
GUIDE 
Untuk mereka yang tersisa untuk 

pergi melalui 
Besar Tribulation 

Setelah sebagai 
pengangkatan 

Yang benar Gereja 

Banyak benar Kristen yang sangat 
prihatin tentang orang-orang yang 
akan ditinggalkan menderita di "bagus 
tribulation" setelah Tuhan Tuhan 
panggil dia benar Gereja untuk 
bertemu dengannya di udara.  

Pertemuan ini disebut sebagai Sebagai 
pengangkatan.  

Kita tidak percaya pada kesempatan 
kedua, tapi kami percaya keselamatan 
akan menawarkan untuk orang sampai 
mati. Kesempatan untuk keselamatan 
semasa tribulation hanya sebuah 
sambungan Mahkota Hatiku sekarang 
kesempatan sekarang menawarkan 
untuk menerima Yesus Kristus 
sebagai penyelamat. Iman dalam 
atoning bekerja Tuhan adalah satu-
satunya harapan untuk kehilangan 
kemanusiaan, menjual di bawah dosa, 
baik sebelum atau selepas Sebagai 
pengangkatan.  

Mesej ini adalah terutama untuk 
mereka yang kiri, selepas Sebagai 
pengangkatan, di tribulation (Matt. 
24:21), dan objek adalah untuk 
menjadi saksi yang Alkitab 
mengajarkan bahkan kemudian 
banyak akan disimpan oleh memberi 
kehidupan mereka sebagai ke 
pelampau (Rev. 7:13, 14) dan akan 
melarikan diri akhir Doom dari kekal 
danau api (Rev. 20:15) 

UNTUK mereka yang kiri: 

Besar peristiwa ramalkan di Alkitab 
(Alkitab) dan yang percaya dan 
mengajar oleh onetime dan benar 
darah-membeli tubuh Kristus berkaitan 
"Sebagai pengangkatan Gereja hidup 
Tuhan" dari bumi ini untuk kemuliaan 
telah diambil tempat. Kedua 
hidup percaya yang mati dalam Tuhan 
(yang telah dihidupkan kembali) telah 
terjebak untuk bertemu Tuhan di 
udara, sesuai dengan Alkitab berikut: 

"Untuk ini kita mengatakan kepada kau 
oleh perkataan Tuhan, kita yang hidup 
dan tetap di tanduknya datang Tuhan 
tidak akan menghalang mereka yang 
tidur. Untuk Tuhan sendiri akan 
Jangan Format dari surga dengan 
berteriak, dengan suara dari 
archangel, dan dengan trump Tuhan: 
dan mati dalam Tuhan akan bangkit 
pertama: kemudian kita yang hidup 
dan tetap akan terjebak bersama 
dengan mereka di awan, untuk 
bertemu Tuhan di udara: dan kita 
pernah bersama Tuhan"  
(Aku Thessalonians 4:15-17) 

Sekarang, setelah Sebagai 
pengangkatan, benar Gereja (semua 
percaya dan pengikut Tuhan Yesus 
Kristus) telah diambil dari bumi, 
kekuatan setan akan penuh berbuai, 
dan mengerikan, tak terlukiskan 
tribulation akan mengambil tempat 
semasa yang in the whole city 
remained in bumi (Yahudi dan Gentile) 
akan menderita. 

Hidup untuk Tuhan sekarang, di 
bawah kekuasaan yang antichrist, dan 
untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan 
dan penyelamat , yang anda mungkin 
melarikan diri kekal of Life" kekalkan 
laknat tak berakhir dari neraka, akan 
kos Anda sangat hidup. Tapi 
keselamatan masih berjanji untuk 

mereka yang bertahan untuk yang 
sangat akhir (Matt. 24:13) 

Mereka yang menyelamatkan keluar 
yang besar tribulation diterangkan di 
Rev. 7:14 sebagai mempunyai 
"mencuci mereka robes, dan membuat 
mereka putih darah domba." Anda 
robes yang sebenarnya 
lukanya penyebaran 
ketidakpercayaan, 
WORLDLINESS, kesenangan 
mencari, dan LAIN. Memisahkan diri 
kepada Tuhan jelas, dan mencari 
cleansing oleh percaya dalam darah 
Tuhan yang menangis di Calvary untuk 
remisi pada dosa (John 3:16) 

"Untuk whosoever akan panggil atas 
nama Tuhan akan disimpan" ( Rom. 
10: 13) 

Anda belajar kitab Injil earnestly 
sementara Anda, dan hafal sebanyak 
mungkin sebelum ini diambil dari 
Anda. 

Yang antichrist akan menjadi hebat 
dunia diktator lalim; dia akan memaksa 
orang untuk memakai menandakan, 
dan menyembah dia dan nya imej. 

Menolak tanda dan menolak 
untuk menyembah yang 
ANTICHRIST atau nya imej pada 
sebarang kos (Rev. 13:15-17).  Ini 
jauh lebih menderita untuk sementara 
waktu sekarang, dan segera dengan 
Tuhan, daripada untuk melarikan diri 
menderita oleh összeálljon gambar itu 
untuk binatang itu dan menderita 
seksaan neraka selamanya (Rev. 
14:11) 

Menjadi baik keberanian. Pegang 
cepat Perkataan Tuhan. Menjadi 
seperti ke orang Yahudi. "Dia yang 

akan bertahan kepada akhir, sama 
akan disimpan" ( Matt. 24:13) 

Ini pamflet ini ditulis sebagai meskipun 
Sebagai pengangkatan telah diambil 
tempat dan Tuhan telah disebut nya 
benar Gereja keluar dari dunia ini. 
Mungkin bahkan sekarang seperti 
Anda membaca ini, Sebagai 
pengangkatan adalah sejarah, dan kau 
pergi. Lihat dia, Yesus Kristus kekuatan 
dan keberanian untuk menderita untuk 
dia, dia menderita untuk Anda bahkan 
kepada kematian. Alkitab beruang 
kesaksian itu selama ini tempoh kau 
tidak bisa membeli juga menjual tanpa 
tanda binatang itu, dan ini akan 
membawa besar penderitaan dan 
kematian untuk orang-orang yang 
menolak mark. Tapi dia yang 
menerima tanda adalah kekal terkutuk, 
dan murka hidup Tuhan ABIDES pada 
dia. 

 

Sama ada sebagai pengangkatan telah 
mengambil tempat atau masih masa depan 
ketika Anda membaca mesej ini 

Menerima Yesus Kristus SEKARANG 

Sebagai peribadi anda penyelamat, oleh 
percaya bahwa dia meninggal dan 
menangis darahnya untuk Anda. Menyerah 
wholly untuk dia. Diligently menonton dan 
berdoa, dan saksi untuk dia sampai dia 
datang. (Luke 21:34-36).  Membaca John 
3:16 dan 3:36. 

"Jika Engkau mengakui dengan mulut mu 
itu Yesus Kristus [sebagai penyelamat], dan 
[Sighs] percaya pada dirimu hati yang 
Tuhan hariku dibesarkan dia dari mati, 
Engkau disimpan" ( Romawi membengkak 
legendanya 10:9) 
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