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Ang Paglalahad ng Diyos ng Dramen ng
Katubusan 

“Ang Pag-agaw ng Iglesya” 
1 Tesalonica 4: 13-18 

Ang susunod na kaganapan sa makahulang kalendaryo ng Diyos ay ang pag-agaw ng
Simbahan.

Kapag sinabi ng Diyos Ama kay Hesus na kunin ang Kanyang ikakasal, sinabi ng Bibliya,
si Jesus ay bababa mula sa langit (hindi babalik) at tatawagin ang Kanyang mga
tagasunod na"Umakyat ka rito!" ( Apoc. 4: 1 )
Sinabi ni Apostol Pablo, "Sa isang kislap ng mata," ang mga katawan ng lahat ng mga
mananampalataya, kapwa buhay at patay, ay mababago mula sa pisikal patungo sa
espiritwal;mula sa mortal hanggang sa walang kamatayan, at "agawin," o "sunduin,"
upang makilala ang Panginoon sa himpapawid, "at sa gayon ay makakasama natin ang
Panginoon."

Dahil walang mga palatandaan ng babala na humantong sa kaganapang ito, ang pag-
agaw ng Simbahan ay palaging "malapit na," na nangangahulugang maaari itong
mangyari sa anumang sandali, at ito ay mabilis na mangyayari.
Sinabi ni Jesus na ito ay magiging tulad ng isang "magnanakaw sa gabi!"

Ang salitang "rapture" ay nagmula sa pagsasalin ng dalawang salita ni Paul sa 1st
Tesalonica, 4:18 - "naabutan."

Matapos masiguro ang kanyang mga mambabasa na ang mga mananampalataya na
namatay bago ang pag-agaw ay unang bumangon mula sa kanilang mga libingan, sinabi
ni Paul, "Kung gayon tayo na buhay at mananatili ay makakasama kasama nila sa mga
ulap."

Ang salitang "naabutan" ay isinalin mula sa salitang Griyego na "harpazo, 'na
nangangahulugang" agawin, "" dalhin, "o" kunin ang layo. "
Kaya, ang "harpazo" ay naging salitang Latin para sa "raptus," at ang "raptus" ay naging
salitang Ingles para sa "rapture!"

Si Jesus ay malapit nang bumaba mula sa langit na may isang sigaw, at sa ika- 11/100 ng
isang segundo , Siya ay "kukunin" ang Kanyang Nobya, upang "ilayo [siya] mula sa oras
ng pagsubok na darating sa buong mundo, upang subukan ang mga na tumira sa mundo.
" (Apoc. 3:10 )
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1. Ang Pangako ng Panginoon sa isang Muling Pagkikita
- Juan 14: 1-3 -"Kung pupunta ako at maghanda ng isang
lugar para sa iyo, babalik ako attatanggapin kita sa Akin,
upang kung saan ako naroroon, nandoon ka rin." 

Si Jesus at ang mga alagad ay nasa Itaas na Silid na kung saan sila napunta sa
maraming beses, ngunit ibang-iba ito sa pagkakataong ito.

Sa paglipas ng mga taon, sinabi sa kanila ni Jesus na Aalis na siya sa kanila, ngunit
ngayong dumating na ang oras, sila ay nalungkot sa kalungkutan, sapagkat hindi nila
naiisip ang buhay kung wala Siya.
Dahil sa nadama ang kanilang kalungkutan, sinabi sa kanila ni Jesus na hihilingin niya sa
Ama na ipadala ang Banal na Espiritu upang maging kanilang aliw, na mananatili sa
kanila magpakailanman.

Pagkatapos ay nangako si Jesus na babalik Siya at tatanggapin sila sa Kanya, na kung
saan Siya pupunta, sila ay naroroon din.
Ang Rapture of the Church ay isa sa mahahalagang doktrina ng Christian Faith; tinutukoy
nito ang layunin ng Pananampalatayang Kristiyano, na iligtas tayo mula sa kadiliman at
kasamaan ng mundong ito patungo sa ilaw at kagandahan ng presensya ng Diyos
magpakailanman.

