
“Ang Susunod na Pangyayari sa Makahulang Kalendaryo ng Diyos”
 1 Tesalonica 4:13-18

Isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito sa mga Kristiyano sa Tesalonica upang linawin ang
timeline ng mga kaganapan na nagsisimula sa pag-alis ng mga mananampalataya sa lupa, ang
paghahayag ng Antikristo, ang pitong taon ng kapighatian, at ang pagbabalik ni Jesu-Kristo sa
mundong ito. bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon.

1 Thessalonians 4:14 – “Kung naniniwala tayo na si Hesus ay namatay at muling nabuhay,
gayundin ang Diyos ay magdadala kasama Niya ang mga natutulog kay Hesus.”
Ang pagtanggap kay Jesucristo bilang ating Tagapagligtas ay hindi lamang ang paniniwalang
Siya ay namatay at nabuhay na muli upang bayaran ang kabayaran para sa ating mga
kasalanan, ito rin ay ang paniniwalang Siya ay muling darating:

Una, PARA sa Kanyang mga tagasunod , upang alisin tayo sa galit ng Malaking
Kapighatian.

Pagkatapos, SA Kanyang tinubos at tinubos , upang mamahala at magharing kasama
Niya sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon, at sa bagong langit at bagong lupa
magpakailanman, daigdig na walang hanggan.

Ang pagdagit ng Simbahan, gaya ng inilarawan ni Pablo sa 
1st

 at 2 
nd

 Thessalonians, gayundin
sa 1 Corinthians 15 , ay ang katuparan ng pangako ng Panginoon sa Kanyang mga disipulo
sa Juan 14 .
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Ang pagdagit ng Simbahan ay isa sa mga mahahalagang katotohanan ng Pananampalataya ng
Kristiyano. Samakatuwid, ang pag-aalinlangan ay ang pagtatanong sa mismong mga salita ng
ating Panginoon.

1. Ang Mahabaging Pangako ng Panginoon – Juan 14:1-3 – “Huwag mabagabag
ang inyong puso: kayo'y magsisampalataya sa Dios, magsisampalataya naman
kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon: kung hindi gayon,
sinabi ko sana sa iyo. Ako ay pupunta upang ihanda ang isang lugar para sa inyo,
at kung Ako ay pupunta at maghanda ng isang lugar para sa inyo, Ako ay paririto
muli at tatanggapin kayo sa Aking sarili; upang kung saan ako naroroon, naroon
din kayo.”
Pansinin ang pagkakatulad ng mga salita ng ating Panginoon at ng mga salita ni Apostol Pablo.

Sinabi ni Hesus, "Kung naniniwala ka sa Diyos, sumampalataya ka rin sa Akin."
Sinabi ni Pablo , “Kung tayo ay naniniwala na si Hesus ay namatay at muling nabuhay, gayundin
ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama Niya.”

Tatlong pangako ang ginawa ni Hesus sa Kanyang mga disipulo:

Ipapadala niya ang Banal na Espiritu upang makasama nila .

Sa teolohiko, ang Espiritu Santo ay kapareho ng Espiritu ni Kristo. ( Colosas 1:27 )
Ang pagkakaroon ng Banal na Espiritu ay nananahan sa loob natin ay katulad ng kung
tayo ay nananahan sa presensya ni Kristo.

Siya ay babalik sa Bahay ng Ama upang maghanda ng isang lugar para sa kanila .

Sa teolohiko, itinumbas ni Jesus ang Kanyang sarili sa Diyos Ama.

Sa halip na “mga mansyon,” ang salitang Griego na “monai” ay nangangahulugang
“mga tirahan, mga tirahan, o maraming silid.”

Siya ay darating muli at tatanggapin sila sa Kanyang sarili, na kung saan Siya naroroon, sila ay
naroroon din.

“Tatanggapin” niya sila.

