Ang Ebanghelyo sa
Gingharian sa Dios
Kini ang solusyon!
Nahibal-an ba nimo nga si Jesus miingon nga ang katapusan dili moabut hangtud ang
Gingharian sa Dios giwali sa kalibutan ingon usa ka saksi?

"Ang lobo usab mopuyo uban ang nating karnero ... Dili nila kini pagasamaran o
pagalaglagon sa tanan ko nga balaang bukid, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa
Ginoo Ingon nga ang mga tubig nagatabon sa dagat." (Isaias 11: 6,9)
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Ngano nga dili masulbad sa tawo ang mga problema niini?
Nahibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa Bibliya nga giwali ni
Jesus bahin sa Maayong Balita sa Gingharian sa Dios?
Nahibal-an ba nimo nga ang Gingharian sa Dios mao ang gipasiugda sa mga apostoles ug sa una nga
nagsunod kanila?
Ang Gingharian ba sa Diyos ang persona ni Jesus? Ang gingharian ba sa Dios nga si Jesus
nagkinabuhi sa Iyang kinabuhi karon? Ang Gingharian ba sa Diyos ang pila ka lahi sa umaabot nga
gingharian? Motuo ka ba sa gitudlo sa Bibliya?
Unsa ang usa ka gingharian? Unsa man gyud ang Gingharian sa Diyos? Unsa ang gitudlo sa Bibliya?
Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?
Nahibal-an ba nimo nga ang katapusan dili moabut hangtud ang Gingharian sa Dios giwali sa
kalibutan ingon usa ka saksi?
Ang litrato sa atubang nga tabon nagpakita sa usa ka kordero nga naghigda sa usa ka lobo ingon nga gisulat sa
Burdine Printing and Graphics.Ang litrato sa likod nga tabon bahin sa orihinal nga pagtukod sa Simbahan sa Diyos sa
Jerusalem nga nakuha kaniadtong 2013 ni Dr. Bob Thiel.

KONTENTO
1. Adunay mga solusyon ba ang tawo?
2. Unsang Ebanghelyo ang gimantala ni Jesus?
3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang Tugon?
4. Gitudlo ba sa mga Mga tinugyanan ang Ebanghelyo ni Jesukristo
Gingharian?
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5. Mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo ang Gingharian sa
Dios.
6. Gitudlo sa mga simbahan sa Greco-Romano nga ang Gingharian
Hinungdanon, Apan ...
7. Ngaa ang Ginharian sang Dios?
Impormasyon sa pagkontak

Hinumdumi: Kini nga libro usa ka hubad gikan sa English nga bersyon sa usa ka tawo nga dili
miyembro sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios, busa ang pipila nga mga ekspresyon mahimo nga
dili bug-os nga nagpahayag sa orihinal, apan gilauman nga hapit. Ang English nga bersyon magamit
libre online sa www.ccog.org

