PERHATIAN! BERSIAPLAH UNTUK BERTEMU YESUS!
Di dalam dunia sekarang ini, tampaknya ada banyak jalan, tetapi faktanya hanya ada 2 JALAN: Kehidupan atau Kematian; 2
TUJUAN: Sorga atau Neraka. Yesus, Pencipta anda, satu-satunya yang memiliki kuasa untuk membawa anda masuk kedalam
kerajaan sorga, berdiri di setiap persimpangan jalan kehidupan berbicara kepada Anda: "Lihatlah, hari ini Aku
memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian - pilihlah kehidupan agar kamu hidup." YESUS akan kembali kepada
kita! Perubahan Cuaca yang tidak seperti biasanya, semakin banyaknya bencana yang terjadi, dan pelanggaran terhadap
hukum Elohim, semua hal ini terjadi mendahului apa yang telah diprediksi dalam Alkitab yaitu untuk memberi tanda
kembalinya YESUS. Telah di beritahukan apa yang harus segera terjadi. Bersiaplah untuk berdiri di hadapan Pencipta Anda!

SORGA DAN NERAKA MENUNGGU: Pilihlah Rumah kekal anda hari ini
BERTEMU DENGAN YESUS YANG SESUNGGUHNYA: Apa yang anda ketahui tentang Yesus, dan bagaimana anda bertemu
denganNya? Pernahkan anda bertemu dengan YESUS YANG SESUNGGUHNYA – satu satunya yang telah membentuk setiap
pribadi? YESUS yang begitu amat mengasihi anda, tidak perduli apa suku, jenis kelamin, status social atau dosa anda di masa
lalu? Apakah anda tahu seorang Manusia yang menangis bagi anak-anakNya, membawa mereka melewati semua masalah,
mengambil dan menghapus setiap tetesan air mata kepedihan, kesendirian, dan penderitaan dan memegang mereka
dengan erat serta tidak membiarkan mereka pergi? Pernahkan anda bertemu dengan Seorang Bapa yang menjaga; Seorang
Gembala yang menuntun; satu satunya Tuhan yang memberikan hidupNya bagi seluruh umat manusia, membanting
gerbang neraka dan membuka gerbang Sorga bagi anda. Apakah anda tahu Yesus yang bergurau, Dia suka bercanda;
pemberi damai, kasih dan sukacita? Apakah anda tahu seseorang yang intim, menari dengan mempelaiNya dan
menikahinya? Seseorang yang jatuh cita kepada anda setiap hari! Inilah YESUS yang sesungguhnya, Dia Tuhan semesta alam
– Pencipta anda! Dia satu-satunya harapan manusia, namun di tolak oleh kebanyakan orang. Dia berkata kepada anda,
“HARI INI Aku ingin engkau bertemu denganKu!” dan jika anda mendengar suaraNya, jangan keraskan hati anda! Mereka
yang menolak Dia dan mati tanpa Dia, akan binasa dan mereka di neraka selama-lamanya!

