
“Pag-unawa sa Araw ng Panginoon”
 1 Tesalonica 5:1-11

Habang mas tinatanggap ng ating kultura ang isang sekular na pananaw sa mundo, hindi gaanong
nagtitiwala ang mga tao sa Bibliya, at sa evangelical church bilang tunay na tinig ng Salita ng
Diyos. Habang lumalayo ang isang kultura mula sa katotohanan ng Bibliya, lalo silang naaanod sa
kadiliman ng panlilinlang, maling akala, kawalan ng pag-asa, at kasamaan, dahil kahit anong
pananaw ng isang tao, kailangan pa rin nilang sagutin ang mga lumang tanong ng totoo. layunin at
kahulugan ng buhay.

May tatlong posibleng pananaw sa kasaysayan ng mundo:

Paikot - habang nakikita natin ang parehong mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon tulad
ng nangyari maraming taon na ang nakalilipas, tila ang kasaysayan ay paulit-ulit.
Linear - ang kasaysayan ay sumusulong, ngunit walang malinaw na layunin o layunin, at
samakatuwid ang buhay ay walang kahulugan.

Biblikal - Nilikha tayo ng Diyos na may layunin, at para sa isang layunin, at ang kasaysayan ay
umuunlad ayon sa Kanyang soberanong plano upang makamit ang banal na layuning iyon.
Ang kasaysayan ng tao ay may simula, na nakatala sa Genesis 1-3 , at ang kasaysayan ng tao
ay magkakaroon ng wakas, na nakatala sa Apocalipsis 19-22 , at sa pagitan ng dalawang
puntong iyon ay ang kuwento ng plano ng Diyos para sa pagtubos sa nawawalang tao. .

Sa gitna ng dalawang walang hanggang puntong iyon ay ang banal na interbensyon ng Diyos sa
pamamagitan ng Persona at Gawain ni Jesu-Kristo.
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Ang Kanyang unang pagdating ay sa pagpapakumbaba – upang ibigay ang Kanyang buhay
bilang pantubos sa kasalanan ng tao; upang iligtas ang mga naniniwala sa Kanya mula sa poot
ng Diyos na ibubuhos sa mga hindi naniniwala sa Kanya.

Ang Kanyang ikalawang pagparito ay magiging sa kaluwalhatian - upang alisin ang sumpa ng
kasalanan sa lupa, at upang ibalik ito sa dating kaluwalhatian nito, tulad ng sa simula.

Ito ang magiging “Araw ng Panginoon,” at dito patungo ang kasaysayan.

Nabubuhay tayo sa “araw ng tao,” sa kaharian ng tao, at sa ilalim ng awtoridad ni Satanas, ang
diyos ng sanlibutang ito.

Sa hinaharap, mabubuhay tayo sa “araw ng Diyos,” sa bagong langit at bagong lupa na iyon
kung saan ito ay magiging isang walang hanggang araw.
Gayunpaman, pagkatapos ng rapture ng Simbahan, mararanasan ng mundo ang “araw ng
Panginoon,” habang ibinubuhos ng Diyos ang Kanyang paghatol sa mga tumanggi na tanggapin
si Jesu-Kristo na kanilang Tagapagligtas at Panginoon.

Si Apostol Pablo ay kasama ng mga bagong mananampalataya sa Tesalonica sa maikling panahon
lamang, ngunit hindi siya nag-atubili na turuan sila tungkol sa pagdagit ng Simbahan at ng Araw ng
Panginoon.

Ang pagbibigay babala sa mga tao sa darating na poot ng Diyos ay isang mahalagang elemento
sa pangangaral ni Pablo, dahil doon lamang nila makikita ang kanilang pangangailangan para sa
isang Tagapagligtas.

