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I 1992 blev en koreansk amerikaner, som hedder Choo Thomas, 
en født påny Kristen. Det som gør denne historie unik
er at to år efter hendes omvendelse
fik Choo besøg af Jesus Kristus af Nazareth. 
Hun blev efterfølgende eskorteret til himlen adskillige gange, og blev vist helvede to gange. 
Choo Thomas har skrevet en bog om sine oplevelser.
Bogen hedder “himlen er så virkelig” og den blev trykt I oktober 2003. 
Indenfor 1 år efter den blev trykt
er denne bog blevet en international bestsælger
såvel som en af de bedste ti Kristen karismatiske bøger i USA. 
Hvordan kan en simpel husmor, som taler et begrænset engelsk
ikke blot klare at trykke en bog, men indenfor 1 år efter udgivelsen
gøre den til en international bestseller?
Eller måske et endnu mere vigtigt spørgsmål er dette
hvorfor disse åbenbaringer nu?
“Himlen er så virkelig” og dette er Choo Thomas` historie.
Himmelske Far, tak fordi du tillader mig at vidne. Hallejujah! 
Jeg blev en kristen I 1992
og jeg blev virkelig forelsket I Jesus efter at jeg var i kirke nogle få gange
og jeg ønskede at give ethvert område af mit væsen til ham i resten af mit liv.
Jeg ønsker at tale kort om en bog, som hedder “Himlen er så virkelig.”
Herren Jesus selv tog mig til himlen
sytten gange med mit forvandlede legeme
der var som da jeg var 15 eller 16 år gammel.
Før dette, forberedte han alt, skridt for skridt.
I 1994 salvede han hele min krop med hellig ild, så omkring en måned senere
viste han sig for mig med sin synlige tilstedeværelse i kirken under lovsangen.
Så i 1995 på påske søndag, salvede han mig med en rystende krop
og siden da, så ryster min krop i kirken, og imens jeg har bønne tid.
Du kan se at min krop bevæger sig frem og tilbage lige nu,



hvis jeg ikke gør dette, bliver min mave helt stram
og det føles som om den eksploderer;
Så vær sød ikke at tro at der er noget galt med min krop.
Det er Helligånden som gør dette, fordi jeg taler om Jesus.
Og efter dette, døbte han mig med Helligånden,
så jeg talte med nye tunger, jeg fik himmelske sange og hellig latter,
og jeg var så salvet, i tre timer var jeg på gulvet.
Jeg kunne ikke komme op, fordi det var for kraftfuldt.
Efter dette, nogen få måneder senere, så profeterede pastor Larry Randolf over mig
og han fortalte mig at Gud ønsker at bruge mig på en meget speciel made. 
Og hele hans profeti er gået i opfyldelse, og tusind gange mere.
Efter dette, i januar 1996 besøgte Herren Jesus
mig med sit synlige nærvær.
Han besøgte mig 10 gange, for at fortælle mig, hvordan han vil bruge mig
og alle hans planer, som han fortalte mig om, står i bogen. 
Men han fortalte mig ikke at han ville tage mig til himlen.
Så, efter 10 gange, den 19. februar, 1996,
begyndte han at tage mig til himlen med mit forvandlede legeme,
ligesom hans åndelige legeme, sådan var min krop.
Hver gang, førend han tog mig til himlen, bragte han mig til stranden. En strand på jorden.
Den allerførste gang, før han tog mig til himlen,
tog han mig til én side af stranden, og viste mig en lille smule vand som var krystal klart.
Derefter viste en kæmpestor skinnende tunnel. Og efter dette tog han mig til himlen.
“Efter at hun var kommet gennem tunnellen, skriver Choo: 
“Herren og jeg gik langs vejen, som gik fra toppen af bakken.
Omsider nåede vi en kæmpestor hvid port, som var foran en stor hvid bygning.
Vi gik gennem porten og fortsatte mod den hvide bygning.
Vi gik ind, og gik ned ad en lang Korridor, som ledte til et meget stort rum,
som vi gik ind i. Som jeg så ned, gik det for første gang op for mig
at jeg havde en forskellig lang kjole på, end den jeg havde på mens jeg var på stranden
og jeg kunne mærke at der var noget tungt der lå på mit hoved.
jeg rakte op og opdagede en smuk krone, som var blevet placeret der, uden at jeg havde opdaget det.
Derefter så jeg direkte på Herren.
Han sad på en trone, og han var iklædt en skinnende klædning og en gylden krone.
