Một HƯỚNG DẪN VIÊN
Đến những ai đang Bỏ đi để đi qua
Sự đau khổ

SAU KHI Rapture
Nhà thờ của thực sự.
Nhiều đúng người Cơ đốc giáo lo ngại sâu
sắc về những người sẽ phải chịu đựng
trong "tuyệt đau khổ" sau khi Chúa trời,
Chúa ơi đã gọi là thật nhà thờ để gặp ông
ấy trong không khí.
Cuộc họp này là được gọi là Rapture.
Chúng tôi không tin vào một cơ hội thứ
hai, nhưng chúng ta tin rằng sự cứu rỗi sẽ
được cung cấp cho một người cho đến khi
cái chết của ông ta. Cơ hội của sự cứu rỗi
trong đau khổ chỉ đơn thuần là một sự tiếp
nối trên của hiện tại cơ hội bây giờ đề nghị
được chấp nhận Chúa trời, Chúa như vị
cứu tinh. Niềm tin vào atoning công việc
của Chúa là niềm hy vọng duy nhất cho
mất nhân loại, bán dưới tội lỗi của mình,
hoặc là trước hay sau Rapture.
Thông điệp này đặc biệt là đối với những
người còn lại, sau khi Rapture, trong đau
khổ (Matt. 24:21), và đối tượng của nó là
để cùng chứng kiến những lời kinh thánh
dạy đó thậm chí rồi sau đó là rất nhiều sẽ
được cứu bằng cách cho cuộc sống của họ
như những kẻ tử vì đạo (Rev. 7:13, 14) và
sẽ thoát cuối cùng tích luỹ vĩnh viễn hồ lửa
(Rev. 20:15)
ĐẾN những ai đang trái:
Sự kiện trọng đại sưOogway đã nói trong
kinh thánh (kinh thánh) và đó là tin tưởng
và dạy của những sự thật và máu mua cơ
thể của Chúa liên quan đến "Rapture của
nhà thờ của người sống Chúa" từ trái đất
này để vinh quang xảy ra. Những người tin
tưởng vào cả hai người sống và người chết

vào Chúa Kitô (những người đã và đang
lớn lên từ những người chết) đã bị bắt gặp
nhau chúa trong không khí, theo kinh
thánh sau:
"Cho điều này, chúng tôi nói cho mình
bằng lời của Chúa, mà chúng ta đang sống
và giữ cho những của Chúa sẽ không ngăn
không cho người mà đã đi ngủ. Cho Chúa
Tể mình sẽ tấn công từ thiên đường với
một la hét lên, với giọng của người
archangel, và với những con át chủ bài của
Chúa: và người chết trong Chúa Kitô sẽ
tăng lên đầu tiên, sau đó chúng ta đang
sống và còn lại sẽ bị bắt đi cùng với chúng
trong những đám mây, được gặp chúa
trong không khí: và chúng ta cũng như vậy
có
với
chúa"
(Tôi Thessalonians 4:15-17)
Bây giờ, sau khi Rapture, đúng nhà thờ (tất
cả những người tin tưởng vào và những
người ủng hộ của Chúa Jesus Christ) đã bị
lấy từ trái đất, những người có quyền của
quỷ sẽ có đầy quyền cai trị, và là một điều
kinh khủng, indescribable đau khổ sẽ diễn
ra trong khi mà bộ dân của trái đất (Do
Thái, Gentile) sẽ đau đớn.
Để sống cho Chúa bây giờ, dưới triều đại
của antichrist, và để rửa tội Jesus là Chúa
trời và thần thánh, mà bạn có thể thoát ra
vĩnh viễn túm lấy của địa ngục, sẽ mất rất
sống động. Nhưng sự cứu rỗi là vẫn đã hứa
với những người chịu đựng để cuối (Matt.
24:13)
Những người đã được cứu cái đau khổ
được miêu tả trong fly rev.7:14 là có "rửa
tay của họ chiếc áo dài, và làm cho họ
trắng trong máu của con cừu." áo choàng
của bạn đang loang lổ UNBELIEF,
WORLDLINESS, tìm kiếm, và KHÁC những
tội lỗi của con. Tách biệt mình Yêu mến
Chúa hoàn toàn, và tìm kiếm tẩy uế bởi tin
tưởng vào máu của Chúa mà là điều gì đối

với Calvary cho thuyên giảm của tội lỗi
(John 3:16)
"Cho ai đào hố chôn kẻ khác thì sẽ kêu gọi
tên của Chúa sẽ cứu" (- Rom. 10:13)
Nghiên cứu của kinh thánh thật lòng trong
khi bạn có nó, và ghi nhớ càng nhiều càng
tốt trước khi nó được lấy từ anh.
Những antichrist sẽ là một thế giới tuyệt
vời kẻ độc tài, ông ta sẽ buộc người đàn
ông mặc hắn mark, và tôn thờ anh ta và
hình ảnh của hắn.
Từ chối CÁC ĐÁNH DẤU và từ chối thờ
ANTICHRIST hay hình ảnh của hắn bằng
bất cứ giá (Rev. 13:15-17). Tốt hơn phải
chịu đựng trong một thời gian, và sớm
được với Christ, hơn để thoát khỏi sự đau
khổ bởi sự nhượng bộ cho con quái vật và
sự đau khổ của vỉ địa ngục mãi mãi (Rev.
14:11)
Có những điều tốt đẹp lòng can đảm. Giữ
nhanh lời của Chúa. Trở nên tử tế với
những người Do Thái. "Anh ta sẽ chịu
đựng Yêu mến cuối, cùng một sẽ được
cứu" (Matt. 24:13)
Tập sách nhỏ này được viết như thể là
Rapture đã xảy ra và Chúa lấy tên là thật
ra khỏi nhà thờ của thế giới này. Có lẽ còn
bây giờ là bạn đang đọc về điều
này, Rapture là lịch sử, và bạn cũng đã
biến mất. Nhìn với anh ta, Chúa ơi cho sức
mạnh và sự dũng cảm để chịu đựng cho
anh ta, cho anh ấy bị cho bạn thậm chí cho
đến chết. Kinh Thánh gấu lời khai trong
khoảng thời gian này bạn có thể không ai
mua và bán mà không có dấu hiệu của một
con quái thú và điều này sẽ mang lại đau
khổ và cái chết cho những người mà từ
chối mark. NHƯNG ông ta có người bệnh
được ĐÁNH DẤU là mãi mãi chết tiệt, và
sự phẫn nộ của người sống CHÚA ABIDES
cho ông ấy.

Liệu Rapture xảy ra hoặc vẫn còn tương lai
khi bạn đọc thông điệp này

Chấp nhận lạy chúa bây giờ
Như cá nhân của thần thánh, bởi nó tin
rằng ông ấy chết và rơi máu ông ấy cho
anh. Đầu hàng hoàn toàn với anh ta. Mùa
xem và cầu nguyện, và nhân chứng cho
ông ấy cho đến khi anh ấy đến kìa. (Luke
21:34-36). Đọc John 3:16 và 3:36.
"Nếu nhà ngươi sẽ rửa tội với con đường
miệng rằng Chúa Jesus [như vị cứu tinh],
hãy tin vào tim và rực rỡ ...... rằng Chúa
gắn đã nuôi lớn từ những người chết, nhà
ngươi sẽ được cứu" (La Mã 10:9)
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