

hafði ég beðið til Guðs um að hjálpa okkur að halda eld ráðstefnu án þess að misheppnast. Ég mundi 

eftir orðum Pastor Kims að ég þurftu að biðja mikið af því að ég mundi vera að mæ ta mörgum 

prófraunum á undarn eld ráðstefnunni. Ég lýstu yfir sérstakri bæ n þangað til ráðstefnunnar. Prestaskóla 



nemendurnir og allt fólkið sem býr í prestaskólanum hrópaði út og bað dag og nótt í tvo mánuði. 

Eftir að nokkrir daga höfðu liðið, kom restin af bókum Pastor Kims. Innra með hjartanu mínu, vaknaði 

rödd. Þ́ú verður að lesa nákvæ mlega og ræ kilega .́ Ég fór inní aðalhelgidóminn. Ég opnaði bæ kurnar. Ég 

byrjaði að lesa þæ r nákvæ mlega á meðan ég bað í tungum. Áfallið var svo mikið. Ég hélt og íhugaði að ef 

andlegur hernaður væ ri þvílíkur hlutur, gæ ti það verið betra fyrir mig að deyja. Það var ekkert skyn af 

almennum grundvelli á milli guðfræ ðilega bakgrunnarins míns og bókanna. 

Það voru fleirri atvik. Sunnudagaskóla nemandi hafði fallið út fra bílnum sínum. Slysið hafði stoppað 

fólkið í öllum bæ num frá því að koma til kirkjuþjónustu. Vegna fellibyls, féll gamalt eykartré á hús eldri 

pastors og hans aðstoðar pastors. Sem afleiðing, var þar rosalegur skaði. Atburðir áttu sér stsað 

áframhaldandi. Jafnvel þótt mörg atvik höfðu átt sér stað, hafði friður farið inní hjartað mitt. Ég var að 

búast við því að vera vitni að mikilli blessun og náð. 
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Tíminn leið á endanum og ákveðni dagurinn fyrir ráðstefnuna hafði komið. Að meðtöldum Pastor Kim, 

Yong Doo sem var gesta ræ ðumaðurinn okkar fyrir ráðstefnuna, mæ tti liðið frá Kirkju Drottins líka. 

Ráðstefnan byrjaði um kl 19 og hélt áfram þangað til kl 5 næ sta morguninn. Ég var að búast við því að 

Pastor Kim bæ ði yfir fólki þar sem hann legði hendurnar sínar yfir höfuð fólksins. En mín eftirvæ nting 

varð vindhögg. Pastor spurði fólkið sem var að mæ ta á ráðstefnuna að setja allt niður nema Drottinn. 

Mest af öllu, sagði hann að staðfestuákveðni manns er mikilvæ gt. Þegar við einu sinni ákveðum fastlega, 

mun Guð hjálpa okkur af því að Hann skoðar staðfestuákveðnina sem dýrmæ ta. Þá yfirfæ rði Pastor Kim 

Yong Doo eldi. Ég var túlkurinn af ráðstefnunni. Þegar hann lagði hendur yfir mér, kom eldurinn uppá 

mig. Á meðan sameiginlegur bæ natími var af því að hrópa út, hafði gjöfin af tungutalinu komið uppá 

margt fólk. Andinn af irðun hafði komið uppá líka. 

Næ sta daginn, mæ ttu meira en fimm hundruð manns á kl 19 kvöld þjónustuna. Á meðan bæ natíminn af 

sameiginlegu úthrópuninni var, hafði nokkurt þjónustufólk og nemendur andlegu augun sín opnuð. Þau 

upplifðu að sjá himnaríki og helvíti. Þau iðruðust fyrir að halda ekki réttilega Drottins dag heilagann, 

málefnið að fórn og tíund til Guðs, og pastorarnir og ungmenna pastorarnir sem höfðu rennt 

leyniviðskiptum á hliðinni. Pastor Sucre sem var í umsjá af verkefnis miðjunni hafði andlegu augun sín 

opnuð og upplifði himnaríki og helvíti. Hann varð vitni af letipúkum sem höfðu fylgt honum þróttmikið í 

langan tíma. Svo hann kastaði þeim út í bæ n. Sumt fólk sem var ekki upphaflega blessað og sem upplifði 

ekki náðarfullan tíma upplifði blessuina og náðina þegar þau höfðu komið að búsetunum sínum. En það 

átti sér stað þegar þau beittu orðum Pastor Kims sem var að setja allt niður nema Drottinn. 
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Í skírandi bókar seríunnum, er þar innihald útskýrandi lyftunina upp af handleggjum og biðjandi í langan 

tíma. ég hafði enga getu til að skilja þetta hugtak. Ég hélt að það gæ ti bara verið ýkjur. En þegar ég lyfti 

upp handleggjunum mínum, vissi ég að það var raunverulegt út af því að ég fann Drottinn halda í 

hendurnar mínar og handleggi. Ég hafði engi erfileika með að halda þeim hátt í langan tíma. Mér hafði 



jafnvel liðið svo létt. Ég fann heilaga eldinn verða heitari. Eiginkona Pastor Kims dansaði í Andanum og 

dansinn var kallaður heilai dansinn. Það var mjög slétt og náðarsamlegt. Það var mjög fallegt. Fyrir utan 

nokkur fólk, meðtóku margir prestaskóla kvenkyns nemendur þessa gjöf og byrjuðu að dansa í 

Andanum. 

Eftir ráðstefnuna, he ĺdum við áfram í bæ naþjónustunni. Iðrunarandinn hélt líka áfram. Heilagi eldurinn 

helgar áframhaldandi. Á meðan Miðvikudags þjónustan var, hafði ég upplifað svo mikinn heilagan eld 

farandi inní líkamann minn í gegnum bringuna mína og hæ gri hendi. 

Ég hafði prestaskólanemanda sem var vanur að vera mjög ofbeldisfullur að hann braut jafnvel glugga og 

skapaði mikil læ ti. Hann varð svo truflaður að hann öskraði í yfir einn klukkutíma. En með verki Heags 

Anda, komu allir illu andarnir út af honum. Hann varð eins og vingjarnlegur sauður. Á meðal kvenkyns 

prestaskóla nemandanna, hafði ég stelpu sem var að fara í gegnum erfiðan tíma vegna flogaveikinnar 

hennar. Á einni ákveðinni þjónustu, byrjaði sjúkleikinn og hún byrjaði líka að hlæ gja eins og villt og 

stjórnlaust. Ég kom hratt niður frá ræ ðustólnum og lagði hendurnar mínar yfir hana. Ég sá þá illan anda í 

formi konu. Andinn leit hrollvekjandi út og á þeirri stund þakti gæ sahúð yfir allan líkamann minn. Ég 

yfirfæ rði heilaga eldinum á þann veg sem Pastor Kim, Yong Doo leiðbeindi mér. Hún varð þá friðsæ l. 
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Ég vissi einhvernvegin í andanum mínum að Drottinn sagði við stelpuna É́g elska þig  ́og stelpan játaði til 

Drottins É́g elska þig, Drottinn .́ Þegar ástarorðin voru skiluð til hjartans míns, flæ ddu tárin af þakkargjöf 

áframhaldandi niður. 

í tuttugu ár, hafði ég lifað í andlegrri fávísun. Ekki bara lifði ég í andlegri fávísun, ég hafði vanræ kt 

sauðina sem mér var trúað fyrir í miðjum illu öndunum. Þegar ég hafði gert mér ljóst villuna mína, 

verkjaði hjartað mitt mjög mikið. Ég bað trúandi með ákaflega einlæ gu hjarta að Drottinn mundi hafa 

meðaumkun fyrir þessu landi og muni veita greiða og hjálpræ ði. Ég hafði öðlast eina mjög dýrmæ ta trú. 

Drottinn þarfnast staðfestuákveðninnar okkar á hverri sekúndu og hverri stund lífs okkar. Og ég gerði 

mér það ljóst að þetta er sannarlegur andlegur hernaður. 
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4. Svakalegu Prófin frá Djöflinum 

Um leið og dagsetning ráðstefnunnar var staðfest í Mae Hong Son, Tæ landi, helltust niður 

óímyndunarlegu árásirnar og óbæ rilegu prófin á kirkjuna okkar og í landssvæ ðinu Mae Hong Son. Það 

voru áframhaldandi próf. En þar sem Kirkja Drottins fer í gegnum mörg dagleg próf, vorum við fæ r um að 

þola þau en ég var veltandi fyrir mér ef Sendiboði Bang var fæ r um að þola allar þessar tegundir af 

prófum. Eftir að nokkrir dagar höfðu liðið, spurði sendiboði Bang mig að milliganga með áríðni. 

"Pastor! Ó h mín gæ ska!! Prófin frá óvininum eru hér og þau eru mörg! Ég hafði bara heyrt um það en 

aldrey raunverulega upplifað það! Pastor, það er ekkert grín. En jafnvel þótt ég sé að fara í gegnum þessi 

mörgu próf, er ég væ ntandi fyrir Guðs náð og blessun líka. Þess vegna, get ég verið þakklát. Ég er mjög 



hamingjusöm." 

Á meðan í okkar samræ ðum, voru dagsetningarnar fyrir ráðstefnuna sem ég hafði stungið uppá 

samþykktar af sendiboða Bang. Eftir dag, hafði óvenjulegur atburður átt sér stað. Hún var ein á salerninu. 

Það var enginn þar inni nema hún fann að einhver hafði látið annan af fótunum hennar verða fótaskort 

og ýtt henni. Á þeirri stundu, vissi hún að það var enginn á salerninu fyrir utan hana. Hun hafði fallið 

fram á við. Þegar hún féll fram, sló hún mittinu sínu á móti veggnum á einhvað beitt. Hún sagði að hún 

gæ ti ekki komist upp í langt tímabil. 

Þetta var bara byrjunin. Verk djöfulsins hélt áfram í Mae Hong Son. Einn pastoranna hafði fallið út úr bíl 

sem var á ferð. hadnleggurinn hennar var brotinn og hún hafði nálaspor frá sárunum ollum af fallinu. Eitt 

af þökum þjónustufólksins hafði flogið í burtu egna óþekktrar sterkar vindhviðu. Ö nnur 

þjónustumanneskja hafði stórt slys með mótorhjólið sitt á veginum til verkefnisakursins. Sem afleiðing, 

fór hann í gegnum mikinn sársauka. 
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Einn af þjónustufólkinu varð skyndilega geðveikur. Þessi þjónustumanneskja kom til sendiboða Bang 

haldandi á hnífi í hendinni sinni. Hann hótaði þá sendiboða Bang að hann mundi drepa hana. Einn af 

þjónustufólkinu vaknaði upp í miðri nóttinni og hljóp út til fjalls. Hann skreið svo með höndunum sínum 

og fótleggjum eins og dýr. Hann byrjaði að grafa jörðina borðandi duftið. Það voru fleirri óvanaleg og 

stórskrítnir atburðir þar sem slíkir hlutir héldu áfram. 

Á meðan undirbúningur Tæ lensku ráðstefnunnar var, út af pólitíska ástandi Tæ lands, var þar alvarleg 

sálfræ ðilegur samdráttur og við vissum ekki við hverju átti að búast. Her yfirvöldin fyrirskipuðu Tæ landi 

og opinberri skoðun var skipt í sundur. Þess vegna, upplifði Nyrðra Tæ land harkalegar áframhaldandi 

kröfugöngur. Enn fremur, á meðan í rigningartíðinni á sumartímanum, helltist stórlega niður í regni með 

sterkum gusti af vindi. Það var allt afskipti djöfulsins þar sem óvinurinn herkvæ ddist fyllilega til að stoppa 

okkur frá því að fara til Tæ lands. Uppsögn forsæ tisráðherrans og embæ ttisákvörðun nýja 

forsæ tisráðherrans með yfirlýsingunni af neyðarástandi frá hernaðaryfirvöldum, og þar sem ástand 

almenningsins hrakaði, höfðu nokkrir kirkjumeðlimir okkar haft áhyggjur. 

Þeir sögðu, "Pastor, ástand Tæ lands er mjög ástöðugt og í ústlita ástandi. Hvað um að fresta til annarrar 

dagsetningu?" 

Það fannst vera eins og eitt slæ mt atvik á eftir öðru. Kirkjumeðlimir okkar höfðu drauma um að það væ ri 

ráðist á kirkjuliðs meðlimina okkar af hryðjuverkamönnum og ræ ndir. Þau sögðu, kirkjuliðs meðlimirnir 

okkar voru dregnir inní dýpsta fjallið. Þessi tegund af draumi hélt áfram í gegnum þjónustufólk Kirkju 

Drottins. Vegna draumanna, afboðuðu nokkrir meðlimanna sem höfðu skipulagt að fara til Tæ lands fyrir 

ráðstefnu. Þetta kostaðu okkur pening vegna afpöntun miðanna. 
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Djöfullinn reyndi væ gðarlaust að stífla okkur frá því að halda ráðstefnuna í Tæ landi. Djöfullinn hafði 



algjörlega herkvæ ðst og ráðist á andlega, líkamlega, hugræ nt, efnislega, og jafnvel umhverfislega. En 

jafnvel með slíku fjandsömu ástandi, höfðum við loksins laggt af stað til Tæ lands og vorum í loftinu þar 

sem Hann verndaði okkur með Sinni Náð. 

Jakobsbréf 1:2-4, 12 Álítið það, bræ ður mínir, eintómt gleðiefni, er þér ratið í ýmiss konar raunir. 3 Þér 

vitið að trúarstaðfesta yðar vekur þolgæ ði, 4 en þolgæ ði á að birtast í fullkomnu verki, til þess að þér 

séuð fullkmonir og algjörir og yður sé í engu ábótavant. 12 Sæ ll er sá maður, sem stenst freistingu, því að 

þegar hann hefur reynst hæ fur mun hann öðlast kórónu lífsins, sem Guð hefur heitið þeim er elska hann. 

Rómverjabréfið 8:34-39 Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá, sem dáinn er. Og meira en það: Hann er 

upprisinn, hann er við hæ gri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. 35 Hver mun gjöra oss viðskila við 

kæ rleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? 36 Það 

er eins og ritað er: 

Þín vega erum vér deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. 

37 Nei, í öllu þessu vinnum vér fullan sigur fyrir fulltingi hans, sem elskaði oss. 38 Því að ég er þess fullviss, 

að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, 39 hæ ð né 

dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kæ rleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú 

Drottni vorum. 
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5 Fyrsta Ú tlendinga Ráðstefnan 

Tæ lands ráðstefnan var tímaáæ tluð fyrir eina viku. Fyrst, fórum við í gegnum Chiang Mai borgina, 

Tæ landi. Við höfðum skipt um fllugvélgar til að fara til Mae Hong Son frá Chiang Mai. 

Á árinu 2008 aaf September 22an, Manudegi, á kvöldinu um kl 20:00, vorum við í Korean Airline, KE 667. 

Á meðan flugið var, byrjuðu sjö liðsmeðlimirnir að biðja. Liðsmeðlimirnir samanstóðu af fjórum nánustu 

fjölskyldumeðlimum mínum og eins líka þremur öðrum kirkjumeðlimum sem voru Djákni Kim, Sung Jong, 

Djákni Oh, Chang Gyu, og bróðir Chung, Hyun Chul. Við vorum að biðja einstaklingslega. okkur var þeytt 

inní spennuástand vitandi að við mundum vera að næ ta andlegum hernaði mæ tandi í Tæ landi. Við 

höfðum hugsað  að fyrsta útlendinga ráðstefnan mundi vera haldin í Bandaríkjum Ameríku og við 

mundum aldrey hafa ímyndað okkur að Drottinn mundi senfa okkur til undirþróaða svæ ðisins af Tæ landi 

setjandi okkur í tafarlausan andlegan hernað. Með mörgum flóknum hugsunum og vandamálum, hafði 

ég farið inní  einbeitta bæ n á meðan flugið var. 