Sa Kabanata 4:13-18, nilinaw ni Pablo, ang mga nagpahayag kay Jesu-Cristo bilang kanilang
Tagapagligtas at Panginoon ay maliligtas sa poot ng Diyos na darating. Ito ay magiging
katuparan ng pangako ni Hesus sa Kanyang mga disipulo.
Sa Kabanata 5:1ff, nilinaw ni Pablo, yaong mga tumatangging aminin si Jesu-Kristo bilang
kanilang Tagapagligtas at Panginoon ay haharap sa poot ng Diyos, na tinukoy niya bilang “Ang
Araw ng Panginoon.”

“Darating ang araw ng Panginoon na parang magnanakaw. Ang langit ay maglalaho sa
isang dagundong; ang mga elemento ay masisira sa pamamagitan ng apoy, at ang lupa at
lahat ng naririto ay malalantad. Dahil ang lahat ay mawawasak sa ganitong paraan, anong
uri ng mga tao ang nararapat sa iyo? Dapat kayong mamuhay nang banal at maka-Diyos.”

 2 Pedro 3:10-11

Tatlong katangian ng Araw ng Panginoon:

1. Ang Katotohanan ng Pagdating Nito – Vs. 2 – “Alam na alam ninyo na ang araw
ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi.”

Ang salitang Griego para sa "mga oras" ay "Chronos," gaya ng oras sa isang orasan, o ang araw
sa isang kalendaryo.
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Ang salitang Griego para sa “mga kapanahunan, petsa, o panahon,” ay “Kairos,” gaya ng
panahon ng taon.

Bagama't maaaring may puwang para sa debate tungkol sa kanilang kronolohiya, ang
pangunahing "Kairos " sa loob ng "Chronos" na tinatawag na Araw ng Panginoon ay
kinabibilangan ng:

Para sa mga Kristiyano: Para sa mga hindi naniniwala:

         Ang Rapture ng Simbahan          Pagbangon ng Antikristo

       Ang Upuan ng Paghuhukom ni Kristo          Pitong taong kapighatian

         Ang Hapunan ng Kasal          Paglapastangan sa Templo

        Ang Pagbabalik kasama ni Kristo          Armagedon

        Ang Milenyong Kaharian          Paggapos kay Satanas

         Bagong langit at lupa          Dakilang Puting Trono

Sinabi ni Apostol Pablo, habang alam ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang lahat ng mga
pangyayari, ang pangunahing tanong nila ay kung kailan ito mangyayari.

Kabanata 5:1, "Datapuwa't tungkol sa mga panahon at mga panahon, mga kapatid, hindi ninyo
kailangan na sulatan ko kayo."

Sinabi ni Paul na hindi nila kailangang malaman ang Chronos, dahil walang nakakaalam ng
eksaktong Chronos maliban sa Diyos Ama, ngunit malalaman natin ang Kairos!

Gaya ng sinabi ni Pablo sa Galacia 4:4 , hinggil sa 
unang

 pagdating ng Panginoon, “Sa kabuuan
ng “Chronos,” isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, upang tubusin tayo mula sa
kautusan,” gayundin ang mangyayari tungkol sa Araw ng Panginoon at ang Kanyang pagbabalik
– “sa kabuuan ng Chronos.”

Nais ng Diyos na mabuhay ang bawat henerasyon sa posibilidad na ang lahat ng mga
kaganapan sa katapusan ng panahon ay maaaring mangyari sa kanilang buhay.

Ang susunod na kaganapan sa propetikong timetable ng Diyos ay ang pagdagit ng Simbahan, at
kapag dumating ang kabuuan ng Chronos, ang Kairos ng Panginoon ay mabubunyag tulad ng
sinabi Niya sa Mateo 24 , Marcos 13 , Lucas 21 , at Apocalipsis 6-18 .
Gayunpaman, sa halip na mag-isip kung kailan darating ang araw na iyon, kailangan nating
mamuhay sa bawat araw ng ating buhay na parang nagsimula ngayon.

