A Rehberi
Sol olanlar için gitmek için
Büyük Tribulation

AŞKA GELEN SONRA
Gerçek kilise
Birçok gerçek Hıristiyanlar hakkında derin
kaygılar olanlar da sol "büyük tribulation"
Rab Isa Mesih'in gerçek Kilisesi olarak
adlandırılan onu karşılamak için.
Bu toplantı, aşka gelen olarak bilinir.
Biz inanıyoruz ki ikinci bir şans olduğuna
inanıyorum, ama kurtuluş için sunulacak
bir kişinin ölümüne kadar. Kurtuluş fırsatı
sırasında, tribulation devamı günümüzde
mevcut fırsat kabul etmek için Kurtarıcı
olarak Rab Isa. Iman kefaretini ödeyen
Mesih'in işi sadece insanlık için umut
kaybı, satılan günah, önce veya sonra da
aşka gelen.
Bu mesaj özellikle olanlar, sonra sol, aşka
gelen, büyük tribulation (Mat. 24:21), ve
nesne, şahitlik edene, Yazılar bile
öğretmek sonra birçok kaydedilecek
olarak yaşamlarını vererek şehit (Rev. 7:13
AM, 14) ve in escape son mahkum
edeceğini ebedi gölü'nün yangın (Rev.
20:15)
OLANLAR için SOL:
Öyle ki bu BÜYÜK OLAYI Kutsal Yazılar
(Incil) ve olduğuna inanılan ve öğrettikleri,
evanjelik ve gerçek kan aldıkları ilgili
Mesih'in bedenini "aşka gelen Kilise
yaşayan Tanrı'nın" için bu şase yüce
olmamıştır. Her ikisi de yaşayan imanlılar
Mesih'e ait ölüler (olan ölümden) yetiştiği
Rab'bi havada karşılamak üzere, aşağıda
belirtilen Yazılar:
"Bu belirttiğimiz tarafından size Rab'bin
sözünü, biz bu hayatta kalır ve inandıktan,

Rab onlara engel değildir hangi, uykuya
daldı. Rab'bin kendisi, gökten inecek
sevinç,
başmeleğin
seslenmesiyle,
Tanrı'nın kağıttır: Mesih'e ait ölüler artış
olacaktır ilk: Sonra biz bu hayatta kalır ve
onlarla birlikte olacaktır bulutlar içinde,
Rab'bi havada karşılamak üzere: ve bu
yüzden
biz
hiç,
Rab"
(I e ait Selanik kilisesine selam! 4:15 AM )
Şimdi, aşka gelen gerçek Kilisesi (tüm
inananlar ve Rab Isa Mesih'teyiz) alınan
toprak, yetkilerini tam Şeytan'ın, sallanma
ve korkunç bir, sözle anlatılamayan
armağanı gerçekleşecek tribulation bu
dünyada yaşayanlar (Yahudi ve Putperest)
acı çekecek kadar.
Canlı Olarak Mesih'e şimdiyse, krallığının
alıp dünyaya geldiğini ve isa'yı kabul Rab
ve Kurtarıcı olarak ki, sonsuz kaçış
cehennem damnation mal olacak size çok
ömrü. Ancak kurtuluş devam ediyorsa
vaat ettiği dayanabileceği en sonuna (Mat.
24:13)
Kayıtlı olanlar dışında tribulation harika
açıklanan Rev. 7:14 AM sahip olarak soluk
kaftanlarını, onları beyaz kan Kuzu." lekeli,
giysisinin IMANSIZLIK, WORLDLINESS,
ZEVK peşinde OLAN, ve diğer
günahları. Kendinizi Tanrı Ayrı inandıktan
kesinlikle, ve arama temizlik olduğuna
inanarak tarafından da olan Mesih'in, kan
dökmek için üzerinde daha fazla
hafifletilmesi Calvary günah (John 3:16)
"Whosoever başvuranlar olacaktır Rab'bin
adına kaydedilmiş olacaktır" (Rom. 10:13)
Çalışma sırasında, Incil hararetle sahip
olabilirsiniz, ve beyne önce mümkün
olduğu kadar alınmıştır.
Alıp dünyaya geldiğini harika olacak dünya
diktatörü, zorlayacak erkek aşınma iz
birakiyor ve ibadet onu görüntü.

REDDETME işaretlenmesi ve iade ALIP
dünyaya geldiğini ibadet veya onun
görüntü her ne pahasina olursa olsun
(Rev. 1:15 PM ). Bunun için çok daha iyidir
acı kısa bir süre şimdi, ve yakında Mesih'le
birlikte, tarafından escape acılara nefsine
uyan, canavara ve acı çekeceği cehennem
azap çeken sonsuza dek (Rev. 14:11)
Iyi Olmak cesareti. Tanrı'nın sözü tutunuz.
Azından Yahudi. "Inandıktan TAHAMMÜL
edecektir olduğunu sonunda, aynı
kayıtlı" (Mat. 24:13)
Bu bilgilendirme broşürü olarak yazılır
aşka
gelen
olmasına
rağmen
sonuçlandığını ve Rab onun gerçek Kilisesi
olarak adlandırılan bu dünyanın. Belki de
şimdi okumakta olduğunuz gibi bu, aşka
gelen tarih oldu, ve, sol. O'na Isa, Mesih
için kuvvet ve cesaret Mesih uğruna acı
çekmek ayrıcalığı, acı bile sizin için
inandıktan ölüme neden olabilir. Incil
olduğunu ifade taşır bu süre boyunca, ne
satın alma ne de olmadan satmak, mark,
canavarın, ve bu büyük sıkıntı çeken ve
ölümüne reddeden bu işaret. ANCAK O
ALIR BU işaret alman içindi ADAM değilim,
VE yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle ONA UYAR.

AŞKA GELEN Olup Olmadığını, veya devam
ediyorsa okurken gelecekte bu mesajı

ISA Mesih'in şimdi KABUL
Kişisel Kurtarıcı olduğuna inanarak, öldü
ve Onun kanını döktüler. Kendisine
tamamen Teslim Olacak. Izlemek ve
kararlılıkla, dua etmek için ve tanık dek
onu. (Markos 9:34 PM ). Okuma John 3:16
AM ve 3:36 AM.
"Komşuna
karşı
yalan
şehadet
etmeyeceksin iman edersen ucunuz ki
Rabbin Rab Isa Kurtarıcı olarak) ve
komşuna
karşı
yalan
şehadet
etmeyeceksin ve bütün ailenizle toplanıp
bana gelin inanın kalbini bilendir Tanrı
o'nu ölümden diriltti komşuna karşı yalan
şehadet
etmeyeceksin
kaydedilecek" (Romalılar 10:9)
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