Der var andre der sammen med mig, som knælede på gulvet og lå udstrakte foran ham.
Væggene i rummet var gjort af mægtige skinnende stene, som glimtede.
og de mange farvede stene havde en effekt, som fik rummet
til at føles varmt og glad, såvel som mystisk.
Så, lige så hurtigt, som jeg var blevet transporteret op ad bjerget
og ind I den hvide bygning, så befandt jeg mig på stranden igen.
Den allerførste gang viste han mig kun sin tronsal.
Så, efter dette, kom vi ned fra himlen
og derefter sad vi i sandet på en jordisk strand.
Så begyndte han at tale. Han sagde, at vi lige havde været i Himlens Kongerige.
De eneste som vil komme der er de lydige og renhjertede.
og han sagde:”At prædike evangeliet er meget vigtigt,” og han ventede et øjeblik.
Han sagde, “dem som ikke betaler tiende, er ulydige kristne.”
Det var den sidste ting han sagde på den første rejse.
Choo fortsatte med at besøge himlen 16 gange mere, og på hvert af disse besøg, skriver hun:
I mit forvandlede legeme, gik jeg med Herren på stranden,
og han eskortede mig til himlen.
Vi gik gennem Perleporten og gik til den hvide bygning, for at skifte vores klæder.
Efter vi havde skiftet, gik vi over en gylden bro.
Det hele var så naturligt for mig.



Enhver troende, er jeg sikker på, vil gå igennem den samme procedure, når han eller hun kommer til himlen.
Efter dette, tog han mig til himlen mere end 16 gange.
Hver gang han tog mig dertil, viste han mig forskellige ting.
Og når han viste mig specielle ting,
så sagde han altid, “Jeg har forberedt dette for mine børn, jeg ved hvad de kan lide.”
Ligesom da han viste mig stranden, “ser du, datter, hvor smuk denne strand er,
jeg ved mine børn kan lide denne strand”, og så tog han mig med ud at fiske,
“Jeg ved mine børn kan lide at fiske,”
“Det er derfor jeg forbereder så mange ting, på den måde de kan lide.”
og jeg indså at himlen er tusind gange mere smuk end jorden,
men der er mange ting der, som på jorden, ligesom veje, bygninger, træer,
buske, klipper, blomster, og hårde steder udenfor kongeriget:
der er bare så mange ting der;
men de er tusind gange smukkere end jordiske ting, bare smukke.
himlens skønhed er ubeskrivelig, jeg kan end ikke beskrive
hvor smukt der er, bare smukt.
Jeg indser hvor meget Jesus elsker hver eneste en af os.
Den måde han talte til mig, var som om han sagde
“du ser hvo meget jeg elsker mine børn, og jeg har gjort alle disse ting for mine børn.”
Det er grunden til at han tog mig derhen, for at vise hvad han har forberedt for sine børn
så alle og enhver må vide, hvad der er i himlen, som venter os.
Så inden han kommer, ønsker han at alle kristne ved disse ting.
så de kan glæde sig til at komme der.
Jeg tror det er derfor han viste mig alle disse ting.
Han fortæller mig ikke alt, du ved, grundigt.
Han viser mig bare nogen bestemte ting,
han siger meget få ord, nødvendige ord.
Det er den kærlige Gud han er. Priset være dig Herre.
Udover at have oplevet himlen, er Choo blevet vist helvede to gange.
Om dette skriver hun:
Jeg kunne se røgskyer og mørk røg, som steg op fra et dybt hul
Det var som et vulkan krater,
og indeni kunne jeg se flammer som forbrændte en stor skare af mennesker som skreg
og græd af de smerter, som kun dem som er blevet slemt forbrændt virkelig kender til.
Menneskene var nøgne, uden hår, og de stod tæt op ad hinanden,
og bevægede sig som orme, og flammerne forbrændte deres legemer.
Der var ingen udvej for dem som var fanget i hullet – væggene var
for høje for dem til at klatre op ad, og de varme kul af ild, var hele vejen rundt om kanterne.
Selvom Herren ikke fortalte mig dette,
så ved jeg at jeg stod på kanten til helvede.
I himlen, uanset hvad han viste mig, der var der spændende og fantastiske ting
men næste efter, viste han mig helvede. Han tog mig til helvede,
og den første ting jeg så indeni var alt ild, det var dybt, mørkt og et endeløst hul.
Mennesker var nøgne, og havde intet hår.
De havde intet hår, de havde intet tøj på, alle havde nøgne kroppe.
