VODILO
Tistim, ki so ostali za pomikanje po
Velika Tribulation

PO PRESEVA
Prave Cerkve
Mnogi kristjani so res globoko zaskrbljena
zaradi tistih, ki bodo pustili trpeti v "veliko
tribulation" po Gospoda Jezusa Kristusa je
njegova resnična cerkev, da bi srečala v
zraku.
To srečanje se imenuje preseva.
Ne verjamemo v drugo priložnost,
verjamemo pa, da odrešitev bo osebam
do smrti. Priložnost za odrešitev med
tribulation je zgolj nadaljevanje sedanje
priložnost ponudila sprejeti v Gospoda
Jezusa kot rešitelja. Vera v Kristusovo delo
atoning edino upanje za človeštvo
izgubila, in se prodajajo pod greh, pred ali
po preseva.
To sporočilo je predvsem za tiste, ki so
levo, po preseva se v veliki tribulation
(mat. 24:21), in njegovega predmeta je
priča, da Sveto pismo učili, da že takrat
veliko jih bo rešil s tem, da daje življenje
mučenikov (Rev. 7:13, 14) in bo ubežal
končni doom večnega jezero požara (Rev.
20:15)
TISTIM, KI SO OSTALI:
Veliki dogodek napovedovale v Svetega
pisma (Biblije) in ki je verjeli in učil
evangeličanske in res krvi kupljenega telo
Kristusa o "preseva cerkve živega boga"
naše zemlje do slave NI PRIŠLO. Tako živi
verniki in mrtvih v Kristusu (ki so bili
dvignjeni iz mrtvih) so se ujeli na
izpolnjevanje Lord v zrak, v skladu z
naslednjimi bibliji:

"Za to smo rekli storili tebi z besedo Lord,
da smo še živi, in ki so še vedno bdi nad
prihajajoči bog ne preprečuje teh oseb, ki
so zaspali. Za boga sam se spustimo iz
nebes z kričijo, z glasom nadangela
Mihaela, in z trump Boga: in mrtvih v
Jezusu se vodijo prvi: Nato smo ki so živi in
še naprej se bodo znašli skupaj z njimi v
oblakih, za izpolnjevanje Lord v zraku: in
tako bomo še kdaj z Lord"
(I Thessalonians 4:15-17 )
Zdaj, po preseva, da je resnično cerkev (vsi
verniki in oboževalce Gospoda Jezusa
Kristusa) je bil iz zemlje, pooblastila Satan
bo imel polni zamik, in slab, nepopisnih
tribulation bo potekalo v katerem
prebivalcev zemlje (Jew in poganom) bo
zbolel.
Da živimo za Kristusa zdaj pod za časa
vladavine Antikrist, in moram priznati
Jezus kot vaš gospod in odrešenik , da si
lahko pobegnejo pred tvojim večnim
prekletstvom pekla, vas bo stalo vaše celo
življenje. Ampak odrešitve še vedno
obljubil, da bo tisti, ki trpijo zaradi do
samega konca (mat. 24:13)
Tisti, ki so shranjene na veliko tribulation
so opisane v Rev. 7:14 kot ob "oprati svoje
obleke, te bele v krvi jagnjeta." vaše
obleke se obarvajo z UNBELIEF,
WORLDLINESS, UŽITKOV, in drugih
GREHOV. Ločite sebe Bogu absolutno, in
poiskati čiščenja tako, da verjameš v krvi
Kristusu, ki je osvetljena Kalvarija za
odpust sin (John 3:16)
"Kdor se obrne na ime Lord naj bodo
shranjene" (Rom. 10:13)
Študija svoje Biblije iskreno ko jo imate, in
si zapomniš čim več pred prevzeta je od
vas.

Antikrist bo obremenjenost diktatorja,
govoril pa bo prisilila moške nositi svoj
pečat, in čaščenja njega in njegovo
podobo.
NE SME ZAVRNITI oznake in ZAVRNEJO
ČASTIMO ANTIKRIST ali njegovo podobo
za vsako ceno (Rev. 13:15-17 ). Veliko
bolje je trpeti sedaj pa se nekaj časa in
kmalu s Kristusom, kot pobegniti trpljenju
podlega zver in trpijo zaradi pričakalo
trpljenje peklu (Rev. 14:11)
Biti dobre pogum. Čvrsto držati besedo!
Bodi prijazna do Žid. "On je tisto, ki bo
trajala do konca, enako naj bodo
shranjene" (mat. 24:13)
Ta letak je napisan kot je preseva dogajalo
in gospod je poklical svoje prave cerkve
tega sveta. Morda celo sedaj, ko berete
to, preseva je zgodovina, in ste levo.
Poglej si z njim, Jezus Kristus za moč in
pogum, da trpijo za njim trpel je tudi v
smrt. Sveto pismo nosi dokaz, da v tem
obdobju ne kupi niti prodati, ne znak zver
in bo to prineslo veliko trpljenja in smrti
do tistih, ki ne želijo oznake. AMPAK ON
DA PREJME OZNAKA JE VEČNO PREKLET IN
POŽELA ŽIVEČEGA BOGA PREPRIČUJE O
NJEM.

Ali je PRESEVA opravljen ali še vedno
prihodnost, ko bereš to sporočilo

SPREJEL JEZUSA KRISTUSA ZDAJ
Kot vaš osebni odrešenik, mišljenjem, da
je umrl, pa njegova kri prelil za vas.
Predajo v celoti z njim. Skrbno pazi in
molitvi, priča za mu, dokler ne prihaja.
(Matej 21:34-36 34-36 34-36). Preberite
John 3:16 in 3:36.
"Če boš namreč opravičen izpovedati z usti
amen! da je gospod Jezus [kot rešitelja], in
bo to verjamejo v svojem srcu da Bog nebu
so ga vzgojili od mrtvih, boš namreč
opravičen shranjene" (Rimljani 10:9)
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