Sprievodca
Pre tých, ktorí sú ponechané na prejsť cez
Veľký kríž

PO extáze
O skutočnej kostol
Mnohí kresťania sú hlboko pravda o tých,
ktorí budú ponechané na trpieť v "veľkým
trápením" po Pána Ježiša Krista jeho
pravda kostol s ním stretnúť vo vzduchu.
Toto stretnutie sa označuje ako extáza.
Neveríme v druhú šancu, ale veríme že
záchranu budú ponúknuté na osobu až do
svojej smrti. Možnosť spasenia počas
utrpenia je len pokračovanie súčasného
príležitosť ponúknuť prijať pána Ježiša
ako Spasiteľa. Viera v pykajúcemu práce
Kristus je jedinou nádejou na stratené
ľudstvo, ktoré sa predávajú pod hriech, a
to buď pred alebo po extázu.
Táto správa je obzvlášť pre tých, ktorí sú
vľavo, po extázu, vo veľkom utrpení
(matný. 24:21), a jeho cieľom je
svedectvom toho, že je napísané: učiť, že
dokonca aj potom mnohí budú uložené
svoje životy ako mučeníkov (rev. 7:13, 14)
a unikne z final doom večného jazera ohňa
(rev. 20:15)
Pre tých, ktorí sú vľavo:
Predpovedaná veľká udalosť v Svätom
Písme ju (aj v Biblii) a ktoré sa predpokladá
a učil na evanjelický a true blood-kúpil tela
Kristovho o "extáza na Kostol živého
Boha" z tejto zeme k sláve sa uskutočnila.
Aj život veriacich a mŕtvi v Kristovi (ktorí
boli z mŕtvych) sa ocitli na splnenie pána
vo vzduchu, v súlade s týmito Sväté Písmo:
"Na to, aby sme to povedať ku vám slovo
pána, aby sme ktoré sú živé a zostať nerob
na pána nebráni, ktoré sú pokojne zaspať.

Pre pána sám sa skloní z neba s nápojom,
s hlasom archanjela a s trúbením na Boha:
a mŕtvi v Kristovi sa najprv: potom sme
ktoré sú živé a zostať sa dostali spolu s
nimi v oblakoch, aby sa vyhovelo aj pána
vo vzduchu: a tak môžeme byť vôbec s
Lord"
(I List Solúnčanom 4:15-17)
Teraz, po extázu, na pravda kostol (všetci
veriaci a veriaci z Pána Ježiša Krista) bola
prevzatá z earth, právomoci satan bude
mať výkyv, a hrozné, neopísateľné
utrpenie sa uskutoční počas ktorého
obyvateľov na zemi (Žida a nežida) bude
trpieť najviac.
Žiť pre Krista teraz, za panovania
antikrista, a priznať Ježiša ako svojho Pána
a Spasiteľa , že vám môžu uniknúť
večného zatratenia z pekla, bude vás to
stáť veľmi života. Ale spása je stále
sľuboval tí ktorí trpia na konci (matný.
24:13)
Tí, ktorí budú zachránení z veľkej utrpenie
sú popísané v Rev. 7:14 ako "umyť ich
róby, a ich biela v krvi." Váš róby sú
sfarbené s UNBELIEF, svetskosti,
potešenie
hľadá,
a
iné
hriechy. Samostatné si sám ku Bohu
absolútne, a budú hľadať čistenie veriť v
krvi Ježiša Krista ktorý bol do kôlne na
Kalváriu o odpustenie hriechu (Evanjelium
Podľa Jána 3:16)
"Ktokoľvek sa vyzvať na meno pána je
uložený" (Rom. 10:13)
Štúdia vaše Bible vážne zatiaľ, čo máte, a
si svůj tak, ako je to možné, pred sa od vás.
Antikrist bude veľké svetové diktátor;
bude nútiť mužov na nosenie jeho značka,
a mu pokloniť a jeho obraz.

Odmietnuť túto značku, a odmietnuť
bohoslužby antikrist alebo jeho obraz za
každú cenu (rev. 13:15-17). Je oveľa
lepšie trpieť pre trochu, a čoskoro s
Kristom, ako uniknúť utrpenie poddajnosti
the Beast a trpieť útrapami Hell navždy
(Rev. 14:11)
Mať dobrú odvahu. Hold rýchlo sa Božie
slovo. Byť ohľaduplný voči Židom. "Že
utrpíte nerob, je uložený" ( Matt. 24:13)
Tento pamflet je písaný ako tomu, že
extáza sa uskutočnili a Boh zavolal pravda
kostol z tohto sveta. Možno aj teraz, keď
čítaš, extáza je história, a zostáva vám.
Pozrite sa na neho, Ježiša Krista za silu a
odvahu trpieť pre neho, lebo on trpel za
vás aj smrť. The Bible nesie dôkazom toho,
že v tomto období môžete ani kúpiť ani
predať bez značky of the Beast, a to
prinesie utrpenie a smrť tí, ktorí odmietajú
značku. Ale že prijíma ZNAČKA JE VEČNE
zatratený A hnev živého Boha prebýva S
NÍM.

Či je extáza sa uskutočnila alebo je ešte
budúcnosti, keď si prečítate túto správu

PRIJAŤ Ježiša Krista TERAZ
Ako vaše osobné Spasiteľa, veriť, že
zomrel, a do chlieva jeho krv pre vás.
Vzdanie sa úplne do mu. Starostlivo
sledovať, a modlite sa, a svedok pre neho
až do jeho. (Evanjelium Podľa Lukáša
21:34-36 34-36 34-36). Prečítajte si
evanjelium podľa Jána 3:16 a 3:36.
"Ak nebudeš sa priznať s tvoj prejav pána
Ježiša [ako Spasiteľa], a krivého svedectva
veria v tvoju srdce, že Boh pomocného
slovesa ho vzkriesil z mŕtvych, budeš
súdený uložené" (List Rimanom 10:9)
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