Choo Thomas
“Nebo je tak Naozajstné”
Video Documentárny Prepis

--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:---------
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V roku 1992, Korejsko Američanka volá sa Choo Thomasová, bola spasená (znovu narodená)
Kresťanka. Čo je unikátne na tomto príbehu je, že dva roky po spasení, Choo bola navštívená
Ježišom Kristom z Nazaretu. Bola neskôr eskortovaná do neba niekoľko krát a videla aj peklo
dva krát.
Choo Thomasová napísala knihu o jej zážitkoch; kniha sa volá “Nebo je tak Naozajstné” a vyšla
v Octobri 2003.
Behom prvého roka, od kedy bola kniha vydaná sa stala najlepšia medzinárodná kniha ako aj
spadla medzi najvyšších prvých desať kníh Kresťanskej Karizmatickej knihy v Spojeních
Štátoch.
Ako taká jednoduchá domáca pani, ktorá rozpráva omedzenou Angličtinou, nie len že zvládne
vydať knihu, ale aj v prvom roku čo tá kniha vyšla sa stala medzinárodná najlepšia kniha? Ale
možno viac dôležitejšia otázka je prečo teraz tie zjavenia.
“Nebo je tak Naozajstné”, a to to je príbeh Choo Thomasovej.
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--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------“Dobre…
Nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dovolíš svedčiť. Aleluja. Stala som sa Kresťankou v roku
1992 a úplne som sa zamilovala do Ježiša po niekoľko krát chodení do kostola a chcela som Mu
dať všetko čo je vo mne, zvyšok môjho života…Tak…
Chcem v rýchlosti hovoriť o knihe nazvanej “Nebo je tak Naozajstné”. Pán Ježiš ma Sám vzal
do neba sedemnásť krát s mojím zmeneným telom, ako keby som mala 15 alebo 16 rokov. Pred
tým všetko pripravil krok-za-krokom. V roku 1994 mi pomazal celé telo so svätým ohňom,
potom za mesiac sa mi ukázal s Jeho prítomnosťou v kostole počas pobožného uctievania.
Vroku 1995, na Veľkonočnú Nedeľu ma pomazal až sa mi triaslo telo, a odvtedy sa mi moje
telo trasie v kostole keď sa modlím. Teraz vidíte, moje telo sa hýbe do predu a do zadu, keď to
nebudem robiť, môj žalúdok sa mi veľmi stiahne a cítim ako chce vybuchnúť; preto sa hýbem
do predu a do zadu. Prosím vás aby ste si nemysleli že mi niečo je. To je Svätý Duch, to On
robí, lebo rozprávam o Ježišovi, tak preto. A potom, po všetkom, ma pokrstil so Svätým
Duchom, s novými jazykmi, Nebeskými piesnami, Svätým smiechom a bola som tak pomazaná
na tri hodiny a bola som na zemi, nemohla som sa postaviť lebo to bolo tak silné. A potom, po
niekoľkých mesiacoch, pastor Larry Randolf prorokoval o mne, povedal, že Boh ma chce použit
tak jedinečne. Celé proroctvo sa skutočne stalo, tisíc krát, viacej. Po Januáry v roku 1996, Pán
Ježiš, ma navštívil s jeho viditeľnou prítomnosťou. A navštívil ma 10 krát, povedal mi ako ma
použije a všetky veci, Jeho plány a hovoril mi o tom, ako je v knihe. Ale mi nepovedal, že ma
vezme do neba. Tak po desiatom raze, 19 Februára, 96, začal ma brať do neba s premeneným
telom, ako je Jeho telo, moje telo. Za každým, pred tým než ma vzal do neba, priniesol ma na
pláž, tu na zemi. Po prvý krát, pred tým než ma vzal do neba, vzal ma na jednú stranu pláže,
ukázal mi malé telo čistej cryštálovej vody, a potom mi ukázal lesklivý tunel. Tak potomto ma
vzal do neba.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------“Keď prešli cez tunel, Choo píše:
“Pán a ja sme šli po ceste, ktorá prišla z horného kopca.” Konečne sme došli k obrovskej bielej
bráne, ktorá stála pred veľkou bielou budovou. Prešli sme cez bránu a pokračovali sme k bielej
budove. Vošli sme dnu a kráčali sme dole po chodbe, ktorá viedla do veľmi veľkej miestnosti.
