OPAS
Niille, jotka ovat kautta jäljellä
Suuri mallisuojadirektiivillä

Rapturen JÄLKEEN
Kirkon todellisen
Monia todellisia kristittyjä syvästi
huolestuneita niistä jotka joutuvat siitä
kärsimään
"erittäin
mallisuojadirektiivillä", kun lordi Jeesus
Kristus
on
kutsunut
hänen
todellisen kirkon tavata hänet.
Kokoukseen kutsutaan Rapture.
Emme usko sai toisen mahdollisuuden,
mutta olemme sitä mieltä, että pelastus
tarjotaan kunnes henkilö kuolee.
Tilaisuuden
aikana
pelastajan
mallisuojadirektiivillä
tähänastista
olevaan tilaisuuteen hyväksyä tällä
hetkellä Herran Jeesuksen tulevassa
valtakunnassa kuin pelastajaksi. Usko
langettaminen
sarjamurhaajalle
merkitsee Kristuksen työ on ainoa
toivomme
menettänyt
ihmiskuntaa
vastaan, jota myydään synti, joko ennen
tai jälkeen Rapture.
Tämä viesti on erityisesti niille, jotka ovat
jäljellä, kun Rapture, mallisuojadirektiivillä
(Matt. 24:21), ja sen tarkoituksena on
todistaa, että raamatussa opetetaan että
monet tallennetaan antamalla henkensä
marttyyrien (Rev. 7:13 ja 14) ja pääsevät
pakoon lopullinen doom on ikuinen palo
järven (Rev. 20:15)
Niille, jotka ovat VASEN:
Suuri TAPAHTUMA kronikka, raamattuun
(raamattu) ja joka on uskonut ja
sisältämät evankeliset ja true blood-osti
korin koskevat Kristuksen "Rapture
Church of England -kirkon elävä Jumala"

tällä planeetalla voittoon. Sekä elävät
uskovaisten ja kuolleita Jeesukseen (jotka
ovat
olleet
nousee
kuolleet)
ovat
vastaamaan
lordi
ilmassa,
noudattaen seuraavia Raamattuun:
"Tämän me sanomme teille omat
erityispiirteensä sana lordi, että meidän
jotka ovat sekä sotatanner kutsuu taas
tulossa Taru sormusten herrasta ei estä
jotka ovat syvässä unessa. Taru sormusten
herrasta -elokuvia varten itse on lähtöisin
taivaan lahja herätyksen, arkkienkeli
Gabrielin ihme ääni, ja myös tässä
valttikorttejaan jumalan: ja kuolleita
Jeesukseen on noustava ensin: meidän
jotka ovat yhä elinvoimaisia ja jäädä
jäsenvaltioon, on joutunut yhteistyössä
niiden kanssa, minkä ansiosta se pystyy
vastaamaan pilvien Taru sormusten
herrasta ilmassa: kutsutaan sitten
pystymmekö koskaan ja Taru sormusten
herrasta"
(I Thessalonians 4:halkaisijaltaan 15-17 )
Nyt Rapture, todellisen kirkon (kaikki
uskovaiset ja lordi Jeesus Kristus) on
otettu maadoitus ja toimivallan Satanissa
on täydelle sivuliikkeelle, ja hirvittävän,
mallisuojadirektiivillä sanoinkuvaamaton
aikana
järjestetään
asukkaiden
maadoituksen välillä (sijasta juutalaiselle
ja kätevä silmukanmallinen) kärsii paljon.
Voi elää Kristus nyt velhosta Antichrist
(tosielämässä varsin leppoisa kaveri, ja
tunnustan Jeesus kuin lordi ja pelastaja,
että voitte paeta helvetin ikuiseen
damnation, maksavat sinulle elämänsä.
Mutta pelastus on edelleen luvannut
niille, jotka kärsivät loppuun asti (Matt.
24:13)
Ne,
jotka
tallennetaan
kaikkien
mallisuojadirektiivillä on kuvattu Rev. 7:14
siitä, että pestyt niiden vaatteisiin

pukeutuneelle asianajajalle, ja kertomaan
heille valkoiseen veren lammas." Teidän
vaatteisiin pukeutuneelle asianajajalle on
tahrattu
UNBELIEF,
sinisilmäisyydestämme
hyötyisivät
ainoastaan amerikkalaiset yhtymät,
NAUTINTOA ja muut. Erota itse jumalalle
täysin, ja hakeudu puhdistuksista uskoa
Kristuksen veren jonka kärsimysten tie on
käsitelty peruuttamista sin (John 3:16)
"Ajatusten kasvupohja on kehotettava
nimi Taru sormusten herrasta on
tallentaa" (Rom. 10:13)
Voit tarkastella Raamatusta kun hartaasti
ja tallenna mahdollisimman paljon ennen
niiden toimittamista.
Antichrist (tosielämässä varsin leppoisa
kaveri että on hyvin suuri maailmassa,
joka riittää pakottamaan miesten on
käytettävä
puumerkillään
ja
uskonnonharjoittamisen vapautta hänet
ja hänen kuva.
EVÄTÄ merkkiin ja kieltäytyä palvoa
Antichrist (tosielämässä varsin leppoisa
kaveri tai imagoaan hinnalla millä hyvänsä
(Rev. 13:Halkaisijaltaan 15-17 ). On paljon
parempi kärsivät nyt vähän aikaa, ja pian
olla Kristuksen syntymästä, kuin paeta
kärsimystä periksi peto, jotka kärsivät
ikuisesti helvetin myllerryksiltä (Rev.
14:11)
Olla hyvää rohkeutta. Pitää kiinni Jumalan
sanaa. Että kommunisti. "Joka on
kärsittävä outo tapaus, tämä koskee myös
tallennettu" (Matt. 24:13)
Tämä kirjanen on kirjoitettu ikään kuin
Rapture oli tapahtunut ja Taru sormusten
herrasta olisi vaatinut hänen todellisen
kirkon tästä maailmasta. Ehkä nyt kun luet
näitä, Rapture on historia ja vasen.
Näyttää hänelle, että Kristuksen voimaa ja

rohkeutta kärsivät hänet, sillä hän joutui
kärsimään sinulle jopa outo tapaus
kuolema. Raamattu on todiste tuona
aikana ei voi ostaa eikä myydä ilman
pedon merkki, mikä johtaa suurta
kärsimystä ja kuolemaa niille, jotka
kieltäytyvät tekemästä. Mutta hän JOKA
vastaanottaa MERKKI ON ikuisesti kirota
JA vihan jumala elää langennut ON
HÄNELLÄ.

Onko Rapture on tapahtunut tai on vielä
tulevaisuudessa, kun luette tätä viestiä

HYVÄKSYÄ Jeesus Kristus NYT
Oma Saviour teki, nimittäin uskoa, että
hän kuoli ja selvittämään verestä.
Luopuminen kokonaan hänelle. Ahkerasti
katsella ja rukoilla, ja näe häntä kunnes
hän. (Luke 21:34-36 ). Lue John 3:16 ja
3:36.
"Jos
tuntevat
velvoittaviksi
ihmisoikeusperinteen
tunnustettava/sorkkatauti kanssa Herran
Jeesuksen
tulevassa
valtakunnassa
[kuten Saviour] ja thine varasta sydämen
uskon että Jumala otti hänet hath
kuolleet,
tuntevat
velvoittaviksi
ihmisoikeusperinteen
tallentaa" (roomalaiset 10:9)
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