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Ang Paglalahad ng Diyos ng Dramen ng
Katubusan 

"Ang 
Pagkuha ng Malakas sa Simbahan" # 2 Levitico

23: 1-44 , Pahayag 3: 7-13 
Maraming mga Kristiyano ang hindi naniniwala sa pisikal na pagbabalik ni Jesus sa mundong ito, higit
na mas mababa sa biglaang pagkawala ng lahat ng mga naniniwala, kasama na ang bawat bata na
wala pang edad na pananagutan.

Binalaan tayo ni Apostol Pedro tungkol sa mga magtutuya sa anumang aral na magbabago sa
normal na mga pattern ng buhay na umiiral sa libu-libong taon.
Sinabi ni Pedro na ang mga hindi naniniwala na ito ay nakakalimutan na sinira ng Diyos ang
mundo sa pamamagitan ng isang pagbaha o hindi sila naniniwala na nangyari ito.

Ang ilang mga Kristiyano ay hindi naniniwala sa pag-agaw ng Iglesia, ang pitong taon ng Kapighatian,
o ang pagbabalik ni Hesu-Kristo sa mundo.

Naniniwala silang lahat ng mga propetikong kaganapan ay nangyari na.
Naniniwala silang nabubuhay tayo ngayon sa bagong kaharian, at ganito ang mangyayari, mundo
na walang katapusan.

Ang ibang mga Kristiyano ay naniniwala na ang mga propetikong kaganapan ay hindi pa mangyayari,
ngunit hindi sa pagkakasunud-sunod o pagkakasunud-sunod ang karamihan sa mga Kristiyano ay
naniniwala na magkakaroon sila.

Sa kabutihang palad, ang pagtingin ng isang tao sa eschatology ay hindi mahalaga sa kanilang
walang hanggang kaligtasan.

Ayon sa aking pag-unawa sa Banal na Kasulatan, ang pag-agaw ng Simbahan ay maaaring mangyari
sa anumang sandali - palagi itong napapalapit.

Nakalulungkot, karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay hindi pa naririnig ang tungkol sa pag-
agaw, lalong hindi hinihimok na maging handa para rito.
Gayunpaman, habang ang mundo ay nagiging mas mahirap, kahit maraming mga Kristiyano ang
nais malaman kung ano ang hinaharap.

Gumagamit ang Diyos ng kasalukuyang mga krisis upang ipaalala sa mga Kristiyano ang sinabi ni
Apostol Pablo sa Colosas 3: 1-2 , "Kung kayo ay binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ang mga
bagay na nasa itaas, kung nasaan si Cristo. Itakda ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa
mga bagay sa lupa. "

Nabubuhay tayo sa panahon ng panlilinlang at pumapasok sa panahon ng matinding maling akala,
kung saan marami ang maniniwala sa katotohanan na kasinungalingan at kasinungalingan upang
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maging katotohanan.

Ang bawat mananampalataya ay kailangang maging katulad ng mga Berean, na hindi lamang
tinanggap ang mga sermon ni Paul na may kasabikan, ngunit "sinusuri din nila ang Banal na
Kasulatan araw-araw upang makita kung totoo ang sinabi ni Paul."

Inihayag ni Apostol Pablo ang misteryo ng pag-agaw bago ang kapighatian sa mga Kristiyano sa
Tesalonica sapagkat nababahala sila tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay bago ang
pagbabalik ni Kristo para sa Kanyang mga tagasunod.

Sinabi ni Paul na ang mga Kristiyano na namatay ay muling bubuhayin mula sa kanilang mga
libingan at sumali sa mga Kristiyanong buhay na sa oras na iyon, at sila ay bumangon upang
makilala ang Panginoon sa hangin.

Batay ang katiyakan ni Pablo sa pangako ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa Juan 14: 1-3 na
Siya ay babalik sa bahay ng Kanyang Ama upang maghanda ng isang lugar para sa kanila, ngunit
na Siya ay babalik at tatanggapin sila sa Kanya.
Batay din kay Paul ang kanyang pagtiyak sa kanyang pag-unawa sa mga kaugalian ng kasal ng
mga Hudyo, na ang Iglesya ay balang araw ay makakasama ni Cristo, tulad ng isang ikakasal na
asawa ay naiisa sa kanyang asawa.

Ayon sa huwarang iyon, bumalik si Jesus sa bahay ng Ama 2000 taon na ang nakakalipas upang
maghanda ng isang lugar para sa Kanyang Nobya, ang Simbahan.

Kapag sinabi sa Kanya ng Ama na "humayo ka at kumuha ng Iyong Nobya," si Hesus ay bababa
mula sa langit at sumisigaw, "Halika," at ang bawat mananampalataya na muling ipinanganak ay
babangon upang salubungin Siya sa hangin.
Dadalhin Niya tayo sa bahay ng Ama, kung saan tayo titira kasama Niya sa loob ng pitong taon, at
pagkatapos ng Hapunan ng Kasal, babalik tayo sa lupa na kasama Niya, upang maghari kasama
Niya sa loob ng 1,000 taon, at sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman, mundong walang
katapusan.