Vošli sme dnu. Ako som sa pozerala dole, som zistila po prvý krát, že mám na sebe iný plásť
než som mala na pláži a mohla som cítiť niečo ťažké odpočívalo na mojej hlave. Siahla som
hore a objavila som krásnu korunu mi niekto nasadil bez toho aby som o tom vedela. Potom
som sa pozrela priamo na Pána. Sedel na trone, oblečený v žiarivom plášti so zlatou korunou na
hlave. Ostatní tam boli so mnou, kľačali na podlahe a ležali tvárou k zemi pred Ním. Steny tej
miestnosti boli vyrobené z lesklých kameňov, ktoré sa blízkali. Mnoho farebné kamene pôsobili
v tej miestnosti nadšenie a radosť, ako aj tajomstvo. A potom, v rýchlosti ako som bola
prevedená hore na vrch a do bielej budovy, našla som sa zase na pláži.
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--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Po prvý krát mi ukázal Jeho tronovu miestnosť. Potom sme prišli dole z neba a sedeli sme na
pláži na zemskej pláži. A potom On začal rozprávať. Teraz sme boli v Nebeskom Kráľovstve.
Iba ten sa tam dostane, ktorý je poslušný a s čistým srdcom a On povedal: kázať evanjelium
(svätú pravdu) je veľmi dôležité, chvíľu čakal a povedal: tí, ktorí nedajú (tithe) desat % z príjmu
sú neposlušní Kresťania. To bolo posledné slovo, ktoré povedal na prvom výlete.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Choo navštívila nebo ešte 16 krát, v každej tej návšteve, píše:
“V mojom zmenenom tele, som sa prechádzala s Pánom na pláži, a potom ma eskortoval do
neba. Prešli sme perlové brány a šli sme sa prezliecť do bieleho domu. Po prezlečení, sme šli na
druhú stranu zlatého mosta. Všetko mi začalo pripadať tak prírodne. Každý veriaci, som si istá,
prejde tým istým postupom, keď on alebo ona pôjde do neba.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------A potom ma vzal ešte 16 krát do neba. Za každým čo ma tam vzal, mi ukázal iné veci. Keď mi
ukázal jedinečné veci, vždy hovoril, “Ja som to pripravil pre moje deti, Ja viem čo majú radi”.
Ako keď mi ukázal pláž, vidíš dcéra moja aká je krásna ta pláž, “Ja viem, že moje deti majú
radi tu pláž”, a keď ma vzal na ryby, “Ja viem, že moje deti majú radi chodiť na ryby, preto
som pripravil toľko veľa vecí čo majú radi”, uvedomila som si že v neby je tisíc krát krajšie než
na zemi, ale veľa veci ako sú na zemi cesty, budovy, stromy, kríky, kamene, kvety, drsné miesta
vonku z kráľovstva; tam sú toľko veľa vecí; ale sú o tisíc krát krajšie než na Zemi zemské veci,
tak nádherné. Tá krása v nebi sa nedá popísať, nemôžem zobraziť ako je tam nádherne, tak
krásne. Som si uvedomila ako veľmi každého jedného z nás Ježiš miluje. Tak ako On so mnou
rozprával mne to vyznelo akože hovoril, “vidíš ako milujem svoje deti a urobil som tie veci pre
moje deti”, viete. Preto ma tam zobral aby mi ukázal čo pripravil pre Jeho deti, tak daj každému
jednému vedieť čo na nás čaká v nebi, tak že pred tým než príde, On chce aby všetci Kresťania
vedeli tieto veci, aby ich to vzrušilo a chceli tam ísť. Preto verím, že mi ukázal tieto veci.
Nepovie mi úplne všetko, viete, povie mi iba niektoré veci, len pár slov, nutné slová. Toto je
náš milovaný Boh, taký Je. Chvála tebe Pane Bože.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Okrem toho že skúsila nebo, Choo videla aj peklo dva krát.
Opisuje čo videla v pekle: Videla som pary a tmavý dym stúpajúci z hlbokej jamy. Bolo to ako
volkánový kráter a dnu som videla spaľujúce plamene veľké množstvo ľudí, ktorí vrieskali a
plakali v takej agonií, ktorú iba veľmi popálený človek by naozaj vedel.
Ľudia boli nahí, bez vlasov a stáli blízko vedľa seba, hýbali sa ako červy a plamene im pálili
telá. Nebol tam únik pre tích, ktorí tam boli zajatí v jame-to sú steny veľmi hlboké aby sa
odtamtiaľ nemohli vyškrabať a horúce uhlie z ohňa bolo okolo okrajov.