Sila ay "pupunta" upang makasama Siya.
Hindi tinutukoy ni Jesus ang Kanyang pagbabalik sa lupa, ngunit ang kanilang
pagdadala sa langit.

Apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay, umakyat si Jesus sa langit, at sa
nakalipas na 2000 taon, inihahanda Niya ang ating silid sa bahay ng Ama. Hindi magtatagal, lalabas
Siya sa beranda ng langit at tatawagin ang Kanyang Nobya na “lumabas,” ( Apocalipsis 4:1 ) at
gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, sa “kislap ng mata” ang mga nakadamit at handa ay magiging
dinala sa kaluwalhatian upang mamuhay kasama ng Panginoon magpakailanman!

Maranatha!
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2. The Apostles' Clarifying Prophecy – 1 Thessalonians 4:13-18 – “Ngunit hindi ko
ibig na hindi ninyo alam, mga kapatid, ang tungkol sa nangatutulog, upang
huwag kayong mangalumbay, gaya ng iba na walang pag-asa.”
Ang salitang Ingles na “rapture” ay hango sa salitang Latin, “rapio,” na ginamit upang isalin ang
pandiwang Griego na “harpazo,’ na naglalarawan ng isang marahas na pagkilos gaya ng “nahuli,” o
“inagaw.”

Ang rapture ng Simbahan ay itinuro sa Juan 14 , 1 Corinthians 1 , 1 Corinthians 15 , Philippians
3 , at Tito 2 , ngunit ito ay ganap na ipinaliwanag sa 1 Tesalonica 4:13-18 .
Sa 1 Tesalonica 5 , tiniyak ni Pablo sa kanyang mga nagbalik-loob na hindi sila nabubuhay sa
“Araw ng Panginoon,” dahil, sa kabanata 4, tulad ng tiniyak ni Jesus sa Kanyang mga disipulo,
sinabi ng Diyos na ililigtas Niya sila mula sa Kanyang poot.

Alam ng mga mananampalataya sa Tesalonica ang tungkol sa pagbabalik ni Kristo; inaasahan
pa nilang mangyayari ito sa kanilang buhay.

Kabanata 1:3 – Pinuri sila ni Pablo para sa kanilang gawain ng pananampalataya,
pagpapagal ng pag-ibig, at katatagan ng pag-asa sa Panginoon.

Kabanata 1:9 – Pinuri sila ni Pablo sa pagtalikod sa kanilang mga diyus-diyosan at sa
tunay na Diyos, at sa kanilang kahandaang maghintay sa Kanyang Anak mula sa
langit.
Kabanata 2:19 – Tinukoy sila ni Pablo bilang kanyang kagalakan at kanyang korona.

Kabanata 3:11 – Pinarusahan ni Pablo ang mga taong labis-labis ang ginawang
katotohanan, huminto sa kanilang mga trabaho, iniwan ang kanilang mga pamilya, at
naghihintay lamang sa pagbabalik ng Panginoon.
Kabanata 3:13 – Ipinaalala ni Pablo sa kanila na “Itinatag niya ang kanilang mga
pusong walang kapintasan sa kabanalan sa harap ng Diyos Ama sa pagdating ng ating
Panginoong Jesus na kasama ng Kanyang mga banal.” Pagkatapos ay hinamon niya
sila na dagdagan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, dahil ang pag-ibig sa iba ay
nagbubunga ng kabanalan, at kapag si Jesus ay dumating para sa atin, nais nating
matagpuang banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos.

1 Juan 3:3 – “Ang nabubuhay sa pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon ay nililinis
ang kanyang sarili, gaya ni Kristo na dalisay.”

Ang ilan sa mga mananampalataya sa Tesalonica ay dumaranas ng matinding pag-uusig, akala nila
ay dumating na ang araw ng Panginoon.