Ang Banal na Kasulatan ay nag-aalok ng dalawa pang mga parallel sa iskedyul ng Diyos para sa ating
pagtubos.

1. Ang Pitong Kapistahan ng Israel - Levitico 23: 1-2 , "Ang
Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, 'Magsalita ka
sa mga anak ni Israel at sabihin sa kanila: Ang mga kapistahan
ng Panginoon, na inyong ipahayag na banal na pagtitipon. , ito
ang Aking mga kapistahan. ”
Ang Pitong Pista ng Israel ay makahulang mga larawan ng plano ng pagtubos ng Diyos. Ang bawat
kapistahan ay isang makahulang larawan ng Persona at gawain ni Kristo para sa ating
kaligtasan. Napunan na ni Jesus ang unang apat na kapistahan, at tutuparin Niya ang huling tatlong
pagdiriwang sa lalong madaling panahon.

Ipinaalala ng Diyos sa mga Judio ang tungkol sa mapagtubos na katangian ng Araw ng Sabado, na
ito ay isang banal na pagpupulong, isang araw ng solemne na pahinga, at pagkatapos ay itinatag
Niya ang pitong taunang pagdiriwang.
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Paskuwa - Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na iwisik ang dugo ng isang inosenteng kordero sa
kanilang mga poste sa pintuan upang ang anghel ng kamatayan ay "paskuwa" ang panganay sa
mga nasa ilalim ng dugo.

Ang makahulang larawan ng Paskuwa ay natupad ni Jesucristo nang Kanyang ibuhos
ang Kanyang dugo upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan.

Tinapay na Walang Lebadura - Sa loob ng pitong araw pagkatapos ng Paskuwa, ipinagbabawal
ang mga Israel na kumain ng tinapay na may lebadura, ngunit sa halip, kumain sila ng mapait na
halamang gamot bilang larawan ng kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay.

Ang makahulang larawan ng Tinapay na Walang Lebadura ay natupad sa panahon ng
paglilibing ni Jesus sa libingan.

Mga unang prutas - dinala ng mga Israelita ang mga unang binangan ng butil sa mga pari bilang
handog, kinikilala ang mga pagpapala ng Diyos.

Ang mga unang bunga ng kaharian ng Diyos ay si Cristo Mismo, dahil Siya ang unang
bumangon mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ni Cristo ay pumuno sa
kapistahan ng mga unang prutas.

Pentecost - ipinagdiwang ng mga Israelita ang kapistahang ito 50-araw pagkatapos ng kapistahan
ng mga unang prutas na may mga tinapay na may lebadura. Kumuha ang pari ng dalawang
tinapay at winagayway ito, kaya't naging isang tinapay sila.

Ang kapistahan ng Pentecost ay natupad 50-araw pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli
ni Cristo nang ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga alagad, at kapwa Hudyo at
Hentil ay naligtas sa kanilang pananampalataya sa iisang ebanghelyo.

Ang Pentecost ay nahulog sa isang Linggo, na nangangahulugang ang Simbahan ay
nanganak sa isang Linggo, at mula sa araw na iyon, ang mga Kristiyano ay nagtipon para
sa pagsamba noong Linggo: "Ang Araw ng Panginoon!"

Dito tayo nasa oras ng paghula ng Diyos, habang patuloy na ipinahayag ang ebanghelyo at patuloy
na ibinuhos ang Banal na Espiritu sa mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay
Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon. Ang susunod na kapistahan ay:

Kapistahan ng mga Trumpeta - sa araw na ito, ang mga shofar ay sumabog sa buong lupain, na
nagpapahayag ng oras ng pamamahinga para sa bayan ng Diyos. Binigyan ito ng rabbi ng
pangalang "Rosh Hashanah, na nangangahulugang" Ang pinuno ng taon. " Ang unang araw ng
ikapitong buwan ay ang Bagong Taon ng mga Hudyo.

Maraming mga iskolar ng Bibliya ang naniniwala na ang rapture ng Simbahan ay
magaganap sa panahon ng Rosh Hashanah, ngunit hindi nila alam kung saang taon ito
magaganap. Ngayong taon ang Rosh Ha 'Shannah ay nagsisimula sa ika-6 ng
Setyembre at magtatapos sa paglubog ng araw sa Setyembre 8.

Yom Kippur - ang pinaka solemne sa lahat ng piyesta - isang oras kung saan hinahangad ang
kapatawaran at ibigay ng isang Hudyo sa isa pa at isang oras kung kailan ang mga pagpapahayag
ng pagsisisi ay ginawa ng isang Judio sa isa pa.