Frá Suður Kóru til Chiang Ma borgar í Tæ landi, er flugið um fimm og hálfur tími. Komutíminn okkar ar 

snemma í morgninum. Eftir nokkra klukkutíma hvíld og að leggjast yfir, þurftum við að skipta um flug til 

Mae Hong Son. Þegar ég var að setjast niður í flugvélinni, hafði ég horft á Sjónvarps skjáinn til að athuga 

hversu langt við höfðum komið. Ég sá að við vorum að fara í gegnum Kínversku borgina Nanjing. Eftir 

littla stund, sá ég að sá ég að flugvélin okkar var að fara í gegnum borgina af Haoni af Víetnam á 

Sjónvarpsskjánum. Eftir að tveir tímar höfðu liðið, fórum við inní yfirráðasvæ ðis skíjahiminn Tæ lands. 



Ég var biðjandi í hjartanu mínu, D́rottinn, gerðu það fylltu landsvæ ðið af Mae Hong Son með Heilögum 

Eldi. Gerðu það brenndu heraflaa djöfulsins.  ́

ég var að biðja áframhaldandi og spurjandi. Hvað hatar djöfullinn mest? Það er þegar Guðs fólk kemur til 

skinlingarvitanna sinna og á réttu viðeigandi trúnna. Upp til þessa núverandi tíma, hvenæ r sem við 

förum að halda vakningarráðstefnu, mundum við upplifa vakningu. 
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Samt sem áður, voru framlengjandi árásir djöfulsins íþyngjandi. Djöfullinn hafði jafnvel kallað til starfa 

fólkið sem við höfðum aldrey hugsað um að ráðast á okkur. Tilgangur Satans er einn hlutur. Hann þrair 

að Guðs fólk fari aftur til ástands af stöðnun, sljóleika, þunglyndis og kjarkleysis. Þess vegna, mun fólkið 

sem þráir með alvöru að lifa lífunum sínum af krafti Heilags Anda stangast á við mótspyrnu illu andanna. 

En við þurfum að yfirkoma og hafa sigur yfir slíkum erfiðleikum. Í raun, þurfum við að vera sigursæ l til 

enda. 
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6. Prinsríkjandi Tæ lands 

Um leið og lið kirkju Drottins fór inní skýjahiminn Tæ lands, var ofsalega ráðist á okkur af djöflinum. 

Fyrstu skotmörkin voru  á Jósef og Ju-Eun. Þau byrjuðu að kveina. Með áköfum hita, var líkamshitastigið 

þeirra smám saman að fara up. Satan hafði stungið þau neð einhvers komar beittu verkfæ ri. Þessi stunga 

olli sársauka á líkömum þeirra. Jósef og Ju-Eun kveinuðu og veinuðu frá árásinni. 

"Pabbi, gerðu það hjálpaðu mér! Mamma, hjálpaðu mér!" 

Skyndilega, var herafli illu andanna að myndast sem samansafnaður líkami til að ráðast á okkur óteljandi 

alla tíma. Á flugvélinni, var ég sárbæ nandi til Guðs á slíkan hátt. 

"Drottinn, gerðu það sýndu mér prinsríkjanda Tæ lands!" 

Þegar við höfðum fyrst farið inní skýjahiminn Tæ lands, var ég fæ r um að sjá óskýrt einhvað. Svo þegar ég 

reyndi að einbeita mér og sjá það skýrt, gerði það árás með afli. 

"Jósef, Ju-Eun! Hvers konar illir andar eru að ráðast á okkur? Eruð þið náungar fæ r um að sjá?" 

"Pabbi, þú þarft að sjá það skýrt einmitt núna meira en við af því að við erum undir svo mikilli árás!" 

Chiang Ma borgin er borg með mikið af ljósum. En árásin af ósýnilega herafla illu andanna var að verða 

öfgafull. Í miðjum bardaganum, birtist illur andi í formi svartálfs rétt fyrir framan mig og ég sá að hann 

var að halda á löngu skutulsspjóti. Skutullinn var mjög langur og það leit út eins og þeir sem fiskimenn 

nota til að ná hvali. Hann stakk þá spjótinu inní miðjuna á bringusvæ ðinu þar sem líffæ ri eru eru staðsett 

og inní gryfju af maganum mínum. Illi andinn hafði algjörlega dregið spjótið inní líkamann minn. Án þess 

að jafnvel taka eftir því, hafði ég öskrað skræ kjandi á flugvélinni. 



"Ahhhhh!!" 

Flugfreyjunni var brugðið og nálgaðist mig. 
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"Er Þar einhvað að? Ert þú í lagi?" 

"Ó h, það er allt í lagi......" 

Ég svaraði flugfreyjunni með mjúkri rödd. Ferðin til Tæ lands byrjaði með árás ffrá satan. Árásin var 

djöfullinn að heilsa liðinu okkar. Loksins, höfðum v ið komið að alþjóðleg flugvelli Chiang Mai og 

hvíldumst að Grand Hóteli í nokkra tíma. Eftir nokkra tíma hvíld, yfirgáfum við fyrir Mae Hong Son. Um 

leið og við komum að Chiang Mai flugvelli, heilsaði forsetinn af Kóreskum þjóðfélagshóp sem var líka 

djákni okkur með eiginkonunni sinni. Eiginmaðurinn sem var forsetinn af þessum Kóreska þjóðfélagshópi 

hafði verið sýktur með chirrhosis í mjög langan tíma. Svo um leið og við innrituðum inní Grand Hótelið, 

höfðum við byrjað að yfirfæ ra eldi á hann. Eftir yfirfæ rsluna, höfðum við bæ natíma. Við sárbæ ndum 

með endurtekningu og spurðum Drottinn um Hans verkun af skírninni af Heilögum eldi að koma uppá 

okkur. Við vorum að undirbúa sjálf okkur til öryggis ef djöfullinn mundi ráðast afur á. Þess vegna, báðum 

við og spurðum Guð um kraft og styrk til að vera á móti illa heraflanum. Ég hafði spurt Guð að sýna 

okkur hvaða tegund illu andarnir eða herafli myrkursins mundi vera að vernda þetta landssvæ ði. 

Fljótlega þar sem ég spurði, átti fyrirbrygði sér stað. Einhvers skonar hreistur var fæ rt frá augunum 

mínum og andlegu augun mín burjuðu að opna upp. 

Þegar þú lítur á landið af Tæ landi, Chiang MAi, og Mae Hong Son með veraldlegu augunum þínum, vitum 

við að þetta land er land af búdda. Fjöllin, akrarnir, heimmilin, skólarnir, orðin og svo frv eru full af 

skurðgoðadýrkun. Þetta er skurðgoðadýrkun af búdda. Drottinn var að sýna mér með mínum andlegu 

augum. Það er ekki mikillmunur frá því hvað við sjáum veraldlega. Aðal munurinn með andlegu augunum 

mínum er að ég var fæ r um að sjá fleirri búdda í raun og vera að hlaupa um. Fjöldinn af búdda illum 

öndum var svo fjölmargur að það var fram úr minni ímyndun. 
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Skýjahiminn Tæ lands hafði marga gullitaða sitjandi stöðu búdda fljúgandi yfir landið þar sem þeir voru 

öskrandi. En þegar kirkjuliðið okkar birtist, hlupu þeir um í ruglingi. 

Ég sá undirþjóna illa anda. Þeir höfðu kónga kóbraslöngu birtinamynd. Þeir voru skríðandi um. Stundum 

mundu þeir standi beint farandi um vegina sína. Þar voru mismunandi tegundir af snákum. Sumir höfðu 

hvítar, svartar, rauðarm eða brúnar rendur.Snákarnir voru að blandast saman. Þeir voru að hreyfast 

óreglulega um fólk, hvert heimilishald, hverja götu og vegi. Það var snákagreni. Landið var flæ dd með 

snákum. Leiðtogi allra þessa púka kom inní mína sjón. Hann hafði birtingamyndina af gullnum búddista. 

Stæ rðin af honum virtist stæ rri en jörðin. Hann nálgaðist mig þar sem hann blótaði að mér. 

"Þú! Tíkarsonur! Þetta er mitt yfirráðasvæ ði! Afhverju ertu að reyna að taka mitt 



yfirráðasvæ ði?Tíkarsonurinn þinn!" 

Með hallandi augunum sínum, gaf hann mér grimmilegt augnaráð. Hann togaði síðan hárið sitt. Hann 

hendi hárinu sem hann hafði togað að mér. á þeirri stundu, hopaði ég. Í raun, umbreyttist hárið hans inní 

kónga kóbrasnáka. Þeir flugu um loftið. Þeir nálguðust mig snögglega til hliðarinnar minnar og bitu þá 

mjög hart. Þeir slepptu ekki af mér. Vegna óbæ rilega sársaukans, var ég öskrandi svo hátt að þá féll ég 

niður á rúmið. Með áhyggjufullri tjáningu, kom eiginkonan mín nálæ gt mér og sagði, 

"Hvað er að gerast? Stríðið hefur þegar byrjað? Ó h minn, hvað æ ttum við að gera?" 

Hún studdi mig þá með því að gefa handleggina sína. Ég hef aldrey séð svoleiðis risastóran gulllitaðan 

búddista í öllu lífinu mínu. Þessi púki gaf mér ekki tíma til að batna. Hann gaf mér ekki tíma til að anda og 

grípa andardráttinn minn. Hann var að toga hárið sitt áframhaldandi til að ráðast á mig. 
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Þessir snákar teygðust út með endurtekningu og eins og teygjanlegir strengir. Þar sem þeir endurtóku 

árásirnar, hafði ég orðið örmagna. Þeir flugu snöggt í áttina að mér og stungu inní skinnið mitt. Það 

fannst eins og sem snigilbor var að stingast inní skinnið mitt. Það var mjög sársaukafullt. 

"Drottinn! Gerðu það bjargaðu mér! Gerðu það gefðu mér styrk!" 

Þar sem ég sárbæ ndi með endurtekningu til Drottins, sagði Hann, 

"Pastor Kim! Líttu á hann!" 

Ég sá þá rosalega stóran gullinn búdda. Allt hárið hans var fólgið í snákum eins og medusa. Endirinn af 

öllu hárinu hans hafði kónga kóbrasnáka höfuð. Gulllitaði búddinn hló áframhaldandi að mér eins og ef 

hann var að hæ ðast að mér. Í raun, virtist það sem hann væ ri að hafa gaman að ráðast á mig. 

"Hverig um að! Hvernig dirfistu að reyna að ráðast á mig! Þú hefur taugarnar til að koma á móti mér? 

Hvernig dirfist þú!" 

Svo ég sárbæ ndi enn einu sinni til Drottins. Núna var mér veitt Heilags Anda sverðið. Ég slátraði öllum 

snákunum og smá búddunum sem voru fljógandi í áttina að mér. Ég hafði barist andlega hernaðinum í 

þessum hæ tti ala nótt. Upp þangað til tímans að yfirgefa Mae Hong Son, hafði ég barist og veraldlegi 

líkaminn minn var mjög þreytandi. 

Flugvélin sem flaug frá Chiang Mai til Mae Hong Son verkaði bara einu sinni á dag á kl 11:00. Sú sem við 

flugum á var lítil flugvél. Eftir að flugvélin laggði af stað og eftir um að klukkutími hafði liðið, leir ég út af 

flugvélarglugganum. Ég sá bara mörg fjöll. Líka, það var endalaus frumskógur. Ég hugsaði með sjálfum 

mér, V́óv, getur einhver lifað á slíku landssvæ ði? 
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Ég velti fyrir mér hvers konar persóna er Verkefnistrúboði Bang. Þar sem hún ber út þjónustna sína á 



slíku svæ ði, ég velti fyrir mér hvers konar týpa af persónu hún mæ tti gæ ti verið. Ég heiðra stórlega 

mörgu Kóresku senditrúboðana sem ferðast alla leiðina til dýpstu parta landsins. Ég hafði orðið svo 

forvitinn um þessa verkefnisferð. Ég virti hana stórlega eftir að læ ra tegundina af landssvæ ðinu sem hún 

er að vinna innan og að bera út verkefnið veitt af Guði. 

Veðrið í Mae Hong Son var mjög skýrt og heiðskýrt. Þau sögðu að þessi tími ársins væ ri þurra tíðin. Þess 

vegna, hafa þau ekki haft neina rigningu ennþá. Þar sem við komum smám saman nálæ gt Mae Hong Son, 

varð andlega andrúmsloftið mjög kuldalegt. Hjarðir af púkum byrjuðu að ráðast á líkamann minn. Ég 

fann sársauka sein og þytnar væ ru að stingast inní holdið mitt. Eftir um klukkutíma af andlegum hernaði, 

höfðum við loksins komið í Mae Hong Sond. Birtingarmynd flugvallarins leit út og lyktaði eins og 

búddismi. Flugvöllurinn endurlíktist dæ migerðu búddista musterinu þínu. láttu mig tjá ákafa hitann á 

þessu landssvæ ði. Það er yfir 104 gráður. Það var svo heitt, mér leið eins og ég væ ri bullandi í heitu 

vatni. 

Ó́ h, vóv! Hvernig getur persóna lifað í slíku veðri?  ́

Kirkjuliðs meðlimirnir mínir tóku djúpan andardrátt. Eftir um stund, nálgaðist okkur pínu stutt dama með 

gleraugu.Hún heilsaði og bauð okkur velkomin. Hún hafði laglegt andlit með góðri tjáningu. Ég var 

veltandi fyrir mér hvernig gæ ti slík kona byggt svo margar kirkjur. Enn fremur, starfræ kti hún og hafði 

umsjón með prestaskólum. Hún var að hafa umsjón með þvílikt stóru embæ tti. 

"Pastor Kim! Hvernig ertu! Ég veit, ég er mjög smá og pínulítil. En ég er mjög sterk kona jafnvel þótt að 

hjartað mitt sé mjög mjúkt og vingjarnlegt." 

Allir hlóu hátt. Verkefnistrúboði Bang gæ ti verið kona en hún hafði upprétta, ákafa, og 

málamiðlunarlausa trú. Hún var eins og kven herhöfðingi. Til þess að leiða slíkt stórr embæ tti innra með 

slíku umhverfi, verður hún að eiga þvílíkt góða eiginleika. 
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"Pastor Kim, bara út af því að prestaskóla nemendurnir og söfnuðirnir lifa hér í innstu dýpt Tæ lands, eru 

þau ekki niðri í andlega andleikanum þeirra. Þau eru alls ekki fávís. Margir framstæ ðir pastorar og 

guðfræ ði prófessorar hafa heimsótt hingað að kenna þeim líka. Svo þeirra stig af þekkingu og greind er 

þokkalega hátt. Samt sem áður, erum við núna að þrá ákaflega kraft Guðs og Heilags Anda. Þetta er ein 

af ástæ ðunum afhverju ég hef lesið Śkíra með Logandi Eldi  ́bæ kurnar. Við viljum raunsæ islega upplifa 

Guðs kraft og yfirvald. Gerðu það hjálpaðu okkur! Þegar kraftur Heilags Anda kemur uppá okkur, munu 

prestaskólanemendurnir hérna trúboða Mae Hong Son fljótar með krafti...." 

Við þurftum ekki að segja nein orð. Þau þurftu virkilega að hafa kraft Guðs. 

Verkefnistrúboði Bang hafði leitt okkur til dýrasta og fínasta hótelsins á þessu svæ ði. En það var ekki það 

sem við bjuggumst við. Ég hafði ekki syn af gæ ðahóteli heldur frekar, leið mér eins og ég væ ri í gömlu 

slitnu búddista musteri í Kóreu. Í raun, leit það út nokkra áratuga eldra en búddistamusterin í Kóreu. 

Hótelið hafði skurðgoða höggmyndir af dregum, búdda læ risveinum, fleirru búddda líkneski, snák, 



verndargrip, dharma og svo framvegis. Svo mörg skurðgoð og mynardlaganir í tengslum við búdda voru 

sýndar. 

"Pastor, Égg veit að það gæ ti verið ekki ánæ gjulegt að vera umkringdur af þvílíkum skurðgoðum og 

myndarlögunum, en þetta hótel er það besta á þessu svæ ði." 
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7. Skírn af Heilags Anda Eldi í Mae Hong Son 

Kirkju Drottins liðsmeðlimirnir ákváðu að leiða ráðstefnu tvisvar hvern dag í fjóra daga og þrjár næ tur. 

