Usomaji wa Agano la Kale - Mwanzo 6: 1-22 - Usomaji wa
Agano Jipya - 2 Timotheo 3: 1-5

Tamthilia ya Mungu inayojitokeza ya
Ukombozi
"Matukio Mbili Yanayotangulia Siku ya
Bwana"
2 Wathesalonike 2: 1-12
Kusudi la barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakristo huko Thesalonike ilikuwa
kuwahakikishia hawajakosa:
Kurudi kwa Kristo , ambapo alitaja kama "kuja kwa Bwana," wala:
Unyakuo wa Kanisa , ambalo alilitaja kama "kukusanyika pamoja kwake."
Paulo alisema hakutaka " watetemeke moyoni au wasumbuke" na matukio ya
ulimwengu au mateso waliyokuwa wakiyavumilia kwa sababu Siku ya Bwana
haingeweza kufika hadi matukio mawili makuu yatokee.

Kwa kusikitisha, kuongezeka kwa machafuko kumesababisha watu wa Mungu wengi
kupoteza tumaini; au hata kuhoji ahadi ya Bwana wetu kutuokoa kutoka kwa
ulimwengu huu kabla hasira ya Mungu haijatolewa.
Kwa mtazamo wa kibinadamu, inaonekana jamii yetu inavunjika na watu wa
anarchists wanaharibu taifa letu, na watandawazi wakishinikiza Agizo la Ulimwengu
Mpya, na na makanisa yamefungwa au kuzuiliwa sana.
Kwa mtazamo wa Mungu, matukio ya wakati wa mwisho yote yanaangukia mahali
kama vile Mungu alivyowachagiza kuwa wakati huu, na Mungu anatutetemesha
kutuamsha, ili tukue kisha tuangalie juu, kwa kuwa ukombozi wetu unakaribia
karibu.

1. Siku ya Bwana - 2 Wathesalonike 2: 3 - “Mtu awaye
yote asiwadanganye kwa njia yoyote; kwa maana Siku
hiyo haitakuja isipokuwa uasi utakuja kwanza, na mtu
wa dhambi amefunuliwa, mwana wa upotevu. ”
"Siku ya Bwana" Paulo alirejelea ni wakati ambao utakuja, ambapo Mungu atajiingilia
moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika ratiba ya historia ya
wanadamu na kutekeleza matukio ya mwisho ya kinabii ambayo yataufikisha wakati
huu mwisho, akihitimisha na kurudi kwa Kristo hapa duniani.
Katika Agano la Kale, manabii walitaja Siku ya Bwana kama mchanganyiko wa
matarajio na mshtuko. Isaya 13: 6 , Ezekieli 30: 3 , Yoeli 3:14
Katika Agano Jipya, waandishi walitaja Siku ya Bwana kama mchanganyiko wa
uamuzi na uharibifu. Matendo 2:20 , 2 Petro 3:10 , 1 Wakorintho 5: 5
Kulingana na Warumi 11:26 , Siku ya Bwana pia itakuwa siku ya wokovu, kwani
Mungu atatimiza ahadi yake kwa Ibrahimu ya kuokoa mabaki ya damu yake.
Kabla ya Siku ya Bwana kumalizika kwa kurudi kwa Kristo, kutakuwa na kipindi cha
miaka saba kinachojulikana kama "Shida ya Yakobo,"
Tunaiita "Wakati wa Dhiki."
Unabii wote uliobaki unaohusika katika mpango wa Mungu wa ukombozi utatimizwa,
na ghadhabu yake inaachiliwa juu ya wale waliokataa upendo Wake na neema
Yake.

Neno la Kiyunani la Dhiki
linaweza pia kutafsiriwa kama
"Tribulum," ambayo ilielezea

kombe la kukoboa ambapo
nafaka ilipigwa ili kutoa punje
kutoka kwa shina.

Katika Isaya 2:17 , nabii alisema, Siku ya Bwana, "Kiburi cha mwanadamu
kitashushwa, na kiburi cha mwanadamu kitashushwa, na Bwana peke yake ndiye
atakayetukuka siku hiyo."
Siku ya Bwana itaanza na dhiki kubwa, lakini itaisha miezi-42 baadaye na utukufu
wa Kristo.
Mtume Paulo aliwahakikishia Wathesalonike kwamba hafla mbili kuu zitatangulia Siku
ya Bwana.