De stod der så tæt til hinanden.
Det synes som om de skubbede mod hinanden, fordi de ønskede
at slippe væk fra ilden. Hver gang de bevægede sig, fulgte ilden dem.
frem og tilbage, frem og tilbage, hele stedet var ild,
disse mennesker stod så tæt på hinanden.
De var I sådan en smerte, og så bedrøvede, jeg kunne ikke andet end græde for dem.
Så tog han mig der en gang mere og jeg så de samme mennesker igen.
Så hørte jeg stemmerne og jeg så i den retning, så mange orientalere der.
Og denne ene dame, hun vinkede til mig, idet hun sagde:”Så varmt, så varmt!”



Jeg så på hende og vore øjne mødtes. Det var min mor!
Da jeg indså at det var min mor, faldt mit hjerte og jeg begyndte at græde.
Jeg har aldrig følt så dyb en smerte, bare smerte.
Så meget meget smerte, at jeg ikke vidste hvad jeg skulle gøre.
og hun blev ved at sige “hedt, hedt” og hun vinkede mod mig.
Og som jeg så det, ønskede hun at jeg skulle komme ned og hjælpe hende.
Da så jeg på de andre mennesker, der var min far, 
min stedmor, min unge nevø, han døde meget ung
og to venner som jeg kendte.
Åh, det var sådan et smertefuldt minde og jeg blev ved at græde og græde,
så fortalte Herren Jesus mig “datter, jeg har en god grund til at vise dig dette”,
“ men jeg er mere I smerte end du er.”
Jeg fortalte ham, Herre, min mor, hun døde ung, og hun havde været syg i meget lang tid
Jeg tror ikke hun var et dårligt menneske.
Han sagde, det er ligegyldigt hvor gode mennesker de er,
hvem som helst, der ikke kender mig, det er det eneste sted de kommer hen.
Men i mit hjerte sagde jeg, “ Hvorfor viser du mig dette, og sårer mig på denne måde?”
Jeg tænkte på at sige det, men jeg kunne aldrig blive vred på Ham.
Jeg kunne ikke se hans ansigt, men jeg vidste at han græd sammen med mig.
Jeg føler det bare. Han så meget bedrøvet ud, og så rørte han ved mit hoved og tog min hånd,
vi gik ud derfra og jeg græd hele tiden mens vi gik.
Nå, i bogen har jeg forklaret alle detaljerne,
så, ved næste besøg viste han mig en anden trist ting.
Det var de aborterede babyer. Han tog mig til dette ene sted, det var en kæmpestor bygning.
De lignede et varehus. Da vi gik ind, var det eneste jeg så, babyer,
små bitte nøgne babyer. Og de lå alle side om side.
Hum og jeg begyndte at græde. ”Herre, hvorfor så mange babyer?”
Han sagde, “De er aborterede babyer.” Jeg sagde, hvad vil du gøre ved dem?”
Han sagde at hvis deres mor bliver frelst og kommer til himlen
vil de få deres baby tilbage.
På sin 17. tur til himlen, fortalte Jesus Choo at dette ville blive hendes sidste tur derop.
Om dette skriver hun: Hans ord berørte mig dybt. 
Mit hjerte gjorde faktisk ondt af kærlighed til Herren.
Han rejste sig og jeg vidste det var tid for os at tage afsted. Jeg fortsatte med at græde
men mit hjerte blev forsikret om, at jeg skulle være med Herren for evigt
og at han altid ville være med mig på jorden.
I omklædningsrummet, omfavnede en Herrens engel mig.
Det var så opløftende at være på et sted hvor så meget kærlighed,
medfølelse og forståelse altid var tilstede.
Mens jeg skiftede klædning, drog jeg den slutning at både Abraham og
englen vidste at dette ville blive min sidste tur til himlen.
Som jeg gik ud af omklædningsrummet, gav englen mig endnu et knus.
Denne engel havde blondt hår, hvide klæder, og et ansigt som var kærligt og varmt.
Englen smilte til mig, som jeg gik mod Herren.
Da Herren Jesus tog mig til himlen den 17. gang, viste han mig skyer.
Og det var slutningen på mit besøg til himlen.
Herren Jesus fortalte mig, dette er den sidste gang du er her.
Jeg vil ikke bringe dig hertil, før den sidste dag.
Jeg følte bare jeg vidste dette, at det var den sidste dag.
Og jeg begyndte at græde, fordi jeg ikke ønskede at forlade det sted.