Einu sinni um hádegismatar tíma og hina á meðan kvöldtíminn var. Upphaflega, var Verkefnistrúboði 

Bang bara að fara að bjóða eitt hundrað og tuttugu ungu þjónustufólki til ráðstefnunnar. En fólk allt frá 

yfir landssvæ ðinu kom til að mæ ta á ráðstefnuna og fjöldi fólksins náði yfir fimm hundruð. Þakklátlega, 

hafði stæ rð kirkjunnar sæ tisgetu af meira en eitt þúsund og fimm hundruð. Byggingin var tvæ r hæ ðir. 

Allir mismunandi þjóðflokkar höfðu mæ tt. Þess vegna, til þess að túlka skilaboðin fyrir þetta fólk, 

þurftum við fjóra til fimm túlka af ólíku tungumáli. En þar sem ástandið var flókið, ákváðum við að túlka 

bara í opinbera tungumálinu sem var á Tæ lensku. Það var túlkað af Verkefnistrúboða Bang. 

Til þess að leiða fólk inní andlega andrúmsloftið, kom kirkju Drottins liðið fram og framkvæ mdi heilaga 

dansinn. En vegna heita veðursins og þunga rakastigsins, bara eftir einn tilbeiðslu sálmar lag, svitnaði 

liðið sem var heilags dansandi svo mikið að þau gátu ekki dansað neitt meir. Staðurinn var ekki útbúinn 

með loftræ stingu. Það var ekki einu sinni blæ væ ngur. Við reyndum mjög hart að heilags dansa minnst 

nokkur fleirri skipti með nokkrum fleirrum sálmarlögum. Það var engin leið fyrir okkur að  halda áfram 

að dansa. Samt sem áður, miklum erfiðleikum, kláruðum við heilaga dansinn. En við höfðum bara sungið 

þrjú sálmalög. 

Ég hugsaði með sjálfum mér, V́óv! Ég hef aldrey verið neins staðar þetta heitt á svoleiðis landssvæ ði! 

Hvernig á jörðu mun ég vera fæ r um að leiða í þrjá eða fjóra fleirri daga og næ tur?  ́Mér var mjög 

umhugað um veðrið. Um leið og ég steig upp til ræ ðustólsins, og janfnvel hélt ég hafði bara staðið þar 

varla að hreyfast, ar allur líkaminn minn rúllandi í svita. 
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Ofan á það, var ég klæ ddur fyllilega í jakkafötum og ástandið varð verra. Yfir fimm hundruð manns var 

horfandi á hverja hreyfingu mína. Verkefnistrúboði Bang stóð við mig til að túlka. Innan þeirra stuttu 

stund af tíma, spurí ég Guð. D́rottinn, hvernig æ tti ég að bera þetta út?  ́

Drottinn svaraði mér, "Þú verður að hagnýta Orðið til að túlka og útskýra!" 

Ég byrjaði að prédika um kl19:30 til kl 4:30 næ sta dag. Ég prédikaði í um níu tíma. Eftir að níu tímar 

höfðu liðið, varð Verkefnistrúboði Band mjög þreytt. Þar sem fólkið horfði og hlustaði, hrópaði ég, 

"Heilagur eldur!" í áttina að höfði Verkefnistrúboða Bangs. Kröftuga smurning Heilags Anda helltist uppá 

hana og hún féll aftur á bak. Það gerðist svo hratt að enginn hafði tíma til að grípa hana. 



Verkefnistrúboði Bang var undir ölvun Heilags Andaí meira en tíu mínútur. Jafnvel ef hún vildi komast 

upp, var hún ekki fæ r til. Ég leit þá á andlit fólksins sem voru mæ tandi á ráðstefnuna. Atriðið átti sér stað 

rétt fyrir framan augun þeirra og það hafði brugðið þeim. Verkun Heilags Anda á slíkan hátt var einhvað 

nýtt fyrir þeim. Þau byrjuðu að snökkta og gráta. Á endanum, væ ldu sumir. Það voru nokkrir háskóla 

guðfræ ðingar og caucasian verkefnistrúboðar innan mannfjöldans. Þegar Verkefnistrúboði Bang féll 

aftur á bak, he ĺt ég að ástæ ðan afhverju fólkið hafði grátið væ ri vegna þakklæ tis og undrun af Guðs náð 

í gegnum orðið sem var prédikað. Og ég hélt að það hreif þau stórlega. En eftir á, hafði ég fundið út að 

ástæ ðan afherju þau höfðu snökktað og grátið var út af atriðinu af skyndilega falli kennara síns 

Verkefnistrúboða Bangs. Þau héldu að einhvað hefði gerst fyrir kennarann sinn. Þau urðu hræ dd. Ég 

brast út hlæ gjandi. 
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Guð hafði gefið mér merki til að útskýra um greinileika Heilags Anda og Hans gjafr. Hann vildi að ég 

útskýrði rólega og hæ gt hagnýtandi ritningar til að bakka útskýringarnar mínar svo að þau forma ekki 

óbeit. Guð hafði þráð að fólkið upplifði smám saman Heilagan Anda. Á þeirri stundu, hafði hugsun farið 

inní hugann minn. É́g þarf þau til að hrópa hátt út og kröftuglega í sameiginlegri bæ n. Ég byrjaði að 

beyta Kóresku aðferðinni af bæ n til ráðstefnufólksins. Kóreska aðferðin af hrópandi á meðan í bæ n er 

kröftugasta leið af því að biðja. 

Ég spurði þá fólkið ef það átti gjöfina af tungutalinu. Ég gerði beiðni til fólksins með gjöf tungutalsins að 

reisa hendurnar sínar. Bara þrír manns höfðu reist hendurnar sínar og þar með taldir Kóreskir. Til þess 

fyrir fólk að biðja lenfur og til að fara dýpra, þurfa þau að eiga gjöf tungutalsins til að biðja marga 

klukkutíma og oft. Venjulega, er gjöf tungutalsins byrjunin af öllum gjöfum. Ég var að hvetja fólkið til að 

þrá gjöf tungutalsins og fyrir þau að spurja um þessa gjöf til Drottins. Ég, þá, útskýrði nákvæ mlega fyrir 

fólkinu hvernig djöfullinn mun nálgast okkur í mörgum lögunum. Eftir að ég hafði prédikað í um níu tíma, 

leiddi ég bæ n þar sem við hrópuðum í einingu. 

Mest af þessu fólki hafði komið frá dýpsta hluta fjallabæ janna með því að keyra fimm til sjö tíma bara 

tilo að mæ ta á ráðstefnuna. Þau keyrðu og ferðuðust til og frá af mótorhjóli í marga langa klukkutíma 

hvern dag. Þau voru ekki einu sinni klæ dd í réttilegu skónum. Sum voru berfæ tt og sum klæ ddust 

inniskóm. Til þess að upplifa kraft Heilags Anda, söfnuðust þau öll saman í trú þrátt fyrir fátæ ka ástandið 

sitt. Þegar kirkju Drottins liðsmeðlimirnir báru sig saman við lifandi ástands heimamannanna, fannst 

okkur við skammast okkar. Okkur leið skömmustulega í samanburði við þeirra saklausu trú. 
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Við, meðlimir kirkju Drottins, njótum allsnæ gta í lífsmæ likvarðanum okkar. En þetta fólk á trú sem við 

höfum ekki í. Til þess að þjóna liðsmönnunum okkar, eldaði þetta fólk mismunandi tegundir af mat sem 

þau sjálf eru ekki fæ r um að hafa efni á að borða. Nóttina á undan ráðstefnunni, höfðu þau undirbúið allt 

út í gegnum nóttina bara til að þjóna okkur. 

Jafnvel frá fyrsta degi ráðstefnunnar, vann Heilagur Andi óvenjulega og varð greinilegur. Flest af fólkinu 



sem mæ tti á ráðstefnuna meðtók gjöfina af tungutalinu. Frá fyrsta degi ráðstefnunnar þar sem þau 

meðtóku tungutalsgjöfina og þangað til síðasta dag ráðstefnunnar, hafði allt fólkið sokkið djúpt inní náð 

Heilags Anda. Náð flæ ddi út eins og virkt eldfjall. Ráðstefnan barst út með miklum hraða. 

Ju-Eun hafði vitnað skæ rt um himnaríkis og helvítis upplifanirnar hennar og spádóm. Leysing var 

framkvæ md af Jósef þar sem hann hagnýtti kröftugu getuna sína til a sjá í gegnum andlega sviðið. Það 

var eins og bræ ðandi pottur þar sem fólkið var safnað til að meðtaka greinileikann af innilega brennandi 

eldi Heilags Anda. 

Börn staðbundnu pastoranna fóru ekki í skólann á fylgjandi deginum. Þau voru ákveðin að meðtaka kraft 

Heilags Anda. Þau komu til ráðstefnu helgistaðarins mjög snemma áður en ráðstefnan byrjaði. Þau höfðu 

byrjað að biðja þar sem þau reistu hendurnar sínar í loftið. Þau báðu og svitnuðu í heita veðrinu. Þetta 

var náðarstundin sem ég mun aldrey gleyma. 

Tíminn fyrir heilaga eld veitunina byrjaði. Um leið og heilagi eldurinn var veittur til fólksins, voru 

eiginleikar földu illu andanna innan líkama þeirra sem voru þar í langann tíma opinberaðir. Þessir illu 

andar skjálfuðu og byrjuðu að gefast undir frammi fyrir nafni Drottins Jesú. Illu andarnir voru sigraðir 

frammi fyrir krafti og yfirvaldi Heilags Anda. Fjöldi illra anda hafði verið að dveljast í líkömum 

þjónustufólksins og safnaðarmeðlimanna í mjög langan tíma þar sem þeir höfðu falið sjálfa sig. Þess 

vegna, hlýtur það að hafa verið fjöldi blessanna gripnar af þessum fjölmörgu illu öndum. Annar og þriðji 

dagur ráðstefnunnar voru alveg eins árángursríkir eins og fyristi dagur ráðstefnunnar. Mörgum illum 

öndum var kastað út frammi fyrir krafti og yfirvaldi Heilags Anda. 

Ekki bara upplifðu prestaskóla nemendurnir og safnaðarmeðlimir Mae Hong Son kraft Heialgs Anda, 

heldur jafnvel okkar eigin kirkjuliðs meðlimir upplifðu kraft Heilags Anda eins mikið og við þráðum. 

Ráðstefnan kláraðist árángursríkt í hátíðarskapi. Kannski...var það einhvað fólk sem gat ekki skilið verk 

Heilags Anda. 
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Hversu langt eða hversu mikið erum við fæ r um að þekkja Guð með okkar smávæ gilegu þekkingu? En því 

meir sem við opnum hjörtun okkar og okkur sjálf fyrir Guði, því meir mun Hann vinna og verða 

greinilegur með allsnæ gtum. Ég þrái að margt fólk skilji þessa staðreynd. 

Þessa daga, jafnvel í Kóreu, eru þar ekki margar Kóreskar Kirkjur sem hrópa hátt út á meðan þau biðja. Á 

meðan í 1970 og 1980 áratugunum, var þar margt fólk biðjandi alla liðlöngu nóttina í Suður Kóreu. Þetta 

fólk var fundið biðjandi í hverju fjalli, fjallatoppum, dölum, undir stórum klettum, og kirkjum. En eins og 

er, er raunveruleikinn sá að ef þú biður lengi og oft, mun annnað fólk líta á þig sem einn sem er 

stórskrítinn og enn fremur, mun svoleiðis fólk vera kallað költ. Ég skil ekki hvernig landið okkar hefur 

snúist út til svoleiðis fátæ ks andlegs ástands. Það er sannarlega dapurlegt. Margir kristnir biðja venjulega 

ekki. Þessir kristnir munu safnast saman við tæ kifæ ri til að halda föstu og bæ namót. Þau skapa einhvers 

konar sérstakan dag til að samansafnast og biðja. 

Verk og greinileiki Heilags Anda í Mae Hong Son hafði rosaleg áhrif. Meirihluti þjónustufólksins í Mae 



Hong Son hafði andlegu augun sín opnuð. Með andlegu augunum þeirra opnuðum, upplifðu mörg þeirra 

himnaríki og helvíti. Fólkið á ráðstefnunni gerði yfirlýsingar helgiathöfn helgandi sjálf sig til að trúboða í 

Mae Hong Son og heiminum. Eftir ráðstefnuna, vitnaði fólkið af Mae Hong Son að þau væ ru núna 

innilega hrópandi út í bæ n þar sem þau voru biðjandi á fjallinu næ turlega. á 1970 og 80 áratugunum í 

Suður Kóreu,  höfðu þau þess konar innilega áköfu bæ n. Jafnvel háskóla guðfræ ðingarnir voru að fara 

til fjallsins að biðja. Við heyrðum að jafnvel littlu börnin tóku þátt í fjallabæ n. 

Hvort sem lið kirkju Drottins þjónustar innlent eða erlendis. verður skæ ra verk Heilags Anda greinilegt. 

Verkun Heilags Anda hvetur margt fólk. Flestu skiptin, verður fólk að byrja alveg yfir frá byrjuninni þar 

sem þau meta sjálf sig. Þetta er kjarninn af þjónustu. 
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Þegar ég hafði prédikað á meðan Mae Hong Son ráðstefnan var, vegna heita veðursins, var ég harkalega 

svitnandi eins og ef rigning var að hellast niður yfir allan líkamann minn. Að lokum, var allur líkaminn 

minn þakinn með hotaútbrotum. Ég hef aldrey þjónustað á þvílíku heitu landssvæ ði. Jafnvel þótt fyrir 

mig, var það persónulega skiptið til að halda ráðstefnu í slíku landi, er ég mjög þakklátur Drottni fyrir að 

hjálpa og gæ ta okkar á hverri tíð og tíma. Við höfðum eytt flestum peningunum sem við höfðum fæ rt 

fyrir kostnaðinn okkar en hvað sem varð eftir, höfðum við fórnað því til Guðs í Mae Hong Son. Við 

höfðum snúið til baka með engan pening varðveittan. 

Rómverjabréfið 10:12-15 Í þessu er enginn munur á Gyðingum og Grykkjum. Hinn sami er Drottinn allra, 

fullríkur fyrir alla sem ákalla hann 13 því að "hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn". 14 en 

hvernig eiga menn að geta ákallað þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem 

þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prédiki? 15 Og hver getur 

prédikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað: "Hversu fagurt er fótatak þeirra sem boða 

fagnaðarerindið um hið góða." 
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8. Á sökuð sem Villutrú 

Rómverjabréfið 14:10-13 "En þú, hví dæ mir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlítur þú bróður þinn? Allir 

munum vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. 11 Því að ritað er: "Svo sannarlega sem ég lifi, segir 

Drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sérhver tunga vegsama Guð." 12 Því skal þá sérhver af oss 

lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. 13 Dæ mum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að 

verða bróður yðar ekki til ásteytingar eða falls." 

Þar sem ég hafði geðveikislega langað ákaflega, þráð, og langað fyrir Drottinn, haði ég hrópað á meðan í 

bæ n. Jafnvel þótt í hafði margar upphlaðnar bæ nir í gegnum árin, var þolgæ ðið mitt og þolinmæ ðin 

takmörkuð. Raunveruleikinn minn í að starfræ kja kirkju var grimmilegur og niðurdragandi. 

Raunveruleikinn minn var ofsalega dapurlegur. Greinileikinn af sönnum guðlegum karaktereinkennum 

krefst þolgæ ðis af tíma sem trú er mótuð og hreinsuð af óhreinindum í. Sönn guðleg karaktereinkenni og 

getur koma ekki eða geta verið þekktir auðveldlega. Við vissum ekki á hvaða sérstaka hæ tti eða hvenæ r 



kraftur Guðs mundi vera veittur okkur. Þess vegna, vorum við áhyggjufull og óæ ginduð sálfræ ðilega. Guð 

hafði gefið okkur mörg mót með fötluðu persónunni sem þurfti hjálp annars fólks og við höfðum þjónað 

þeim. Krafturinn og aðferðin til að trúboða til töfralæ knisins hafði verið veitt okkur. Frá byrjuninni, var 

kraftur Heilags Anda veittur okkur frá Drottni og hann er ennþá nálæ gur í dag. En á undan því, var 

kraftur Heilags Anda veittur sérstaklega og við vissum ekki eða skildum neitt. En þegar Heilagur Andi 

byrjaði að koma uppá okkur, urðu nýir hlutir greinilegir sem við höfðum aldrey upplifað í. 
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Jafnvel núna, er ég pastor án nafns. Ég hafði ekki verið réttilega að framkvæ ma hlutverkið af pastor. Ég 

var pastor menntaður í Ö ldungakirkju Kóreskri Guðfræ ði af in Ceon, Suður Kóreu. Sem pastor, hafði ég 

bara litla kirkju sem óx aldrey. En núna, jafnvel þótt allt sem ég hafði gert beðið til minnar takmörkuðu 

getu, hafði Drottinn veitt mér Sína undralegu náð. Með Hans náð, eru margar sálir í heiminum að vera 

endurlífgaðar með krafti læ kningarinnar. Konungsríki Guðs er að vera útvíkkað. 

