
Οδηγός 
Σε εκείνους που είναι αριστερά για να 

μεταβείτε μέσω 
Η μεγάλη Tribulation 

ΜΕΤΆ ΤΟ RAPTURE 
Η αλήθεια Εκκλησία 

Πολλοί πραγματικοί Χριστιανοί είναι 
ιδιαίτερα ανήσυχη για εκείνους που θα 
μείνουν να υποφέρουν από τη "μεγάλη 
tribulation" μετά τον Λόρδο ο Χριστός 
ζήτησε την πραγματική εκκλησία να 
συναντηθούν μαζί του στον αέρα.  

Η συνάντηση αυτή αναφέρεται ως το 
rapture.  

Δεν πιστεύουμε σε μια δεύτερη ευκαιρία, 
αλλά πιστεύουμε ότι σωτηρία" θα πρέπει 
να προσφέρονται σε άτομο μέχρι το 
θάνατό του. Η ευκαιρία της σωτηρίας 
κατά τη διάρκεια της tribulation είναι 
απλώς μια συνέχιση της σημερινής 
ευκαιρία τώρα προσφέρεται να δεχθεί 
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού ως σωτήρας. 
Πίστη στο atoning έργο του Χριστού είναι 
η μόνη ελπίδα για την απώλεια της 
ανθρωπότητας, που πωλούνται σε 
αμαρτία, είτε πριν είτε μετά το rapture.  

Αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα για 
εκείνους που είναι αριστερά, μετά το 
rapture, η μεγάλη tribulation (ματ. 24:21), 
και το αντικείμενο είναι η μαρτυρία ότι οι 
γραφές να διδάσκουν ότι ακόμα και τότε 
πολλοί θα αποθηκευτούν, δίνοντας τη 
ζωή τους ως μάρτυρες (αναθ. 7:13, 14) και 
θα ξεφύγουν από τον τελικό αφανισμό 
της αιώνια λίμνη του πυρός (αναθ. 20:15) 

ΓΙΑ όσους βρίσκονται αριστερά: 

Η μεγάλη εκδήλωση "χρονικό 
προαναγγελθέντος θανάτου" με τις ιερές 
γραφές (η Αγία Γραφή) και το οποίο 

πιστεύεται ότι και διδάσκονται από το 
ιεραποστολικό και true blood-αγόρασε 
σώμα του Χριστού σχετικά με "το rapture 
της Εκκλησίας της ζωής ο Θεός" από αυτό 
το σώμα της δόξας. Και οι δύο τους ζουν 
τους πιστούς και τους νεκρούς του 
Χριστού (οι οποίοι έχουν τεθεί από το 
νεκρό) έχουν πιαστεί μέχρι να 
συναντηθούν ο Λόρδος στον αέρα, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες γραφές: 

"Για αυτό το λέμε μέχρις εσχάτων σας από 
τη λέξη για το λόρδο, ότι εμείς που είναι 
ζωντανοί και παραμένουν μέχρις εσχάτων 
την προσεχή του Λόρδου δεν εμποδίζει 
τους που βρίσκονται εν υπνώσει. Για το 
λόρδο ο ίδιος, κατεβαίνουν από 
παράδεισο με φωνάζετε, με τη φωνή του 
αρχαγγέλου, και με τον άσσο της ο Θεός: 
και οι νεκροί σε Χριστός, δημιουργεί 
πρώτη: τότε που είναι ζωντανοί και 
παραμένουν πρέπει να αλιεύονται μαζί 
με τους στα σύννεφα, για να 
συναντηθούν ο Λόρδος στον αέρα: και 
έτσι θα μπορέσουμε ποτέ να με τον 
Λόρδο"  
(I Thessalonians 4:15-17 ) 

Τώρα, μετά το rapture, η αληθινή 
Εκκλησία (σε όλους τους πιστούς και 
οπαδούς του Λόρδου ο Χριστός) έχει 
ληφθεί από το σώμα, η εξουσία του 
Σατανά θα έχουν πλήρη ταλάντωση και 
ένα τρομερό, ανείπωτο tribulation θα 
λάβει χώρα κατά την οποία οι κάτοικοι 
του σώματος (Ιουδαίου και Gentile) θα 
υποφέρουν πολύ. 