1. Adunay mga solusyon ba ang tawo?
Ang kalibutan nag-atubang sa daghang mga problema.
Daghang mga tawo ang gigutom. Daghang mga tawo ang ginadaugdaug. Daghang mga tawo ang nag atubang sa kakabus. Daghang mga nasud ang naa sa grabe nga utang.Ang mga bata, lakip na ang wala
pa nanganak, nag-atubang sa mga sakit.Ang mga sakit nga nakasukol sa balatian daghang mga
doktor.Major industriyal nga mga lungsod adunay hangin nga nahugawan aron himsog ang kahimsog.
Ang lainlaing mga pulitiko naghulga sa gubat. Ang mga pag-atake sa mga terorista nagpadayon
kanunay.
Masulbad ba sa mga lider sa kalibutan ang mga problema nga giatubang sa katawhan?
Daghan ang naghunahuna sa ingon.
Bag-ong Unibersal Agenda
Sa Septyembre 25, 2015, pagkahuman sa usa ka susi nga sinulat nga sulat sa Papa Vatican ni Pope
Francis, ang 193 nga mga nasud sa United Nations (UN) nagboto aron ipatuman ang "17 Sustainable
Development Mga Tumong " kung unsa usahay gitawag nga Bag-o nga Unibersal Agenda. 17 nga mga
katuyoan sa UN:
Tumut 1. Tapuson ang kakabus sa tanan nga mga porma bisan diin
Tumong 2.End kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug pagpaayo sa nutrisyon ug
pagpalambo sa malungtaron nga agrikultura
Tumong 3. Pagsiguro sa himsog nga kinabuhi ug pagpromote sa kaayohan sa tanan sa tanan nga edad
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Tumutum 4. Siguruha ang paglakip ug patas nga kalidad nga edukasyon ug ipauswag ang tibuuk nga
mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan
Tumutum 5. Makab-ot ang pagkakapareho sa gender ug hatagan ang gahum sa tanan nga mga
babaye ug babaye
Tumutuon 6. Pagsiguro nga magamit ug malungtarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang sa
tanan
Tumong 7. Pagsiguro sa pag-access sa barato, kasaligan, malungtaron ug moderno nga enerhiya alang
sa tanan
Tumutum 8. Pag-awhag sa pagpadayon, paglakip ug malungtarong pagtubo sa ekonomiya, puno ug
mabungahon nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan
Tumong 9. Magtukod mga nabag-o nga imprastruktura, magpasiugda sa inubanan ug malungtaron
nga industriyalisasyon ug pag-uswag sa pagbag-o
Tumong 10. Pakunhuran ang dili managsama sa sulod ug taliwala sa mga nasud
Tumutuon 11. Paghimo mga lungsod ug tawhanong puy-anan apil na, luwas, lig-on ug malungtaron
Tumutum 12. Pagseguro sa malungtaron nga sundanan sa pagkonsumo ug produksiyon
Tumong 13. Paghimog dinaliang aksyon aron mapugngan ang pagbag-o sa klima ug ang epekto niini
Tumong 14. Pagpanalipud ug padayon nga paggamit sa kadagatan, kadagatan ug kadagatan sa dagat
alang sa malungtarong kalamboan
Tumong 15. Panalipdan, ibalik ug mapalambo ang mapadayon nga paggamit sa mga ekosistema sa
terrestrial, padayon nga pagdumala sa mga kalasangan, pakigbugno sa desyerto, ug pagpahunong ug
pag-undang sa pagkadaot sa yuta ug pagpahunong sa pagkawala sa biodiversity
Tumong 16. Ipalambo ang malinawon ug kasangkaron nga mga katilingban alang sa malungtarong
pag-uswag, maghatag access sa hustisya alang sa tanan ug magtukod mga epektibo, may tulubagon
ug inclusibong mga institusyon sa tanan nga lebel
Tumong 17. Palig-ona ang pamaagi sa pagpatuman ug pagbag-o sa pangkalibutang panagsama alang
sa malungtarong kalamboan
Ang kini nga hilisgutan gihunahuna nga hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab nga 2030
Agenda alang sa Sustainable Development. Tumong kini nga masulbad ang mga sakit nga giatubang
sa katawhan pinaagi sa regulasyon, edukasyon, ug kooperasyon sa internasyonal ug interfaith.
Samtang daghan sa mga katuyoan niini maayo, ang pipila sa mga pamaagi ug mga katuyoan niini
daotan (cf. Genesis 3: 5). Kini nga hilisgutan, usab, nahiuyon sa ensiklopediko ni Pope Francis Laudato
Si.
Ang "Bag-ong Universal Agenda" mahimo nga tawgon nga "Bag-ong Catholic Agenda" ingon ang
pulong nga "katoliko" nagpasabut nga "unibersal." Gitawag ni Papa Francis ang pagsagop.
sa New Universal Agenda nga "usa ka hinungdanon nga timaan sa paglaum."
Ingon nga pag-follow-up sa kasabutan sa UN, adunay miting sa Paris kaniadtong Disyembre 2015
(opisyal nga giulohan og 21stConference of Parties to the UN Framework Convention on Climate
Change). Gidayeg usab ni Papa Francis nga ang internasyonal nga kasabutan ug gitambagan ang mga
nasud nga "maampingon nga sundon ang dalan sa unahan, ug adunay padayong pagkamaunungon
nga panaghiusa."
Halos sa tibuuk nga nasud sa kalibutan nagkauyon sa mga asoy sa Paris, nga adunay piho nga mga
katuyoan sa kalikopan ug mga pasalig sa panalapi. (Unya gipirmahan ni Presidente Pangulong Barack
Obama ang usa ka dokumento aron itugyan ang USA sa kini sa 2016, apan sa 2017, gipahayag sa
Pangulo sa US nga si Donald Trump nga ang Estados Unidos WALA modawat sa giuyonan nga mga
akusasyon sa Paris. gikan sa Europe ug sa daghang uban pang mga bahin sa kalibutan.) Sa ulahi
giingon ni Pope Francis nga ang tawo "manaog" kung dili kini himuon ang mga pagbag-o nga may
kalabutan sa klima.
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Samtang wala’y usa nga gusto nga makaginhawa sa nahugawan nga hangin, magutman, magubus,
maantuson,
etc.
Ang track record sa United Nations
Ang United Nations naporma ug natukod kaniadtong 24 Oktubre 1945, pagkahuman sa Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan, aron mapugngan ang usa pa nga ingon nga panagbangi ug aron sulayan ang
pagpauswag sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagtukod niini, ang UN adunay 51 ka mga estado nga
miyembro; karon adunay 193.
Adunay mga gatusan, kung dili libo, sa mga kagubot sa tibuuk kalibutan sukad nga naumol ang United
Nations, apan wala pa kita nakabutang unsa ang gihubit ingon ikatulo nga Gubat sa Kalibutan.
Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon nga
ipauswag, inubanan sa klase sa interfaith ug ecumenical agenda nga gisulud ni Pope Francis ug
daghang ubang mga lider sa relihiyon nga magpalambo, maghatag kalinaw ug kauswagan.
Bisan pa, ang track record alang sa United Nations nga himuon kini dili maayo. Gawas sa daghang
mga armadong panagbangi sukad naumol ang United Nations, daghang milyon ang gigutom, mga
kagiw, ug / o hilabihan ka kabus.
Kapin sa usa ka dekada na ang milabay, nagtakda ang United Nations aron ipatuman ang Millennium
Development Goals. Adunay walo ka "mga katuyoan sa pagpauswag," apan wala kini molampos,
bisan ingon mismo sa UN. Mao nga, sa 2015, ang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals"
gisagop. Adunay malaumon. Ang uban nag-isip nga kini usa ka pantasya sa utop.
Hangtod sa moadto sa utopia, sa Mayo 6, 2016, giingon ni Papa Francis nga nagdamgo siya sa usa ka
tawhanong utopia sa Europa nga makatabang ang iyang simbahan sa kontinente. Bisan pa, ang
damgo sa Santo Papa mahimo’g usa ka damgo (cf. Pinadayag 18).
Adunay Adunay pipila nga Kooperasyon ug Kalampusan, Apan…
Giingon sa Merriam Webster Diksiyonaryo nga ang utopia "usa ka lugar nga hinanduraw diin hingpit
ang gobyerno, mga balaod, ug kahimtang sa sosyal." Ang Bibliya nagtudlo nga ang tawo dili
makasulbad sa mga problema niini nga kaugalingon:
23 O Ginoo, nahibal-an ko ang dalan sa tawo wala sa iyang kaugalingon; Dili kini sa tawo nga
nagalakaw aron magdumala sa iyang kaugalingon nga mga lakang. (Jeremias 10:23, NKJV sa tibuok
gawas kung wala pa gipaila)
Ang Bibliya nagtudlo nga ang kooperasyon sa internasyonal mapakyas:
16 Ang pagkalaglag ug kadaut anaa sa ilang mga dalan; 17 Ug ang dalan sa pakigdait wala nila
mailhi. 18 Wala’y kahadlok sa Diyos atubangan sa ilang mga mata. (Roma 3: 16-18)
Bisan pa, daghang mga tawo ang nagtinguha sa ilang pagtan-aw sa usa ka katilingban nga utopian
ug bisan usahay naningkamot nga mag-apil sa relihiyon.Apan halos wala’y usa nga andam nga
sundon ang mga pamaagi sa usa ka tinuod nga Diyos. Dili kini walay pag-uswag sa bisan unsang mga
katuyoan sa United Nation's ang Vatican's. Adunay adunay pipila (ug daghan sa mga katuyoan ang
maayo), ingon man usab pipila nga mga pag-atubang.
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Sa tinuud, ug tingali pagkahuman sa daghang kagubot, usa ka tipo sa internasyonal nga kasabutan
sa pakigdait ang pag-uyon ug kumpirmahon (Daniel 9:27). Kung nahinabo kini, daghan ang bakak
nga nagtuo nga ang tawhanon maghatag usa ka mas malinawon ug utopnon nga katilingban.
Daghan ang makuha sa us aka internasyonal nga 'utopian nga pag-uswag' (cf. Ezequiel 13:10) ingon
usab sa lainlaing mga timailhan ug katingalahan (2 Tesalonica 2: 9-12). Apan giingon sa Bibliya nga
ang ingon nga kalinaw dili molungtad (Daniel 9:27; 11: 31-44), bisan pa kung unsa ang mahimong
ipangangkon sa mga lider (1 Tesalonica 5: 3; Isaias 59: 8).
Ang ideya nga, gawas kang Jesus (cf. Juan 15: 5; Mateo 24: 21-22), ang katawhan makadala sa
utopia niining 'karon nga daotan nga panahon' usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1: 3-10).
Kung ang tawo ra ang wala makahimo sa tinuod nga pagdala sa utopia, posible ba ang bisan unsang
matang sa utopia?
Oo.
Himuon sa Gingharian sa Diyos kini nga planeta ug, sa ulahi, hangtod sa kahangturan, labi ka maayo.