Verkefnistrúboði Bank sem er í Mae Hong Son tilheyrir öðruvísi tegund af safnaðargrein. Þangað til hún 

bauð mér að halda eld ráðstefnu, hafði hún varla samfélga eða hafði samband við pastora og kirkjur sem 

höfðu verið stuðningsaðilar þjónustunnar hennar. Eftir að hún hélt kröftugu Heilags Anda eld rástefnuna 

í Mae Hong Son, senti Verkefnistrúboði Bang tölvupóst og bréf til kirknanna, pastora, og 

verkefnistrúboða meðlimi sem höfðu verið stuðningsaðilar þjónustunnar hennar til að vitna hvað hafði 

gerst að ráðstefnunni. Samt sem aður, var það byrjun af stormi. 

Verkefnisakurinn af Mae Hong Son hafði mikla uppskeru og ávöxt vegna þessa að Verkefnistrúboði Bang 

gaf tímann sinn ákveðið. Verkefnisakur Verkefnistrúboða Bangs er stór og breiður. Það mundi vera mikið 

bakslag ef Verkefnistrúboði Bang hefði ekki stuðningsaðila fjárhagslega. Hún er fyllilega studd af 

Kóreskum kirkjum og pastorum. Hvern mánuð þarfnast hún stórrar summu af peningi til að styðja 

verkefnistrúboðana sína og verk. Hún er studd af samtökum sem senda henni reglulega pening. 

Verkefnistrúboði Bang skrifaði bréf til kunningja sinna útskýrandi ástæ ðuna afhverju hún hafði boðið 

Pastor Kim, Yong Doo að halda ráðstefnu. Verkefnistrúboði Bang útskýrði að henni langaði og þráði kraft 

Heilags Anda svo mikið að hún bauð höfundi bókarinnar Śkíra með Logandi Eldi  ́seríunum. Þar af 

leiðandi, varð Pastor Shin, sem er pastor af kirkju í Guri-si borg, Suður Kóreu og sem er líka í sömu 

kirkjugreininni með Verkefnistrúboða Bang uppreisnarleiðtogi til að eyðileggja Pastor Kim, Yong Doo og 

hans þjónustu. Verkefnistrúboði Bang var upprunalegfa látin fara frá þessari Pastor Shins kirkju. Pastor 

Shin hafði sinn tilgang til að temja og læ risveina Verkefnistrúboða Bang þar sem Pastor Shin og 

Verkefnistrúboði Bang höfðu ekki fullnæ gjandi samfélag. Pastor Shin varð félagi með Pastor Choi sem 

var í samtökum að stúdera költ. Þeir höfðu byrjað að ramma mig sem sekan og embæ ttið mitt í gegnum 

kirkjurnar sínar og forsíður af fréttablaðfjölmiðlum. 
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Þetta var ekki endirinn af ofsóknunum. Þessir pastorar höfðu svo samband við alla stuðningsaðilana og 

sögðu þeim að Verkefnistrúboði Bang er núna blekkt af villutrú. Þau ráðlögðu öðrum að styðja ekki 



þjónustuna hennar. Þau höfðu unnið á bak við tjöldin. Þau hagnýttu einhvern til að fara að pressa 

Tæ lensku ríkisstjórnina til að afboða vegabréfsártiun Verkefnistrúboða Bangs. Þessir pastorar miðuðu 

áfram með þeirra illkvitna verk. Seinna á, var persónan sem þeir hagnýttu til að afboða vegabréfsáritun 

Verkefnistrúboða Bangs líka verkefnistrúboði. Pastor Shin og Choi sendu fréttamanneskju sem heitir, 

Chung, til verkefnisakursins bara til að skrifa neikvæ ða frásögn á þetta eina ákveðna verkefnistrúboð. 

Illvkittna verkið þeirra stoppaði ekki þar. Þeir kölluðu jafnvel fólk til starfa sem þeir höfðu verið að hafa 

samskipti við til að til að kalla allar kirkjurnar reynandi að halda eld ráðstefnu. Þeir kölluðu og spurðu 

afhverju þau voru þau bjóðandi mér sem þeirra ræ ðumann. Þeir stóðu á móti Heilags Eld Embæ ttinu á 

alla vegu. Þau óþæ ginduðu mig þrjósklega. Þeir voru mjög illir. Þeir hrjáðu mig standandi staðfastir 

samkvæ mt sjálfum sér með því að breiða alls konar orðrómum og illviljuðum skrifum á internetinu. Þeir 

höfðu breitt út alls konar meinfýsnum athugasemdum og orðrómum. Þessir internet orðrómar voru 

miðaðir áfram af Pastor Choi og fréttamanni Chung. Pastor Choi trúir að Þrenningar Guð séu þrír 

aðgreindir Guðir og hann er flæ ktur í kenningu um Maríu Mey að vera barnshafandi í tíðahring. 

Fréttamaður Chung skapaði jafnvel vandamál með því að falsa. Hann hafði kallað Ö ldungakirkjutrú 

Kóresku Guðfræ ðinnar af InCheon sem ég var undir í. Hann sagði þá fyrrum safnaðargreininni minni, 

"Pastor Kim er að gera verkið af dulspeki. Haldið þið ekki að nafnið hans æ tti að vera brottrekið frá 

samtökunum okkar?" Hvert sem við mundum fara, mundi Pastor Choi hagnýta margt fólk að meðtöldum 

prófessorum ogf öðrum hópum af fólki frá öðrum kirkju safnaðargreinum til að rangsnúa sanna 

innihaldinu til að henta þeirra eigin smekk. Þessi illkvitnu verk héldu áfram án sannfæ ringar um sekt eða 

hikunar. 

með símhringingunum þeirra og neikvæ ðum athugasemdum um mig, vísuðu þáttakendur 

Ö ldungakirkjudeildarinnar sem ég var undir í nafninu mínu burt. Ofan á allt þetta stöðuga ónæ ði, mundu 

sumir pastorar jafnvel ákæ rubera gerandi atugasemd, "Afhverju biðjuru jafnvel svona mikið? Þú ert að 

fara í gegnum mikinn hjartaverk af því að þú biður of mikið! Ég vilekki vera í sömu öldungakirkjudeild 

með einhverjum eins og þér!" 
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Þar sem ég bað til Drottins, haði ég áframhaldandi þolað niðurlæ gt hjarta og þjáðst af ósanngirni. Ég vildi 

skrifa grein svarandi og rökræ ða til baka gagnrýnandi þeirra skömmustulausu greinar og verknaði í 

gegnum fréttablaðið og internetið. En Drottinn leyfði mér ekki að gera svo. Ennþá núvernadi, er ég að 

leyfa þeim að gera hvað sem þeir eru að gera. Verandi dreginn inní gagnrýni af villutrú gæ ti verið mest 

hugartruflandi hluturinn að upplifa. Drottinn leiðir mig til að framkvæ ma embæ tti Heilaga Eldsins. Það 

kemur með þungu gjaldi. Ég varð að þola stór og smá próf á meðan sálfræ ðilegur þrýstingur jókst innra 

og ytra. Það var litið á mig með köldum augum frá félaga bræ ðrum mínum þar sem þeir óvirtu 

hugsnarinar af nánustu fjölskyldu meðlimunum mínum kallandi mig hrakandi pastor. Enginn varði mig 

nema Drottinn, fjölskyldan mín og kirkjumeðlimirnir mínir. Ofan á allt þetta, yfirgáfu sumir "sem helga 

Guði tímann sinn" kirkjusafnaðarmeðlimir ákæ ruberandi bölvandi mér. 

Nýlega, er ég að upplifa marga hluti sem ég er hef aldrey upplifað í lífinu mínu. Pastorar sem hafa 

meðtekið kraft Heilags Anda munu vera ofsóttir af afbrýðisömu og öfundssjúku fólki. Þetta er 



óhjákvæ milegt. Eini munurinn er lengdin á tíma. Það er raunveruleiki að leiðtogarnir eða pastorarnir 

munu vera þeir fyrstu til að henda steinum og stinga fyrir aftan bakið á þér. Á dögum, Stefáns, Djáknans, 

henti fólkið af þessum dögum bókstaflega steinum til að drepa einhvern. En á tímanum í dag, formar 

fólkið samsæ ri með fals ákæ ruburði. Með ákæ ruberandi tungu koma þau til að drepa. Ein ákveðin 

fréttamanneskja frá þessum illkvitnu samtökum hringdi í kirkjupastorinn þar sem Ö ldungur Lee, Hwan 

Ho mæ tti og spurði pastorinn afhverju hann væ ri leyfandi Ö ldungi Lee, Hwan Ho að vera öldungur í sinni 

kirkju. Þessi fréttamanneskja sagði pastornum að brottvísa honum frá kirkjunni. Þessi tegund af fólki eru 

ekki Kristnir heldur börn djöfulsins. Þau pikka og velja að gera ómannleg verk. Þetta lágt flokkaða fólk 

tekur á form pastora, leiðtoga og safnaðarmeðlima innan kirkjugreina. Slíkt falsþjónustufólk og leiðtogar 

nálgast og tengjast grípandi mörgu öðru fólki. 
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Pastorinn frá Guri-si borg sem sent burt þjónustufólk hafði br4otið upp verkefnistrúboða stuðningsaðila 

samtökin. Hann stjórnar ennþá verkefnistrúboðunum og hafnar verki Heilags Anda. Þetta fólk er ennþá 

hafnandi verki Heilags Anda. Þau eru undir vel þekktum samtökum með stöðu og embæ tti. Með 

tiltunum þeirra og nöfnum, munu þau hegða sér eins og þau séu sérfræ ðingar. Þetta fólk hafa illu 

hendurnar sínar stjórnandi margs konar sértrúar költ gagnráðstafanar nefndum innan mismunandi 

safnaðargreina. 

Fólk hefur þeirra eigin sjónarhól. Hvort sem þú ert fylltur með Heilögum Anda eða ekki, byggt á því 

hvernig þú hugsar og dæ mir,  getur vilji persónu innan ákveðinst hlutar breyst. Kirkjur og pastorar sem 

eru ábyrg í að skipuleggja, þjálfa, og temja burtsent þjónustufólk æ tti að hvetja, læ risveina, og gefa góð 

ráð í kæ rleika Drottins. En þessar kirkjur og pastorar verka bak við tjöldin þar sem enginn getur tekið 

eftir þeim tínandi ax og gleypandi í sig eins og búnt af híenum. Verkefnistrúboðar sem voru undir þeim 

eru þyrstir fyrir Heilagan Anda þar sem þau mæ ta beint andlegum bardögum í landssvæ ðunum sínum. 

Þegar þessir verkefnistrúboðar meðtaka fyllingu Heilags Anda verks, vilja kirkjurnar og pastorarnir ekki 

einu sinni kannast við það. Jafnvel þótt þetta fólk hafi gert mörg ill verk, er það eina sem Drottinn 

krafðist af mér var að biðja og milliganga fyrir þau. Þau eru ennþá fyllilega að kalla til starfa hópa af fólki 

frá öllum tegundum af safnaðargreinum til að skapa andrúmsloftið af því að króa eistaklinga eða hópa út 

í horn og merkja þau sem költ. Ef einhver efast spurjandi um andmæ lin þeirra, jafnvel ef þessi persóna 

væ ri ein af þeirra eigin, mun þessi persóna vera íhuguð og merkt sem költ. 

Þú munt þekkja tréð af ávöxtunum þess. Mae Hong Son bæ rinn sem var staðsettur í mest innsta parti 

Tæ lands hafði fyllilega borið ríkulega ávexti af verki Helags Anda. Guðfræ ði legi háskólinn þeirra hafði 

umbreyst andlega. Pastorarnir sem kenndu prestaskólanemendunum með prestaskólanemendunum og 

-llum safnaðarmeðlimunum upplifðu raunsæ islega andlegu náð Heilags Anda. Jafnvel þótt við séum í 

Suður Kóreu, erum við ennþá ofóstt sem költ og reynslurnar okkar voru merktar sem öfga dulspeki 

fyrirbrygði, þjónustufólk og safnaðarmeðlimir í Mae Hong Son yfirflæ ðir samt í gleði. 
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Þegar kraftur Heilags And kemur upp á okkur, munum við upplifa yfirflæ ðandi náðina í gegnum gleðina 



Hans. En á sama tíma, munum við upplifa hátt stig af prófunn og ofsókn í gegnum fólið sem þekkir ekki 

eða hefur aldrey upplifað kraft Heilags Anda. En þetta er ekki einhvað nýtt. Slíkar ofsóknir hafa alltaf átt 

sér stað á tímabilinu með snemma kristnu kirkjunnim miðöldunum, og í dag. 

Sumir pastorar sem eiga ekki til að bera kraft Heilags Anda mundu ráðast á gerandi upp þeirra eigin 

rökfræ ði og rökstuðning með þeirra ranga skilningi og skoðunarútsýni. Til dæ mis, þeir gæ tu verið að 

hugsa á slíkan veg, Ǵerum upp okkar eigin rökfræ ði og rökstuðning enn einu sinni .́ Í dag, ganga 

Kóreskar kirkjur og safnaðarmeðlimir ekki trúarlífunum sínum með leiðsögn Heilags Anda. Heldur í 

staðinn, í þjónustunni sinni, nota þau mannstefnu, heimspeki, prédikandi veraldleg auðæ fi, og hæ stu 

verðgildi af heimslegum heiður og dýrð. Þau eru að halda þrjósklega fast við áþreifanlegar blessanir 

heimsins og það er aini hluturinn sem þau kannast við og samþykkja með velþóknun. Þetta er 

raunveruleikinn af kirkjum í dag. 

Þessar kirkjur kjósa fram yfir og halda fast ákveðið fram á mannlegri rökhugsun frekar en verki Heilags 

Anda. Frekar en sigursæ l kirkja, kjósa næ stum allar kirkjur frekar að starfræ kja án nokkurar prófa og 

hliðarverkanna. Kóreskar kirkjur geta hafa útbúið sig með ræ ðum og fínum forritum en eins og vestræ n 

kirkja, er Guð ekki í þessum kirkjum. Pstorar hafa komið upp með þeirra eigin hugmyndir og kenningar. 

Rangsnúna og skakka skoðunarútsýni á sér ekki bara stað frá hrottalegum glæ pamönnum. Þap á sér stað 

með pastorum og leiðtogum sem eru hálega þjálfaðir. Í gegnum földu hræ snina þeirra og tvöfalda andlit, 

leiða þau kirkjurnar til tortímingar. Þegar slíkt fólk verður leiðtogar í kirkjum og kirkjusafnaðargreinum, 

munu þau leiða sjálfa sig til mikillar tortímingar þar sem þau bíta, drepa og gleypa í sig í gegnum öfund, 

afbrýði, leynisamsæ ris samkomulag og svo framegis. 
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Ég upplifði alla þessa erfiðleika og þeir voru einhvað nýtt fyrir mér. Vegna ofsóknanna, skrapp ég saman. 

En á sama tíma, fæ rði Drottinn endurlífgun. Hann hafði sent nýtt verkafólk. Enn fremur, snéru bræ ðurnir 

og systurnar sem höfðu gefið okkur köld augu aftur til Drottins. Einhvað annað fólk sagði okkur að þetta 

væ ri þeirra fyrsta Heilags Anda reynsla og að þau höfðu þráð að taka þátt með okkur. Sumt óþekkt og 

sumt vel þekkt þjónustfólk kom til kirkjunnar okar til að taka þátt í embæ ttinu okkar án þess að búast við 

neinu. Guð Guð huggaði okkur stórlega með því að skapa mót með slíku stórkostlegu fólki. Fljótlega eftir, 

byrjuðu safnaðarmeðlimir Kirkju Drottins að meðtaka blessanir frá Drottni. Fjölskyldan mín og ég vorum 

líka blessuð. Drottinn sagði, "Ég mun reisa þig upp og nota þig jafnvel stórlegra": Einmitt núna, hefur 

embæ ttið útvíkkast tyil yfir fjörtíu landa. Ráðstefnan er núna alheimslega framkvæ md og framvaxandi. 