APA YANG SEGERA HARUS TERJADI
 RAPTURE/PENGANGKATAN: Saat yang paling menyenangkan yang anda tidak ingin lewatkan, di mana di dalamnya
hanya mempelai Yesus yang akan secara supranatural di bawa bertemu Tuhan di udara! Mereka adalah orang-orang
yang mengikuti Firman Elohim (Alkitab) secara total! Pada hari Rapture/pengangkatan terjadi, Yesus akan mengirim
para malaikatNya dengan panggilan suara Trumpet terakhir (Blast Trumpet): dalam sekejap mata, tubuh jasmani orangorang pilihan akan secara tiba-tiba di ubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi untuk bertemu dengan Tuhan
di udara. Setelah hal ini terjadi, maka banyak orang akan hilang di dunia ini. Brosur ini adalah brosur undangan untuk
ikut serta dalam rapture/pengangkatan dari Tuhan Yesus untuk anda!
• Mereka yang mencintai dunia ini dengan segala kemewahannya dan tidak memisahkan diri dari dosa (dosa adalah
melanggar hukum Elohim) akan tertinggal untuk menerima Murka Elohim! Pada masa itu orang-orang akan
mencari mati namun tidak mendapatkannya, mereka akan menginginkan kematian namun kematian lari menjauh
dari mereka (Wahyu 9:6).
• Tidak ada seorangpun yang tahu hari atau jam, kapan rapture/pengangkatan akan terjadi.
• Bersiaplah setiap saat! Jangan mengikuti orang-orang yang memprediksi tanggal terjadinya Rapture/pengangkatan.
Tanda-tanda akhir zaman ada di sekitar kita. “Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa
waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu!” (Matius 24:33)
 Anti-Kristus (Anti Mesias): Yesus memperingati kita akan manusia pendosa (Seorang pelanggar Hukum Elohim) yang
akan datang di hari terakhir. Dari luar dia akan akan tampak seperti seorang yang laur biasa, seorang manusia yang
menunjukan niat berbuat baik tetapi di dalam hatinya dia sangat jahat. “Dan dia menyebabkan semua orang kecil dan
besar, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba di beri tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka
dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual kecuali mereka yang memiliki tanda atau nama binatang atau
bilangan namanya. Inilah hikmat. Biarlah mereka yang bijaksana menghitung bilangan binatang tersebut, karena
bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia; bilangannya ialah enam ratu enam puluh enam” (Wahyu
13:16-18). Dia tidak akan menjadi orang biasa, tetapi akan menjadi seorang penguasa yang cerdas yang kedatangannya
selaras dengan aktivitas setan yang memberikan dia kuasa untuk memerintah di bumi.
• Ia akan menyesatkan (menipu) dunia dengan menunjukan tanda-tanda ajaib menggunakan kuasa setan

•
•
•
•

Dia akan menerapkan hukum yang mempromosikan dosa (pelanggaran terhadap hukum Elohim) di bumi dan akan
mengarahkan orang ke jalan-jalan dosa (memberontak terhadap hukum Elohim) – KEHANCURAN
Dia akan memasangkan TANDA BINATANG dan memaksa semua orang menerima tanda tersebut
Mereka yang menyembah Anti-Kristus (Anti mesias) dan menerima tandanya akan berakhir di Neraka
JANGAN MENYEMBAH ATAU MENGIKUTI ANTI KRISTUS! JANGAN MENERIMA TANDA BINATANG TERSEBUT

TANDA BINATANG 666: telah di singkapkan kepada banyak hamba-hamba Tuhan bahwa tanda binatang itu adalah sebuah

penanaman micro-chip yang dimana Anti Kristus akan memaksa semua orang untuk menerimanya pada tangan kanan atau
pada dahi mereka (Wahyu 13:16). Ini akan menjadi tanda kepemilikan setan. Menerima tanda ini adalah tindakan yang
menjual jiwa Anda kepada setan yang tidak bisa di batalkan atau di rubah, yang akan memberinya dasar hukum untuk
mengendalikan pikiran Anda dan mengambil kehendak bebas Anda. JANGAN AMBIL/JANGAN TERIMA TANDA BINATANG! JANGAN
SAMPAI ANDA DI TETAPKAN UNTUK SELAMANYA DI NERAKA! TIDAK ada pengampunan, TIDAK ada keselamatan, TIDAK ada harapan,
TIDAK ada kesempatan untuk masuk ke Sorga bagi setiap orang yang menerima tanda binatang tersebut! (Wahyu 14:9-11)
NABI-NABI PALSU, KRISTUS PALSU, PENYESATAN DAN KEBOHONGAN: pada hari-hari terakhir, banyak nabi-nabi palsu akan
menyesatkan bahkan jika mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tampil sebagai domba, mereka tampak
seperti orang Kristen yang baik dari luar namun mereka akan mencampur Kebenaran Elohim dengan penipuan dan
kebohongan sehingga hal tersebut tampak benar dan bisa di percaya sebagai kebenaran.
• Nabi – Nabi palsu akan memberikan tanggal kedatangan Mesias (Tuhan Yesus)! jangan percaya dan jangan
mengikuti mereka yang memberikan tanggal kedatangan Sang mesias/Tuhan Yesus
• Anda harus membaca Alkitab anda, ketahuilah kebenaran dan latihlah ketajaman anda “pada waktu itu jika ada
orang berkata kepadamu: lihat Mesias ada disini, atau Mesias ada disana, jangan kamu percaya. Sebab Mesiasmesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan
mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hatilah kamu! Aku
sudah terlebih dahulu mengatakan hal ini kepada kamu” (Matius 24;23-24; Markus 13:21-23). Karena itu jika
mereka berkata kepadamu, lihat Dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat Dia ada di dalam
bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya
sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia (Mesias)” (Matius 24:26-27; Lukas 17:23-24)
NERAKA: adalah Tempat siksaan untuk selama-lamanya tidak memiliki jalan keluar dan tahanan bagi semua orang yang tidak

