
PRZEWODNIK 
Do tych, którzy znajdują się z lewej strony 

aby przejść przez 
Wielki ucisk 

PO RAPTURE 
Prawdziwego Kościoła 

Wielu prawdziwych chrześcijan jest 
głęboko zaniepokojony tym, którzy będą 
cierpieć w lewo "wielki ucisk" po Pana 
Jezusa Chrystusa wezwał Kościół do jego 
prawdziwe spotkanie z nim w powietrzu.  

To spotkanie jest "rapture.  

Nie wierzymy w drugiej szansy, ale 
jesteśmy przekonani, że zbawienie będzie 
oferowana na osobę aż do swojej śmierci. 
Możliwość zbawienia w ucisk jest zaledwie 
kontynuacją obecnych możliwości 
obecnie oferowane do przyjęcia Pana 
Jezusa jako zbawiciela. Wiarę w to, że 
atoning pracy Chrystusa jest jedyną 
nadzieją na utracone człowieczeństwo, 
sprzedawanych pod grzechem, ani przed 
ani po rapture.  

Komunikat ten jest szczególnie dla tych, 
którzy znajdują się z lewej strony, po 
rapture, będzie wielki ucisk (Matt. 24:21), 
a przedmiotem jej działalności jest 
świadectwo, że nauczał Ewangelii że 
nawet wówczas wiele zostaną zapisane z 
podaniem ich życia jako męczenników 
(wer. 7:13, 14) i wypływa z final doom 
wiecznego jezioro ogniste (wer. 20:15) 

DO TYCH, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ Z LEWEJ 
STRONY: 

To WIELKIE WYDARZENIE nadeszło w 
Ewangelii Świętej (Biblii), i który jest 
wiarygodny i nauczał przez 
ewangelickiego i true blood-kupił ciało 
Chrystusa dotyczące "rapture z kościołem 

Boga żywego" z tej ziemi do chwały. 
Zarówno życia wiernych i umarli w 
Chrystusie (który miał wzbudził od 
umarłych) zostały złowione na spotkanie 
Pana w powietrzu, zgodnie z 
następującym Ewangelii: 

"W tym celu musimy wam powiadam: 
przez słowo Pańskie, że my, żyją i 
pozostają wam przyjście Pana nie 
wyklucza tych, którzy są podczas snu. Sam 
Pan zstąpi z nieba z krzykiem, z głosem 
postać Michała Archanioła, i z tym atutem 
Boga, a Chrystus umarł w powstanie 
pierwszego: a następnie mamy które są 
żywe i nadal są wplątani wraz z nimi w 
obłokach, tak aby zgodnie z Pana w 
powietrzu: i tak będziemy zawsze będą z 
Panem".  
I Tesaloniczan 4:15-17. 

Teraz, po rapture, prawdziwy Kościół 
(wszystkich wyznawców i zwolenników 
Pana Jezusa Chrystusa), zostało podjęte z 
ziemi, uprawnienia w zakresie wychyleń 
Szatan będzie miał pełną, i straszny, 
niewypowiedziana ucisk będzie miała 
miejsce w którym mieszkańcy ziemi (Żyda 
i otworem) może na tym ucierpieć. 

Żyć dla Chrystusa, pod panowanie 
antychrysta, i muszę wyznać Jezusa jako 
swojego pana i Zbawiciela, że można uciec 
od wiecznego piekła, to twoje życie. Ale 
obiecał zbawienie jest nadal znosić tych, 
którzy do końca (Matt. 24:13) 

Te osoby, które są zapisane w będzie 
wielki ucisk są opisane w Rev. 7:14 jako 
"myje swoje szaty, i biały w krew 
Baranka." Twoje szaty są poplamione , 
owej światowości należałoby SZUKAĆ, 
PRZYJEMNOŚĆ, i INNE grzechy. Oddzielić 
samego siebie bogu całkowicie, i starać się 
oczyszczająca przez wierząc w krwi 

Chrystusowej, rzucić na śmietnisku na 
odpuszczenie grzechu (Jan 3:16). 

"Albowiem ktobykolwiek wzywał imienia 
Pańskiego, zbawion będzie" (Rom. 10:13) 

Podczas studiów z Gdanska ja ze masz go, 
zapamiętać jak najwięcej zanim zostanie 
ona podjęta. 

Antychryst będzie wielkie światowe 
dyktatora, zmuszają mężczyzn do 
noszenia jego znaku, i wielbić go i jego 
wizerunek. 

ODMÓWIĆ TEGO ZNAKU i odmawiają 
MODLITWĘ ANTYCHRYST i jego obraz za 
wszelką cenę (wer. 13:15-17 ).  Jest on o 
wiele lepiej cierpieć na chwilę teraz, i 
wkrótce z Chrystusem, niż uciec od 
cierpienia w zależności od bestii i cierpią 
dręczy z piekła na zawsze (wer. 14:11) 

Zmacniaj się. Trzymajcie słowo Boże. To 
do Żyda. "Kto wytrwa aż do końca, ten 
zbawion będzie" (mat. 24:13) 

  Jest to pamflet napisany tak, jakby miasto 
rapture miało miejsce i Pan prawdziwym 
Kościołem z tego świata. Być może nawet 
teraz jeśli czytasz ten tekst, to miasto 
rapture to historia, a ty masz po lewej 
stronie. Spójrz na niego, Jezusa Chrystusa 
na siłę i odwagę, aby cierpieć dla niego, 
bo poniesiona dla ciebie nawet aż do 
śmierci. Biblia daje świadectwo że w tym 
okresie nie można kupić ani sprzedać bez 
znaku bestii, a to przyniesie wielkie 
cierpienie i śmierć dla tych, którzy 
odmawiają. ALE TEN, KTÓRY OTRZYMUJE 
ZNAK JEST WIECZNIE POTĘPIONYM, A 
GNIEW BOGA ŻYWEGO PRZESTRZEGA 
ZASAD NA NIM. 

 

 

 

Czy MIASTO RAPTURE miało miejsce lub 
jest nadal przyszłość podczas czytania tej 
wiadomości 

PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
TERAZ 

Jako osobisty zbawiciel, przez wierząc, że 
umarł i wylewali krew jego. Poddaj się 
całkowicie do niego. Pilnie obserwować i 
modlić się, i dla niego świadkiem aż 
przybywa. (Ewangelia Łukasza 21:34-36 
34-36 34-36 34-36 34-36 ).  Czytać Jana 
3:16 i 3:36. 

"Jeśli nie będziesz przyznaj się z ust twoich, 
jak Pan Jezus zbawiciel [jak] i uwierzyłbyś 
w sercu że go Bóg z martwych wzbudził, 
zbawiony będziesz" ( Rzymian 10:9) 

 

www.AfterTheRapture.com 