Þar sem Bandaríkin af Ameríkku eru mjög stór, verður sumt fólk innan landsins ennþá að fljúga átta tíma 

til að mæ ta á ráðstefnu. Guð hefur sérstaklega unnið á stórlegra stigi og HANN hefur veitt meiri kraft til 

þeirra kristnu í Ameríku svo að við vorum fæ r um að njóta og framkvæ ma endurvakninguna ríkulega. 

Þröng hugaðir pastorar með fordómafullu tilhneigingu sjónarmiðinu sínu og rangsnúnum orðum mundu 

ýkja með leikbúningi mismunandi verk Heilags Anda. Sem afleiðing, er sumt af verki Heilags Anda núna 

mistúlkað og misskilið. Þetta er hryggjandi raunveruleiki. 

Margar kirkjur í Kóreu bjóða vel þekktum útlendum pastorum til að halda ráðstefnur á andleika. En 



andstæ tt, vann Guð til að send okkur til Bandaríka Ameríku, Kanda, Suð Austur Asíu, Evrópu, Afríku, 

Lýðveldi Auskurríkis og miklu flerri til að halda fleirri ráðstefnur. HVert sem við förum, yfirflæ ðir flóðið af 

skírn Heilags Anda elds. 
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Vitnisburður Pastor Lee, Hyung Oh (Desember 2008) 

Ég vil vitna um hneykslanlega sögu sem átti sér stað innan fjölskyldunnar minnar. Eiginkona bróður míns 

dó á aldrinum fimmtíu og tveggja ára gömul. Hún hafði farið burt á skelfilegan hátt. Fólk vill deyja 

hamingjusamlega og í friði. Það mundi vera mjög hryggjandi ef einhver mundi deyr ekki í friði. Eiginkona 

bróður míns var blekkt af gervi-trúarbraði og í gegnum það að þau framkvæ mdu leysingu, hafði hún dáið. 

Jafnvel eftir hennar dauða, höfðu átján daga liðið og af því að enginn upplýsti lögregluna, hafði líkaminn 

hennar rotnað. Hennar eigin börn vissu ekki raunveruleikann af dauða móður þeirra. Að íhuga þetta 

atvik var ekki þekkt fyrir hennar eigin fjölskyldumeðlimum og skyldmennum, ég veit ekki hvernig á að 

útskýra þetta atvik á réttilega veg. 

Littli bróðir minn stofnsetti fyrst sína þjónustu í Ansan borginni á 1995. Hann mæ tti í Guðfræ ðilega 

Kalvín Prestaskólann og Ö ldungakirkju Guðfræ ðilegan Almenna Samkomu útskriftar skóla. Hann hafði 

fyrst komið til Ameríku sem verkefnistrúboði en svo varð hann eldri pastor að ákveðinni kirkju. Bróðir 

minn var að gera vel og hann hafði um fimmtíu safnaðarmeðlimi í kirkjunni sinni. Þar sem hann var að 

leiða þjónustuna trúfastlega, til þess að fæ ra endurvakningu til kirknanna í gegnum trúboðslegt verk, 

með tók hann þjálfun kallaða, Éfra herbergis trúboðsleg þjálfun .́ Kirkjur sem voru til álitu þennan 

þjálfunarhóp sem költ. Síðan að hann tók þátt í þessari þjálfun, meðtók littli bróðir minn tilkynninguna 

sína um að vera dreginn til baka frá Ö ldunga Kirkjunni í Kóreu (HapDong), sem er Trúboðsleg 

Ö ldungakirkkju safnaðargrein. 

Jafnvel þótt eftir að hann sameinaðist Éfri herbergis trúboðsleg þjálfun  ́og meðtók þeirra þjálfun, var 

þjónustan hans ekki flæ ðandi eins og hann hafði vonað. Hann hafði erfiðan tíma að gera læ risveina. Í 

miðju angraða hjartanu, hitti hann Lee Djákna sem hafðilíka meðtekið þjálfun frá Éfri rýmis Truboðsleg 

þjáfun  ́hópnum. Littli bróðir minn og eiginkonan hans ákváðu að komast að niðurstöðu og læ ra biblíuna 

frá Lee Djákna þar sem þau trúðu að hann hlyti að hafa andlegu augun sín opin þar sem hann biður 

marga klukkutíma. Bróðir minn og eiginkonan hans högðfu einu sinni sagt mér að Lee Djákni útskýrði oft 

og hafði hjálpað þeim að skilja skilaboðin sem voru prédikuð af Pastor Yoo (hópleiðtogans) hvenæ r sem 

þau skildu ekki. Þau höfðu ákveðið að meðtaka hjálp frá Lee Djákna jafnvel við bæ n. Hópurinn var að 

safnast einu sinni í viku á Fimmtudögum í einn til tvo klukkutíma. 
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Lee Djákni hafði um fimm til sex fylgjednur. Littli bróðir minn, pastorinn, hélt að þessir fylgjendur væ ru 

læ risveinar Lees Djákna. Þess vegna, öfundaði hann. Þau voru líka að safnast um tvisvar til þrisvar í viku 

bara til að framkvæ ma leysingu á fólki. Lee Djákni kallaði verkið sitt "Verknaður af því að brjóta myrkrið". 

Lee Djákni prédikaði að þar sem nútíma fólk gerði pening að sínum guði, þurfti það að vera mjög varkárt 



og elska bara Drottinn. Þess vegna, sagði hann fólkinu að fæ ra alla peningana sína til sín. Stundum, með 

tilgangi til að fjármagna "verkefnistrúboða fórn" krafði hann fólkið að fórna peningi. Hann sagði þá 

fólkinu að borga honum fyrir að biðja fyrir sér. Littli bróðir minn og eiginkonan hans héldu að Lee Djákni 

væ ru fæ r um að sjá í gegnum hugsanir og hjörtu fólks. Djákninn var hæ fileikaríkur alveg eins og 

örlagaspámaður. Samt sem áður, með óttafullu hjarta, gáfu þau öll alla peningana sína hvenæ r sem 

hann hafði krafist. Lee Djákni sagði litla bróður mínum og eiginkonunni sinni að þau höfðu stolt í 

hjörtunum sínum og að þau hefðu elskað pening. Þeim var sagt að þau elskuðu ekki safnaðarmeðlimina 

með enlæ gum kæ rleika. Jafnvel eftir að þau hefðu engan pening eftir til að gefa, krafðist Djákni Lee 

áframhaldandi að þau fæ rðu meiri pening. Hvenæ r sem litli bróðir minn og eiginkonan hans höfðu ekki 

pening til að fórna, mundi hann móðga þau harkalega með því að segja að djöfullinn og illu andaarnir 

hefðu farið inní þau. En þar sem littli bróðir minn og eiginkonan hans höfðu trúað Lee Djákni stæ ði fyrir 

Guð að eiga andlegan kraft og að vera fæ r um að hafa beint samskipti við Guð, var þeim hjálparleysislega 

stjórnað af Lee Djákna. Lee Djákni krafðist enn einu sinni tíu þúsund dollurum frá þeim. Hann gaf þeim 

jafnvel leyfi til að fá lánað frá fræ nda þeirra sem var tannlæ knir. Venjulega, heimsæ kja litli bróðir minn 

og fræ ndi hans, tannlæ knirinn, ekki oft hvor annann. En þar sem Lee Djákni krafðist að hann sæ i fræ nda 

sinn, heimsótti littli bróðir minn fræ nda sinn og spurði hann um tíu þúsund dollara. Bróðir minn 

sannfæ rði fræ nda sinn að peningarnir mundu vera notaðir fyrir Guðs tilgang og að hann mundi biðja fyrir 

honum það sem eftir er af lífinu hans. Fræ ndi hans lánaði honum tíu þúsund dollara. Eftir þetta 

atvik,krafðist Lee Djákni enn einu sinni að littli bróðir minn og eiginkonan hans komi upp með aðra tíu 

þúsund dollara. Svo littli bróðir minn fót til að fá lánaðan pening frá öðrum fræ nda sem var vantrúaður 

og eigandi af tannlæ knis verslun. En þegar fræ ndi minn lánaði ekki bróður mínum peninginn, meðtók 

hann þá leiðbeiningu frá Lee Djákna um hvernig æ tti að taka peninginn. Littli bróðir minn fór til fræ nda 

síns hvern dag til að berja hann í höfuðið þar sem hann sparkaði, bölvaði og kýldi hann. Vegna 

áframhaldandi ofbeldisins og þar sem linnulausa árásarónæ ðið stigmagnaðist, tilkynnti fræ ndinn litla 

bróður minn, pastorinn, til lögreglunnar. Hann var læ stur í fangelsi í Suwon Fangelsi. Hann þjónaði 

refsingu af einu ári. 
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Á meðan hann var lokaður í fangelsi, fann hann þrýstingarok og var efagjarn um bæ namót Lee Djákna og 

biblíurannsókn. Svo þegar hann var leystur úr fangelsinu, ákvað hann að draga sig til baka frá hópnum. 

En þegar eiginkonan hans og Lee Djákni komu til að sjá hann, hótuðu þau litla bróður mínum að ef hann 

yfirgæ fi nokkurn tíman hópinn, mundi eiginkonan hans skilja við hann. Á sama tíma, var dóttir hans á 

öðru ári á brautskráningar skóla. Sonur hans var byrjandi í guðfræ ði skólanum hleyptum af "Efra rýmis 

trúboðs þjálfun  ́hópnum. Þegar dagsetningin sem hann var sendur laus nálgaðist, og þar sem hann 

hugsaði um að fara til baka til mót Djákna Lees var hann svo áhyggjufullur og angraður að hann missti 

yfir tuttugu pund eða rúmlega níu kíló. Hann upplifði öfgafullar hugræ nar þjáningar. Eftir að bróðir minn 

var leystur úr fangelsi, sagði hann Djákna Lee að hann muni hæ tta úr fundunum. En Djákni Lee taldi hann 

trú um með því að segja að Guð hafði leyft öll þessi vandræ ði svo aðhann megi ekki gefast upp. Þess 

vegna, fór bróðir minn enn einu sinni til baka til bæ namóts Djákna Lees. 

Eftir að bróðir minn hafði hitt Djákna Lee, var bróðir minn gagnrýndur af honum. Djákni Lee sagði að 



bróðir minn var lifandi trúræ kilegu lífi og að hópurinn hans lifði viðeigandi trúarlífi. Bróðir minn var 

vanur að vitna í biblíuversið, Þ́ví hver sem gerir vilja Föðurins á himnum er bróðir minn systir og móðir.  ́

Bróðir minn hafði neitað að koma til fjölskyldusamkomanna okkar. Jafnvel þegar móðir okkar var níutíu 

og þriggja ára gömul og var hleypt inn á spítala vegna sjúkleikans hennar, heimsótti hann hana ekki einu 

sinni eitt skipti. Hvenæ r sem ég hringdi í hann, sagði hann að hann var á bæ namóti með hópi af fólki og 

útnefndi tími Guðs til að hitta okkur hafði ekki komið. Þess vegna, sagði hann að hann gæ ti ekki hitt 

okkur. Í um tvö ár, hafði hann ekki samband eða heimsótti nein af hinum fjölskyldumeðlimunum sínum. 

Á árinu 2008, byrjaði skrítin framkvæ md kölluð, "Læ kningarverk". Djákni Lee mundi berja og slá líkama 

síns fólks í hópnum sínum að meðtaldri eiginkonu littla bróður míns og hans eigin fylgjendum og 

læ risveinum. Hann sló jafnvel kinnar fólks. 
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Djákni Lee mundi bölva óhóflega á eiginkonu bróður míns. En þar sem bróðir minn hugsaði eða "greindi" 

að hann hefði kraftinn til að læ kna fólk, stoppaði hann ekki Djákna Lee. Djákni Lee hafði oft ásakað 

eiginkonu bróður míns að hún væ ri andsetin af illu öndunum. Þess vegna, mundi hann oft pressa littla 

bróðir minnn og eiginkonu hans til að fasta. Vegna þeirra tíðu fastna, voru stæ rðir máltíðanna þeirra 

litlar. Sem afleiðing, höfðu þau orðið skinn og bein. Fastan hafði neikvæ ð áhrif á heilsuna þeirra. Littli 

bróðir minn hélt að þessi tegund af áframhaldandi læ kningarframkvæ mdum væ ri of ofsafengin og erfið 

út af hörkunni af líkamlegum árásum. Svo þegar hann sagði Djákna Lee um það, var eina orðið sem 

Djákni Lee mundi endurtaka að andlega ástandið þeirra var í alvarlegri hæ ttu. Littli bróðir minn sagði að 

það var mjög erfitt fyrir hann að þola. 

Um tíu dögum áður en eiginkona bróður míns hafði farið deyjandi burt,sagði bróðir minn Djákna Lee að 

hann vildi komast út af þessum fundi. En Djákni Lee tjáði tilganginn sinn sem var að þau þurftu að koma 

áframhaldandi til fundanna af því að hann sagði að þau þyrftu að vera læ knuð. Djákni Lee lagði áherslu á 

að læ kningin þeirra var mjög mikilvæ g. Á meðan á þeim tíma, voru littli bróðir minn og eiginkonan hans 

þegar í ástandi af því að vera hugræ nt og andlega þræ lar Djákna Lee. Þess vegna, gat bróðir minn ekki 

áskorað neitt til baka til hans. Vanalega, hlustar bróðir minn á ráðleggingu eiginkonunnar sinnar mjög vel. 

En þegar það kemur að fundum með Djákna Lee, var eiginkonan hans meira athafnasöm. Eiginkonan 

hans var sú sem hafði fyrst dregið littla bróður minn til funda Djákna Less. Djákni Lee hafði hótað littla 

bróður mínum að þegar Guð hafði einu sinni útnefnd verk fyrir okkur, æ ttum við ekki að gefast upp. 

Á deginum sem eiginkona bróður míns hafði dáði, var ofbeldisfull "leysing" framkvæ md. Djákni Lee hafði 

lagt eiginkonuna hans á gólfið. Hann skipaði þá fjóru af fólkinu að grípa handleggina hennar og fótleggi 

til að kasta púkunum út. Á meðan fjögur af fólkinu héldu eiginkonu bróður míns, yfirlýsti Djákni Lee 

andinn af ungmey, andinn af ungum strák, andinn af seiðmannstöfralæ kni og öllum öðrum týpum af 

illum öndum væ ru í henni. Djákni Lee hafði þá tvö þeirra til að stíga á háls eiginkonu bróður míns. Svo 

einn af mönnunum vingjarnlega steig á hálsinn hennar þrisvar sinnum. En Djákni Lee fullyrti að púkarnir 

væ ru ekki brottreknir. Svo hann skipaði að stíga á hálsinn hennar einu sinni meir. Svo þegar hinn 

maðurinn steig á hálsinn hennar, tók hún andköf þannig að lífið hennar fór í burtu. Þegar eiginkona 

bróður míns dó, fullyrti Djákni Lee að virkið væ ri brotið. Hann sagði að andinn af ungmey, andinn af unga 



stráknum, andinn af seiðmannstöfralæ kninu, og sumir af öðrum sterkum öndum væ ru brottreknir. Hann 

sagði þá, þegar hún vaknar upp, mun hún verað að biðja til að kasta öllum tilltu púkunum út. Allt fólkið 

þar trúði því sem hann var að segja. 
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Jafnvel eftir að tveir tímar höfðu liðið, vaknaði hún ekki út af því að hún hafði dáið. Djakni Lee sagði 

öllum að hún var dáin. En  hann sagði líka að þar sem púkarnir voru alli brottreknir, mun Guð reisa hana 

upp með hreinum anda og endurreisa hana. Djákni Lee sagði að þau munu öll verða vitni af kraftaverki 

Guðs. Þau mundu sjáhana reista frá dauðum Djákni Lee sagði að þau æ ttu að vera að biðja fyrir henni. Á 

þeirri stundu, gat bróðir minn ekki trúað því að eiginkonan sín var bara að deyja. Hann vildi ekki trúa því. 