Para makumpleto ni Jesus ang layunin ng pagtubos, kailangan Niyang bumalik sa Ama at
pagkatapos ay bumalik sa mundo para sa atin, at ang Rapture of the Church ay ang
susunod na kaganapan sa makahulang kalendaryo ng Diyos.

Habang ang talatang ito ay ginagamit upang aliwin ang pamilya sa pagkamatay ng
kanilang mahal sa buhay, ang orihinal na kahulugan nito ay upang masiguro ang mga
alagad na si Jesus ay babalik sa mundo at tatanggapin sila sa Kanya.

2. Ang Huwaran ng Panginoon para sa Pag-agaw - 1 Mga
Taga Tesalonica 4: 13-18 - "Ngunit hindi ko nais na maging
ignorante kayo, mga kapatid, tungkol sa mga nakatulog,
baka malungkot kayo tulad ng iba na walang pag-asa ...
Samakatuwid, aliw isa't isa sa mga salitang ito. "

Alam ng mga naniniwala sa Tesalonica tungkol sa pagbabalik ni Cristo, at sabik silang
mangyari ito.

Pinuri sila ni Apostol Paul para sa kanilang “gawa ng pananampalataya, [kanilang]
paggawa ng pag-ibig, at [kanilang] pagiging matatag ng pag-asa sa ating Panginoong
Jesucristo.” ( 1 Tesalonica 1: 3 )

Masigasig nilang inaasahan ang pagbabalik ni Kristo upang sila ay maging bahagi ng
Kanyang maluwalhating kaharian.

https://biblia.com/bible/nkjv/John%2014.1-3
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Gayunpaman, nagkaroon sila ng dalawang dilemmas:

Ang ilang mga Kristiyano ay namatay na! Malalampasan ba nila ang mga
pagpapala ng rapture?

Ang ilang mga Kristiyano ay nagdusa ng gayong pag-uusig na akala nila ito ay
ang poot ng Diyos. Na-miss ba nila ang paglaya ng rapture?

Sinabi sa kanila ni Paul ang isang "misteryo" na ipinahayag sa kanya ng Diyos na
nagpatibay sa pag-angat ng mga Kristiyano bago bumalik si Kristo sa mundo bilang Hari
ng Mga Hari at Panginoon ng mga Lords.
Ang "misteryo" na iyon ay batay sa tatlong mga katotohanan sa pundasyon:

Ang kamatayan ni Kristo - talata 14

Ang tanging pag-asa nating tagumpay ay ang kamatayan ni Kristo
bilang bayad sa ating kasalanan.

Ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo - talata 14

Ang tanging pag-asa nating buhay na walang hanggan ay ang
pagkabuhay na muli ni Kristo mula sa libingan.

Ang paghahayag ni Cristo - talata 14

Ang aming tanging pag-asa ng ginhawa ay maniwala na natanggap ni
Paul ang katotohanang ito sa pamamagitan ng banal na paghahayag.

Batay sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ang kumpirmasyon na
kanyang natanggap mula sa kanyang pakikipagtagpo kay Cristo, tiniyak ni Paul
sa mga taga-Tesalonica na ang mga namatay bago ang pag-agaw ay
makakatanggap ng parehong mga pagpapala tulad ng mga buhay nang
dumating si Jesus para sa kanila.

Pagkatapos ay inilahad ni Paul ang pattern ng mga kaganapan para sa maluwalhating araw
na iyon:

Bersikulo 16 - "Ang Panginoon Mismo ay bababa mula sa langit na may hiyawan, na may
tinig ng isang arkanghel, at may trumpeta ng Diyos." (Pansinin na ito ay isang
pinagmulan; hindi isang pagbabalik)

Habang ang pag-agaw ng Iglesia ay hindi magiging tahimik o lihim, ang pakakak
at tawag ay maaari lamang marinig ng mga ipinanganak na muli na naniniwala
kay Cristo.



Ang "huling Trump" na ito ay hudyat ng pagtatapos ng Panahon ng Simbahan.

Bersikulo 16 - "At ang mga patay kay Cristo ay unang babangon." Gayundin, tingnan
ang 1 Corinto 15: 51ff .

Ang aming maluwalhating espiritu ay isasama sa aming bago at hindi nabubulok
na mga katawan. ( 1 Juan 3: 2 )

Bersikulo 17 - "Kung gayon tayo na buhay at mananatili ay aakibat kasama nila sa mga
ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin."

