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1. fejezet

Úton a Mennybe

… igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban  
onnét felülről való elhívása jutalmára.

Filippi 3:14

C
hoo Nam Thomasnak hívnak. Koreai származású amerikai va-
gyok. Szüleimnek, akik már elhunytak, az egyetlen lánya voltam. 

Van egy nálam �atalabb és egy idősebb �vérem. Férjem van és két gyer-
mekem: egy �ú és egy lány. Már mind a kettő házasságban él. Két �ú és 
két lányunokám is született már.

Koreában a családom semmilyen szempontból nem volt vallásos. 
Nem tudtam Jézusról, amíg el nem mentem gyülekezetbe. Csak az egy-
ház és az Isten fogalmakat hallottam.

1992 februárjában tértem meg. Szó szerint beleszerettem Jézusba, 
miután néhányszor elmentem a gyülekezetbe. Amikor megtudtam, mit 
tett értem Jézus, eldöntöttem, hogy az életem hátralévő részére az egész 
lényemet át akarom adni neki.

Isten úgy reagált erre, hogy válaszolt az imáimra, és ez naponta 
erősítette a hitemet. Minden nap, igen gyorsan morzsolódtak le rólam 
a régi szokások. Minden éber percemben csak Jézusra tudtam gondol-
ni. Annyira Istenfélő életet éltem, hogy tudatosan semmit nem tudtam 
tenni az akarata ellenében. Csak a kedvében akartam járni, és mindent 
akartam tudni róla, hogy elmondhassam másoknak.
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Egy látomás és Isten tüze

A Szent Szellem tüzét 1994 januárjában kaptam meg, amikor egyszer 
otthon imádkoztam. Körülbelül egy hónappal később láttam az Úr je-
lenlétét, miközben Őt imádtam az Isten Gyülekezetében (Neighborhood 
Assembly of God), a Washington állambeli Tacomában. Az Úr a szó-
szék mellett ült, keresztbe tett lábbal. Olyan világosan láttam, mint bár-
melyik embert, csak az arcát nem.

Úgy észleltem, hogy selymes, fehér haja van. Hófehér ruhát viselt. 
Majdnem öt percig láttam. Ezt követően a testem kimondhatatlan 
örömben égett, és teljes szívvel elköteleztem magam Jézus mellett. Ha-
marosan ez után az életemet megváltoztató élmény után a családom-
mal együtt a Puget Sound Keresztény Központba kezdtem járni, szintén 
Tacomában.

1995. húsvét vasárnapján kaptam egy másik, jelentős, szellemi át-
élést. A családommal együtt a Puget Sound Keresztény Központ ösz-
szejövetelén voltam, amikor erősen rázkódni kezdett a testem, és ott 
kellett maradnunk a következő alkalomra is. Ugyanazt éltem át, amit a 
Quakerek, a Remegők és a korai pünkösdiek is átéltek.

Azóta a testem mindig, folyamatosan remeg, amikor a gyülekezet-
ben vagyok és amikor otthon imádkozom. Két héttel ez után a húsvét 
vasárnapi élmény után otthon megkaptam a nyelveken szólás ajándé-
kát, és elkezdtem Szellemben énekelni. Egy Benny Hinn összejövetelt 
néztem a tévében: felálltam és imádkozva felemeltem a kezemet. Aztán 
a földre estem és majdnem három órán át úgy maradtam. Isten Szent 
Szellemének a kenete olyan erős volt, hogy nem tudtam felkelni, csak 
énekeltem, nyelveken beszéltem és nevettem.

Ezután minden istentiszteleten láttam az Úr Jézus jelenlétét a gyü-
lekezetben. Azok a látások, amelyeket folyamatosan kapok róla, nem 
olyan élénkek, mint az első volt, de épp oly valóságosak.

Készséges edény

Hitem szerint ezeknek az izgalmas és szokatlan átéléseknek az a célja, 
hogy felkészítsenek arra a munkára, amire Isten elhívott. Erősen vá-
gyom megkapni a gyógyítás és a lélekmentés ajándékát, de nem tudom, 
hogyan szolgálhatnám Őt, kivéve, hogy elmondom mindenkinek, ki-
csoda Jézus.
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Néhány családtag és barát először elutasította az üzenetemet, és 
nem tetszett nekik, hogy folyton Jézusról beszélek. Ma azonban már 
más a helyzet. Mindegy, kivel vagyok együtt, csak az Úrról akarok be-
szélni, Aki abban a kiváltságban részesített, hogy sokakat vezethettem 
hozzá, a rokonaimat és a barátaimat is. Most már minden szerettemnek 
van üdvössége.