Για να ζήσουν για Χριστού τώρα, υπό τη 
βασιλεία του antichrist, και να 
ομολογήσω ότι ο Ιησούς ως Λόρδος 
και σωτήρας, ότι μπορείτε να 
αποδράσετε από την αιώνια κατάρα της 
κόλασης, θα σας στοιχίσουν πολύ σας 
ζωής. Αλλά και σωτηρίας είναι ακόμη 

υποσχέθηκε σε όσους υπομείνουν μέχρι 
τέλους (ματ. 24:13) 

Εκείνοι που είναι αποθηκευμένο έξω από 
τη μεγάλη tribulation περιγράφονται στην 
Αναθ. 7:14 όπως έχουν "πλυθεί ρόμπες 
τους, και να τους έκαναν λευκό με το αίμα 
του αμνού." ( λιζέζ σας χρωματίζονται 
με UNBELIEF, WORLDLINESS, χαρά που 
αναζητούν και άλλες 
αμαρτίες. Αποχωρίστε τον εαυτό σας 
μέχρις εσχάτων Θεού απολύτως, και 
επιδιώκουν κάθαρσης από πιστεύοντας 
στο αίμα του Χριστού που είχε ρίξει στο 
σταυροδρόμι για την άφεση αμαρτιών 
(John 3:16) 

"Οποιοσδήποτε θα καλέσει το όνομα του 
Λόρδου αποθηκεύονται" (Rom. 10:13) 

Μελέτης Βίβλων σας ειλικρινά ενώ έχετε, 
και να απομνημονεύσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο πριν από εσάς. 

Το antichrist θα το μεγάλο παγκόσμιο 
δικτάτορα, ο οποίος και θα υποχρεώσει 
τους άνδρες να φορούν το σήμα, και της 
λατρείας του και της εικόνας. 

ΑΡΝΟΎΝΤΑΙ ΤΟ σημάδι και αρνούνται να 
λατρείας ΤΟΥ ANTICHRIST ή την εικόνα 
με οποιοδήποτε κόστος (αναθ. 13:15-17 ).  
Είναι πολύ καλύτερα να υποφέρουν για 
λίγο τώρα, και σύντομα θα με Χριστός, 
από το να ξεφύγει πόνου, να δώσουν το 
τέρας και υποφέρουν περιχαρακωθούμε 
κόλαση για πάντα (αναθ. 14:11) 

Είναι καλό κουράγιο. Κρατήστε πατημένο 
γρήγορο το Λόγο του Θεού. Είναι είδος 
του Ιουδαίου. "Εκείνος που θα αντέξουν 
μέχρις εσχάτων το τέλος, το ίδιο πρέπει να 
αποθηκευτεί" (ματ. 24:13) 

Αυτό το φυλλάδιο είναι γραμμένο σαν το 
rapture είχε πραγματοποιηθεί και ο 
Λόρδος είχε ζητήσει την αληθινή 

Εκκλησία έξω από αυτόν τον κόσμο. Ίσως 
ακόμη και τώρα που είστε ανάγνωση 
αυτό, οι rapture είναι ιστορία, και είστε 
αριστερά. Κοιτάξτε στο πρόσωπό του, ο 
Ιησούς Χριστός για τη δύναμη και το 
θάρρος να υποφέρουν για αυτόν, ο 
οποίος υπέστη για σας ακόμη και μέχρις 
εσχάτων. Το Ευαγγέλιο φέρει μαρτυρία 
ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
μπορείτε να ούτε αγοράζει ούτε πωλεί 
χωρίς το σημάδι του θηρίου, και αυτό θα 
επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία και θάνατος 
για όσους αρνούνται το σημάδι. Αλλά 
εκείνος που λαμβάνει το σήμα έχει 
καταδικάσει σε αιώνια τιμωρία μαρτύρια, 
ΚΑΙ Η οργή του θεού ζωής 
συμμορφώνεται με αυτόν. 

 

Αν το RAPTURE έχει πραγματοποιηθεί ή 
έχει ακόμη μέλλον όταν διαβάζετε αυτό 
το μήνυμα 

ΔΈΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΌΣ τώρα 

Όπως ο προσωπικός σας σωτήρας, 
πιστεύοντας ότι πέθανε και χάνει το αίμα 
για σας. Παραδοθεί εξ ολοκλήρου σε 
αυτόν. Σχολαστική παρακολούθηση και 
προσεύχεται, και μάρτυρας για το 
πρόσωπό του μέχρι να έρθει. (Luke 21:34-
36 ).  Διαβάστε John 3:16 και 3:36. 

"Εάν απαγορεύσεις ομολογώ με 
υποτιμώμενου πυρετός του Κυρίου Ημών 
Ιησού Χριστού [ως σωτήρας], ρήση και 
πιστεύω ότι το thine καρδιά που ο Θεός 
έθεσε hath τον από τους νεκρούς, 
απαγορεύσεις να σωθεί" (Ρωμαίους 10:9) 
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