Það var ekkert sem hann gæ ti hafa búist við til að trúa því sem Djákni Lee hafði sagt. Bróðir minn gerði 

bara það sem honum var sagt sem var að biðja fyrir að hún mundi rísa upp frá dauðum og hennar 

endurreisn. Tíminn af dauða eiginkonu hans var á 28unda Október, 2008. Snemma morguns á 29unda og 

30asta, fullyrti bróðir minn að hann sá fyrirbæ ri af kyrrstæ ðu rafmagni eigandi sér stað frá fötum 

eiginkonunnar sinnar og jafnvel vitnaði smávæ gis hreyfingu frá henni. Þar sem honum var létt, féll hann í 

svefn. 

En það var engin hreyfing eftir að hann hafði vaknað. Hann sá líkama eiginkonu sinnar byrja að rotna. 

Áður en eiginkon bróður míns fór burtu, hafði Djákni Lee krafist peninga frá honum. Svo bróðir minn 

náði innborguninni frá leigða heimilinu sínu til að flytja til ódýrari staðar. Eiginkona bróður míns fór burt 

á 28unda Október og hann flutti til ódýrari staðar á 30ugasta. Algjöra innborgunin sem hann meðtók til 

baka frá fyrrum húsráðandanum sínum var $6,000 dollarar. Á 30asta, gaf bróðir minn $5,000 dollara til 

Djákna Lee. Hann notaði $1,000 dollara til að flytja. Eftir sjö daga, krafðist Djákni Lee að hann fæ rði 

honum restina af peningnum. Frá $1,000 dollurunum, notaði bróðir minn $700 til að flytja in og hafði 

$300 eftir fyrir lífernis kostnaðinn sinn. Bróðir minn gaf Djákna Lee þá eftirliggjandi $300 og djákninn 

notaði þrjú hundruð dollara fyrir sinn eigin lífernis kostnað og sína drykki. 

á þeim þjakandi tíma, gat bróðir minn, sem var pastor, ekki hugsað um neitt annað nema eiginkonuna 

sína að vera reista frá dauðum. Þegar tíminn leið, hafði bróðir minn greint að hún var ekki að fara að 

koma til baka lifandi. Svo hann hugsaði um að fara til lögreglunnar til að fæ ra allt ástandið til enda. 
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Á Nóvember 12ta, snéri littli bróðir minnn aftur til heimilis síns á eftirmiðdeginu. Hann var að fara að 

segja allt ástandið til sonar síns en það var mjög erfitt fyrir hann að segja syni sínum. Á 14da, hafði bróðir 

minn sent textaskilaboð til mín hvort ég gæ ti hringt í hann. Ég er pastorinn af kirkju í In Cheon borginni.. 

Þar sem við ræ ddum saman, var öll sagan opinberuð mér í smáatriðum. Í samræ ðunum okkar, sagði 

hann mér að eiginkonan sín væ ri ekki lengur í þessum heimi. Svo ég spurði hvað hann meinti. Hann sagði 

að hún hefði farið burtu. Svo ég spurði hvernig hún hafði dáið. Hann sagði þá að hún dó á meðan 

bæ natími var í Október. Ég heyrði hvernig hún hafði dáið. Svo ég spurði ef hann hafði tilkynnt til 

lögreglunnar. Bróðir minn spurði þá afhverju hann verður að tilkynna atvikið. Ég fann seinna út að littli 

bróðir mann varð hræ ddur um augnablik þegar ég spurði hann með þessa spurningu.. Litli bróðir minn 



sagði mér að þegar þetta atvik er opinberað til lögreglunnar, mundi það verða stórt vandamál. Hann 

sagði að hann þurfti að spurja mig um einn síðasta greiða. Hann vildi að ég mundi sjá vel um son sinn og 

dóttur. Hann sagði að hann hefði leigt húsnæ ði sem kostaði hann $2,000 fyrir innborgun og þrjú 

hundruð dollara fyrir mánaðarlega leigu. Hann sagði mér að kirkju leigusamningurinn sinn mundi enda á 

ákveðnum mánuði. Hann bað mig að sjá um og útkljá alla hlutina sína. Hann sagði mér líka að hann hefði 

einhverja bílatryggingar greislur til að vera gerðar og hann hafði ennþá skuldað einhvern skatt. Hann 

sagði að ég gæ ti sellt bílinn sinn til að sjá um tryggingargreiðslurnar og skattinn. Hann gaf mér nýja 

heimilisfangið sitt. Ég sagði honum að ég muni sjá um allar greiðslurnar hans og aðra hluti. Eftir að ég 

skellti á símanum, hugsaði ég skyndilega um littla bróður minn takandi sitt eigið líf. á þeim tíma, til þess 

fyrir mig að komast að húsinu hans, mundi það vera löng keyrsla. Svo ég kallaði yngsta bróður minn 

nálæ gt bæ num hans og útskýrði ástandi gróflega og ásigkomulag bróður okkar, bróðurins. Ég sagði 

yngsta bróður mínum að flýta sér upp og fara. En yngsti bróðir minn var í  viðskiptaferð í Seúl og þess 

vegna, gat han ekki farið til bróður míns. en hann hringdi þá í eiginkonuna sína og upplýsti hana. Þegar 

eiginkonan hans var upplýst, varð hún hræ dd og hringdi í lögregluna til að fylgja sér. Þegar þau komu að 

heimili bróður míns, var hann alveg einn að húsinu sínu án eiginkonunnar sinnar. 
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Lögreglumaðurinn sagði yngsta bróður mínum að þau voru send af því að þau fengu hringingu sem 

tilkynnti dauða. Þau sögðu að þau urðu að athuga húsið hans. En bróðir minn sagði að hún væ ri ekki að 

sínu húsi heldur að einhverjum öðrum stað. Svo þau fylgfu littla bróður mínum og gerðu óvæ ntan 

inngang að heimili Djákna Lees. Þau fundu síðan líkið af eiginkonu bróður míns. Lögreglumaðurinn tók 

Djákna Lee og fylgjendurna hans til lögregluíbúðarinnar. Þetta fólk hafði drepið persónu undir 

trúabragðagrímunni. Eftir að littli bróðir minn og eiginkonan hans höfðu hitt Djákna Lee, mundu þau 

alltaf spurja um ráðleggjingu á öllum persónulegu málefnum þeirra við Djákna Lee. Til dæ mis, þegar 

dóttir littla bróður míns var í Kyrgystan, hafði hún spurt móður sína hvort hún æ tti að haldast í Kyrgystan 

eða snúa aftur til Suður Kóreu. Eiginkona littla bróður míns hafði spurt Djákna Lee og það var hann sem 

hafði gert ákvörðunina varðandi dvöl dótturinnar. Eins og er, er hún annars árs nemandiað Keimyung 

Háskóla að taka Alþjóðleg sambönd sem aðalfag. Án leyfis Djákna Lee,  gátu þau ekki farið til neinnar 

fjölskyldugiftingar eða neins konar tegundar af fjölskyldusamkomu. Þau gátu ekki farið neitt án leyfis 

Djákna Lee. Þau hreyfðust samkvæ mt leiðbeiningum Djákna Lees. Eina persónan sem gat gert einhvern 

dóm eða ákvöðrun var Djákni Lee. Hópurinn hafði beðið og borðað með líki í húsinu. Littli bróðir minn 

hafði bara horft á atriðið af eiginkonunni sinni deyja án þess að stoppa fólkið sem var að drepa hana 

réttlæ tandi það sem leysin fyrir hana. Hvernig æ tti ég að skilja bróður minn sem var pastor? 

Bróðir minn gaf mikið af fórnum til Djákna Lee undir yfirskininu að það mundi vera notað fyrir 

verkenfistrúboðs verk. Magn peningsins fórnað til Djákna Lee var um sjötíu þúsund til áttatíu þúsund 

dollarar en bróðir minn hafði sagt að hann veit ekki nákvæ mlega hversu mikið var gefið til Djákna Lee. 

Konurnar sem höfðu fylgt Djákna Lee fórnuðu frá tíu þúsund dollurum til meira en hundruði af þúsund 

dollurum. Þessar tegundir af konum settu ekki fund með fjölskyldum sínum og eiginmönnum til að ræ ða 

um málefnið um að fórna peningi til Djákn Lee. Þessar konur höfðu sagt að hvaða orð sem eru á móti 

sem komu út af eiginmönnunum þeirra væ ri orð djöfulsins. 



Þegar littli bróðir minn var fangelsaður, tók Djákni Lee allar fórnirnar sem var fórnað til kirkju bróður 

míns. Þess vegna, gat bróðir minn ekki gert sína mánaðarlegu leigugreiðslu. Djákni Lee þurfti persónu 

með titil af pastor til þess fyrir hann að auka yfirvaldið sitt og vogarafl. Ég held að Djákni Lee í hugaði 

bróður minn og eiginkonuna hans sem fylgjendur sína. 
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Líkið af eiginkonu bróður míns var lagt á ríkisspítalann. Djákni Lee og kvenkynsfylgjendurnir hans mæ ttu 

allir í jarðarförina. Fjölskyldumeðlimirnir okkar urðu í ofsalegu uppnámi vitandi að þetta fólk var ábyrgt á 

líkamsárás á eiginkonu bróður míns. En þessar konur streittust ekki á móti heldur í staðinn voru á 

hnjánum sínum játandi áframhaldandi að þæ r voru syndarar. Jafnvel þótt fjölskyldumeðlimirnir gerðu 

beiðni um að þau mundu yfirgefa, héldu þæ r áfram á hnjánum sínum í nokkra klukkutíma eins og 

leiðbeint af Djákna Lee. Á endanum,sögðu fjölskyldumeðlimirnir þeim að setjast þæ gilega. Ein 

kvennanna hafði son sem var á leyfi frá hrenum til að heimsæ kja en Djákni Lee hafði leiðbeint henni að 

mæ ta í jarðaförina frekar en að sjá son sinn. Hún hlýddi Djákna Lee og ákvað að haldast í jarðarfarar 

forstofunni. 

Ekki einu sinni fyrir tveimur árum, var Djákni Lee mjög fátæ kur. Hann gat ekki einu sinni haft efni á að 

hita heimilið sitt í vetrinum. Flestu tímana, hafði hann bara eitt flúrljómandi ljós á í húsinu sínu vegna 

fátæ ktarinnar hans. Það var enginn matur í kæ liskápnum hans. Hann gat ekki einu sinni haft efni á 

kimchi flestu skiptin(Kimchi, meðlæ tis aðalframleiðsluvara). En núna, keyrir hann SM5. 

Atvik bróður míns er auðvelt málefni fyrir jafnvel almenna fólkið til að greina og dæ ma. En einu sinni 

þegar hann var blekktur og villt um fyrir honum, varð hugurinn hans lamaður og dómarnir hans urðu 

eins og huldir skýjum. Þess vegna, verður fólk eins og bróðir minn og eiginkonan hans eins og 

strengjabrúður. Þegar við mæ tum slíku fólki, jafnvel þótt það er mikilvæ gt fyrir kristna að meðtaka 

andlegar gjafir og haffa andlegu augun þeirra opnuð, er það mikilvæ gara að við læ rum að greina nadleg 

málefni og hvernig við hagnýtum andlegu gjafirnar okkar fyrir dýrð Guðs. Með eftirsjáanlegu hjarta, er ég 

stóri bróðir af skaðaðri fjölskyldu að kynna þennan vitnisburð. 
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Ég er mjög þakklátarsamur Drottni fyrir að leiða mig til Kirkju Drottins. Eiginkona pastors sem ég þekki 

kynnti mér fyrir Kirkju Drottins. Ég hafði líka meðtekið seríurnar af Śkíra með Logandi Eldi  ́bókunum. Á 

1ta Apríl, 2008, hafði ég heimsótt Kirkju Drottins í afar fyrsta skiptið. Yfirnæ tur bæ naþjónustan í Kirkju 

Drottins var mjög áhrifamikil. Heilagi dansinn sem ég hafði séð í fyrsta skiptið var mjög fallegur. Það var 

nógu fallegt til að grípa hjartað mitt. Allir hlutirnir sem voru skrifaðir í Skírandi bókunum voru 

undraverðir og út af minni þrá til að upplifa andlega atburði með þeim, mæ tti ég á næ turlegu 

þjónustuna þeirra. Ég heyrði þá tilkynningu um að þeld ráðstefnan þeirra mundi vera haldin í Cheongju 

borginni, Suður Kóreu. Seinna á, mæ tti ég á eld ráðstefnuna sem var haldin í Cheongju borginni. á 

meðan eld ráðstefnan var, fann ég kröftuga verk Heilags Anda. Á nóttinni á 9unda Apríl, til þess að 

upplifa himnaríki og helvíti hafði ég beðið djúplega. Á meðan í bæ n, undravert, upplifði ég helvíti með 

eiginkonunni minni. Jafnvel til þessa dags, erum við að upplifa helvíti dagllega. Við höfðum ekki bara 



upplifað helvíti í kirkjunni, heldur hafnvel í heimilinu okkar vorum við að upplifa helvíti. Ég fann hjarta í 

að elska sálir jafnvel meir og sterkara. Stundum, opnar Guð upp andlegu augun mín til að sjá andlega 

sviðið. Ég er að þjóna Drottni með gleði hvern dag. Ég hélt aldrey að ég mundi upplifa slík atvik. Þetta er 

Guðs fullkomna náð og ég er mjög þakklátur Drottni. Ég gef dýrð til Drottins. 

Það voru tímar þegar við báðum fyrir staðsetningu af þjónustunni okkar. Ég fékk áhrif frá Heilögum Anda 

að öll fjölskyldan okkar verður að fara og mæ ta í Kirkju Drottins nokkrum sinnum. En þar sem ég hafði 

umsjón með embæ tti með safnaðarmeðlimum sem voru með mér í næ stum því tuttugu ár, hélt ég að 

svarið sem ég hafði fengið væ ri ekki rétt. Svo ég hélt áfram í áttina af embæ ttinu mínu. Einn ákveðin dag, 

talaði Drottinn kröftuglega til mín. Í þrjátíu ár, hafði ég ákveðna bæ nabeiðni til Drottins og Drottinn sagði 

að Hann mundi svara og stofnsetja það. 
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Drottinn kom líka til eiginkonunnar minnar og sagði henni að mæ ta í Kirkju Drottins nokkrum sinnum. Ég 

hef verið að biðja spurjandi Guð um að nota mig með krafti Heilags anda svo að ég mundi vera notaður 

verðuglega fyrir Drottinn á meðan síðustu ár embæ ttis míns eru. Drottinn hafði sagt að Hann mundi 

svara bæ ninni minni og það mundi koma til að gerast. Guð sagði, eld embæ ttið að Kirkju Drottins er 

mjög mikilvæ gt þess vegna, taktu þátt í hans eld embæ tti. Guð sagði mér að aðstoða Pastor Kim, Yong 

Doo og vinna saman, Vegna framþþróunarinnar af landssvæ ðinu, voru sumir af 

kirkjusafnaðarmeðlimunum allit tvístraðir. En Guð gaf mér orð um að Hann muni ekki gera þá 

fórnarlömb frá því. 

Drottinn gerði áhrif í hjartað mitt go sagði, "Líttu mjög vandlega á hvað Ég er um það að gera". Í enda 

Október á meðan eftirmiðdags þjónustan var af síðasta Sunnudegi þess mánaðar, komu allir 

safnaðarmeðlimir kirkjunnar til okkar og sögðu, 

"Við munum vera þeir til að yfirgefa kirkjunar fyrst svo að þú munt vera fæ r um að útklá hluti miklu 

auðveldar. Á þennan veg, mun það hjálpa þér að skipuleggja þinn veg með sannfæ ringu. Frá næ stu viku 

áfram, munum við byrja að mæ ta í aðra kirkju. Hvert sem þú ferð, gæ tum við eða gæ tum ekki séð þig 

aftur, en jafnvel ef við erum aðskilin fyrir lífsstíð, erum við að vona og vilja sjá þig í himnaríki án þess að 

bregðast." 