2. Ang Bangis ng Kanyang Ugali –
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Isaias 2:12 – “Lahat ng mapagmataas at mapagmataas, at lahat ng itinataas ay ibababa.”

Isaias 13:9 – “Na may kapuwa poot at mabangis na galit, upang gawing tiwangwang ang lupain.”

Jeremias 46:10 – “Maaari niyang ipaghiganti ang Kanyang sarili sa Kanyang mga kalaban.”

Joel 1:15 – “Bilang pagkawasak mula sa Makapangyarihan sa lahat.”

Joel 2:31 – “Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at
kakilakilabot na araw ng Panginoon.”

Amos 5:18 , 20 – “Hindi ba ang araw ng kadiliman at hindi liwanag?”

Zefanias 1:15 – “Ang araw na iyon ay araw ng poot, araw ng kabagabagan at kabagabagan,
araw ng pagkawasak at pagkawasak, araw ng kadiliman at kapanglawan, araw ng mga ulap at
makapal na kadiliman.”

Anim na beses ang “araw ng Panginoon” ay tinukoy bilang ang araw ng kapahamakan, at tatlong
beses itong tinukoy bilang ang araw ng paghihiganti.

Sa Pahayag 6:17 , tinawag ito ni Juan, “ang dakilang araw ng Kanyang poot sa mga
makasalanan!

Ibinigay Niya sila sa isang masamang pag-iisip - Roma 1
Siya ang nag-oorchestrate ng mga makalupang sakuna na kaganapan – baha, sunog,
lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, bagyo, buhawi, tagtuyot, sakit, at iba pang
kaguluhan sa kalikasan.

Siya ang nag-oorchestrate ng makalangit na mga sakuna na kaganapan - ang araw at
buwan ay magdidilim, ang mga bituin ay mawawalan ng liwanag, at ang Panginoon ay
umuungal mula sa Sion nang napakalakas maging ang langit at ang lupa ay manginig.

Ang mundo ay nakakita ng maraming mga preview ng mga darating na atraksyon habang
inilabas ng Diyos ang Kanyang galit laban sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway sa
Kanya, at sinabi ng mga propeta na kumilos ang Diyos sa mga makasaysayang pangyayari
bilang isang babala kung ano ang magiging huling araw ng Panginoon.

Kabanata 5:2 – “Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, na ang araw ay aabutan kayo
na parang magnanakaw.” Bakit?

Dahil, sa awa ng Diyos, wala tayo rito!

3. Ang Katapusan ng Pagkumpleto – Vs. 3 – “Sapagkat kapag sinabi nila,
“Kapayapaan at katiwasayan,” kung magkagayon ay dumarating sa kanila ang
biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam sa nagdadalang-tao, at hindi sila
makakatakas.
Sinabi ni Paul, kapag ang mundo ay naniniwala na ito ay umabot sa punto kung saan ang banta ng
paghatol ng Diyos ay tapos na, ang Kanyang pagkawasak ay pakakawalan tulad ng mga sakit sa
panganganak ng isang babaeng nanganganak.

Ang sakit sa unang panganganak ay maling aral at espirituwal na panlilinlang – Mateo 24:4-5 –
 “ Mag-ingat na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking
pangalan, na magsasabi, Ako ang

Kristo, at ililigaw ang marami.”

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%202.12
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2013.9
https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2046.10
https://biblia.com/bible/nkjv/Joel%201.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Joel%202.31
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%205.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%205.20
https://biblia.com/bible/nkjv/Zeph%201.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206.17
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.4-5


Sa 2 Tesalonica 2:11 , sinabi ni Pablo, “Magpapadala ang Diyos sa kanila ng matinding
panlilinlang, upang maniwala sila sa sinasabi ng mga huwad na guro.”

Ang ikalawang sakit ng panganganak ay pandaigdigang digmaan – Mateo 24:7 – “Makakarinig
kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Tiyakin na hindi ka matakot,
sapagkat ang mga bagay na iyon ay dapat mangyari, ngunit hindi iyon ang wakas, sapagkat ang
bansa ay magsisitindig laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian.”