bertobat dari dosa-dosa mereka dan menolak untuk menerima Yesus. Orang Kristen yang tidak bertobat juga masuk neraka.
Ingat bahwa orang-orang di neraka memohon untuk datang ke bumi hanya 1 menit untuk mendapat kesempatan kedua
untuk bertobat dari dosa-dosa mereka tetapi mereka tidak bisa. Anda masih memiliki hak istimewa itu, jangan sia-siakan,
bertobat dan terimalah Yesus!
SORGA: Dunia abadi yang megah dan penuh keagungan yang perancang dan pembangunnya adalah TUHAN Yang Maha
Kuasa. Ketika Dia menciptakan Sorga, TUHAN menempatkan di dalamnya nilai abadi: keindahan, kemuliaan, sukacita,
kemegahan dan misteri. Jika total nilai dari seluruh bumi dijumlahkan bersama-sama, itu bahkan tidak akan dapat menyamai
satu nilai bangunan di Sorga.
Pilihlah Sorga Hari Ini: Yesus adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk membawa anda ke Sorga (Yohanes 14:6).
Tidak seorangpun yang dapat masuk kedalam kerajaan Sorga dengan perbuatan baik mereka, etika-etika, kemauan sendiri
atau dengan mempercayai selain Yesus. Di sepanjang sejarah, tidak ada seorangpun yang mencurahkan darahnya, dan mati
di atas kayu salib bagi anda, kecuali Yesus. Dia adalah pencipta anda, satu-satunya yang telah mati dan bangkit dari
kematian, satu-satunya penyelamat (Kisah Para Rasul 4:12)! Pilihlah Sorga hari ini. Terimalah Yesus dari dalam hati anda:
•
•

•
•
•
•

Akui dan bertobatlah dari semua dosa/pelanggaran terhadap hukum Elohim yang telah dilakukan. Yesus akan
mengampuni segala dosa anda pada saat anda mengakui dan bertobat. (1 Yohanes1:9)
Berdoa; Yang terkasih Tuhan Yesus, setelah di perkenalkan tentang Engkau, saya menerima Engkau sekarang
sebagai Tuhan dan Juru selamat saya. Saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya dan bangkit
kembali dari kematian. Catatlah nama saya didalam buku kehidupan dan ajarilah saya jalan-jalan-Mu.
Mulai berbicara/berkomunikasi dengan Bapa Sorgawi (Elohim) dan Tuhan Yesus setiap hari melalui doa.
Mulailah menghadiri gereja yang percaya Alkitab dan yang di penuhi Roh Kudus
Peliharalah kekudusan hari Sabat TUHAN (Yesaya 58:13)
Baca Alkitab setiap hari, mulai dari kitab Yohanes, lakukan apa yang di perintahkan di dalam Alkitab untuk anda
lakukan.