2. Kuanguka Kubwa Mbali - Mstari wa 3 - "Kwa maana
siku hiyo haitakuja isipokuwa kuanguka kunakuja
kwanza."
Neno "kuanguka mbali" ni tafsiri ya Kiingereza ya neno la Kiyunani "apostasia,"
ambalo linaweza kuwa na maana kadhaa.
Wasomi wengine huiunganisha na Unyakuo au na uasi mkubwa dhidi ya Mungu.
Walakini, wakati neno linatazamwa katika muktadha wake, "apostasia" inamaanisha
kuanguka kutoka kwa imani ya kweli na kukumbatia imani ya uwongo.
Paulo alisema, kabla ya Mpinga Kristo kufunuliwa na Siku ya Bwana kuanza, umati
wa watu ambao waliwahi kukubali ukweli juu ya Yesu Kristo, na ambao walidai kuwa
waumini waliozaliwa mara ya pili, wataacha injili ya kweli kwa makusudi na kwa
makusudi na kukumbatia uwongo wa dini bandia.
Katika 1 Timotheo 4: 1-3 , na 2 Timotheo 3: 1-7 , Mtume Paulo alimwonya Timotheo
juu ya nini cha kuangalia ili kuonyesha wakati umefika wa kuanguka kama vile, na
sifa hizo hizo zinaelezea utamaduni wa siku zetu. .
Hata Magharibi, ambapo Ukristo hapo zamani ulikuwa na nguvu sana na maadili ya
kimsingi na adabu ya kawaida yalitarajiwa, uchafu mbaya na ukorofi mbaya ni

kawaida, hata kati ya wale wanaodai kuwa Wakristo waliozaliwa mara ya pili.
Kulingana na utafiti uliotolewa na Probe Ministries, 60% ya wale walio chini ya umri
wa miaka 40, ambao wanadai kuzaliwa mara ya pili kama, hawaamini imani katika
Yesu Kristo ndiyo njia pekee ya kuokolewa
Kuna sababu kadhaa za kushuka kwa kasi kwa imani kuu za Kikristo na maadili:
Ukosefu wa mafundisho ya kitheolojia na mahubiri kutoka kwa mimbari
nyingi.
Sauti zenye nguvu za ujamaa kutoka kwa media ya kijamii na vile vile
kutoka shule ya upili na darasa la vyuo vikuu.
Wazazi hawatimizi kazi waliyopewa na Mungu ya kuwalea watoto wao
katika hofu na mawaidha ya Bwana.
Kanisa la kiinjili linatangaza aina mpya ya injili, lakini haina nguvu ya Mungu
kubadilisha maisha ya watu. Mpaka tutakaporudi kwenye injili ya kweli, kuanguka
kutoka kwa imani ya kweli kutaendelea kwenye njia ya uasi.

3. Kizuizi Kimeondolewa - Mstari wa 6 - "Na sasa
mnajua kinachozuia, ili afunuliwe kwa wakati wake
mwenyewe; Yeye tu ambaye sasa anazuia ndiye
atakayefanya hivyo mpaka atakapoondolewa, na ndipo
atakapofunuliwa yule asiye na sheria. ”
Kuna maoni kadhaa juu ya kitambulisho cha "Kizuizi."
Walakini, nina hakika kwamba Paulo alikuwa akimaanisha nguvu na huduma ya Roho
Mtakatifu.
Kwa kuwa Mzuizi alikuwa tayari anafanya kazi katika siku za Paulo, hangeweza
kuwa shirika la kibinadamu ambalo lingetokea katika siku za mwisho.
Kwa kuwa hakuna mtu au shirika la mwanadamu linaloweza kumfunga Shetani
kutoka kwa kazi yake, ni Roho Mtakatifu tu ndiye anayeweza kuzuia kuwasili kwa
Mpinga Kristo hadi wakati maalum ambao Mungu ameweka.
Walakini, mara tu Mzuizi atakapoondolewa, Shetani atamleta Mpinga Kristo
madarakani mara moja.
Katika Maandiko yote, Roho Mtakatifu hujulikana kila wakati kama "Yeye," sio "yeye!"
Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Uungu wa Utatu, ambaye aliingilia juu ya maji
ambayo Mungu aliumba kutoka kwa chochote na akaleta nuru kutoka gizani na
utaratibu kutoka kwa machafuko.

Katika Agano la Kale lote, wakati Roho Mtakatifu alikuwa wakala wa kuzaliwa upya
kwa kila mtu aliyemwamini Mungu, Alipa tu watu fulani kwa huduma maalum manabii, makuhani, na wafalme.
Walakini, katika Agano Jipya, Mungu Baba "alimwaga" Roho Yake juu ya wale
wafuasi wa Kristo 120, akiwapa nguvu kushiriki injili na watu ambao walikuwa
wamekuja katika jiji la Yerusalemu kwa maadhimisho ya Pentekoste.
Watu elfu tatu walionyesha imani yao kwa Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana
wao, na walipokea zawadi ya Roho Mtakatifu, wakitia muhuri uhusiano wao na
Kristo hadi siku ya ukombozi na kuwapa nguvu kuishi kwa Kristo hadi wakati huo.
Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani ya Kanisa, mwili huo wa waumini wa kweli
ambao Paulo alilitaja kama hekalu la Roho Mtakatifu, wakati waumini wote
waliojazwa na roho wameondolewa duniani kwa unyakuo, ndivyo Roho Mtakatifu pia
atakavyoondolewa .
Mzuizi ni Roho Mtakatifu ambaye hukaa ndani ya Kanisa.
Kwa hivyo, wakati Kanisa linapoondolewa kupitia Unyakuo, ndivyo atakavyokuwa
Mzuiaji wa uovu.