Eiginkonan mína og ég lofuðum kirkjusafnaðarmeðlimunum að við mundum sjá þau í himnaríki. Fylgjandi 

Mánudeginum, hæ tti öll kirkjan að koma til snemmbúnu morgunþjónustunnar. Svo eiginkonan mín og 

ég höfðum morgunþjónustu bara sjálf. Á 1ta Nóvember, skáðum við sjálf okkur með Kirkju Drottins. 

Núna erum við meðtakandi náð og að vera blessuð svo mikið. Við erum að taka þátt í eld embæ ttinu. 

Þar sem ég var blessaður í Kirkju Drottins, var ég upplýstur um að eiginkona littla bróður míns hafði farið 

burt. Littli bróðír minn var líka pastor. Vegna úrslita ástands kirkjunnar hans og uppástungu 

eiginkonunnar hans, hafði bróðir minn haft samband við hóp af gervi trúræ knu fólki. Þessi hópur fullyrti 

að framkvæ ma læ kningu og leysingu. Þessi hópur barði upp fólkið þar sem þau framkvæ mdu þjónustuna 

sína. Á endanum, var eiginkona bróður míns barin til dauða. Þegar ég hafði læ rt þetta, var allri 



fjölskyldunni okkar stórlega brugðið. Hvernig gat þetta gerst fyrir fjölskylduna mína? Hjartað mitt 

verkjaði svo mikið. Ég var viðstaddur í jarðaförinni rannsakandi atriðið. Þar sem ég tók eftir, læ rði ég og 

fattaði margt. 
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Það er mjög mikilvæ gt fyrir kirkju að gera þjóðnustu með jafnvæ gi af orðinu og gjöf. Ef þjónusta er 

framkvæ md með fals gjöfum eða á rangan hátt, mun það stífla tæ kifæ rið til að breiða fagnaðarerininu. 

Enn fremur, munu fleirri skaðar vera gerðir og þess vegna verkjar hjartað mitt. Í kirkju Drottins, þar sem 

viðerum núna, snertum ekki fólkið þegar við framkvæ mum heilags eld embæ ttið. Jafnvel þótt við 

snertum ekki fólkið, fara heilagi eldurinn, heilaga rafmagnið, heilögu eitruðu þyrnarnir, og aðrir kraftar 

Guðs og Hans orka beint inní fólkið þar sem það breiðist út í gegnum líkama þeirra. Eiginleiki illu 

andanna eru þá opinberaðir. 

Þegar við framkvæ mum leysingu, eru illu andarnir innan þeirra trúuðu kastaðir út. Við vitnum þá 

meðtaka andlegt frelsi. Þegar heilagi dansinn er veittur, eru mismunandi tegundir af heilögum gjöfum 

veittar. Þegar ég verð vitni af fólkinu meðtaka andlegu augun sín og þar sem þau upplifa himnaríki og 

helvíti með örðum margs konar tegundum af andlegum atburðum, fatta ég að þetta eld embæ tt er 

embæ ttið sem þóknast Drottni á þessum síðustu dögum. Ég hef fattað alvarlega að þetta embæ tti á til 

að bera ákafa ástríðu á að bjarga sálum. 

Í gegnum skírnina af heilaga eldinum sem verður greinilegur í Kirkju Drottins, eru aðrar þjóðir undrandi á 

heilaga eldinum sem er gefin af Heilögum Anda. Guð er að vinna ennþá kröftugra og undursamlega. 

Þessi núverandi kynslóð er í harkalegum ruglingiog blekkingu. Ef kirkjurnar eru ekki vaktar, munu þæ r 

falla inní gervi trúræ knis dulræ na týpu af samtökum. Ef kirkjurnar eru ekki vaktar, mun það valda og 

fæ ra afleiðinguna að vanræ kja sig sjálfar til heimsins og freistinga. Þjónar Drottins sem þekkja ekki kraft 

Heilags Anda skapa mæ listiku með þeirra eigin kenningu og guðfræ ði. Þeir fyrirlíta síðan og vanræ kja 

gjafirnar, lastmæ landi Heilgöum Anda þar sem þeir sakfella. Núna, er satan reikandi um eins og öskrandi 

ljón til að gleypa í sig. Þess vegna, verðum öll okkar að vakna! 
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Því við glímum ekki á móti holdi og blóði, heldur á móti prinsríkjum, á móti kröftum, á móti ríkjendum 

myrkursins af þessari öld, á móti andlegaherskara illkvittninnar í himnesku stöðunum. Þess vegna, verða 

kirkjur að vakna og við verðum að vera kirkjan sem öðlaast sigur hvern dag. Við verðum að vera kirkjan 

sem kemst yfir kraft helvítis. Þennan veg, munum við gefa Guði dýrð. Við verðum að gefa dýrð til Guðs! 
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Lokunar Yfirlýsing 

Filippíbréfið 2:5-12 Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. 6 Hann var í Guðs mynd. En hann 

fór ekki með það sem feng sinn að ver Guði líkur. 7 Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð 

mönnum líkur. 8 Hann kom fram sem maður, læ gði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já, duðans á 



krossi. 9 Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið, sem hverju nafni er æ ðra, 10 

til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu 11 og sérhver tunga játa 

Guði föður til dýrðar: Jesús Kristur er Drottinn. 12 Þess vegna, mínir elskuðu, þér sem æ tið hafið verið 

hlýðnir, vinnið nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þgar ég var hjá yður, því fremur nú, þegar 

ég er fjarri. 

Drottinn okkar Jesús kom í holdinu til jarðarinnar til að breiða út fagnaðarerindið. Drottinn Jesús lifði 

lífinu Sínu bara fyrir fagnaðarerindið. Hann hafði framkvæ mt og gert greinileg óteljanleg kraftaverk og 

kraft. Hann læ knaði líka óteljandi fólk. Engu að síður, var komið ósanngjarnt og fyrirlitlega fram við Jesús 

Sjálfan af Sínu eigin fólki. Á þeim tíma, fullyrti hefðbundna trúaða gyðingafólkið að þau voru að þjóna 

Guði. En í raunveruleikanum, í staðinn fyrir að fara með Guðs orð sem mjög mikilvæ gt, varð kennslan 

þeirra og arfgengni mikilvæ gara. Þeir voru meistarar í að gera hræ sni og formfestu að vana. Margt Guðs 

fólk var kveinandi frá fjötrum og kámað af synd. En þar sem Guðs fólk mæ tti Drottni sem hafði komið til 

jarðarinnar sem Sonur Guðs, voru þau fæ r um að komasst út úr synd og upplifa sanna læ kningu og frelsi. 

Þau urðu þá vitni af þeirra Messíasi. 
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En á hina hendina, hafði sterk mótstaða risið frá Gyðingafólkinu. Það var ráðist ákaflega á Drottinn Jesú 

og komið í veg fyrir út af því að Hann mundi læ kna á Sabbat dögum. Þeir ás0kuðu Hann um að lastmæ la 

Guði með öðrum fals kæ rum á móti Honum.Þetta Gyðingafólk leit á Hann sem undirokið af sakfellingu. 

Þeir höfðu mútað Júdasi Ískaríots tol að grípa Jesúsw með aðferð sem var mest grimmileg og hörmuleg. 

Gyðingafólkið gat ekki höndalð Drottinn með löglegu rökfæ rslunum sínum og djúphuguðu þekkingu. Í 

rauninni, gátu þeir ekki höndlað Hann með neins konar kenningu. Þeir urðu að vera á hnjánum sínum 

lokandi munnunum sínum frammi fyrir yfirnáttúrulegum krafti Guðs. Drottinn okkar er óaðfinnanlegur. 

Hann hefur nákvæ m og akkúrat svör og lausnir á öllum hlutum frá fortíðinni, nútíð og framtíð. Drottinn 

álítur mjög mikilvæ gt að ávöxtur verði greinilegur. En Hann álítur líka allt ferlið af persónu að koma til 

Drottins mjög dýrmæ tt. 

Ég þekki mjög vel skoðunarsjónarhornið á meðanl nokkurs fólks. Sumir sjá okkur með áhyggju eða 

umhugun. Hvernig fólk skoðar okkur er tengt saman við þeirra eigin hugsanir. Sumt fólk vísar okkur á 

bug sem öfgafull dulspeki. Sumir segja að við höfum karaktereiginleikann af költi. En ríkuleur ávöxtur er 

að vera borinn innan landsins okkar og út í gegnum allan heiminn. Marg fólk frá Suður Kóreu og erlendis 

er að þrá og langa eftir andlegri náð og blessun. Þar sem ég vitna góða ávexti, er ég að þrá meiri kraft 

kveiktan með meiri ástríðu í trúartrausti. 

Tegun þjónustunnar sem kirkjan okkar framkvæ mir er núna að breiðast út í gegnum mörgu löndin. Það 

fer fram úr mörgum þjóðum og kynþáttum. Kirkjan okkar útvegar hvatningu fyrir þau til að gera 

greinilegan undursamlegan kraft og kraftaverk. 
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Ég er yfirgnæ fður af öllu verkinu sem Drottinn  hefur gert. Eld embæ tti Kirkju Drottins er að útvíkkast 



stigvaxandi út í gegnum heiminn. Framkvæ mdin og hreyfing kirkjuþjónustunnar okkar er að vera aukin 

alveg eins og lítill snjóbolti rúllandi niður að bæ ta meiri snjó á sjálfan sig og verða stæ rra snjóbolti. Vegna 

núverandi ástandsins og aðstæ ðanna, eru þar margir dagar sem við erum ekki fæ r um að sofa eða borða 

viðeigandi þegar við erum erlendis á meðan í þjónustu. Fyrir þess ásatæ ðu, efrtir að ég gaf út Śkíra með 

Logandi Eldi  ́bók 5, hafði ég ekki tíma til að skrifa bók 6. Śkíra með Logandi Eldi  ́bókar lesendurnir sem 

höfðu ákaflega enlæ glega beðið í langan tíma innan Kóreu og frá jörðinni urðu þreytandi. Þau höfðu 

næ stum því gefist upp á því að lesa bók 6. Hvenæ r sem ég var ákeðinn að sitja og skrifa bókina, mundi 

herafli Satans hrjá mig og kirkjuna mína. Þau létu okkur ekki vera. 

Karftur Guðs og Hans gjafir sem verða nákvæ mlega greinilegar innan kirkjunnar okkar er ekkialgengt fyrir 

hinum kirkjunum. Sem afleiðing, urðu mörg utan að frá öfundsjúk og afbrýðisöm. Sérstaklega, einn 

ákveðinn rannsóknarhópur af villutrú frá ákveðnum trúræ knium hópi gagnrýndi óendanlega, tók eftir, og 

horfði meiðviljað á okkur. Það voru skipti sem við vorum jafnvel hrjáð af þjónustufólki sem hafði fullyrt 

að bera út Heilags Anda þjónustu. Þau höfðu ásakað okkur með öllum tegundum af samsæ ri og 

sakfellingu Í flestum tilfellum, gerði svo kalla þjónustufólkið og pastorarnir þessi illu verk og ásakanir 

greinilegar.  

Á hina hendina, urðu þessi samsæ ri og dómar á móti okkur aðal verkfæ rin í að auðmýkja okkur. Því meir 

sem við vorum hrjáð, því meir við biðjum djúplega. Erfiðleikarnir frá hinu lét okkur hugsa breiðar. En 

samt, ollu stöðugu ónæ ðin og erfiðleikarnir frá hinu fólkinu að við sæ um au með miskunnsömu hjarta 

sem er hjarta Drottins og þannig báðum við jafnvel meir. 
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Svo lengi sem afskiptin af slíku fólki eru ekkióhófleg, gæ ti ástandið snúist út gott ef við skoðum það frá 

öðru horni. Að vera hindraður, trufalaður með afskipti, eða upplifa erfiðar aðstæ ður gæ ti orðið þáttur 

sem læ tur okkur endurspegla til að auðmýkja okkur sjálf. En samt, æ ttum við ekki að vera bundin af 

einhvers konar mæ likvarða með því að hafa of mikið áhyggjur um það hvernig fólk muni dæ ma eða meta 

okkur. Ef við gerum, munum við ekki vera fæ r um að þóknast Drottni með því að vera yfirlega áhyggjufull 

eða of varkár. Við getum ekki lifað öllu lífinu okkar með því að vera of áhggjufull um dóma annars fólks 

eða mat af okkur sjálfum. Ég hef verið að framkvæ ma Heilags Anda þjónustuna. Sem pastor hef ég læ rt 

að sumir pastorar sem kenna sem prófessorar í prestaskóla trúa villukenningunni um að náðargjafir 

Heilags Anda hafi stöðvast eftir upprunalegu tólf postulana. Þessir pastorar eru frá öllum mismunandi 

safnaðargreinum. Þeir eru að mennta prestaskóla nemendur til að halda í skefjum þjónustu Heilags Anda 

eða verki Heilags Anda. 

Það er stór fjöldi þjóna Drottins að hrópa við topp lungnanna þeirra að við verðum að lifa af krafti 

Heilags anda. En þegar það kemur að því að æ fa kraft Heilags Anda, falla þeir í skort. Þeir æ fa ekki kraft 

Heilags Anda í almenningi. Of oft, halla þeir sér í áttina að guðfræ ðilegum skoðunarsjónarhóli. Þar sem 

ég þjónusta alheimslega í Heilögum Anda, hef ég komið til að skilja skýra og áberandi greinileikann af 

sérstakri opinberun á meðan í ráðstefnunum á meðan að þjónusta. Þessir andlegu hlutir og verk eru 

mjög raunsæ isleg og hagsýnir. Í öðrum orðum, átti sérstaka opinberuninn og krafturinn sér ekki bara 

stað á dögum Postulasögunnar. Það var ekki bara eins tíma atburður sem varð greinilegur á meðan 



tíminn af semma frumkirkjunni var. Jafnvel á nútímunum,er Guð að veita opinberun á mismunadi vegi  

jafnvel í okkar daglegu lífum. Vegna þess að guðfræ ðilegi mismunurinn og skynjunin af fjarlæ gð er 

raunveruleiki, er ég óendanlega að stúdera til að vita sambandið á milli guðfræ ðilega mismunarins og 

krafti Guðs sem verður greinilegur innan raunveruleikans okkar. Eins og er, hef ég klárað 

útskrifarbrautina. Ég er í ferlinu af því að stúdera doktorsstefnuna. 
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Þjónustan okkar er miðjuð í kringum orð Guðs sem er biblían og í gegnum kraft Heilags Anda, er 

þjónustan að vera útvíkkuð. Jafnvel frá nútíðinni og inní framtíðina, mun embæ ttið okkar vera útvíkkað. 

Frá því ytra eða yfirborðinu, eru margir heilagir að heimsæ kja kirkju Drottins hérna í Suður Kóreu. Við 

hugsuðum upphaflega að við æ ttum bara að vera framkvæ mandi þjónustuna í gegnum gjafirnar en í 

staðin, varð orð Guðs aðal einbeitingarpunkturinn meira en gjafirnar. Þar sem orð Guðs var yfirlýst, var 

svörum skilað til þeirra heilö0gu og þwss vegna erum við öll undrandi. Fólkið sem hefur heimsótt 

kirkjunar okkar segir að þau eru mjög blessuð að heyra skilaboðin sem er öldungakirkjugrundvallað og 

þau tilgreina að skilaboðin sem eru yfirlýst á altarinu séu biblíuleg. Ég held að karaktereiginleikinn af 

öldungakirkjugreininni er mikilvæ ur en jafnvel meir, er ég að setja ystu áreynslu til að skilja 

skilaboðunum sem yfirflæ ða með smurningu Heilags Anda. Lífið af þjónustunni og tilbeiðslunni er 

smurningin og næ rvera Heilags Anda. 

Vegna trúföstu milligöngubæ nanna frá hinum óteljandi heilögum frá að utan og innan Kóreu, var Śkíra 

með Logandi Eldi  ́bók sex fæ dd. Ég gef takmarkalausa þakklátasemi til Drottins. Mig líkar að deila 

þessari náð og blessun með öllu fólkinu sem þekkir eða man eftir mér og kirkjunni minni. Í bók sjö, mun 

ég vera að skrá nýju andlega harnaðar atburðina sem eru að eiga sér stað í hverri heimsálfu og landi. 