Jeg holdt hans arm, og jeg sagde Herre, vil du ikke nok lade være at sende mig væk.
Jeg ønsker ikke at tage af sted, for jeg ønsker at kommer her igen og igen.
Det var meget meget sørgeligt for mig, at jeg ikke kunne komme der mere,
fordi hver gang jeg kom med ham til himlen, så jeg sørgelige ting,



men glæde, fred, jeg kan aldrig forklare glæden og freden jeg havde sammen med ham. 
Om end sørgmodig, havde jeg dog stadig glæde og fred.
Så megen kærlighed, jeg græd mange dage efter dette.
Bibelen taler om en dag da Jesus Kristus vil komme igen efter sin kirke.
I første tessalonikerne 4;16 står der “For Herren selv vil komme ned fra himlen”,
“med en høj kommando, og med en ærkeengels røst”
“og med Guds basun, og de døde i Kristus skal opstå først.’”
“Efter dette, vil vi som er stadig i live, og som er tilbage”
“blive trukket op med dem I skyerne”
“for at møde Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for evigt.”
Dette er kendt som “Bortrykkelsen.”
Efter alt dette, omkring et par uger senere, bragte Herren Jesus
Mig til stranden med mit åndelige legeme og hans.
Og vi sad der på det sædvanlige sted, og så talte vi en tid.
Han fortalte mig, jeg vil vise dig noget.
Det øjeblik han sagde det, havde jeg en vision stemme.
Hver gang han viser mig noget specielt, får jeg en speciel visions stemme
Som kommer fra min indre krop, min mave.
Den var så høj, og den vision stemme tog meget lang tid.
Så hørte jeg støj, så høj høj støj,                   
jeg følte hele verden kom ned, så højt, bare forfærdelig larm.
Så kiggede jeg, og hele atmosfæren var hvid.
Mennesker med hvide klædninger fløj overalt, og blev ved med at dukke op,
dukke op, bare forsvinde og dukke op. Det fyldte luften med mennesker.
Så vidste jeg det var bortrykkelsen.
Jeg grinede, græd, skreg, det var så spændende,       
og der så jeg mit barnebarn, hun er kun ti måneder, hun har intet hår,
pludselig fløj hun ud af vinduet indefra værelset.
Så med hvid klædning og hendes hår nåede til hendes skulder.
Du kan forestille dig hvor spændt jeg var.
Det næste øjeblik, så jeg mit andet barnebarn,
hun var kun 4 måneder gammel, og hun har heller ikke noget hår.
Hun fløj ud af vinduet, på samme måde som den anden, med en hvid klædning.
Og hendes hår nåede også ned til hendes skulder.
Jeg skreg, græd, lo, det var så spændende.
Jeg har aldrig været så spændt før, bare spændt. Hele huset kunne høre det.
Det var godt min mand ikke var hjemme.
Hvis han var hjemme, ville han virkelig have tænkt, at der var noget galt med mig.
Efter dette, viste Gud mig en anden scene.
Denne scene var en meget sørgelig en. Det var skrækkeligt.
Bibelen taler også om en tid af stor lidelse, lige efter bortrykkelsen.
I mattæus 24:21.22, siger Jesus” for der vil være stor lidelse,”
“uden lige fra begyndelsen af verden til nu – og der bliver aldrig noget som det igen.”
“Hvis disse dage ikke blev forkortet, ville ingen overleve.”
“men for de udvalgtes skyld, vil disse dage blive forkortet.     
Dette er kendt som den “Store prøve.”
Vel, efter dette, viste Herren Jesus mig en anden vision.
Dette var mennesker som var ladt tilbage. Jeg tror at iblandt dem er mange kristne.
Det var derfor de løb
Hvis de ikke var kristne, ville de ikke løbe.
Politiet var overalt, mennesker var overalt og 
de var bare så bange, og panikslagne ansigter, og de gik ind i bilen,
ind i båden, de løb til bjerget,
de vidste slet ikke hvor de skulle gå hen,



ganske ligesom om de blev jaget af et uhyre eller noget.
Så bange. En forfærdelig, forfærdelig scene var det.
Efter dette fortalte Herren Jesus mig,
Han fortalte mig at hvad du har set, er intet I forhold til hvad der vil ske, når den dag kommer.
og efter alt dette, fortalte han mig, at efter alt mit folk er bortrykket, vil Satan overtage denne verden 
og han vil ønske at alle skal modtage hans tal 666.
og alle som nægter at modtage det vil blive halshugget.