May isang taong nagsulat ng isang pekeng sulat, na iniugnay nila kay Apostol Pablo, na
nagsasabing sila ay, sa katunayan, nabubuhay sa araw ng Panginoon; na napalampas nila ang
pagdagit.
Gayunpaman, kahit na mali ang kanilang mga palagay, tama pa rin sila sa kanilang kronolohiya
ng eskatolohiya.

Kung itinuro sa kanila ni Pablo na ang mga Kristiyano ay magtitiis sa anumang bahagi
ng Kapighatian, hindi sila magugulat sa pag-uusig na kanilang tinitiis.

Inaasahan nila si Kristo, hindi ang Antikristo.

Inaasahan nilang mamuhay nang payapa sa bahay ng Ama, na hindi nagtitiis sa poot
ng Diyos sa lupa.
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Ang naging batayan ng kanilang kalungkutan at kalungkutan ay, kung ang kanilang
pinagdadaanan ay ang Araw ng Panginoon, paano naman ang mga santo na namatay
noon.

3. The Pastor's Comforting Passion – 1 Thessalonians 4:13ff “Datapuwa't hindi
ko ibig na hindi ninyo alam, mga kapatid, ang tungkol sa nangatutulog, na kayo'y
mangagdalamhati ngayon, gaya ng mga iba, na walang pag-asa.”
Ang Pundasyon para sa Pag-agaw – Vs. 14-15a – “Kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay
namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga natutulog kay Jesus na
kasama Niya, sapagkat ito ay sinasabi natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.”

Ang pangunahing katotohanan ng doktrina ng kaligtasan ay buod sa katagang, "Ang Ating
Pagkakaisa kay Kristo."
Ang literal na nangyari kay Hesus 2000 taon na ang nakalilipas, matalinghagang nangyayari sa
bawat mananampalataya kapag tinanggap nila si Jesu-Kristo bilang kanilang Tagapagligtas at
Panginoon.

Bagama't ang ilan sa mga pakinabang ng ating kaligtasan ay agaran, ang iba ay ibinibigay nang
progresibo, at lahat ay ibibigay nang ganap kapag tayo ay kaisa ni Kristo nang walang hanggan.

Yaong tayo ay makasalanan pa rin sa kalikasan at sa pamamagitan ng pagpili, dahil tayo ay kay
Kristo, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, at tayo ay pinalaya mula sa ating
pagkaalipin sa kasalanan, ngunit gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:12, tayo ay hindi pa
naliligtas mula sa presensya ng kasalanan, at hindi mangyayari hanggang sa tayo ay maalis sa
mundong ito sa pamamagitan ng pagdagit, o ng ating muling pagkabuhay. ( Roma 6:3ff )

Ang Paglilinaw ng Rapture – Vs. 15b – “Na tayong mga nabubuhay at nananatili hanggang sa
pagdating ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan mauuna sa mga natutulog.”

Sa pagsasabi ng "tayo na nabubuhay," kahit si Paul ay naisip na mabubuhay siya upang makita

ang pagdagit ng Simbahan, at ang ika-2 
pagdating

 ng Panginoon.

Gayunpaman, sa 2 Timoteo 4:6 , si Paul ay nagbitiw sa kanyang sarili sa katotohanang handa na
siyang mamatay at lisanin ang mundong ito.
Sa Filipos 1:20ff , sinabi ni Pablo, kung siya ay buhay o patay, si Kristo ay itataas sa kanyang
katawan. Bakit?

Yaong mga Kristiyanong buháy nang tawagin ni Jesus ang Kanyang Nobya na “lumabas,” ay
hindi na dadalhin sa langit nang mas maaga kaysa sa mga namatay na.