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Plamene vyskakovali neočakávane z každej strany. Ľudia sa im vyhýbali, a keď sa im už zdalo,
že sú v bezpečí, ďalší oheň vybuchol. Tam nebol žiadný odpočinok pre tích nešťastních obetí
hriechov; boli odsúdení prežiť celú večnosť byť spálení a popálení keď sa snažili ujsť
plameňom pekla. “Kto sú tí ľudia?” Som sa spýtala. “Dcéra moja, títo ľudia ma nepoznali.”
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------V neby všetko čo mi ukázal bolo tak vzrušujúce a neuveriteľné, ale ďalšie mi ukázal Peklo.
Vzal ma do pekla, prvé čo som videla vo vnútri bol samý oheň, bol hlboký, tmavá, nekonečná
diera. Ľudia boli nahí, bez vlasov. Nemali vlasy, nemali oblečenie na sebe, všetci boli nahí.
Stáli veľmi blízko seba. Zdalo sa, že sa tlačili jeden druhého, lebo chceli ujsť z ohňa. Za
každým keď sa pohli, oheň ich prenásledoval, dopredu a dozadu, celé miesto len samý oheň, a tí
ľudia stáli veľmi blízko seba. Vyzerali tak bolestne a smutne a ja som sa nemohla udržat od
plaču ako mi ich bolo ľúto. Potom ma tam vzal po druhý krát a zase som videla tích istích ľudí.
Potom som počula hlasy a pozrela som sa na tie strany a videla som tam toľko Orientalních
ľudí. Jedna pani mávala na mňa a hovorila, tak horúco, tak horúco. Pozrela som sa na ňu a
dívali sme sa jedna druhej do očí. To bola moja mama. Keď som si toho uvedomila, že to je
moja mama, moje srdce spadlo a začala som plakať. Nikdy som necítila takú bolesť, takú
bolesť. Taká bolesť, že som nevedela čo mám robiť. Ona stále hovorila horúco, horúco a
mávala na mňa. Chcela aby som šla dole a pomohla jej. Potom som pozrela na ostatních ľudí,
bol tam môj otec, moja macocha, môj mladý synovec, on zomrel veľmi mladý a dvoch
kamarátov čo som poznala. Oh, to boli tak bolestivé spomienky a furt som plakala a plakala a
plakala, potom Pán Ježiš mi povedal “dcéra, mal som dobrý dôvod ti to ukázať, ale Ja cítim
väčšiu bolesť než ty”. Uumm. A povedala som Mu, Pane, moja mama zomrela mladá, bola
veľmi dlho chorá. Nemyslím si, že bola zlý človek. Povedal, že to je jedno akí sú ľudia dobrí,
ktokoľvek ma nepozná, to je jediné miesto kde oni idú. Povedala som si v srdci, prečo mi to
ukazuješ, mi to ubližuje takto. Napadlo ma to, ale nemohla by som sa na Neho hnevať.
Nemohla som vidieť Jeho tvár, ale som vedela že plakal so mnou. Cítila som to. Bol veľmi
smutný, potom ma pohladkal, chytil ma za ruku a odišli sme od tamtiaľ, plakala som celý čas čo
sme šli. V knihe som vysvetlila všetky detaily, tak že na ďalšej návšteve mi ukázal inú smutnú
vec. Boli to potraty. Doniesol ma k jednému miestu, bola to obrovská budova. Vyzeralo to ako
sklad. Keď sme vošli dnu, videla som samé bábätka, malilinké nahé bábätka. Ležali vedľa seba.
Hhmm, a rozplakala som sa. Pane, prečo je tu toľko veľa bábätok? Povedal, že sú z potratov.