Á meðan í leiðréttingarferlinu og fullklárun handritarins, höfum við upplifað óteljandi vegarhindranir og 

ráðabrugg af satan. Liðið okkar ábyrgt fyrir því að leiðrétta handritið varð fyrir árás af Satan og höfðu 

þess vegna hrunið mörg skipti. Djákni sem var í umsjá af hanna kápuna af bók sex varð að þola mörg próf. 

Ofan á allar þessar árásir, upplifðum eiginkonan min og ég bílslys sem við höfðum næ stum því dáið í. Á 

þennan hátt, höfðu mismunandi heraflar djöfulsins hindrað vitsmunalega verkið okkar. En þeir heilögu af 

Kirkju Drottins höfðu þolað öll þessi atvik og sársauka innan frá og utan kirkjunnar mjög vel. Þau hafa 

tekið þátt í öllu því stritsama af þjónustu og verki. 
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Embæ tti kirkju Drottins hafði útvíkkast stigvaxandi. Margar kirkjur í hverri heimsálfu  voru stofnsettar 

sem trjágreinar kirkju Drottins. Margar heimamanns kirkjur, pastorar og verkefnistrúboðs hópar hafa 

sameinast með. Einmitt núna, er það errfitt fyrir mig bara að haldast í Suður Kóreu til að gera þjónustu. 

HVern mánuð, fer ég um allan heiminn til að heimsæ kja staðbundnar og greinar kirkjur til að halda 

alheims ráðstefnur. Drottinn hafði gefið okkur orð varðandi kirkjuna okkar og jafnvel einn spádómur 

hafði brugðist en hann var afrekaður á annan raunsæ islegan hátt. Hvenæ r sem við förum erlendis rtil að 

framkvæ ma þjónustuna, mundum við taka nokkra af kirkju Drottins meðlimunum. Þar sem þeir mundu 

fylgja okkur, mundu þau bera út eld embæ ttið án þesss að vera borgað. Mest af kirkjufjárhagnum er að 



vera notað til að styðja og hjálpa munaðarleysingjum, Alnæ missjúklingum, verkefnistúrboðs verki, og 

nýlega stofnsettum kirkjum sem eru fjárhagslega fátæ kar í Afríku og í örðum þriðja heims löndum. 

Við erum að lifa í stórlega spilltri kynslóð. Jafnvel ef einhver fullyrðir að þau hafa meðtekið kraft Heilags 

Anda, erum við öll að vera prófuð af Guði til að sjá hverjir eru sönnu þjónar Guðs. En allir eru í ruglingi 

þar sem þau hafa mismunandi staðfestingar ferli. Ef þjónustufólk stendur ekki fastlega á orði Guðs og 

bæ n, munu þau falla sem falsþjónustufólk. Mörg fleirri munu vera blekkt. Fals spámenn eru að spá 

falslega, og falsþjónustufólk er að hegða sér eins og sannir spámenn og þjónustufólk. Þessir falsspámenn 

og þjónustufólk eru að niðurlæ gja dýrmæ tu gjafir Heilags Anda með því að hagnýta þæ r sem aðferð til 

að þéna pening. Vei til þeirra sem villa um fyrir og blekkja aðrar sálir. Þeir sem trúa að náðargjafirnar hafi 

stöðvast er fólkið sem sakfellir aðra og eru þessir sem hryggja áframhaldandi Heilagan Anda. Svoleiðis 

fólk mun ekki vera fæ rt um að sleppa frá syndinni af því að framkvæ ma lastmæ landi Heilögum Anda. 

Þar sem ég fer um heiminn og held margar ráðstefnur fyrir marga mismunandi staði, mæ ti ég 

mismunandi útlendu þjónustufólki og pastorum. Þeir mundu vanalega segja, "Hefur þú komið til 

svoleiðis og svoleiðis kirkju? Ég hef haldið ráðstefnu þar og mér var borgað svona og svona magn af 

pening". Þetta þjónustufólk og pastorar mundu kynna annað þjónstufólk og pastora fyrir þessum týpum 

af Kóresum kirkjum. Þetta þjónustufólk elskarað halda raðstefnur á þessum ákveðnu kirkjum í Kóreu. 

Þau hagnýta mismunandi sambands aðferðir til að halda raðstefnurnar sínar til að þéna pening. 
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Ég heyrði að þetta útlenda þjónustufólk og pastorar eru raðaðir upp og bíðandi. Margt falsþjónustufólk 

og spámenn eru falslega að spá framtíð Kóreu með því að hagnýrta innihaldið af núverandi ástandinu í 

Suður Kóreu. Þar sem ég verð vitni af þessum atvikum, verð ég orðlaus. Þetta fólk blekkir marga 

barnslega og saklausa trúaða. 

Ég vil skrá niður eitt ákveðið atvik sem hafði gerst í Bandaríkjunum.  Kirkjuliðs meðlimirnir okkar og ég 

vorum í miðjunni af því að halda kröftuga Heilags Eld ráðstefnu. Samt sem áður, komu staðbundnu 

Kóresku kirkjurnar í Bandaríkjunum og sumt af Kóreska fólkinu sem var mæ tandi á ráðstefnuna til mín og 

sagði mér að við þyrftum að undirbúa af því að þéttmikil sjávarbylgja mundi koma og þurrka yfir allt 

þetta landssvæ ði. Þau sögðu að við þyrftum að loka kirkjunum og komast undan. Ég spurði ástæ ðuna 

fyrir slíkri hugmynd. Þau sögðu, ein ákveðin kirkja í Suður Kóreu og einn af spámönnum Ameríku sem 

stendur út úr hafði spáð á slíkan hátt. 

Þetta atvik ollu heilum pastorum að hlaupa og fela sig inní fjallinu. Margir trúaðir höfðu í flýti fæ rt mikið 

magn af hrísgrjónum og vara mat fyrirfram. Sumt fólk hafði keypt nokkra ára virði af mat. En þegar slíkur 

spádómur kom ekki til að gerast, hafði þessi persóna erfiðan tíma að losna við mikla magnið af matnum 

sem þau höfðubyrgt og geymt. Einn af þessu fólki sagði, "Pastor! Eftir að þessi reynsla fer hjá, vil ég ekki 

nokkurntíman muna hanaaldrey aftur!" Hann var að gnísta tönnunum sínum. Ég grínaðist með því að 

segja, "Ó h! Ef ég dvelst hér, mun ég vera þurrkað burt af sjávarbylgjunni!" 

Ég sagði, "Ekki vera áhyggjufullur! Slíkur spádómur er fals! Ekki vera blekktur því að slíkur hlutur mun 



ekki koma til að gerast! Jafnvel þótt ég hafi bara eitt líf, mun ég setja línuna mína á línuna! Þetta mun 

ekki gerast!" Þar sem ég lýsti yfir staðhæ fingunni, framfylgdum við Heilags eld ráðstefnunni. 
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Þegar falsspádómur kemur ekki til að gerast, féllu veikar kirkjur og trúaðir sem voru á því landssvæ ði inní 

rugling. Það var beitt þeim bragði. Ákveðnna Kóreska krikjan og spámaðurinn sem hafði leitt slíka trú 

varð mjög hljóður. Það sem er meir kaldhæ ðnislegt er að fólkið sem hafði fæ rst til að komast undan 

sjálvarbylgjunni til öðruvísi landssvæ ðis hafði upplifað jarðskjálfta á afar staðnum sem þau höfðu fluttst 

til. Slíkt atvik sem jarðskjálfti fór í gegnum útvarps fjölmiðil á raunverulegs-tíma fréttum. 

Fólkið sem spáir gefur spádóm setjandi sjálfa sig undir ályktunina að það sem þau spá gæ ti ekki komið til 

að ræ tast en þau munu spá hvort eð er. Í biblíunni, segir orðið, "Eltið kæ rleika, þráið andlegar gjafir, en 

sérstaklega að þið megið spá, " (1 Kórintubréf 14:1) Þetta vers segir okkur ekki að spádómur mæ tti vera 

rangur og muni ekki ræ tast. Fólk sem er öruggt í að greina andann hefur möguleikann af því að falla inní 

gildru Satans af því að spá falslega. 

Einn ákveðinn pastor hafði skrifað grein um raunverulegan og fals spádóm í fréttablaðinu. Skrifin hans 

höfðu snert hjartað mitt. Þess vegna, líkar mér það að skrá það niður hérna. Djöfullinn hafði ruglað 

heiminn með eftirlíkingu sem lítur, finnst, og hljómar meira raunverulegt en raunverulegi sannleikurinn. 

Djöfullinn þræ tir ekki yfir smávæ gilegum málefnum heldur þræ tir alltaf yfir mjög mikilvæ gum málefnum. 

Jafnvel í þessum heimi, er þar yfirflæ ðandi af fals eða fölsunum af dýrmæ tum og mikilvæ gum hlutum 

slíkum sem peningum og dýrgripum. Penni sem kostar bara nokkra dollara hefur enga fölsun eða 

eftirlíkingu. Ég hef aldrey lesið um það ennþá. En hátt verðlaggður uppsprettu pennii gæ ti haft 

yfirflæ ðandi af eftirlíkingum. 

Það er það sama þegar það kemur til sáluhjálp. Śannleikurinn af sáluhjálp  ́ef mjög mikilvæ gt. Þegarvið 

tökum eftir sögunni af Kristni, hafa óteljandi eftirlíkingar eða költ lýst yfir fals sannleika til sáluhjálpar. 

Seinni koma Krists er mikilvæ gt málefni líka. Þess vegna, er þar yfirflæ ðandi af eftirlíkingar sannleika um 

seinni komu Krists. 
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Gjafir Heilags Anda eru mjög mikilvæ gar. En þar eru yfirflæ ðandi falsspámenn sem samþykkja pening frá 

fólki Guðs þegar þeir "spá". Þetta skrítna fyrirbæ ri er sérstaklega yfirflæ ðandi í Suður Kóreu. 

2 Pétursbréf 1:21, 2:14 "Því að aldrey var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu 

menn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Augu þeirra eru full hórdóms, og þeim verður ekki frá 

syndinni haldið. Þeor fleka óstyrkar sálir, hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. 

Af því að raunverulegur andleiki er mikilvæ gur, yfirflæ ðir fals andleiki líka. Ástríða djöfulsins er að 

framleiða eftirlíkingar og fals er þrjóskt og mun vera meira þrjókst í framtíðinni. Kirkja Drottins er ekki 

útilokuð. Þessir hlutir eiga sér stað óteljanlega innan kirkju Drottins. En endanlega, mundu 

falsspámennirnir yfirgefa kirkjuna. 



Afhverju leyfir Guð falsspámönnumm að hlaupa um án hömlutakmarkanna? Í dæ misögunni um hveitið 

og illgresið sagði Jesús að ekki uppræ ta illgresið heldur að láta bæ ði vaxa saman. Þráir Guð ekki þá 

raunverulegu? Þráir Hann ekki raunverulegan andleika, raunverulega kirkju, raunverulegar heilagar gjafir, 

og raunverulega trúaða í Kristi? Kannski, af því að Guð þráir bara raunverulega hluti, gæ ti Hann verið að 

leyfa þá  sem eru fals til að gera hringrás. 

Á Karmel Fjalli, hafði Guð leyft falsspámönnum að kalla út til þeirra guðs og framkvæ ma trúarathafnirnar 

sínar. Eftir á, mundi Guð sýna kraftinn Sinn í gegnum spámanninn Elía, sanna spámanninn. Á Karmelfjalli, 

yfirlýsti spámaðurrinn Elía að þau mundu sjá kraft Guðs. Guð hafði orðið gert raunverulega kraftinn sinn 

greinilegan í gegnum raunverulega þjóninn Sinn, Guð leyfir okkur að vera vitni að sanna eðli þeirra sem 

eru fals. 
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Á þessum dögum, hefur heimurinn orðið virkilega spilltur. Það er mjög mikilvæ gt fyrir okkur að halda 

uppi jafnvæ ginu og samræ minu þegar það kemur að því að ganga í trú. En í fjölda tilfella, eru kristnir á 

ystu endamörkunum án nokkur andlegs jafnvæ gis. Ofar öllu, eru greinarnar eða sögurnar um merki 

dýrsins, 666, yfirgnæ fandi. Í Bandaríkjunum og Suður Kóreu, eru þar kristnir sem eru að kappræ ða um 

umræ ðuefnið af 666. Þeir kappræ ða hvort merki dýrsins 666 sé veri kubbur eða ekki. Sérstaklega, álíta 

Bandarískir Kristnir þetta íhugunarefni meira alvarlega. Það er frekar mikið af kirkjum og Kristnum sem 

gera þetta íhugunarefni stórmál. Þau ræ ða yfir þessu eina efni með öllu þeirra lífi og styrk. Þessir Kristnir 

trúa að veri-kubburinnn sé merki dýrsins án nokkurrar spurningar. Þegar þeirra trú mun vera sönnuð 

röng, veit ég ekki hvernig þau munu höndla ástandið. Ég er ekki fávís um þetta íhugunarefni. Ég veit að 

þetta er mjög mikilvæ gt málefni. Þar sem ég var líka forvitinn um þetta málefni, það er efnið undir 

endadögunum, ég spurði Drottinn. En eina svarið sem ég hafði meðtekið frá Drottni var, 

"Matteusarguðspjall 24 mun vera svarið við þeirri spurningu". Þegar það kemur að kristnu lífi eða 

trúarlífi, getum við ekki einbeitt okkur bara á eitt efni. Þetta telur með andlega svæ ðið okkar, daglega 

efnislega lífið okkar, og allan persónuleikann okkar. Við þurfum að ná öllum svæ ðum lífs okkar réttum. Í 

framtíðinni, mun merki dýrsins 666 koma út til að vera einhvað sem er hræ ðilegt og mjög slæ mt. Við 

þurfum að vera kyrr og vera á verði. 

Jafnvel fals þjónustumanneskja sem hegðaði sér eins og raunveruleg þjónustmanneskja getur orðið 

raunveruleg þjónustumanneskja, hveitið, ef þau iðrast algjörlega og ræ kilega. En á hina hendina, ef 

raunveruleg þjónustumanneskja verður stoltfull, mun hann/hún verða falsþjónustumanneskja. Við erum 

lifandi á dögunum þegar falsþjónustumanneskja getur orðið ekta, og ekta þjnónustmanneskja getur 

orðið fals. Vel þekktur grínleikari nefndur, Charlie Chaplin heimsotti einu sinni ákveðna landsbyggð í Kína. 

Hann varð vitni að einhverju mjög fyndnu. Í heimsókninni hans, hélt þetta smáa kínverska þorp keppni 

nefnda, Ćharlie Chaplin Eftirlíkingar Keppni .́ Forvitni Charlie Chaplins var virkjuð. Svo hann ákvað að 

fara inní keppnina. 
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Ó væ nt, vann hann þriðja staðinn. Þar voru tveir óekta Charlie Chaplin sem hegðuðu sér meira ekta 



heldur en Charlie Chaplin. Þessi saga segir okkur að það eru hlutir sem gæ tu litið meira út ekta heldur en 

þeir ekta. Á meðal margra sannleika í kristni, er það ein staðhæ fing af sannleika sem mig líkar að skrá 

niður hérna. Orð Guðs sjálft hefur meginreglu eins og búmerang. Jafnvel ef persóna fullyrðir að 

hann/hún hafi lesið og hlustað á margar ritningar, ef svoleiðis persóna lifir ekki samkvæ mt Orði Guðs, 

mun Orð Guðs sem hann/hún hefur lesið og hlustað á líka koma til baka sem búmerang til að dæ ma 

svoleiðis persónu. 

Drottinn hafði fastlega og með innilegri beiðni ráðlagt mér. 

"Ef þú heldur áfram að vera auðmjúkur út í gegnum þjónustuna þína til enda, mun Ég halda áfram að 

reisa og upphefja þig. En ef þú verður nokkurn tíman stoltfullur, munt þú falla til þess læ gsta." 

Héðan í frá og áfram mun ég alltaf  halda og rista dýrmæ tu orð Drottins af viðvörunar orðum inní dýpt 

hjarta míns. Með öllum leiðum, þrái ég fyrir alla sem lesa þessa bók að dýpri náð Drottins mundi 

yfirflæ ða jafnvel meir. 

Ó kunnur, og smávæ gilegur þjónn í Drottni. 


