
A vezető 
Azok számára, akik a bal oldali át 

A nagy nyomorúságokba 

Az elragadtatás után 
Az igazi egyház 

Sok igaz keresztények mélységesen 
aggódik - azoknak, akik szenvednek a 
"nagy nyomorúságokba" után már az Úr 
Jézus Krisztus igaz egyházának" nevezte 
őt.  

Ez az értekezlet a kéjtől.  

Mi nem hiszünk egy második esélyt, de azt 
hiszem, hogy üdvösség felajánlott amíg 
egy személy halála. Az alkalmat a 
megváltás gyötrelmes során csupán egy 
lehetőséget a jelenlegi folytatása most 
felajánlotta, hogy fogadja el Jézus 
a Megváltó. A hit az maga Isten munkáját 
az egyetlen remény az elveszett 
emberiség, eladott, mielőtt vagy miután a 
kéjtől.  

Ezt az üzenetet különösen azok számára, 
akik, miután az elragadtatás, a nagy 
szorongatásból jöttek (matt. 24:21), és a 
cél az, hogy a tanú, hogy el olvastátok azt 
tanítják, hogy még akkor is sok kerül 
azáltal, hogy a szenvedő alanyai vagyunk 
az életük (Rev. 7:13, 14) és eltávozik az 
utolsó ítélet az örök tűz-tó (Rev. 20:15) 

Azoknak, akik maradtak. 

A nagy esemény történt a szent írások (a 
Biblia), és ami azt hitte és tanított a lát és 
a valódi vér-vásárolták fel a Krisztus teste 
az elragadtatás az egyház az élő Isten 
dicsőségére" a földön. Mind az élő és a 
halott Krisztus hívőknek (aki már a 
halott) kapta meg a levegő az Úr, a 
következő írások: 

"Ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy 
mi melyik él és az Úr eljöveteléig 
megmaradunk nem akadályozhatja meg 
őket olyan mély álomba merült. Mert az 
Úr maga is egy nagyot kell leszállni az 
égből, a hangja, és a neje és a halott Isten 
a Krisztus vezet: akkor melyik él és 
továbbra is együtt kell érte őket a felhők 
között, hogy az Úr a levegőben: és így mi 
is az Úr"  
( Tesszaloniki Arisztarchusz 4:képest 15-17 
% -kal növelhető. 

Most pedig, miután a kéjtől, az igaz egyház 
(az összes hívők és az Úr Jézus Krisztus 
követői) a földön, a sátán teljes körűen 
megrázkódott, s a szörnyű 
megpróbáltatásokat, akkor a föld lakói és 
Gentile (zsidó) szenved. 

Az élet a Krisztus uralma alatt az 
antikrisztus, és hogy Jézus, az Úr 
és Megváltó, hogy megmeneküljön a 
pokol örök kárhozat, mert a nagyon 
elhasználódott. De ezt senki nem is ígérte, 
hogy azok számára, akik még az utolsó 
(matt. 24:13) 

Azok, akik a nagy szorongatásból jöttek el 
vannak mentve a Rev. 7:14 a "megmosták 
a lábukat, és fehér az a Bárány vérében." 
a hitetlenség mocskolja, világiasság, az 
öröm, és a többi. Válassza abszolút, és 
keresi önmagát Istennek hitt által 
tisztításának volt Krisztus vére hullik a 
Keresztrefeszítettet a bűn elengedése 
(John 3:16. 

"Aki segítségül hívja az Úr nevét" (ROM. 
10:13) 

Vizsgálat közben a Bibliát őszintén, és meg 
kell jegyezniük a lehető legnagyobb 
megelőzően. 

Az antikrisztus a világ nagy diktátor, hogy 
az emberek imádják őt a jel, és a képe. 

Nem tagadhatják meg a jel, és nem 
imádják az antikrisztus vagy a kép minden 
költség ( 13:KÉPEST 15-17 % -kal 
növelhető. Sokkal jobban fáj egy kicsit, és 
most már hamarosan a Krisztus 
szenvedését, mint a menekülés az állat 
szenved és mindörökkön a kínzások a 
pokol (Rev. 14:11) 

Bátorság! Tartsa meg az Isten szavát. 
Legyen kedves a zsidó. "Aki bírja, az 
megmenekül" (matt. 24:13) 

A füzetét , bár a történtek és az Úr felhívta 
az igaz egyházat a világ. Talán még most is, 
mint önök, akkor a történelem, és nem 
maradt-e az alkatrészeken. Nézze meg, 
hogy Jézus Krisztus az erőm és 
bátorságom, hogy szenvedjetek érte, 
mert a halálnak is. A Biblia bizonyságot 
nyert, hogy ezen időszak alatt nem visel 
sem venni, sem eladni nem a fenevad, és 
ez hatalmas szenvedést és halált okozhat 
azoknak, akik nem hajlandóak. De aki 
megkapja a jelet, és az örökké élő Isten 
haragja ismertük őt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogy az elragadtatás megtörtént, illetve 
ha ez az üzenet továbbra is jövő 

Jézus Krisztus elfogadása 

Az Ön személyes Megváltónknak, azt hiszi, 
meghalt és kiontott vére. Teljes 
mértékben átadja neki. Kérem nézze meg 
és szorgalmasan, és tanú rá jön. (Lukács 
21:34-36).  Olvassa el John 3:16 és 3:36. 

"Ha tehát száddal vallod te leszel az Úr 
[Jézus ], és hiszek a Megváltó atyáé szív az 
Isten feltámasztotta őt a halálból, 
üdvözülsz" (rómaiakhoz 10:9) 
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