Čo budeš s nimi robiť? Povedal, keď ich matky budú spasené a prídu do neba, tak ich dostanú
naspäť. To bolo všetko.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Na sedemnástom výlete do neba, Ježiš povedal Choo, že to bude jej posledný výlet. Tú to píše:
Jeho slová so mnou hlboko potriasly. Dokonca ma moje srdce bolelo pre Pána. Postavil sa a
vedela som, že je čas odísť. Neprestala som plakať, ale moje srdce bolo uistené a vedela som, že
budem s Pánom navždy a že On bude vždy so mnou na zemi. Pri prezliekárni, anjel Pána ma
objal. Bolo to nuveriteľné byť v mieste s takou láskou, súcitom a porozumením kde je to tam
vždy. Keď som sa prezliekla, som predpokladala, že Abraham a anjel vedeli že to bude moja
posledná návšteva do neba. Keď som vyšla z prezliekárni, anjel ma ešte raz objal. Tento anjel
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mal blonďavé vlasy, hladké, biele plášte a nežnú a vrelú tvár. Anjel sa na mňa usmieval, keď
som šla k Pánovi.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Keď ma Pán Ježiš vzal do neba po sedemnásty krát, ukázal mi oblaky, a to bol môj koniec
poslednej návštevy v nebi. Pán Ježiš mi povedal: “toto je posledný krát čo si tu. Už ťa tu
neprinesiem až v poslednom dni.” Cítila som, že som to vedela, že je to posledný den. A začala
som plakať, lebo som nechcela stamať odísť. Držala som sa Ho a povedala som, Pane, prosím
Ťa nenechaj ma odísť, ja nechcem odísť, ja sa chcem tu viac krát vrátit a viac. Bolo to veľmi,
veľmi pre mna smutné, že som sa tam už nemohla vrátiť, lebo za každým čo som bola s Nim v
nebi som videla smutné veci, ale radosť, spokojnosť, čo nikdy nemôžem vysvetliť. Nemôžem
vysvetliť tu radosť a spokojnosť čo tam bola. Aj keď smutné, tak som aj tak cítila radosť,
spokojnosť. Tak obrovskú lásku, toľko veľa dní som plakala kôli tomu.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Biblia hovorí o dni, keď Ježiš Kristus sa zase vráti pre jeho cirkvu. (spaseních Kresťanov)
V 1 Tesalonickým 4:16-17, hovorí: “Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia
poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme
nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy
s Pánom.” To sa volá nadšenie.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Potom všetkom, asi o dva týždne na to Pán Ježiš ma priniesol na pláž s mojim duchom aj Jeho.
Sedeli sme na tom istom mieste, chvíľu sme rozprávali a On mi povedal: “Ukážem ti niečo.”
V tom momente ako to povedal, zjavil sa mi hlas. Za každým, keď mi niečo jedinečné ukáže,
zjaví sa mi jedinečný hlas, ktorý vychádza z môjho vnútra, žalúdka. Bolo to veľmi hlučné a
veľmi dlho to trvalo toho zjaveného hlasu. Potom som počula tak obrovské zvuky, sa mi zdalo
ako keby celý svet sa zrúcal, tak hlučné, také strašné zvuky. Potom som sa pozrela a celý
vzduch bol biely. Ľudia v bielych plášťoch lietali, začali sa objavovať a zase zmizli a zase sa
objavili, plno ľudí vo vzduchu. Uvedomila som si, že to bolo nadšenie. Začala som sa smiať,
plakať, vrieskať, veľmi ma to vzrušilo, a potom som videla moju vnučku. Mala iba 10
mesiacov, nemala žiadné vlasy, zrazu vyletala z okna z izby. Ako náhle mala biely plášť tak jej
narástli vlasy až po plecia. To si ani neviete predstaviť aká som bola nadšená. Potom hneď som
videla moju druhú vnučku, mala iba 4 mesiace, nemala žiadné vlasy. Vyletela z okna tak ako tá
prvá v bielom plášti. A aj jej vlasy narástli až po plecia. Vrieskala som, plakala som, smiala
som sa veľmi ma to vzrušilo ako nikdy pred tým v živote, proste veľmi vzrušujúce, každý to
mohol počuť. Bolo dobre, že môj manžel nebol doma. Keby bol doma, tak by si asi myslel, že
mi preskočilo. A potom Boh mi ukázal iný výjav. Tento dej bol veľmi smutný. Bolo to strašné.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Biblia tiež hovorí o veľkom nešťastí, hneď po nadšení. V Matúši 24:21-22, Ježiš povedal,
“ lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.
5

A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.
