Teejuht

Neile, kes on jäänud minna läbi
Suur raske hetkes

Pärast ekstaasi
Tõelise kirik

Tõsi paljud kristlased on sügavalt
mures nende pärast, kes on
kannatanud "suurepärane" pärast
Isand Jeesus Kristuse Kannatustest
helistas tema tõeline kirik on temaga
kohtuda.
Seda
kohtumist
lummuses.

nimetatakse

Me ei usu sellesse teist võimalust, aga
me
arvame,
et
Päästekomitee
pakutakse kuni oma surmani isikule.
Võimalus lunastuse on pelgalt ajal
jätkamine
kannatustest
praegust
võimalust nüüd nõustunud vastu
võtma Isand Jeesus nagu Päästja. Usk
Kristuse töö heaks tegeval kaotatud
inimkonda on ainuke lootus, sin, kas
enne alusel müüdud või pärast
lummuses.
See teade on eriti nende jaoks, kes on
alles, pärast ekstaasi, suure raske
hetke (Matt. 24:21), ja selle eesmärk
on anda tunnistust et käsikirjad
õpetasid,
et
isegi
siis
paljud
salvestatakse andes oma elud kui
märtrid (REV. 7:13, 14) ja pääsevad
final doom igavese tulejärve (REV.
20:15)
Neile, kes on jäänud:
Suure sündmuse ettekuulutatud Püha
vana testamente (piibel) ja millel
usutakse olevat ja õpetas poolt ja
tõelist verd evangeelse-ostis Kristuse
keha seoses õndsus elava Jumala
kiriku" selle maa kuulsusele on

toimunud. Nii elavate usklike ja surnud
Kristuses (kes on olnud surnuist üles)
on püütud üles kohtud valitseja in the
air, kooskõlas Pühakirja juurde pärast:

"Sellest me ligimesi Jumala sõna poolt,
et me mis on elus ja jäävad omapead
järgmistel Issanda mis on magama ei
takista neid. Sest Issand ise on pärit
olema taevast koos karju. häälega
peaingel, ja nende trump: ja surnud
Jumala tõuseb Kristus esimene: siis me
mis on elus ja jäävad peavad olema
kinni koos nendega pilvedes, et
kohtuda Lord õhus: ja nõnda saame
kunagi
olla
Issanda
juures"
(Ma Tessaloonika 4:15-17),

Nüüd, pärast ekstaasi, tõeline kirik
(kõigi usklike ja Jeesus Kristuse
järgijate) on olnud võtta maa, oleks
täielik mõjuvõimu saatana võimu, ja
kohutav, kirjeldamatu kannatustest
toimuvad mille käigus maa elanikud
(juut ja muu-usulise) kannatavad
palju.
Elada Kristuse nüüd, võimu alla
Antikristus, ja pean tunnistama Jeesust
kui oma Jumalat ja päästja, et sa ei
pruugi pääseda igavese needmise
kurat, maksab oma elu. Kuid
pääsemine on ikka lubas neile, kes
kannatavad lõpuni (Matt. 24:13)
Need, kes on päästnud suurest raske
hetkes on kirjeldatud rev. 7:14 nagu
võttes "pestud oma rõivastuses, ja
pani neid valge veres lambaliha." Sinu
riided on toonitud koos uskmatus,
maisusse, otsimine, ja teiste
pattude eest. Eraldad end jumalat
absoluutselt,
ning
püütakse
puhastatakse uskumine Kristuse veri
mis oli kuuri eest teel Kolgata mäele
patu vähendamist (John 3:16)

"Kes iganes teeb Jumala nimi on
päästetud" (Rom. 10:13)
Õpi oma piibli tõsimeelselt kui sul on
see ja meelde jätma nii palju kui
võimalik enne see on võetud.
Antikristus on laias maailmas diktaator;
ta sunnib meest kandma tema mark, ja
kummardavad teda ja tema kuju.
Mark ja keelduvad keelduda
kummardada tema pildi antikristus
või ükskõik mis hinnaga (REV. 13:1517 %, ).
See on palju parem
kannatada juba mõnda aega, ja varsti
koos Kristuse kannatusi, kui põgeneda
järeleandmisest koletise ja kannatavad
läbisid kurat igavesti (REV. 14:11)
Olema hea julgus. Hoia kiiresti Jumala
sõna. Ole juut. "Ta seda ise jääb

püsima aasta lõpuni, sama kehtib
päästis" (Matt. 24:13)

Selle traktaadiga on kirjutatud õndsus
on toimunud ja Jumal oli helistanud
tema tõelise kiriku siit maailmast. Võibolla isegi nüüd, kui sa seda loed,
ekstaas tehakse ajalugu, ja teie olete
jäänud. Vaata temaga, Jeesus Kristus
jõudu kannatama ja julgust talle, sest
ta kannatas sa isegi surm. Piibel karud
tunnistus, et selle aja jooksul sa võid ei
osta ega müüa ilma märki koletise ja
see toob kaasa suuri piinu ja surma
need, kes keelduvad mark. Aga ta mis
saab Mark on igavesti neetud, ja oma
viha elava Jumala võtabki.

Kas see lummus on aset leidnud või on
ikka veel tulevikus, kui sa loed seda
sõnumit

Jeesus Kristus nüüd vastu
Oma isikliku päästjana, uskudes et ta
suri ning heitis tema veres. Allaandmist
täielikult talle. Püüdlikult kella ja
palvetades ja tunnistaja. Kuni ta tuleb.
(Luke 21:34-36 34-36 34-36 34-36).
Loe John 3:16 ja 3:36.

"Kui sa ei pea tunnistama koos sinu
suust, et Isand Jeesus [nagu Päästja],
ja pea uskuma seda oma südame
Jumal on teda kasvatas alates surnud,
sa ei pea olema päästis" (roomlased
10:9)
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