
PANDUAN 
Untuk orang-orang yang ditinggalkan 

untuk pergi melalui 
Kesusahan yang Besar 

Setelah keghaiban 
Jemaat Sebenar 

Banyak umat Kristian sejati sangat peduli 
tentang orang-orang yang akan 
ditinggalkan untuk menderita dalam 
"kesusahan besar" setelah Tuhan Yesus 
Kristus telah dipanggil-Nya Jemaat 
sebenar untuk bertemu dengan Dia di 
udara.  

Pertemuan ini adalah dirujuk sebagai 
keghaiban rahsia.  

Kita tidak percaya pada sebuah 
kesempatan kedua, tetapi kita percaya 
bahawa keselamatan akan ditawarkan 
seseorang sampai kematiannya. Peluang 
keselamatan sewaktu masa kesukaran 
hanyalah merupakan kelanjutan dari 
kesempatan yang ada sekarang 
ditawarkan untuk menerima Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat . Iman dalam 
mendamaikan pekerjaan Kristus adalah 
satu-satunya harapan untuk kehilangan 
kemanusiaan, terjual di bawah kuasa 
dosa, baik sebelum atau selepas 
keghaiban rahsia.  

Pesan ini khususnya bagi mereka yang 
tertinggal, setelah keghaiban, dalam 
kesusahan yang besar (Mat. 24:21 ), dan 
objek untuk bersaksi, bahwa Kitab Suci 
mengajar bahawa bahkan banyak orang 
akan diselamatkan oleh memberikan 
kehidupan mereka sebagai saksi-saksi 
(Wahyu  7:13, 14 ) dan akan melarikan diri 
dari akhir dari azab yang kekal lautan api 
(Wahyu  20:15 ) 

KEPADA MEREKA YANG DI sebelah kiri 

PERISTIWA BESAR yang dinubuatkan di 
dalam kitab-kitab Suci (Alkitab) dan yang 
percaya dan diajar oleh evangelis dan 
benar darah-membeli tubuh Kristus 
tentang "keghaiban dari Jemaat Allah 
yang hidup" dari bumi ini untuk kemuliaan 
TELAH TERJADI. Kedua-dua makhluk hidup 
orang beriman dan mereka yang mati 
dalam Kristus (yang telah dibangkitkan 
dari antara orang mati) telah diangkat 
untuk bertemu dengan Tuhan di udara, 
sesuai dengan ayat berikut: 

"Ini kami katakan kepadamu dengan 
firman Tuhan: kita yang hidup, yang 
masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, 
sekali-kali tidak akan mendahului mereka 
yang telah meninggal. Sebab Tuhan 
sendiri akan turun dari sorga dengan, 
yaitu pada waktu penghulu malaikat 
berseru dan sangkakala Allah: dan mereka 
yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu 
bangkit; sesudah itu, kita yang hidup dan 
masih tinggal, akan diangkat bersama-
sama dengan mereka dalam awan 
menyongsong Tuhan di angkasa. 
Demikianlah kita akan selama-lamanya 
bersama dengan Tuhan"  
(SAYA Tesalonika 4:15 -17) 

Sekarang, setelah keghaiban, Jemaat 
sebenar (semua orang beriman dan takut 
akan Tuhan Yesus Kristus) telah diambil 
dari bumi, kuasa Iblis akan memiliki penuh 
bergoyang dan dahsyat, tidak terkatakan 
kesusahan akan mengambil tempat di 
mana penduduk bumi (Orang Yahudi dan 
orang-orang jahil) akan menderita 
banyak. 

Untuk hidup bagi Kristus sekarang, di 
bawah pemerintahan antikristus, dan 
untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat kita , supaya kamu dapat 
luput dari hukuman kekal dalam neraka, 
akan biaya anda sangat hidup anda. Tetapi 

keselamatan adalah masih menjanjikan 
kepada orang-orang yang bertahan 
sampai akhir (Mat. 24:13 ) 

Orang-orang yang diselamatkan keluar 
dari kesusahan yang besar ini dijelaskan di 
dalam Wahyu 7:14 sebagai "mencuci 
jubah mereka dan membuatnya putih di 
dalam darah Anak Domba." Anda cemar 
oleh jubah dengan kekafiran, 
keduniawian, mencari kesenangan, dan 
dosa. Memisahkan diri kepada Allah 
sepenuhnya, dan mencari pembersihan 
oleh percaya di dalam darah Kristus yang 
telah tertumpah pada salib Kalvari untuk 
pengampunan dosa (Yohanes 3:16 ) 

"Sebab, barangsiapa yang berseru kepada 
nama Tuhan akan diselamatkan" (Rom. 
10:13 ) 

Belajar Bahasa merindukan anda saat 
anda telah, dan mengingat sebanyak 
mungkin sebelum ia diambil dari anda. 

Antikristus akan menjadi besar diktator 
dunia; ia akan memaksa orang untuk 
memakai tanda-nya, dan menyembah dia, 
dan gambar-nya. 

MENOLAK tanda tersebut, dan MENOLAK 
UNTUK MENYEMBAH Antikristus 
atau gambar-nya di semua biaya (Wahyu  
13:15 -17).  Merupakan hal yang jauh lebih 
baik untuk menderita untuk sedikit waktu 
sekarang, dan segera dengan Kristus, 
untuk melarikan diri dari penderitaan 
dengan yield kepada binatang itu dan 
menderita menyeksa dari neraka 
selamanya (Wahyu  14:11 ) 

Kuatkanlah hatimu. Teguh berpegang 
pada firman Allah. Baik kepada orang 
Yahudi. "Orang yang bertahan sampai 
pada kesudahannya akan selamat" (Mat . 
24:13 ) 

Pamflet ini  ditulis sebagai walaupun 
keghaiban telah mengambil tempat dan 
Tuhan telah memanggil Jemaat sebenar 
dari dunia ini. Bahkan mungkin sekarang 
saat anda membaca buku ini, keghaiban 
adalah sejarah, dan anda di kiri. Melihat 
kepada-Nya, Yesus Kristus untuk kekuatan 
dan keberanian untuk menderita untuk 
Dia, sebab Ia telah menderita untuk anda 
bahkan sampai mati. Alkitab beruang 
kesaksian bahwa selama periode ini anda 
tidak dapat membeli atau menjual tanpa 
tanda binatang itu, dan ini akan 
membawa penderitaan yang besar dan 
kematian kepada mereka yang menolak 
tanda. Tetapi DIA YANG MENERIMA 
TANDA selebihnya terlaknat adalah abadi, 
DAN murka ALLAH YANG HIDUP IA TETAP 
BERADA DI DALAM DIA. 

 

Apakah keghaiban telah mengambil 
tempat atau masih masa depan apabila 
kamu membaca pesan ini 

Terimalah YESUS KRISTUS 
SEKARANG 

Sebagai Penyelamat pribadi anda, dengan 
percaya, bahwa Ia telah mati dan 
menumpahkan darah-Nya untuk anda. 
Menyerahkan sepenuhnya kepada-Nya. 
Sungguh berjaga-jagalah dan berdoalah, 
dan saksi-Nya sampai Ia datang. (Lukas 
21:34-36).  Membaca Yohanes 3:16 dan 
3:36. 

"Jika kamu mengaku dengan mulutmu 
bahwa Tuhan Yesus sebagai Juruselamat], 
dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah 
telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan" (Roma 10:9 ) 

 


