
Керівництво 
Для тих, хто ще залишилося пройти 

За часів Великої скорботи 

Після підхоплена 
Про істинну Церкву 

Багато справжні православні християни 
глибоко стурбовані тим, хто залишиться 
страждають у 'часів великої скорботи' 
після того, як Господь Ісус Христос 
назвав його істинну Церкву зустрітися з 
ним у повітрі.  

Ця зустріч - це називають захопленням.  

Ми не віримо в другий шанс, але ми 
віримо, що спасіння не буде 
запропоновано людина до своєї смерті. 
З'явилася можливість спасіння під час 
скорботи - це просто продовження 
нинішньої можливість зараз 
пропонується прийняти Господа Ісуса 
Христа, як Спасителя. Віра в знайдуться 
щирі молільники роботи Христа лише 
сподіватися на втратили гуманності, 
продали за гріх, ні до, ні після 
захопленням.  

Це повідомлення про помилку, 
особливо для тих, хто залишився, після 
того, як захопленням, з часів великої 
скорботи (Мт. 24:21), а її об'єкта є 
свідками, писані вчити, що навіть тоді 
багато буде збережено на життя як 
мучеників (REV. 7:13, 14) і буде 
сховатися від остаточного приреченість 
озеро огняне (REV. вічне 20:15) 

Для тих, хто залишився: 

Велика подія напророкував у Святому 
Письмі (Біблія) і яка вважається і 
навчили здійснюють євангельські і 
справжня кров-купив тіла Христового 
щодо 'Восторг 'Церкви живого Бога' від 

цієї землі на славу. І життя віруючих і 
загиблих у Христі (які були підняті з 
мертвої точки) були наздогнав на 
зустріч Господню на повітрі, у 
відповідності з наступним письма: 

"Для цього ми вам кажемо словом 
Господнім, що ми, хто живе, хто 
полишений до приходу Господнього, ми 
не попередимо покійних. Сам бо 
Господь із наказом Архангола з неба, 
при голосі, і та при Божій сурмі перше 
воскреснуть умерлі в Христі, потім 
ми, хто живе і будемо схоплені разом з 
ними на хмарах, на зустріч Господню 
на повітрі, і так завсіди будемо з 
Господом"  
(Я (4:15-17). 

Тепер, після того, як захопленням, 
істинна церква (всі віруючих та 
послідовники Господа Ісуса Христа) 
було прийнято з землі, повноваження з 
Сатаною матиме повний Sway, і це 
жахливо, невимовної скорботи 
відбудеться під час яких жителі Землі 
(єврей і дотик) постраждають багато. 

Жити за Христа, за князювання 
антихриста, і зізнатися Ісуса як свого 
Господа і Спасителя , що ви можете 
сховатися від вічного прокляття пекла, 
буде коштувати вам дуже життя. Але 
спасіння - це все ж таки обіцяли до тих, 
хто дотягти до самого кінця (Мт. 24:13 

Ті, хто буде збережено з часів великої 
скорботи описані в Rev. 7:14, як 
'промити їх халати, зроблені ними 
білого в крові з баранини". халати, 
забруднений невіру, житейська, 
задоволення шукає, та інших 
гріхах. Окремі себе абсолютно взивав 
до Бога, і прагнемо очищення, вірячи в 
кров Христа якого був споруджений 

навіс на голгофському хресті за 
прощення гріхів (Джон 3:16) 

"Для Йменням телефонує на ім'я 
Господнє буде збережено" (ROM. 10:13 

Навчання ваших Біблії щиро під час, і 
запам'ятовувати якомога раніше взяті з 
вами. 

Антихриста буде великий світ 
диктатора; він змусить чоловіка носити 
його марка, і поклонитися Йому та його 
імідж. 

Відмовитися від Марка і відмовитися 
від богослужіння антихриста або його 
зображення за будь-яку ціну (REV. 
13:15-17).  Це набагато краще 
страждають на деякий час зараз, і 
найближчим часом буде з Христом, ніж 
втекти страждання, поступившись звір і 
страждає пекельних мук назавжди 
(REV. 14:11) 

Бути добре мужність. Тримайте швидко 
Слова Божого. Бути на єврей. 'Він у 
тому, що буду терпіти до кінця, до 
того ж має бути збережено' (Мт . 
24:13 

Цю брошуру було написано як хоча 
підхоплена мали місце і Господь 
покликав його істинну Церкву з цього 
світу. Можливо, навіть зараз, коли ви 
читаєте цей, захопленням є історія, і ви 
залишитеся. Подивіться на його, Ісусі 
Христі для сила і мужність страждати за 
нього, тому що він зазнав для вас навіть 
до гробу. В Біблії несе свідчень, які в цей 
період Ви можете придбати ні ні 
продати без начертання звіра, і це 
принесе велику страждання і смерть до 
тих, хто відмовиться від позначки. Але 
він отримує позначки - вічно 
засуджений, і гнів живого Бога віддана 
на нього. 

 

Чи буде підхоплена зайняла місце або 
ще майбутньому, коли ви читаєте цей 
текст повідомлення 

Прийняти Ісуса Христа ЗАРАЗ 

Як вашого особистого Спасителя, 
вважаючи, що він помер, і пролив Свою 
кров для вас. Ям віддавайся Йому 
віддатися. Старанно перегляду та 
молитися, і свідчити про нього поки він 
прийде. (Від Луки 21:34-36).  Читати 
Іоанна 3:16 та 3:36. 

'Якщо будеш з твоїх уст зізнатися що 
Господь Ісус спас [а], а оний вважають 
що Бог в Спасителю серця тої підняв 
його з мертвих, убий буде 
збережено" (римляни 10:9) 
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