Bagaman ito ay kapansin-pansin at kathang-isip lamang, alinman sa talatang ito
mula sa panulat ni Apostol Pablo na totoo, o wala nang ibang naisulat niya ang
mapagkakatiwalaan.

Bersikulo 17 - "At sa gayon ay lagi tayong makakasama sa Panginoon."

Ipinapahiwatig nito na kasama na namin ang Panginoon at si Cristo ay
nabubuhay sa atin, na binibigyan tayo ng pag-asa ng kaluwalhatian.

Nagbibigay iyon ng pag-asa sa namamatay, na kahit ang ating kamatayan ay
hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos kay Cristo Jesus. (Tingnan ang
Roma 8 )

Talatang 18 - "Samakatuwid, aliwin ang bawat isa sa mga salitang ito."

Ang tanging paraan tulad ng isang "pag-agaw" ay may katuturan ay kung ililigtas
nito ang lahat ng mga naniniwala mula sa bawat bahagi ng poot ng Diyos, na
ibubuhos sa mundo sa panahon ng Kapighatian.
Paano sila maaaliw ng mga salita ni Pablo kung kailangan nilang tiisin ang
paghuhukom ng Diyos bago sila iligtas?

Tanging ang posisyon na "Pre-troubleshoot" ng rapture na umaangkop sa
makahulang timeline ng Diyos.

Dalawang sumusuporta sa mga daanan:

1 Tesalonica 1:10 - Sinabi ni Paul na ang mga Kristiyanong ito ay tumalikod sa
kanilang mga idolo "Upang paglingkuran ang buhay at tunay na Diyos, at
maghintay para sa Kanyang Anak mula sa langit, na binuhay Niyang muli mula
sa mga patay, maging si Jesus na nagligtas sa atin mula sa poot na darating . "

Hindi sila naghihintay sa Antichrist, o kahit sa pagbabalik ni Cristo, ngunit para sa
pagdating ni Cristo at iligtas sila mula sa darating na poot.
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2 Tesalonica 1: 3-10 - kung alam ni Paul na ang mga Kristiyanong ito ay
haharapin ang mga kakilabutan ng Dakilang Kapighatian, babalaan niya sila
tungkol sa higit na pagdurusa sa hinaharap, sa halip na patunayan sa kanila ang
pangako ni Hesus na pahinga.

Upang maisakatuparan ang layunin nito, ang pag-agaw ng Iglesia ay dapat na
mauna sa pagdating ng Antikristo at ng pitong taon ng poot ng Diyos na
susundan.

3. Ang Larawan ng Katubusan ng Panginoon - Pahayag 19:
7 - "Tayo ay magalak at magalak at bigyan Siya ng
kaluwalhatian, sapagkat ang kasal ng Kordero ay
dumating, at ang Kanyang asawa ay inihanda ang kanyang
sarili.

Sa buong mga sulat niya, inilarawan ni Apostol Paul ang Simbahan bilang Nobya ni
Kristo.
Sa Mga Taga Efeso 5: 21-32 , sinipi ni Paul ang Genesis 2:24 , kung saan sinabi ng
Diyos,"Dahil dito (para sa pagkakaisa sa pag-aasawa) ay iiwan ng lalaki ang kanyang
ama at ina at makakasama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman . "

Sinabi ni Paul na ang "dakilang misteryo" ay hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa
pagsasama ng isang lalaki at isang babae sa pag-aasawa, ngunit higit na mahalaga
tungkol sa pagsasama ni Kristo at ng Iglesya , ang eksaktong pangako na ginawa ni
Hesus sa Kanyang mga disipulo sa Itaas na Silid. .

Nagkataon lamang na ang pattern ng isang 1 
st

 -century Jewish kasal ay ihinahambing sa
kasal ni Hesus at Kanyang Nobya, ang Iglesya?

Apocalipsis 3:10 - "Sapagkat tinupad mo ang Aking utos na magtiyaga, iingatan din kita
mula sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo, upang subukin ang mga tatahan
sa lupa."

 

TRADISYON NG
KASAL HINDI

AT ANG RAPTURE
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