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Vytržení a vzkříšení

Dvě nadpřirozené události, které se mají konat na konci časů jsou "vytržení" a "vzkříšení".
Existují rozdíly v názorech, jak a kdy se "vytržení" uskuteční, ale všichni souhlasíme, že se
to stane hned po "zmrtvýchvstání ". To platí jak pro "Pre-Tribulocionistický" a "PostTribulocionistický" tábor. Následující verše ukazují spojení načasování vytržení a vzkříšení:

1 Korintským 15,52 - Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme
proměněni.
1 Tesalonickým 4,15 - My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě
nepředejdeme ty, kteří zesnuli.
1 Tesalonickým 4,16-17 – A mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme
ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích…
"Mrtví v Kristu, vstanou nejdříve." Pokud vytržení nastane bezprostředně po vzkříšení, pak
by mělo být poměrně jednoduchou záležitostí rozhodnout o načasování. Stačí zjistit,
kdy nastane vzkříšení, a pak budete vědět, kdy je vytržení.
Podívejme se na knihu Zjevení, která mluví o vzkříšení jasně a nejvíce ze všech
knih v Bibli. No dobře, není to v první kapitole, ani v druhé kapitole, a také ne ve třetí, čtvrté,
páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté, třinácté, čtrnácté, patnácté,
šestnácté, sedmnácté, osmnácté, devatenácté…Aha, tady to je:

Zjevení 20,5 – To je první vzkříšení

Takže vytržení se zřejmě koná hned po verši 5. To samozřejmě je hned po svázání
ďábla (verš 2), což následuje po zničení šelmy (verš 19:20), které je hned po
Armagedonu (verš 19:19) a který je hned po Druhém příchodu (verš 19:11).
Pokud se vytržení koná hned po vzkříšení, které se koná po soužení, jak může někdo říct,
že vytržení je před soužením? Ne, vytržení se koná na konci soužení, spolu se vzkříšením
v době druhého příchodu. To je na konci knihy Zjevení, ne na začátku, ne ve
středu, ale na samém konci.
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Izraelský humor

Nejmenovaný novinový titulek cituje: "S ohledem na zprávy o tisících zavražděných
při demonstracích v Libyi, Tunisku, Alžíru a Egyptě, OSN vyzvala k naléhavé schůzi, aby
učinila usnesení odsuzující Izrael za budování nové čtvrti v městě Gilo. "

Antimesiánská demonstrace v Ašdodu
Simcha a Bella Davidov
V tomto týdnu proběhla v Ašdodu velká demonstrace proti místním izraelským mesiánům.
Vrchní rabín Ašdodu řekl, že mesiánští Židé jsou jako Hitler (ne méně). Kolem místní
mesiánské kongregace se shromáždil dav ultra-ortodoxních náboženských fanatiků a křičel
na adresu sboru obvinění z misijní činnosti. Místní noviny uvedly, že počet zúčastněných byl
kolem jednoho tisíce. I přesto že byla akce nenásilná, vše kontrolovala policie. Procesí bylo
ukončeno troubením na šofary a příslibem, že se každý týden akce bude opakovat.
Noviny publikovaly článek v reakci na demonstraci s titulkem: Vrchní
rabín Ašdodu přirovnává mesiánské židy k Hitlerovi.
Anti-misijní organizace Jad L'Achim uvedla, že v poslední době registruje nárůst
počtu stížností ašdodských občanů na misijní činnost.

Rozhodli se, že nastal čas je zastavit a začít organizovat demonstrace, distribuovat letáky,
popisující současné události generované přes tisíce náboženských věřících, především
ze sekty Gur.

Leták uvádí, že "cíl Mesianismu je jasný, chtějí, aby všichni z nás konvertovali z židovství na
křesťanství s cílem vymazat stopy židovského národa. Arabové chtějí naši zemi a oni chtějí
naše duše."
Na demonstraci rabín uvedl, že "misionáři chtějí konečné řešení Židů, ve jménu stejného
prokletého jména, které vytvořilo křesťanství (měl na mysli Ježíše). To je to, co Hitler chtěl.
Vysíláme výkřik: "Kdo patří Bohu, ke mně! (citoval Exodus 32:26). " Zneužívají chudé a
pokouší je, aby měli lepší život jako křesťané.“obvinil rabín celý mesiánský sbor.
„Budeme demonstrovat a s Boží pomocí je vypudíme z města. "
Měli petice s cílem získat milion podpisů proti, jak oni nazývají „Misijní situaci“. Nesli
transparenty se slogany jako: „Pozor židovské duše, v této oblasti se nacházejí misionáři.“
„Misionáři, únosci duší.“ „Zastavte misi pro dobro duší.“
Jeden izraelský věřící, který se snažil jít proti tomu, co nazval lži a hanobení, byl zadržen
policií pro obavu z útoku demonstrantů na jeho osobu. Policie uvedla, že rozdávání
literatury a jiné aktivity nejsou nelegální a že tomu nemohou zabránit.
Náš přítel, mesiánsko-izraelský aktivista, který je dobře známý opoziční organizaci Yad
L'achim v novinovém rozhovoru řekl: “ Věříme v židovského Ješuu, ne v Ješuu, který je
považován za křesťana. Jsme židé a zůstaneme židy. Mesiánský judaismus není kult (jak
je očerňován opozicí.)Jsme náboženskou komunitou, která věří v židovskou Bibli (Tanach)
a spisy Nového zákona, které byly napsány židy, Ježíšovi následovníci byli Židé.Každý žid
má právo na svůj názor.Jsou ateističtí židé, buddhističtí židé a přitom jsou stále
považováni za židy. Organizace Yad L'achim by měla být prohlášena za ilegální. Snaží se
vnutit vlastní pohled na lidi. Jejich stanoviska jsou lži a krevní urážka na cti.
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