
Průvodce 
Těm, kteří jsou ponechány na projít 

velké soužení 

Po vytržení 
pravé církve 

Mnoho praví křesťané jsou hluboce 
znepokojen těm, kdo zůstane trpět na 
"velkém soužení" Po Pána Ježíše Krista 
označil jeho pravou církev setkat ses ním 
ve vzduchu.  

Tato schůzka se označuje jako ve vytržení.  

Nevěříme v druhou šanci, ale domníváme 
se, že záchrana bude nabídnuto osobě až 
do smrti. možnost záchrany během 
soužení je pouze pokračováním 
stávajícího příležitost nyní nabízí k přijetí 
Pána Ježíše Krista jako svého pána. Víra v 
pokání dílo Kristovo je jediná naděje pro 
své ztracené lidskosti, který se prodával za 
hřích, buď před nebo po vytržení.  

Tato zpráva je obzvláště těm, kdo jsou 
nalevo, po vytržení, ve velké soužení 
(Matt. 24: 21) a jeho cílem je podat 
svědectví Písmo učí, že i tak mnoho 
zachrání dávat své životy jako mučedníci 
rev. 7: 13 14 a unikne konečnou zkázu 
věčného jezero ohně rev. 20: 15) 

Těm, kdo jsou vlevo: 

Velká událost předpovězeno ve Svaté 
Písmo (bible) a které se věří a vyučované 
Evangelický a opravdovou krev-koupil tělo 
Kristovo o "vytržení církve živoucího 
boha" z tohoto světa ke slávě proběhla. 
oba živí věřících a mrtví v Kristu (kteří byli 
vychováni z mrtvých) byly uloveny až do 
splnění pána do vzduchu, v souladus 
těmito písma: 

"Za to říkáme dostihne tě za slovo boží, to 
jsme jsou naživu a zůstat sám na příchod 

pána nebrání, jež jsou spí. Pro sám Pán se 
sestoupí z nebes výkřikem,s hlasem 
archanděla as trumf boží: a mrtví v Kristu 
vzestup první: pak jsou naživu a zůstat se 
chytil se spolus nimi v oblacích, splnit Pane 
ve vzduchu, a my budeme vždys Lorda "  
I Thessalonians 4: 15-17) 

Nyní, po vytržení, pravé církve (všechny 
věřící a stoupenců Pána Ježíše Krista) byla 
převzata ze země, pravomoci Satan bude 
mít plně Sway a strašnou, nepopsatelné 
soužení se uskuteční během jejichž 
obyvatelé Země (žid a Gentile) utrpí moc. 

pro co žít Kristus teď, za panování 
Antikrist, a přiznat Ježíše Krista jako svého 
Pána a Spasitele , abyste mohli uniknout z 
věčného zatracení pekla, bude za svým 
životem. Ale naše spása je stále Slíbil těm, 
kdo vydržet až do konce (Matt. 24: 13 

Ty, kteří jsou uloženy z velké soužení jsou 
popsány v rev. 7: 14 jakos "mytých hábitů 
a udělal z nich bílé v krvi jehňat." Na 
roucho obarveny neznabožství, světáctví, 
potěšení hledání, a jiné hříchy. Odděl se 
Bohu absolutně, a usilovat o čištění víře v 
krev Kristova která byla prolita na Kalvárie 
o prominutí sin (John 3: 16 

"Kdo vyzve jméno Páně, bude zachráněn" 
( Rome. 10: 13 

Studie svoji bibli vážně zatímco ji máte, a 
zapamtujte si pokud možno co nejvíce 
před je převzata z vás. 

Antikrist bude svět diktátora; on přinutí 
mužů nosit jeho značka, a abychom ho 
uctívali a jeho obraz. 

Odmítnout Mark a odmítnout klanět 
Antikrist nebo jeho obraz za každou cenu 
rev. 13: 15-17). Je mnohem lepší trpět za 
malou chvíli teď, a brzy a Kristus, než se o 

útěk utrpení podléhal zvíře a trpět utrpení 
z pekla rev. 14: 11 

Být dobré odvahu. Vydržte slovo Boží. 
Buďte hodný na Žid. "Ten, kdo musí 
vydržet dostalo do konce, stejné musí být 
uložen" ( Matt. 24: 13 

Tahle brožura  psáno jako když se vytržení 
došlo a Pán zavolal jeho pravé církve z 
tohoto světa. Možná I teď, když 
čtete, vytržení je historie, a ty jsi odešel. 
Podívej na něj, Ježíše Krista na sílu a 
odvahu se trpět za ním, neboť trpěl pro 
tebe I k smrti. Bible nese svědectví, že 
během tohoto období můžete ani 
nenakupuje, ani prodávat bez označení 
zvířete, a to přinese velké utrpení a smrti 
se ti, kdo odmítají značku. Ale ten, který 
obdrží je známka navěky zatraceni, a 
hněvu živoucí Bůh zůstává na něj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zda vytržení proběhla nebo je stále 
budoucí až tohle budeš číst zprávu 

Přijmout Ježíše Krista teď 

Za svého osobního spasitele, v domnění, 
že zemřel a svlékl krev. Kapitulace zcelas 
ním. pilně sledovat a modlete se, a svědek 
pro něho, až přijde. (Lukáš 21: 34-36). Četl 
John 3: 16. a 3: 36. 

"Jestli ty budeš vyzpovídat se tvá ústa, kdy 
Pán Ježíš [Jako spasitele] a budeš věřit v 
tvé srdce, Bůh ho vzkřísil z mrtvých, ty 
budeš mít zachránili" (Římanům 10: 9 
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