
EN GUIDE 
För dem som är kvar att gå igenom 

Den stora vedermödan 

EFTER RAPTURE 
Av den riktiga kyrkan 

Många sanna kristna är djupt oroade över 
de som kommer att utsättas för den "stora 
vedermödan" efter Herren Jesus Kristus 
har kallat hans sanna kyrka för att möta 
honom i luften.  

Detta möte kallas rapture.  

Vi tror inte på en andra chans, men vi tror 
att frälsning kommer att erbjudas en 
person fram till sin död. Möjlighet till 
frälsning under vedermödan är bara en 
förlängning av den nuvarande 
möjligheten nu erbjudit sig att ta emot 
Herren Jesus som Frälsare. Tron på det 
arbete fullbordat försoningen av Kristus är 
det enda hoppet för mänskligheten 
förlorad, såld under synden, antingen före 
eller efter rapture.  

Det här meddelandet är särskilt för dem 
som är kvar efter rapture, i den stora 
vedermödan (Matt. 24:21), och dess syfte 
är att vittna att skrifterna lär ut att även 
då många sparas genom att ge sitt liv som 
martyrer (ver. 7:13, 14) och kommer att 
undkomma den slutliga doom i den eviga 
sjön av eld (ver. 20:15) 

FÖR DEM SOM ÄR KVAR: 

Den stora HÄNDELSEN förebådad 
katastrof i de heliga skrifterna (bibeln) och 
vilket tros och lärt av den evangeliska och 
true blood-köpte Kristi kropp om "rapture 
av den levande Gudens församling" från 
denna jord till ära har ägt rum. Både de 
levande troende och de döda i Kristus, 
som har uppstått från de döda) har 

fångats upp för att möta Herren i luften, i 
enlighet med följande skrifter: 

"Vi säger eder genom Herrens ord, att vi 
som lever och är kvar till Herrens 
tillkommelse skall inte hindra dem som 
sover. Ty Herren skall själv stiga ned från 
himmelen med ett, en överängels röst och 
en Guds basun. och de döda i Kristus skola 
uppstå först: Sedan vi som är vid liv och 
fortfarande skall fångas upp tillsammans 
med dem i ett moln i luften, Herren till 
mötes; och så skola vi alltid få vara hos 
Herren"  
(JAG hälsa tessalonikernas församling 
4:15-17 ) 

Nu, efter rapture, den sanna kyrkan (alla 
troende och anhängare av Herren Jesus 
Kristus) har hämtats från den jord de 
befogenheter av Satan kommer att ha full 
pendling, och en fruktansvärd obeskrivlig 
bedrövelse kommer att äga rum under 
som invånarna av jorden (jude och 
hedning) kommer att drabbas mycket. 

Att leva för Kristus nu, under konung av 
antikrist, och att bekänna Jesus som din 
Herre och Frälsare , att du kan undkomma 
den eviga damnation i helvetet, kommer 
att kosta dig ditt liv. Men frälsning är 
fortfarande lovat att de som uthärdar till 
slutet (Matt. 24:13) 

De som sparat ut av den stora 
bedrövelsen är beskrivs i Rev. 7:14 som 
har "tvättat sina kläder och gjort dem vita 
i av Lammets blod." Dina kläder färgas 
med otro, världsliga, PLEASURE seeking 
och andra synder. Ta dig till Gud absolut, 
och söka rensning av tro på Kristi blod som 
blev utgjutet på mötesplats för 
syndaförlåtelse (John 3:16) 

"För var och en som åkallar Herrens namn 
skall bli frälst" (Rom. 10:13) 

Studera din bibel nådegåvor medan du 
har det, och memorera så mycket som 
möjligt innan den tas från dig. 

Det antikrist kommer att vara den stora 
världen diktator, han kommer att tvinga 
män att bära sitt märke, och tillbedja 
honom och hans bild. 

VÄGRA märket och vägra att tillbedja 
ANTIKRIST eller hans bild till varje pris 
(ver. 13:15-17 ).  Det är långt bättre att lida 
ett tag nu, och snart vara med Kristus, än 
att fly lidande genom att djuret drabbas av 
de plågades i helvetet för alltid (ver. 
14:11) 

Vid gott mod. Hålla fast vid Guds ord. Vara 
snäll mot jude. "Den som är ståndaktig 
intill änden, han skall bliva frälst" (Matt. 
24:13) 

Denna pamflett  är skriven som om 
rapture hade ägt rum och det var Herren 
som ropade hans sanna kyrka utanför 
denna värld. Kanske nu när du läser 
detta, rapture är historia, och du finnas 
vänstersida. Ser honom, Jesus Kristus för 
styrka och mod att lida för honom, för han 
led för dig ända till döds. Bibeln vittnar att 
under denna period kan du varken köpa 
eller sälja utan vilddjurets märke, och 
detta kommer att medföra stort lidande 
och död till dem som vägrar. MEN HAN 
SOM TAR EMOT MÄRKET ÄR DAMNED 
ETERNALLY, OCH DEN vrede DET LEVANDE 
GUD förbliver i honom. 

 

 

 

 

 

 

Om RAPTURE har ägt rum eller 
fortfarande är framtiden när du läser 
detta meddelande 

ACCEPTERA JESUS KRISTUS NU 

Som din personliga Frälsare, genom att tro 
att han dog och utgjuta sitt blod för dig. 
Överlämnande helt för honom. Flitigt 
vaken, och vittna för honom tills han 
kommer. (Lukas 21:34-36).  Läs Johannes 
3:16 och 3:36. 

"Om du med din mun bekänner att Herren 
Jesus som Frälsare], och i ditt hjärta tror 
att Gud har uppväckt honom från de döda, 
då bliver du frälst" (Romarna 10:9) 
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