Naniniwala ang mga iskolar ng Bibliya na ang piging na ito ay naglalarawan ng oras sa
pagtatapos ng Dakilang Kapighatian kung kailan ang mga natirang Hudyo ay
makikipagkasundo sa Diyos habang kinikilala nila si Jesus bilang ang Isang tinusok ng
kanilang mga ninuno. Oseas 5: 15-6: 2

Ang Kapistahan ng mga Tabernakulo - isang panahon kung kailan naaalala ng mga Israelita kung
paano ang kanilang mga ninuno ay tumira sa mga tolda bago pa makarating sa Lupang Pangako.

Naniniwala ang mga iskolar ng Bibliya na ang piging na ito ay naglalarawan ng oras kung
saan ang lahat ng mga mananampalataya ay tatanggap ng kanilang mga imortal na
katawan at makapamuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Apocalipsis 31: 3ff

Kung paanong natapos na ni Cristo ang unang apat na kapistahan, malapit na Niyang tuparin ang
huling tatlong, na nagsisimula sa Piyesta ng mga Trumpeta.

2. Ang Pitong Simbahan ng Asya - Pahayag 1: 4-8 "Juan, sa
pitong simbahan na nasa Asya."
Sa pagsulat sa pitong literal na mga simbahan sa araw na iyon, inilarawan din ni Jesus ang pitong
magkakaibang uri ng mga simbahan na magkakaroon sa bawat panahon at pitong yugto ng
Simbahan sa kabuuang Panahon ng Simbahan.

Ang Simbahan sa Efeso - Apocalipsis 2: 4

Ang Simbahan sa Efeso ay nahulog sa pag-ibig kay Hesus.
Tama sila sa doktrina, ngunit ang pag-ibig ng Diyos at ang pagmamahal ng mga kapatid
ay nawala.

Naniniwala ang mga istoryador ng simbahan na ang "uri" na ito ng simbahan ay umiiral
noong unang siglo dahil ang kanilang pagmamahal sa Panginoon ay nagsimulang
mapalitan ng ligalismo at doktrinal na dogmatismo.

Ang Simbahan sa Smyrna - Apocalipsis 2:10

Ang pag-uusig ay palaging nilinis ang simbahan ng pagkamakasarili at pag-iisip ng sarili.
Naniniwala ang mga istoryador na pinayagan ng Diyos ang simbahan na ito na
pagusigin upang maipakita kung ano ang kinakailangan upang dalhin ang bawat
simbahan sa pagsisisi at upang mabago ang kanilang unang pag-ibig . Ang matinding
pag-uusig na ito ay tumagal ng higit sa 300 taon.

Ang Simbahan sa Pergamum - Apocalipsis 2:13

Ang iglesya na nagsasama sa mundo ay dapat na patuloy na ikompromiso ang mga
paniniwala nito upang makamit ang layunin nitong mapanatili ang sarili.

Ang ganitong uri ng simbahan ay tumagal ng isa pang 300 taon.

Ang Simbahan sa Tiatira - Apocalipsis 2:20
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Sa tuwing papasok ang isang maling doktrina sa isang simbahan, ang labis na imoralidad
ay hindi malayo sa likuran.

Ang maling doktrina ay humahantong sa liberal na teolohiya, na humahantong sa isang
maling ebanghelyo, na humahantong sa lahat ng mga uri ng kasalanan.
Ang liberal na teolohiya ay naglalarawan sa Simbahan sa loob ng 900 taon.

Ang Simbahan sa Sardis - Apocalipsis 3: 1

Ang isang simbahang uri ng Sardis ay abala ngunit baog.

Ang makinarya ng ministeryo at ang pormalidad ng pagsamba ay nagpatuloy, ngunit
walang buhay dito sapagkat ang simbahan ay patay sa espiritu.
Ayon sa mga historyador ng simbahan, nailalarawan nito ang Iglesya mula 1517
hanggang 1648.

Ang Simbahan sa Philadelphia - Apocalipsis 3: 8

Ito ay isang simbahan na may pandaigdigang pagtingin sa pag-eebanghelismo at mga
misyon sa mundo.

Ito ay isang simbahan kung saan niluwalhati si Cristo, at ang Kanyang pangalan ay
pinalaki sa kanilang mga kapit-bahay at sa mga bansa.

Isinasaalang-alang ng mga istoryador na ito ang huling naniniwala na Iglesya at ang
natitirang mga mananampalataya ngayon ay patuloy na bahagi ng Simbahang iyon.

Ang Simbahan sa Laodicea - Apocalipsis 3: 14-21

Ang Laodicean ay nangangahulugang "pinamumunuan ng tao" - ito ang iglesya na
idinisenyo ng tao para sa pakinabang ng tao.
Si Jesus ay "nasa labas" ng simbahang ito, ngunit bukas Siya sa sinumang makakarinig
ng Kanyang tinig at babalik sa Kanya.

Matapos ang pag-agaw ng mga naniniwala sa Philadelphia, isusuka ni Jesus ang
simbahan ng Laodicea sa Kapighatian, kung saan ito ay umunlad nang ilang sandali at
pagkatapos ay mapapahamak sa impiyerno magpakailanman.
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