Så hvem somhelst der ikke vil modtage dyrets mærke 666, 
de giver deres hjerte til Jesus, de ønsker at være med ham for evigt og evigt, Åbenbaringen 20:4.
Og så, hvem som helst der modtager dyrets mærke nummer 666,
de vil alle blive kastet i ildsøen for evigt og evigt.
De vil brænde der dag og nat, ingen hvile. Åbenbaringen 14:11.
Så alle burde kende til disse ting
og husk, hvis du ønsker at blive halshugget, vil det ikke være en nem måde.
De vil blive tortureret så meget før de bliver halshugget,
fordi Satan vil ikke tillade dem at give op let.
Så hvem der end hører dette budskab,
vær venlig, hvis ikke du har et tæt fællesskab med vores Herre Jesus,
vær venlig at gøre noget ved din frelse.
Også, hvis du bliver ladt tilbage, uanset hvad det koster, 
så tag aldrig, aldrig dyrets mærke nummer 666. 
Det er bedre at lide for en tid, end at lide I helvede for evigt og evigt 
hvor man brænder i ild. Vær så venlig at tag det jeg siger alvorligt.
Bogen, Himlen er så virkelig, er lige nu oversat til mange forskellige sprog
og bliver distribueret over hele verden.
Der er også en MP3 version af denne bog, som kan downloades online.
Ja, denne bog klarer sig fint. Og denne bog er en international bestseller.
Herren brugte Dr. Yonggi Cho til denne bog, han oversatte denne bog.
Det tog ham omkring 2 måneder at oversætte, normalt tager det omkring seks, syv måneder.
Så den dag bogen blev trykt, eksploderede den i Korea, og den er nummer 1 bestseller der.
Og den almægtige Gud brugte Dr. Yonggi Cho på sådan en underfuld måde.
Han har næsten 800.000 medlemmer i sin kirke,
så Gud bruger ham til denne bog, han udvalgte ham til denne bog.
Jeg priser dig Herre, og bogen er vores Herre Jesu endetids bog.
Han ønsker at alle kristne læser denne bog, og vidner overfor andre
og dette er hvad masser af mennesker gør.
når de køber en bog, så køber de dusiner, de køber hundreder,
og de siger dette er det bedste vidneredskab næst efter bibelen.
Og så, jeg får så mange emails, jeg har ingen tid til mig selv længere.
Og især når jeg modtager mail fra små unge børn på omkring 12, 13 år.
De siger de er så forelskede I denne bog.
De elsker Jesus, de kalder dette Jesus´ bog, og de bliver forvandlet af bogen.
Nogen af dem siger, skulle jeg forlade skolen og gøre Guds arbejde?
Jeg siger; “Forlad aldrig skolen.”
Du skal studere, Gud ønsker du får en uddannelse. Det er hvad jeg fortæller dem, ved du.
Men hvad end du gør, så sæt Gud på førstepladsen.
Når jeg besvarer deres emails, bliver de så glade.
Du ved, tusinder og tusinder af liv bliver forandret
af denne bog, fordi det er Jesu bog
og han har opfyldt alle sine løfter for denne bog fra begyndelsen til enden.
Han fortalte mig, ja, han vil ordne alting, fra begyndelsen til slutningen.
Jeg fortalte ham, ja, jeg var meget bekymret, omkring mange ting, ved du,
så spurgte han mig, hvorfor bekymrer du dig, dette er min bog,
jeg vil sørge for det: det fortalte han mig altid.



Men han har taget sig af alt fra begyndelsen til slutningen.
Hvem som helst der læser denne bog, de ved det er Jesu bog, og at han sørgede for alt.
Så alle hans løfter for denne bog har han opfyldt.
Nu, det eneste der mangler er min dansetjeneste.
Han har trænet mig til en danse tjeneste:
det er en hellig dans, jeg har danset i kirken i to år.
Nu efter næsten 3 og et halvt år, venter jeg.
At vente er den sværeste del af at tjene Gud.
Du ved, jeg måtte vente i 7 år inden han udgav bogen.
Nogen gange tænkte jeg, “Vil han nogensinde udgive denne bog?” Men han opfyldte sine ord.
I slutningen af sine himmelske rejser, gav Jesus et meget specielt løfte til Choo Thomas.
Ja, afslutningen på besøget var efter at jeg tog mig af manuskriptet til bogen.
Så tog han mig til den jordiske strand. Og der brugte vi et par timer.
Han fortalte mig at han ville bringe mig dertil hver mandag. Dette var d. 27. maj 1996.
