False books
Finnish

Suomeksi sivulla 2!
The books above, both of them explain revelations of heaven and hell. They tell
how the Lord Jesus Christ met them and gave them different revelations.
The truth is that there are many revelations given by false spirits, which are not
from God. Even the Bible tells us we have to check if the spirits are from God or
not.
Read the following Bible words and you will find out what we have to do:

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of
God: because many false prophets are gone out into the world.
(1 John 4:1)
The books above are not revelations of Jesus Christ; they are given be
false spirits from the devil!
If we do not act as the Word of God tells us, we may end up in
disaster, we may loose our inheritance in heaven!
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I am very serious and have great compassion for you dear readers, if I
would not tell you the truth, I would be a liar!
I was praying to God and the Holy Spirit told me this:

“They are not my books”.
Now I have told you what the Lord has said to me, in fact I felt it as a
strong warning to me!
God bless you dear friends who read this. The Lord Jesus Christ really
loves you so much and He wants you to be faithful to His word, the
Bible. There you will find all the truth you need to know.
Your friend in Christ Jesus our Saviour!
TheyMetJesus.com
– Carlos

Suomeksi – Finnish

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa,
ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä
profeettoja.
1 Johannes 4: 1

On kaksi kirjaa jossa on ilmestyksiä taivaasta ja helvetistä.
Heaven is so Real, by Choo Thomas. Taivas on niin todellinen.
Babtize in blazing fire, by Yong-Doo Kim. Kastettu tulessa.
Nämä kirjat eivät ole peräisin Herra Jeesus Kristukselta, vaan helvetin kuiluista.
Verrattuna Jumalan Sanaan, ne eivät täsmää.
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Jumalan Pyhä Henki sanoi minulle voimakkaana varoituksena:

"Nämä eivät ole minun kirjoja"!
Kirjoissa hyvin paljon mainitaan Jumalan sana, mutta se ei todista todellista
lähteä – toisin sanoen, ainoastaan Pyhä Henki sen voi todistaa, koska Hän tietää
kaiken.
Meidän täytyy muistaa että Lucifer, paholainen oli enkeli korkeassa virassa
Jumalan edessä taivaassa, ennen kun hän teki syntiä ja teki kapinan Jumalaa
vastaan, ja sen mukaan heitettiin ulos taivaasta.
Tästä johtuu että satana tietää minkälaista on taivaassa ja myös miten hengelliset
asiat toimivat. Myös hänellä on vapaa käynti näyttää ilmestyksiä helvetissä
koska siellä hänellä on asuntonsa.
Olen penkonut Choo Thomas’in kirja – Heaven is so real – sana sanasta ja voin
todistaa että se on täynnä valhetta.
Kuvitelkaa; Choo Thomas suorittaa ”ihme tanssin” (Miracle dans) kirkoissa
silmät suljettuna, tämä on transsi eikä mitään muuta. Sielunvihollisen ohjaama!
Samoin; tietämättä paremmin, sisaret Koreassa pyytävät herralta samaa voitelua
saada tanssia miten Choo Thomas. Hirvittävä!
Voin kyllä sanoa että nämä molemmat kirjat ovat todella saatanan yliopiston
tuotteita. Niin lähellä Jumalan sanaa, ja silti 100% helvetin petos!
Vielä voi mainita miten Koreassa tekevät. Heillä on rukouskokouksia kautta
yön, ja tämä on todella hyvä. Mutta siinä kun rukoilevat saada nähdä Jeesusta,
mistä he sitten tietävät kuka tämä henkilö on? Raamatussa ei sanota rukoilla
saada nähdä Jeesusta, päinvastoin Jumalan sana kehottaa meidän lukea hänen
sanansa, koska silloin meillä on Jeesuksen kanssa tapaaminen. Sillä Jeesus
Kristus ja Jumalan sana on sama, hän on sanassa. Johannes 1:1.
On olemassa perusta johonka voi nojata, totuus joka ei koskaan tule
muuttumaan, Jumalan Sana. Jos me pidämme Jumalan sanasta kiinni ja elämme
sen mukaan miten siinä sanotaan, silloin emme joudu tien syrjään, vaan voimme
nostaa katseemme kohti taivasta, ikuinen kotimme.
Siunausta teille jotka tämän luette!
Veljenne Kristuksessa.
Carlos
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Jos haluatte tästä kysyä tai jutella, olette tervetullut lähettämään sähköposti
osoitteella:
webmaster@theymetjesus.com
Tietääkseni nämä kirjat eivät ole suomennettu, rukoilkaa ettei niin tulee
tapahtua. Varoitus on silti tarpeellinen.
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