Sa katunayan, ang mga namatay ay bubuhayin muna, at pagkatapos ay kaisa ng mga
nabubuhay sa panahong iyon, at ang dalawang grupo ay aagawin nang sama-sama upang
salubungin ang Panginoon sa himpapawid.
Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:51ff , detalyadong inilarawan ni Apostol Pablo ang mga kamangha-
manghang pangyayari noong araw na iyon: “ Narito, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga:

Hindi tayo lahat ay matutulog, ngunit lahat tayo ay magbabago,

Sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling trumpeta.
Sapagka't tutunog ang trumpeta, at ang mga patay ay bubuhayin na walang kasiraan,
at tayo'y babaguhin.
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Sapagka't itong may kasiraan ay kailangang magbihis ng walang kasiraan, at itong may
kamatayan ay dapat magbihis ng walang kamatayan.

Kaya, kapag ang nasirang ito ay nabihisan ng walang kasiraan, at itong may
kamatayan ay nabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayo'y mangyayari ang
kasabihang nasusulat: "Ang kamatayan ay nilamon sa tagumpay."
58 – “Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, maging matatag, hindi matitinag, laging
sumasagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na ang inyong
paggawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon.”

1 Juan 3:2 – “Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, at hindi pa
nahahayag kung ano tayo: ngunit nalalaman natin na, kapag siya ay nahayag, tayo ay
magiging katulad niya; sapagkat makikita natin siya kung ano siya.” Amen!

Ang Pag-iilaw ng Pag-agaw - Vs. 16-17 –

"Ang Panginoon Mismo ay bababa mula sa langit" - pagtupad sa pangako na Kanyang ginawa sa
Kanyang mga disipulo sa Juan 14 .
"Sa isang sigaw " - ang salitang Griyego na ginamit dito ay "keleusma," na isang utos na ibinigay
ng isang pinuno sa mga tropang nasa ilalim ng kanyang pamamahala.

"Sa tinig ng arkanghel, at ng trumpeta ng Diyos." Ang salitang "arkanghel" ay dalawang beses
lamang makikita sa Bibliya. Ang unang reperensiya ay nasa tekstong ito, at ang isa pa ay
nasa Judas 1:9 kung saan ang arkanghel ay kinilala bilang si Michael, ang “Punong Anghel” na
ang tanging layunin ay isagawa ang kalooban ng Diyos.
“At ang mga patay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli.” – sila lamang ang
mabubuhay sa panahong ito. Ang mga Banal sa Lumang Tipan at ang mga namatay sa panahon
ng Kapighatian ay mabubuhay na mag-uli sa pagbabalik ni Jesus sa lupa, at ang pagkabuhay na
mag-uli ng mga hindi makatarungan at masasama sa lahat ng panahon ay magaganap sa
katapusan ng Milenyong paghahari kasama ni Kristo.

"Kung magkagayo'y tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga
alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid." – at ang terminong “nahuli” ay
nangangahulugang “inagaw. Kapwa ang mga patay at ang mga buhay ay kukunin nang
magkasama, ang kanilang mga katawan ay magbagong-anyo sa espirituwal na mga katawan
tulad ng sa muling nabuhay na Kristo, at dadalhin sa kaluwalhatian.

“Upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid.” – pagtupad sa pangakong ginawa Niya sa
Kanyang mga disipulo na tanggapin sila sa Kanyang sarili.
“At sa gayon, lagi nating makakasama ang Panginoon. ” – Oo, tatayo tayo sa harap ng Hukbong
Hukom ni Kristo para magbigay ng pagsasalaysay sa mga araw ng ating buhay, dumalo sa
Hapunan ng Kasal, at pagkaraan ng 7 taon, babalik tayo sa lupang ito upang maghari kasama ni
Kristo sa loob ng 1,000 taon, at pagkatapos sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman.

“Samakatuwid, aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. ” – Ang ganitong mga salita ay dapat
magdulot sa atin ng kaaliwan, dahil buhay man tayo o patay sa araw ng pag-agaw, makakasama
natin ang Panginoon magpakailanman.

“Ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Samakatuwid, maging seryoso
at mapagbantay sa iyong mga panalangin.

 At higit sa lahat magkaroon ng maalab na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang
pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan."

 1 Pedro 4:7-8
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