UN GHID
Pentru cei care sunt lăsate să treceţi prin
Marea Durere

DUPĂ SMERENIE
A Adevarata Biserica
Multe adevarat Crestini sunt profund
implicate despre cei care vor fi în stânga
sa sufere de "mare durere" după Domnul
Isus Cristos a chemat pe adevarat Biserica
pentru a răspunde El în aer.
Această reuniune este mentionat ca de
smerenie.
Nu credem într-o a doua şansă, dar nu
crede ca salvarea va fi oferit unei
persoane până la moartea sa. Posibilitatea
de a neamului în timpul calvarul este doar
o continuare a prezent posibilitatea acum
oferite pentru a accepta pe Domnul Isus
ca Mântuitor. Credinta în atoning munca a
lui Hristos este singura speranta pentru
pierdut umanitatea, vândut sub pacat, fie
înainte sau după de smerenie.
Acest mesaj este mai ales pentru cei care
sunt din stânga, după de smerenie, în
marea durere (Mat. 24:21), şi obiectul
acesteia este de a depune mărturie că
Sfânta Scripturã e limpede ca chiar atunci
multi vor fi salvate prin vietile lor ca
martiri (ver. 7:13, 14) şi va scăpa de pieire
finale de eterna lacul de foc (ver. 20:15)
PENTRU CEI CARE SUNT DIN STÂNGA:
MARELE EVENIMENT propovãduit în
Sfânta Sfânta Scripturã e limpede (Biblia)
şi care este crezut şi învăţat de
evenghelisti crestini si true bloodcumparat corpului lui Hristos privind "de
smerenie a Bisericii Dumnezeului Celui
viu" de la această masă de glorie A LUAT
LOCUL. Atât de viata credinciosilor si a

murit in Hristos (care au fost ridicate din
morţi) au fost prinse până la satisfacerea
Domnul in aer, in conformitate cu
urmatoarele Sfânta Scripturã e limpede:
"Pentru aceasta am spun ca iubirea te de
cuvântul Domnului, care ne care sunt în
viaţă şi rămâne iubirea de care vine de la
Domnul nu le împiedica care adormi.
Pentru Domnul insusi trebuie sa coboare
din ceruri cu un strigat, cu glasul de
arhanghel, şi cu atu: de Dumnezeu: şi a
murit în Hristos se va ridica prima: Apoi
am care sunt în viaţă şi să rămână trebuie
să fi prins împreună cu ei în nori, pentru a
satisface Domnul în aer: şi astfel se ne-am
mai
fi
cu
Domnul"
(I Thessalonians 4:cu 15-17)
Acum, dupa ce smerenie, adevarata
Biserica (tuturor credinciosilor si adepti ai
Domnului Iisus Hristos) a fost luată de la
masă, de puterea Satanei va fi plin balans,
şi un cumplit, indescriptibil canii va avea
loc în timpul care locuitorii din masă
(Evreu şi plăcut) va suferi mult.
Sa traiasca pentru Hristos acum, sub
domnia de anticristul, şi ca sa-ti
marturisesc ca Isus Domnul tău şi
Mântuitor , ca să mai scape de eterna
osânda veşnică a iadului, vă va costa viaţa.
Dar salvarea este încă promis celor care
rezista la foarte sfârşitul (Mat. 24:13)
Cei care sunt salvate din marea canii sunt
descrise în Rev. 7:14 ca având "spalat
robele lor, şi le-a făcut alb în sânge de
miel." robe sunt pătate cu UNBELIEF,
IMPACI, PLACERE CARE CAUTĂ, şi ALTE
PACATE. Separaţi-vă iubirea lui Dumnezeu
absolut, şi caută curăţirea de crede în
sânge a lui Hristos care a fost vărsat pe
Calvary de remitere a pacatului (John
3:16)

"Pentru contravenţie se apela la numele
Domnului va fi salvat" (Rom. 10:13)
Studiu-vă cu sinceritate Biblia în timp ce laţi, şi memora cât de mult este posibil,
înainte de a se ia de tine.
Anticristul va fi marea lume dictator; el va
obliga oamenii sa poarte marca lui, si il
veneram si imaginea.
REFUZA SEMNUL şi REFUZA SĂ ADORĂM
NAVA ANTICRISTUL sau imaginea lui la
orice cost (ver. 13:CU 15-17). Este mult
mai bine sa sufere pentru putina vreme
acum, şi în curând cu Hristos, decât să
scape de suferinţă se debaraseze de fiara
si sufera chinurile iadului pentru
totdeauna (ver. 14:11)
Fie de buna curajul. Menţineţi rapid
Cuvântul lui Dumnezeu. Fii bun cu
evreu. "Putea să ÎNDURE iubirea de scop,
la fel se salvate" (Mat. 24:13)
Acest pamfletare este scris ca desi ar fi
avut loc şi smerenie de Domnul a chemat
Biserica Lui adevarat de această lume.
Poate chiar acum ca tu sunt citind
aceasta, de smerenie este istoria, şi vă
sunt stânga. Uita-te la el, Isus Christos
pentru taria si curajul sa suferi pentru el,
pentru ca a suferit pentru tine iubirea
chiar moartea. Biblia poartă mărturie că în
această perioadă nu le puteţi nici sa
cumpere, nici sa vanda fără marcajul de
fiara, si aceasta va aduce mare suferinta si
moartea pentru cei care refuza semnul.
DAR EL CĂ PRIMEŞTE MARCA ESTE
NECONTENIT BLESTEMATA, SI URGIA A
TRAI DUMNEZEU RESPECTĂ PE EL.

Dacă SMERENIE a avut loc sau este încă
viitoare când citiţi acest mesaj

ACCEPTAREA LUI ISUS CRISTOS
ACUM
Ca salvatorul personale, de convingerea
că a murit şi magazie singele lui pentru
tine. Renunţarea în totalitate la el.
Cerbicie vizionaţi şi, mă rog, şi martor
pentru El până când El vine. (Caldut 21:3436). Citiţi John 3:16 şi 3:36.
"Daca ai sa marturisesc cu gura ta ca
Domnul Isus Salvatorul [ca], si sa creada in
inima ta ca Dumnezeu l-a încălcat ridicat
mort, ai sa fi salvate" (Romani 10:9)
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