
En GUIDE 
Til de som er igjen til å gå gjennom 

Den store trengsel 

Etter at RAPTURE. 
Av den sanne kirke 

Mange sanne kristne er dypt bekymret for 
de som blir igjen til å lide i "den store 
trengsel" etter den Herre Jesus Kristus har 
kalt Hans sanne kirke for å møte ham i 
luften.  

Dette møtet er referert til som rapture.  

Vi tror ikke på en ny sjanse, men vi tror at 
frelse vil bli tilbudt en person til sin død. 
Muligheten for frelse under den trengsel 
er bare en fortsettelse av den nåværende 
mulighet tilbys nå å godta den Herre Jesus 
som frelser. Tro i atoning arbeid av Kristus 
er det eneste håp for tapt 
menneskeheten, solgt under synden, 
enten før eller etter rapture.  

Denne meldingen er spesielt for dem som 
er igjen, etter at rapture, i den store 
trengsel (Matt. 24:21), og dets objekt er å 
vidne at skriftene lære at selv da mange vil 
bli lagret ved å gi sitt liv som martyrer 
(versjon. 7:13, 14) og vil slippe ut den 
endelige doom av den evige ildsjøen 
(versjon. 20:15) 

Til DE SOM BLIR IGJEN: 

Den store hendelsen sagt i de hellige 
skrifter (Bibelen) og som er antatt og lært 
av den evangeliske og true blood-kjøpte 
Kristi legeme om "rapture av den levende 
Guds menighet" fra denne jorden til ære 
har funnet sted. Både den levende 
troende og de døde i Kristus (som har blitt 
reist fra de døde) har blitt tatt opp i luften 
for å møte Herren, i samsvar med 
følgende skrifter: 

"For dette sier vi eder med et ord av 
Herren at vi som lever, som blir værende til 
Herren kommer, skal ikke hindre dem som 
er sovnet inn. For Herren selv skal stige 
ned fra himmelen med et skrik, med 
stemmen til arkhangelsk, og med trump 
av Gud: og de døde i Kristus skal stå først: 
Da vi som lever, som blir tilbake, sammen 
med dem rykkes i skyer op i luften for å 
møte Herren, og så skal vi alltid være med 
Herren"  
(Jeg Pyrrus 4:15-17) 

Nå, etter at rapture, den sanne kirke (alle 
troende og tilhengere av den Herre Jesus 
Kristus) har blitt tatt fra jorden, kreftene 
til Satan vil ha full slingring, og en 
forferdelig, noe ubeskrivelig trengsel vil 
finne sted under som bor på jorden (jøde 
og hedning) vil lide mye. 

Å leve for Kristus nå, under konge av 
antikristen, og til å bekjenne Jesus som 
Herre og frelser, som du kan flykte fra evig 
fortapelse i helvete, vil koste deg ditt liv. 
Men frelsen er fremdeles lovt til dem som 
holder ut helt til enden (Matt. 24:13) 

De som er lagret ut av den store trengsel, 
er beskrevet i rev. 7:14 som å ha "tvettet 
sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets 
blod." dine klær tilsølt med vantro, 
WORLDLINESS, GLEDE som ønsker, og 
andre synder. Skill deg selv til Gud 
absolutt, og oppsøk rensing ved tro på 
Kristi blod som er utøst på hodeskallen til 
syndenes forlatelse (Johannes 3:16) 

"For hver den som påkaller Herrens navn, 
skal bli frelst" (Rom. 10:13) 

Studere bibelen inderlig mens du har den, 
og lagre så mye som mulig før det er tatt 
fra deg. 

Det antichrist blir den store verden 
diktator; han vil tvinge menn til slitasje 
merket sitt, og tilbede ham og hans bilde. 

Nekte den mark og nekte å tilbede 
Antikristens ånd eller hans bilde på 
enhver kostnad (versjon. 13:15-17). Det er 
langt bedre å lide for en liten stund nå, og 
snart være med Kristus, enn å slippe ut 
lider av avkastning til dyret og lide pine i 
helvete for alltid (versjon. 14:11) 

Vær modig. Hold fast på Guds ord. Være 
jøde. "Den som holder ut inntil enden, han 
skal bli frelst" (Matt. 24:13) 

Dette hefte er skrevet som om rapture 
hadde funnet sted og Herren hadde kalt 
Hans sanne kirke ut av denne verden. 
Kanskje til og med nå som du leser 
dette, rapture er historie, og du er 
venstre. Ser til ham, Jesus Kristus for 
styrke og mot til å lide for ham, for han har 
lidd for deg selv til døden. Det bibelen 
forteller at i løpet av denne perioden kan 
du ikke kjøpe eller selge uten den dyrets 
merke, og dette vil gi stor lidelse og død 
for de som ikke er merket. Men han SOM 
MOTTAR MERKE ER EVIG FORDØMTE, OG 
VREDEN TIL DEN LEVENDE GUD FØLGER 
PÅ HAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om RAPTURE har funnet sted eller fortsatt 
er fremtiden når du leser denne 
meldingen 

Godta JESUS KRISTUS NÅ 

Som din personlige frelser, ved å tro at 
han døde og utøse sitt blod for deg. 
Overgivelse helt til ham. Nøie Våk og bed, 
og vidne for ham til han kommer. (Lukas 
21:34-36). Les Johannes 3:16 og 3:36. 

"dersom du med din munn bekjenner at 
Jesus [som frelser], og tror i ditt hjerte at 
Gud opvakte ham fra de døde, da skal du 
bli frelst" (Romerne 10:9). 
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