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BESKRIVNING

Kärlekens Gud leder inte bara varje troende till frälsningens väg utan uppenbarar även himlens
hemligheter. Åtminstone en gång i livet ställer man sig själv förmodligen denna fråga, ?Var hamnar jag
efter livet i den här världen?? eller ?Existerar verkligen himlen och helvetet??Många människor dör innan
de har tagit reda på svaren på dessa frågor, och även om de tror på ett liv efter döden är det inte alla som
får del av himlen eftersom inte alla har den rätta kunskapen. Himlen och helvetet är inte någon fantasi,
utan verkliga platser i den andliga världen. Å ena sidan är himlen en sådan underbar plats att det inte kan
jämföras med någonting i den här världen. Särskilt allt det vackra och lyckan i Nya Jerusalem, där Guds
tron står, går inte att med ord förklaras eftersom det är gjort av det allra bästa materialet och med
himmelsk förmåga.Å andra sidan är helvetet en ändlös tragisk pina och evigt straff; det är en fruktansvärd
verklighet som beskrivs i detalj i boken Helvetet. Vi fick kunskap om himlen och helvetet genom Jesus
och apostlarna och till och med idag uppenbaras de i detalj genom Guds folk som har uppriktig tro på
Honom.Himlen är den plats där Guds barn njuter av evigt liv, och av de ofattbara, vackra och underbara
ting som är förberedda för dem. Du får endast möjlighet att känna till om dem i detalj när Gud tillåter och
visar det för dig. Jag bad och fastade kontinuerligt under sju år för att lära känna denna himmel och
började ta emot svar från Gud. Nu visar Gud mig på ett ännu djupare sätt fler hemligheter i den andliga
världen.Eftersom himlen inte är synlig är det mycket svårt att beskriva himlen med denna världs språk och
kunskap. Det skulle också kunna leda till missförstånd. Det är därför som aposteln Paulus inte i detalj
kunde berätta om Paradiset i den tredje himlen som han hade sett i en vision.Gud lärde mig också många
hemligheter om himlen och under många månader predikade jag om det lyckliga livet och de olika
platserna och belöningarna man får efter ens mått av tro. Men jag kunde inte i detalj predika om allt som
jag hade lärt mig.Orsaken till att Gud låter hemligheterna om den andliga världen bli kända genom den här
boken är för att frälsa så många själar som möjligt och leda dem till himlen, som är klar och vacker som
kristall. ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Himlen | Bibleinfo.com

Blåa ljusskenet tar över himlen i New York
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text till himlen i min famn ... This feature is not available right now. Please try again later.

Vad säger Bibeln om himlen? - jw.org

Medan Nationernas förbunds beslut om ett judiskt nationalhem vann erkännande, vaknade mörka krafter i
Europa. Forskaren Susanna Kokkonen berättar hur Förintelsen ...
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