Pagbasa ng Lumang Tipan - Genesis 6: 1-22 - Pagbasa ng
Bagong Tipan - 2 Timoteo 3: 1-5

Ang Paglalahad ng Diyos ng Dramen ng
Katubusan
"Dalawang Kaganapan Na Bago ang Araw
ng Panginoon"
2 Tesalonica 2: 1-12
Ang layunin ng ikalawang liham ni Apostol Paul sa mga Kristiyano sa Tesalonica upang
masiguro sa kanila na hindi nila napalampas:
Ang pagbabalik ni Kristo , na tinukoy niya bilang "pagdating ng Panginoon," o:
Ang Rapture of the Church , na tinukoy niya bilang "pagtitipon sa Kanya."
Sinabi ni Paul na hindi niya nais na sila ay " manginig sa isip o magulo" ng mga
kaganapan sa mundo o ang pag-uusig na kanilang tiniis dahil ang Araw ng
Panginoon ay hindi maaaring dumating hanggang sa dalawang pangunahing mga
kaganapan ang naganap.

Nakalulungkot, ang pagtaas ng kaguluhan ay naging sanhi ng pagkawala ng pag-asa
ng marami sa bayan ng Diyos; o kahit na kinukwestyon ang pangako ng ating
Panginoong ililigtas tayo mula sa mundong ito bago ilabas ang poot ng Diyos.
Mula sa pananaw ng tao, lumilitaw na ang ating lipunan ay nahuhulog sa
pagkawasak ng mga anarkista sa ating bansa, sa pagtulak ng mga globalista para
sa isang New World Order, at sa mga simbahan alinman sarado o mahigpit na
pinaghihigpitan.
Mula sa pananaw ng Diyos, ang mga pangyayari sa wakas ay nahuhulog sa lugar
tulad ng pag-orden ng Diyos sa kanila sa oras na ito, at pinupukaw tayo ng Diyos
upang gisingin tayo, upang tayo ay lumaki pagkatapos ay tumingin, sapagkat ang
ating pagtubos ay gumuhit malapit na

1. Ang Araw ng Panginoon - 2 Tesalonica 2: 3 - "Huwag
kang linlangin ng sinuman sa anumang
paraan; sapagkat ang Araw na iyon ay hindi darating
maliban kung ang pag-alis ay mauna, at ang tao ng
kasalanan ay mahayag, ang anak ng pagkawala.
Ang "Araw ng Panginoon" na tinukoy ni Paul ay isang oras na darating, kung saan ang
Diyos ay direkta o hindi direktang ihihimasok ang Kanyang sarili sa timeline ng
kasaysayan ng tao at isakatuparan ang pangwakas na mga kaganapan ng makahula
na magtatapos sa panahon na ito sa pagtatapos, na nagtatapos sa pagbabalik ni
Kristo sa mundong ito.
Sa Lumang Tipan, tinukoy ng mga propeta ang Araw ng Panginoon bilang isang
kumbinasyon ng pag-asa at pagkabalisa. Isaias 13: 6 , Ezekiel 30: 3 , Joel 3:14
Sa Bagong Tipan, tinukoy ng mga manunulat ang Araw ng Panginoon bilang isang
kombinasyon ng paghatol at pagkawasak. Gawa 2:20 , 2 Pedro 3:10 , 1 Corinto 5: 5
Ayon sa Roma 11:26 , ang Araw ng Panginoon ay magiging araw din ng kaligtasan,
dahil tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako kay Abraham na ililigtas ang isang
natitirang linya ng kanyang dugo.
Bago magtapos ang Araw ng Panginoon sa pagbabalik ni Cristo, magkakaroon ng
pitong taong panahon na kilala bilang "Kaguluhan ni Jacob,"
Tinawag namin itong "The time of Tribulation."
Ang lahat ng natitirang mga hula na kasangkot sa plano ng pagtubos ng Diyos ay
matutupad, at ang Kanyang poot ay inilabas sa mga tumanggi sa Kanyang pag-ibig
at Kanyang biyaya.

Ang salitang Griyego para sa
Tribulation ay maaari ring
isalin bilang "Tribulum," na
naglalarawan ng isang sledge
sledge kung saan ang butil ay
itinapon upang palabasin ang
kernel mula sa tangkay.

Sa Isaias 2:17 , sinabi ng propeta, sa Araw ng Panginoon, "Ang kayabangan ng tao
ay ibababa, at ang kapalaluan ng tao ay ibababa, at ang Panginoon lamang ang
aangat sa araw na iyon."
Ang Araw ng Panginoon ay magsisimula sa matinding kapighatian, ngunit
magtatapos ito 42-buwan mamaya sa pagluwalhati ni Cristo.
Tiniyak ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na ang dalawang pangunahing mga
kaganapan ay mauuna sa Araw ng Panginoon.