To to sa volá veľké Utrpenie.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Tak, a potom mi Pán Ježiš ukázal iný zjav. To boli ľudia, ktorí zostali na zemi. Rozumela som,
že aj veľa Kresťanov. Preto utekali, ne? Keby neboli Kresťania, tak by neutekali, viete. Polícia
bola všade, ľudí všade a iba utekali, ustrašení a vyľakané tváre, šli do auta, na lode, utekali do
hôr, len nevedeli kam majú ísť; ako keby ich naháňalo nejake strašidlo alebo niečo take. Veľmi
vystrašení, viete. To bolo to veľmi ohavné zjavenie, hrozné. Potom, Pán Ježiš mi povedal: To čo
si teraz videla to nič nie je s porovnaním s tým čo bude, keď ten deň príde. Všetci mojí ľudia sú
vzatí, Satan príde a vezme svet do rúk a bude chcieť aby každý jeden človek si vzal jeho číslo
666. A každý kto odmietne jeho číslo, tak budú popravení. Tak že, ktokoľvek odmietne dostať to
označenie šelmy číslo 666, tak dajú svoje srdcia Ježišovi. Budú chcieť byť s Nim naveky vekov,
Zjavenie 20:4. Ale keď ktokoľvek dostane označenie šelmy číslo 666, tak budú hodení do
ohňového jazera navždy, budú horieť deň a noc, žiadny odpočinok, Zjavenie 14:11. Tak, že
každý by o tom mal vedieť a pamätať si, či chce byť popravený, nebude to ľahké. Budú tak
hrozne tríznení pred popravením, lebo satan ich len tak nepopraví. Keď hocikto počuje túto
správu, prosím vás, keď nemáte úzky vzťah s našim Pánom Ježišom, prosím vás urobte niečo
pre vašu záchranu (spasenie). Tak, tiež, keď ste zanechaní tu na zemi, nech sa deje čokolvek,
nevezmite vžiadnom prípade ten znak šelmy čislo 666. Lepšie je vydržať týranie na chvíľu než
trpieť v pekle navždy a naveky horieť v ohni. Prosím vás, berte to vážne na vedomie to čo vám
hovorím.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Táto kniha, Nebo je tak Naozajstné, práve bola preložená do mnohých jazykov a rozložená do
celého sveta. Je aj na MP3 verzia tejto knihy, čo sa dá priamo kúpiť.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Kniha je úspešna. Stala sa najlepšia medzinárodná kniha. Pán použil Dr. Yonggi Cho aby
preložil túto knihu. Vzalo mu to iba asi dva mesiace, večšinou to trvá šest alebo sedem
mesiacov. V dni keď kniha bola vydaná v Korei stala sa jedničkou. Všemohúci Boh použil Dr.
Youggi tak neuveriteľne. On má 800 000 členov v kostole, tak Boh ho vybral na tú knihu.
Chvála Pánu Bohu, kniha je náš Pán Ježiš koniec-času kniha. On chce aby všetci Kresťania
prečítali túto knihu a svedčili druhím, a to to večšina ľudí robí. Keď kúpia jednu knihu, tak
kúpia 12 kníh, kúpia 100 kníh a hovoria, že je to najlepšia pomôcka na svedčenie okrem Biblie.
Dostala som toľko veľa emailov, že nemám viacej času na svoje vlastné. Hlavne keď dostanem
email od malích, mladích detí okolo 12, 13 rokov. Hovoria, že sú zamilovaní do tejto knihy.
Milujú Ježiša, volajú ju Ježišova kniha a sú zmenení tou knihou. Niektorí z nich hovoria, že by
mali prestať chodiť do školy a robiť Bohovu prácu. Hovorím im aby neprestali chodiť do školy.
Musíte sa učiť, Boh chce aby ste mali vzdelanie. Čo koľvek robíte majte Boha prvého vo
všetkom im hovorím. Keď im odpoviem na email, veľmi sa radujú. Viete, tisíce a tisíce sa
životy menia cez tú knihu, lebo je to Ježišova kniha. Splnil všetky Jeho sľuby o tejto knihe od
začiatku až do konca. Povedal mi, že sa postará o všetko od začiatku až do konca. Povedala som
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mu, že mám obavy o tom, veľa veci, viete, tak mi povedal čo sa obávaš, to je Moja kniha. Ja sa
o to postarám; vždy mi to povie. Postaral sa o všetko od začiatku do konca. Ktokoľvek prečíta
knihu, vedia že je to Ježišova kniha. Tak, že všetko čo sľúbil splnil. A teraz iba posledná vec
zostáva moje tanečné ministerstvo. Je to svätý tanec, tri roky, potom som tancovala v kostole
dva roky. Teraz skoro 3 a pol roka, čakám na Neho. Čakanie je to najhoršie slúžiť Bohu.