Ang sakit ng panganganak na inilalarawan ng Panginoon sa Mateo 24 ay kahalintulad
ng mga tatak na iyon na inilarawan ni Juan sa Apocalipsis 6 , na nagresulta sa isang
pandaigdigang pagpatay na hindi pa nakikita ng mundo.
Ang ikatlong sakit ng panganganak ay magiging walang kapantay na mga sakuna –
 Pahayag 6:12-14 – “ Nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay naging itim na
parang sako na gawa sa buhok, ang buong buwan ay naging parang dugo; ang mga
bituin sa langit ay nahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na naghahagis ng mga hilaw
na igos kapag niyanig ng malakas na hangin. Ang langit ay nahati tulad ng isang
balumbon kapag ito ay nabalot, at ang bawat bundok at isla ay inilipat sa kanilang mga
kinalalagyan.”

Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa!

Ang ikatlong bahagi ng mga puno ay nasunog!
Ang ikatlong bahagi ng dagat ay magiging parang dugo!

Ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay mamamatay!
Matutuyo ang ikatlong bahagi ng mga ilog!

Ang ikatlong bahagi ng mga bituin ay mahuhulog, at ang ikatlong bahagi ng araw at
buwan ay maitatago!

Mawawasak ang buong planeta, at gaya ng sinabi ni Paul, walang paraan para
makatakas.

Ang ikaapat na sakit ay magiging matinding pag-uusig – Mateo 24:9 – “Ibibigay nila kayo sa
kapighatian, at papatayin kayo, at kapopootan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking
pangalan.”

Maraming tao ang maliligtas sa panahon ng kapighatian, ngunit karamihan sa kanila ay
uusigin hanggang sa kamatayan.
Sa Apocalipsis 6:9 , tinukoy ni Juan ang mga iyon bilang “Mga Kaluluwa ng mga
pinatay dahil sa Salita ng Diyos at dahil sa patotoong pinanatili nila.”

Sa Apocalipsis 7:9ff , tinukoy ni Juan ang mga iyon bilang “Isang malaking pulutong na
hindi mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, tribo, bayan, at wika, na nakatayo sa
harapan ng Kordero, na nararamtan ng puting damit.”

Ang ikalimang sakit ng panganganak ay ang pagtalikod – Mateo 24:10 – “Sa panahong iyon
marami ang magsisitalikod at magkakanulo sa isa’t isa at mapopoot sa isa’t isa.”

Ang ikaanim na sakit ng panganganak ay ang pandaigdigang pagpapahayag ng ebanghelyo –
 Mateo 24:14 – “At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanglibutan
bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayo’y darating ang wakas.”

Ang ikapitong sakit ng panganganak ay ang Anak ng Tao na nagpapakita sa langit – Mateo
24:29 , at Joel 2:31 – “Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay magiging dugo bago ang
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dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon.”

Sinabi ni Apostol Pablo, habang laging may mga “tanda” na magsasaad ng lapit na ng Araw ng
Panginoon, walang nakakaalam ng eksaktong oras maliban sa Diyos Ama.

Samakatuwid, dapat silang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya dahil sa nalalapit
na pagbabalik ng Panginoon, na magsisimula sa pagdagit ng Simbahan, at iyon ay maaaring
mangyari anumang sandali.
Kabanata 5:11 – “Kaya nga, aliwin ninyo ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa, gaya ng ginagawa
ninyo.”

Kabanata 5:23ff –

“Ngayon, lubusan nawa kayong pabanalin ng Diyos ng kapayapaan Mismo; at ang iyong
buong espiritu, kaluluwa, at katawan ay mapangalagaan nang walang kapintasan sa

pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tumatawag sa inyo ay tapat, na siya ring
gagawa nito.”


