A guide

Tiems, kurie liko per
Didysis Tribulation

Po žavėjimasiui
Iš tikrųjų bažnyčia

Daugelis tiesa krikščionys yra labai
susirūpinę dėl tų, kurie išvyko į
"didžiojo tribulation" kenčia nuo po
Jėzumi Kristumi vadinamas jo tiesa yra
Kristaus bažnyčia su juo susitikti.
Šis
susitikimas
žavėjimasio.

vadinamas

Nemanome, kad antrą galimybę, bet
manome, kad išsigelbėjimas asmuo
bus pasiūlyta iki mirties. Išganymo
galimybę per tribulation tėra dabartinio
pasiūlė galimybę priimti Jėzumi
Kristumi kaip gelbėtojas. Tikėjimas
Kristaus beatperką darbą prarado viltį,
kad yra tik žmonijos, parduodama
pagal sin, prieš arba po pagrobimo.
Šis pranešimas yra ypač tiems, kurie
yra kairėje, po pagrobimo, tribulation
(matinis. 24 Val. 21), ir jos dalykas yra
tai, kad Raštas parodymus mokė, kad
net ir tada bus išsaugoti daug gyvybių,
nurodant jų kankinių (rev. 07:13 , 14 )
ir išvengsime galutinis doom amžino
ežero gaisro (rev. 20 Val. 15 )
Tiems, kurie liko:
Didysis renginys, išbūręs Šventojo
Rašto (Biblija) ir kuris, manoma, yra ir
mokė evangelikų ir tiesa kraujo
nusipirko kūno Kristaus dėl "pagrobimo
bažnyčios gyvenimo Dievas" iš šioje
žemėje
į
šlovę.
Tiek
gyvenimo tikinčiųjų ir mirusiųjų
Kristaus (kurie buvo padidinta nuo
žuvusius) įklivusios iki susitikti su
lordas ore, pagal šiuos Raštas:

"Mes už tai jums pasakyti, kad žodis
"Nedaryk lordo, kad mes, yra gyvas ir
likti "nedaryk to, kai Viešpats netrukdo
jų miega. Už lordas pats kilusiam iš
dangaus, šokam, su balso" arkangelo,
ir su Dievo šaunuolis: ir mirusiųjų
Kristaus pakils pirmosios: tada mes,
yra gyvas ir toliau bus pavejami kartu
su jais, kad debesys, susitikti su lordas
ore: mes kada nors ir su Lord"
I Thessalonians 04:15-17 )

Dabar, po pagrobimo, tikroji bažnyčia
(visi tikintieji ir Viešpats Jėzus Kristus)
buvo priimtas iš žemės įgaliojimų,
šėtonas visiškai įtakos, baisus ir
žodžiais nenusakomą tribulation vyks
per kurį gyventojai žemėje (žydas ir
Gentile) patirs daug.
Dabar, pagal Kristaus gyventi valdymo
antikristas,
Jėzus
ir
turiu
prisipažinti, kad jums jūsų Lordas ir
gelbėtojas, gali išvengti amžino
prakeikimo rato, pragaras, kainuos
jums labai gyvenimą. Tačiau vis dar yra
išsigelbėjimas pažadėjo tiems, kurie
pakelti iki pat galo (matinis. 24 Val. 13
)
Tie, kurie yra iš didžiosios tribulation
red. aprašyti 07:14, "išplauta jų
mantijos, ir juos balta - kraujo
ėrienos." yra jūsų išganytojų vitražo
su netikėjimu, pasaulietiškumai,
malonumų,
ir
kitų
nuodėmes. Visiškai atskirą save
Dievui, ir siekti valymas tikėti, kad
buvo pralietas kraujas, kuris Kristaus
kančios koplyčia už atleidimą nuo sin
(John 03:16 )

"Kiekvienam asmeniui bus
pavadinimas
lordas
išgelbėta" (Rom). 10:13 )

raginu
bus

O jūs turite savo Biblijos studijų rimtai,
o įsiminti kiek įmanoma prieš tai iš
jūsų.
"Antikristas"bus didžiosios pasaulio
diktatorius; jis privers vyrų dėvėti jo
ženklą, ir maldos jam ir jo įvaizdį.
Atsisakyti ženklo ir atsisakyti
garbiname Antikristas arba jo
nuotrauką bet kokia kaina (rev. 13 Val.
15 -17 ). Yra daug geriau kenčia jau
nebevyksta, ir netrukus su Kristaus
kančios, nei pabėgti, užleisdama vietą
pabaisa ir kenčia išgyveno pragaras
amžinai (rev. 14 Val. 11 )
Geros drąsos. Eiti greitai dievo žodis.
Būtų malonūs žydas. "Kad jis tesės

nenorėtum,
tuo
pačiu
išgelbėta" (matinis. 24 Val. 13 )

bus

Tai yra parašytas kaip nors pamfletas
pagrobimu ir Viešpats yra vadinamas
jo tiesa bažnyčia iš šio pasaulio. Galbūt
net dabar, kai skaitote, pagrobimą yra
istorija, ir jūs. Pažvelkite į jį, Jėzus
Kristus už jėgų ir narsos kentėti už jo,
jis patyrė jums net nenorėtum mirties.
Biblijos tenka parodymus, per šį
laikotarpį galima nei perka, nei
parduoda be ženklas žvėris, ir tai bus
labai kančias ir mirtį tie, kurie atsisako
ženklo. Tačiau jis, gaunanti ženklas
amžinai prakeikti, ir laikosi Dievo
rūstybės gyvenimo jam.

Ekstazės ar įvyko ar dar ateityje, kai
skaitote šį laišką

Dabar priimti Jėzus Kristus
Kaip ir Jūsų asmens išgelbėtoją,
tikėdamiesi, kad jis mirė ir jo kraujas.
Visiškai jam pasiduoti. Kruopščiai
peržiūrėti, ir melstis ir liudininkų jam,
kol jis atvyksta. Luke (21 val. 34 -36 ).
Skaityti John 03:16 ir 03:36 .

"Jei svetimoteriauti prisipažinti, kad
Jėzumi
Kristumi
thy
burną
[kaip gelbėtojas ], ir toliau: neatmesk
tiki thine širdies, kad Dievas hath iškėlė
jį nuo žuvusius, svetimoteriauti
išgelbėti" romėnai (10:9 )
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