2. The Great Falling Away - Bersikulo 3 - "Para sa araw
na iyon ay hindi darating maliban kung ang pag-alis ay
mauna."
Ang salitang "nahuhulog" ay isang salin sa Ingles ng salitang Griyego na "apostasia,"
na maaaring may maraming kahulugan.
Ang ilang mga iskolar ay nag-uugnay nito sa Rapture o sa isang malaking
paghihimagsik laban sa Diyos.
Gayunpaman, kapag tiningnan ang salita sa konteksto nito, ang "apostasia" ay
nangangahulugang paglayo mula sa totoong pananampalataya at yakapin ang isang
huwad na pananampalataya.
Sinabi ni Paul, bago ihayag ang Antikristo at magsimula ang Araw ng Panginoon,
ang karamihan sa mga taong yumakap sa katotohanan tungkol kay Jesucristo, at na
nag-angkin na muling ipinanganak na mga naniniwala, ay sadyang at sadyang
tatalikod sa totoong ebanghelyo at yakapin ang kasinungalingan ng huwad na
relihiyon.
Sa 1 Timoteo 4: 1-3 , at 2 Timoteo 3: 1-7 , binalaan ni Apostol Pablo si Timoteo
tungkol sa kung ano ang dapat abangan upang ipahiwatig na dumating ang oras

para sa gayong paglayo, at ang mga parehong katangian ay naglalarawan sa
kultura ng ating panahon. .
Kahit na sa Kanluran, kung saan ang Kristiyanismo ay dating napakalakas at
batayang moralidad at pangkaraniwang paggalang ay inaasahan, ang labis na
kabastusan at magaspang na kabastusan ay pamantayan, maging sa mga
nagsasabing sila ay muling ipinanganak na mga Kristiyano.
Ayon sa isang pag-aaral na inilabas ng Probe Ministries, 60% ng mga wala pang 40
taong gulang, na nag-aakalang muling ipinanganak bilang, ay hindi naniniwala na
ang pananampalataya kay Jesucristo ay ang tanging paraan upang maligtas.
Mayroong maraming mga kadahilanan para sa dramatikong pagtanggi ng mga
pangunahing paniniwala ng Kristiyano at mga pagpapahalagang moral:
Ang kakulangan ng pagtuturo sa teolohiko at pangangaral mula sa
karamihan ng mga pulpito.
Ang malakas na tinig ng sekularismo mula sa social media pati na rin mula
sa silid-aralan sa high school at kolehiyo.
Ang mga magulang ay hindi natutupad ang kanilang atas na bigay ng Diyos
upang palakihin ang kanilang mga anak sa takot at payo ng Panginoon.
Ang simbahan ng ebanghelikal ay nagpapahayag ng isang bagong anyo ng
ebanghelyo, ngunit walang bisa ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang buhay
ng mga tao.Hanggang sa bumalik tayo sa totoong ebanghelyo, ang paglayo mula sa
totoong pananampalataya ay magpapatuloy sa daan patungo sa pagtalikod.

3. Ang Pinipigilan na Inalis - Talata 6 - "At ngayon alam
mo kung ano ang pagpipigil, upang siya ay mahayag sa
kanyang sariling oras, sapagkat ang misteryo ng
kawalan ng batas ay gumagana na; Siya lamang na
pumipigil ngayon ang gagawa nito hanggang sa Siya ay
maalis sa daan, at pagkatapos ay ihahayag ang
masalansang batas. "
Mayroong maraming mga opinyon tungkol sa pagkakakilanlan ng "Restrainer."
Gayunpaman, kumbinsido akong tinutukoy ni Paul ang kapangyarihan at ministeryo ng
Banal na Espiritu.
Dahil ang Restrainer ay nagtatrabaho na sa araw ni Paul, hindi siya maaaring
maging isang nilalang ng tao na lilitaw sa mga huling araw.

Dahil walang sinumang tao o samahan ng tao ang makakagapos kay Satanas mula
sa kanyang gawain, tanging ang Banal na Espiritu lamang ang makakapigil sa
pagdating ng Antikristo hanggang sa tiyak na oras na itinalaga ng Diyos.
Gayunpaman, sa sandaling natanggal ang Restrainer, dadalhin ni Satanas kaagad
sa Antichrist.
Sa buong Banal na Kasulatan, ang Banal na Espiritu ay palaging tinutukoy bilang
"Siya," hindi isang "ito!"
Ang Banal na Espiritu ay ang pangatlong persona ng triune-Godhead, na dumaan
sa tubig na nilikha ng Diyos mula sa wala at naglabas ng ilaw mula sa kadiliman at
kaayusan mula sa kaguluhan.
Sa buong Lumang Tipan, habang ang Banal na Espiritu ay ahente ng pagbabagongbuhay ng bawat isa na naniniwala sa Diyos, binigyan lamang Niya ang ilang mga
indibidwal para sa isang tiyak na paglilingkod - mga propeta, pari, at hari.
Gayunpaman, sa Bagong Tipan, ang Diyos Ama ay "nagbuhos" ng Kanyang Espiritu
sa 120 mga tagasunod ni Cristo, na binibigyan sila ng kapangyarihan upang ibahagi
ang ebanghelyo sa mga tao na dumating sa lungsod ng Jerusalem para sa
pagtalima ng Pentecost.
Tatlong libong tao ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo
bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon, at nakatanggap sila ng regalong Banal
na Espirito, tinatakan ang kanilang relasyon kay Cristo hanggang sa araw ng
pagtubos at binibigyan sila ng kapangyarihan upang mabuhay para kay Cristo
hanggang doon.
Dahil ang Banal na Espiritu ay naninirahan sa Simbahan, ang katawang iyon ng
mga tunay na mananampalataya na tinukoy ni Pablo bilang templo ng Banal na
Espiritu, kapag ang lahat ng mga mananampalataya na puno ng espiritu ay
tinanggal mula sa lupa ng rapture, sa gayon ang Banal na Espiritu din ay aalisin .
Ang Restrainer ay ang Banal na Espiritu Na tumira sa Simbahan.
Samakatuwid, kapag ang Iglesya ay tinanggal sa pamamagitan ng Pag-agaw, gayon
din ang magiging Tagapigil ng kasamaan.