Musela som čakať sedem rokov než vydal knihu. Niekedy som si myslela či vôbec niekedy
vydá tu knihu, ale slpnil čo povedal, vidíte.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Na konci jej nebeských výletov, Ježiš dal Choo veľmi jedinečný sľub.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Koniec návštev prestali keď som dokončila rukopis knihy. Potom ma priniesol na zemskú pláž a
boli sme tam asi dve hodiny. Povedal mi, že ma tam prinesie každý Pondelok. To bolo v Máji
27, 1996. Od vtedy nevynechal ani raz. Vždy ma tam prinesie každý Pondelok v zmenenom
tele. Zobudí ma niekoľko minút po 12-stej hodine ráno každý Pondelok. Trasie moje telo 30
minút, presne 30 minút; nikdy nie menej, alebo viacej a ukáže sa Jeho prítomnosť a Jeho
duchovné telo a moje duchovné telo a ideme na pláž. Keď tam ideme, viete, On najviac
rozpráva a ja počúvam. Potom spievam, tančím v mojom duchovnom tele a je to môj najlepší
zážitok na svete práve teraz.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------Dôvod prečo Ježiš zomrel na kríži je lebo z Jána 3:16 - Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.
Z toho dôvodu podľa Rimanom 10:9 - Pretože ak svojími ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo
svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
--------CHOO THOMAS ROZPRÁVA:--------Dobre,…počujem veľa ľudí hovoriť “veď je to jedno po smrti”, hee, hee, hee, takto, viete.
Potom im poviem, to určite by vás malo zaujímať čo bude po smrti. To bolo keď som svedčila.
Keď zomrieš, pôjdeš iba do dvoch miest, buď to do neba alebo do pekla. Povedal, eeeehhh,
komu na tom záleží po smrti. Rozprávajú ako keby sa nič nedialo po smrti. Potom im poviem,
musí vám záležať čo bude po smrti, lebo prečo? Aj keď zomrieš, tvoje telo zomrie, tvoja duša
nikdy nezomrie. Preto si pamätáš, bolesť, radosť, potešenie, všetko, presne tak keď si bol
nažive. Tak, ešte stále neveria, aaaaa, zlostia sa na mňa. Ja hovorím, dúfam, že jedného dňa si
spomenieš čo rozprávam. Poznáš Ježiša? Oni odpovedia, poznám Boha, ja im hovorím, dobre,
Ježiš je Boh. On je Otec, Svätý Duch, On je všetko. Keď nepoznáš Ježiša, veriť v Boha ťa
neprinesie do neba. Ja iba rozprávam a rozprávam ale oni nechcú o tom počuť, večšina ľudí.
Tak im iba poviem, dobre, nechcete tomu veriť teraz, ja dúfam, že niekedy budete tomu veriť.
A rozprávam, rozprávam, je to jedno čo, oni nechcú chápať to spasenie. Viete čo poviem,
poviem dobre teda, nechcete chápať to spasenie tak dobre, ale jedného dňa, sa dozviete že
všetci Bohoví ľudia budú vytržení, potom budete vedieť čo rozprávam teraz. Hovorím vám, ten
čas príde, nikdy nepríjmite číslo 666. Prosím vás, pamätajte si to. Viete, niektorí povedali že
7

dobre. Ja hovorím, že je veľmi veľa ľudí.
Hocikto, kto sa ešte nepomodlil modlitbu spásy, chcela by som sa pomodliť. Prosím vás
opakujte po mne. Pán Ježiš, verím že si syn Boha a že si za mňa zomrel. Prosím ťa, príď do
môjho srdca a buď mojím Pánom a Záchrancom. Prosím ťa odpusť mi všetky hriechy a očisť
ma s Tvojou drahou krvou, vezmi pod kontrolu každú areu môjho života od tohto momentu.
Ježiš, naplň ma s Tvojim Svätým Duchom a zmocni ma na Tvoje použitie pre tvoju slávu. Ja
chcem Ti slúžiť, milovať Ťa, počúvať Ťa každý deň môjho života a urobiť rozdiel v druhích
životov. Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil Tvoje dieťa, v mene Ježiša Svätého, amen. Aleluja.
Všetci čo sa modlili túto modlitbu so mnou, prosím vás choďte do kostola, počúvajte Božie
slovo od pastorov a čítajte Bibliu každý deň, študujte ju. Modlite sa veľa krát za deň a majte
vzťah s Ježišom. Ďakujem, amen, Aleluja.
--------KONFERENCIER ROZPRÁVA:--------V záujme Choo Thomas’ Ministerstvo, ďakujem za pozeranie nášho predstavenia. V “Nebo je
tak Naozajstné”, Ježiš povedal, že On príde naspäť pre svojich veriacich skôr než si myslíme,
tak sa pripravte a pochválme nášho Boha.

Preložila a upravila Erika Slaninová
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