Lige siden da, har han aldrig sprunget 1 gang over,
Han bringer mig dertil hver mandag med mit forvandlede legeme.
Han vækker mig nogen få minutter efter klokken 12 hver mandag morgen.
Han ryster min krop I 30 minutter, nøjagtig 30 minutter, aldrig mindre, aldrig mere,
og hans nærvær viser og hans åndelige krop, og min åndelige krop tager til stranden.
Og når vi tager derhen, du ved, så er det oftest ham der taler, jeg lytter.
Så synger jeg, jeg danser med min åndelige krop
og dette er den bedste tid af mit liv lige nu.
Ifølge skriften, er grunden til at Jesus døde på korset Johannes 3:16
“For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn”
“for at hvem som helst der tror på ham ikke skal fortabes, men have et evigt liv.”
Derfor, ifølge romerbrevet kap. 10:19 – “Hvis du bekender med din mund, “Jesus er Herre”. 
“og tror i dit hjerte at Gud oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst.”
Ja, jeg hører så mange mennesker sige “hvem bryder sig om hvad der sker når man er død?” Ha Ha, sådan, du ved.
Så siger jeg, “Du må hellere bryde dig om hvad der sker med dig efter du dør.” Det er derfor jeg vidner.
Hvis du dør, kan du kun komme til to steder, enten himlen eller helvede.
De siger, øøøøøh, hvem bryder sig om hvad der sker efter man dør”
De taler som om de ingenting ved om det der sker efter de er døde.
Jeg siger, du må hellere bryde dig om hvad der sker med dig efter du dør, ved du hvorfor?
Selvom du dør, din krop dør, men din ånd og din sjæl vil aldrig dø.
Det er derfor du kan huske, smerte, glæde, begejstring, alt, ligesom da du var i live.
Så tror de det stadig ikke, aaaaa, de bliver vrede på mig.
Jeg siger, jeg håber du en eller anden dag vil huske hvad jeg har sagt. 
Kender du Jesus? De siger, “Jeg kender Gud.”
Jeg siger, ja, Jesus er Gud. Han er Faderen, han er Helligånden, han er det hele.
Hvis du ikke kender Jesus, så kan dit kendskab til Gud ikke føre dig til himlen. 
Jeg taler og taler bare, de ønsker ikke at høre det, de fleste af disse mennesker.
Jeg fortæller dem bare, nå, du ønsker ikke at tro det nu, jeg håber du vil tro en dag.
Og jeg taler og taler uanset om de ikke ønsker at modtage frelses pakken.
Ved du hvad jeg siger, OK, du ønsker ikke at acceptere denne frelses pakke, det er fint,
men én dag vil du vide at Guds folk er blevet bortrykket,
da vil du vide at det jeg sagde var rigtigt,
men jeg fortæller dig, når den tid kommer, må du aldrig modtage tallet 666.
Hvis du modtager det, kommer du til at brænde i helvede for evigt og evigt.
Så vær venlig, vær venlig, modtag aldrig tallet 666.
Vil du ikke godt huske det? Du ved, nogen af dem siger OK.
Jeg siger det til mange mennesker.
Hvis nogen aldrig har bedt frelsens bøn før, vil jeg gerne bede med dig.
Vær venlig at gentage efter mig. Herre Jesus
Jeg tror du er Guds søn, og at du døde for mig.



Vær venlig at komme ind I mit hjerte og vær min herre og frelser.
Jeg beder dig om at tilgive mig for alle mine synder
og rens mig med dit dyrebare blod,
tag kontrol over ethvert område i mit liv fra dette øjeblik af.
Jesus, fyld mig med din Helligånd og giv mig kraft til at blive brugt til din herlighed.
Jeg ønsker at tjene dig, elske dig, adlyde dig alle mit livs dage
og gøre en forskel i andre menneskers liv.
Far, tak fordi du har gjort mig til dit barn.
I Jesu hellige navn, amen. Hallelujah!
Enhver der beder denne bøn med mig, 
vær venlig at gå I kirke, lyt til Guds ord fra pastorer,
og læs bibelen hver dag, studér den.
Bed mange gange om dagen, og hav et forhold til Jesus.
Tak, amen, Hallelujah.
På vegne af Choo Thomas´ tjeneste, tak fordi I har set vores udsendelse.
I “Himlen er så virkelig,” sagde Jesus at han kommer tilbage efter sin kirke førend vi tror,
så vær rede og lad os give vores Gud al æren.