Mindig Jézusra gondolok és róla beszélek. Nehéz időkben azon el-
mélkedem, amit Ő tett értünk. Amikor visszagondolok minderre, rá-
döbbenek, hogy nekem semmi nem túl nehéz. Amikor valaki megbánt, 
egyszerűen végiggondolom mindazt, amit Jézus értem tett a Golgotán, 
és azonnal békesség költözik belém.

Az Úr első látogatása előtt volt néhány igen különös álmom fel-
hőkről. Ezek az álmok eszembe juttattak valamit, amit egyszer az édes-
apám mondott el nekem:

Az édesanyámnak volt egyszer egy igen különös álma felhőkkel. Az 
apukám gyakran említette azt is, hogy az édesanyámnak rólam is volt 
egy különleges álma, mielőtt megfogantam benne. Soha nem felejtette 
el azt az álmát arról a derűs napról, amely hirtelen nagyon felhős lett. A 
felhők a ház bejárata felé tartottak. Az egyik begomolygott a szobába, 
ahol anyukám aludt, és betöltötte a helyiséget fehér ragyogással.

Az édesanyám az élete nagy részében beteg volt, és negyven évesen 
már meg is halt. Soha nem beszélt nekem ezekről az álmokról és láto-
másokról, de az édesapám sokat mesélt róluk, különösen a felhőkről. 
Én soha nem gondolkodtam minderről komolyan, amíg én magam nem 
kezdtem álmokat és látomásokat látni.

Az édesapám úgy magyarázta az álmot a felhőkről, hogy nagyon si-
keres lehettem volna, ha �únak születek, mert akkoriban sok keleti fér� 
úgy hitte, hogy csak a �úk lehetnek sikeresek az életben. Én azonban 
úgy hiszem, hogy ez az álom az Úr jelzése volt. Ezt a könyvet olvasva 
meglátod majd, hogy a felhők fontos szerepet játszottak abban a felké-
szítő munkában, amit az Úr az életemben végzett és végez ma is.

Mióta találkoztam Jézussal, erősen vágyom imádkozni másokért. 
Igazi imaharcos lettem. A közbenjárás az életmódommá vált. Körül-
belül egy évig rendszeresen részt vettem a bibliaórákon egy amerikai 
koreai gyülekezetben, mielőtt a férjem, Roger megtért.

Nem dolgoztam soha főállásban a gyülekezetben, és nem tudtam 
sokat Isten Igéjéből, mégis engem választott ki erre a különleges fel-
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adatra. Az Uram, Jézus azt mondta, hogy azt akarta: először ismerjem 
meg Őt, valamint tanuljak meg engedelmeskedni neki és csak Őrá kon-
centrálni. Azzal, hogy megmutatta nekem a Mennyet és más látásokkal 
is kitüntetett, elkezdett felkészíteni arra a szolgálatra, amire elhívott. 
Most az imán és Igéjének tanulmányozásán keresztül tanulok róla.

Kinyilatkoztatás a Mennyrl

Amint majd hamarosan rájössz, a könyv hátra lévő fejezetei néhány 
�gyelemre méltó utazást írnak le, amelyekre Isten vitt el, mióta átadtam 
neki az életemet. Megkért, hogy jegyezzem fel ezeket az átéléseket eb-
ben a könyvben, hogy mások is láthassák és megérthessék őket. Titok 
marad előttem, hogy miért engem választott erre a fontos munkára, 
de annyit értek, hogy azt akarja: �gyelmeztessem a világban és az egy-
házban élő embereket is arra, hogy nincs már sok időnk hátra annak a 
munkának a befejezésére, amire elhívott minket.

A mennyei Atya azt akarja, hogy mindenki tudja, mennyire szereti 
őket, és mennyire meg akarja áldani őket, ha hajlandók bízni benne és 
engedelmeskedni az Igéjének. Az Atya megmutatta nekem, hogy sok 
hívő valójában ateistaként működik: nem hisznek igazán a Menny léte-
zésében. Teljes bizonyossággal mondhatom: tudhatjuk – már az örök-
kévalóságon innen –, hogy a Menny nagyon is valóságos. Sőt, ma már 
azt is tudom, hogy a mi Istenünk, ahogy Igéje mondja: „véghetetlen bő-
séggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy 
elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint” (Efézus 3:20).

Ennek a könyvnek az a célja, hogy Őt dicsőítse: „Annak légyen 
dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre 
örökkön örökké. Ámen!” (Efézus 3:21).

Kérlek, olvasd ezeket az oldalakat nyitott szívvel és elmével; hagyd, 
hogy az Úr szóljon hozzád! Neki csodálatos terve és célja van az éle-
teddel. Otthont készített neked a Mennyben. Hozzám hasonlóan te is 
felfedezheted, mennyire felvillanyozó tudni azt, hogy az Ígéret Földje 
felé tartasz.