2. Unsang Ebanghelyo ang Gisangyaw ni Jesus?
Gitudlo sa Bibliya nga ang usa ka katilingban nga utopia, nga gitawag nga Gingharian sa
Diyos, ang mopuli sa mga gobyerno sa tawo (Daniel 2:44; Pinadayag 11:15; 19: 1-21).
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Sa pagsugod ni Jesus sa Iyang publiko nga pagpangalagad, nagsugod Siya pinaagi sa
pagwali sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios. Ania ang gi-report ni Marcos:
14Karon sa nabilanggo si Juan, si Jesus nahiabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita
sa gingharian sa Dios, 15 ug nag-ingon, "Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa
Dios haduol na. Paghinulsol, ug tumoo ka sa ebanghelyo ”(Marcos 1: 14-15).
Ang termino nga ebanghelyo, naggikan sa Griego nga pulong nga gihubad ingon
euangelion, ug nagpasabut nga "maayong mensahe" o "maayong balita." Sa Bag-ong
Tugon, ang English nga pulong nga "gingharian" nga may kalabutan sa gingharian sa Diyos,
gihisgotan mga hapit 149 ka beses sa NKJV ug 151 sa Douay Rheims Bible. Naggikan kini sa
Griego nga pulong nga gihubad ingon basileia nga nagpasabut sa pagmando o gingharian
sa pagkahari.
Ang mga gingharian sa tawo, ingon man ang gingharian sa Diyos, adunay usa ka hari
(Pinadayag 17:14), gisakup nila ang usa ka lugar sa heyograpiya (Pinadayag 11:15), sila
adunay mga kamandoan (Isaias 2: 3-4; 30: 9), ug sila adunay mga hilisgutan (Lucas 13:29).
Ania ang una nga pagtudlo sa publiko gikan kang Jesus nga gitala ni Mateo:
23Ug si Jesus naglibut sa tibuok Galilea, nga nagapanudlo sa ilang mga sinagoga, nagwali
sa Maayong Balita sa gingharian (Mateo 4:23).
Girekord usab ni Mateo:
35 Unya si Jesus naglibot sa tanan nga mga lungsod ug mga baryo, nagtudlo sa ilang mga
sinagoga, nagwali sa Maayong Balita sa gingharian (Mateo 9:35).
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus maghari sa kahangturan:
33Ug siya maghari sa balay ni Jacob sa kahangturan, ug ang Iyang gingharian walay
katapusan (Lucas 1:33).
Girekord ni Lucas nga ang katuyoan nga gipadala si Jesus mao ang pagwali sa Gingharian sa Dios.
Matikdi kung unsa ang gitudlo ni Jesus:

43 Siya miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko usab ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga
lungsod, tungod kay alang niini nga katuyoan gipadala ako" (Lucas 4:43).

Nakadungog ka na ba sa pagsangyaw? Nakasabut ka ba nga ang katuyoan ni Jesus nga gipadala
mao ang pagwali sa Gingharian sa Dios?

Gisulat usab ni Lucas nga si Jesus miadto ug giwali ang Gingharian sa Dios:
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10Ug sa paghiuli na sa mga apostoles, ilang gisugilon kaniya ang tanan nga ilang nahimo.
Pagkahuman gidala niya sila ug milakaw nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw nga tagaBetsaida. 11 Apan sa pagkahibalo niini sa mga panon sa katawhan, sila misunod Kaniya; ug
Iyang gidawat sila ug gisultihan sila bahin sa gingharian sa Dios (Lucas 9: 10-11).

Gitudloan ni Jesus nga ang Gingharian sa Diyos kinahanglan nga panguna nga prayoridad alang
sa mga mosunod Kaniya:

33 Apan pangitaa una ang gingharian sa Dios ug ang Iyang pagkamatarung (Mateo 6:33).

31Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butang igadugang ra kanimo.
Ayaw pagkahadlok, gamay nga panon, kay gikahimut-an sa imong Amahan nga ihatag kanimo
ang gingharian (Lucas 12: 31-32).

Ang mga Kristohanon mao ang TANAN PANGITAA ang Gingharian sa Dios. Gihimo nila kini
pinaagi sa paghimo sa ilang labing una nga prayoridad pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga gusto
ni Kristo nga sila mabuhi ug magpaabut sa Iyang pagbalik ug gingharian. Bisan pa, kadaghanan
sa mga nag-angkon kang Cristo, dili lang una gipangita ang Gingharian sa Diyos, wala usab nila
nahibal-an kung unsa kini. Daghan usab ang sayup nga nagtuo nga ang pag-apil sa kalibutanon
nga politika mao ang gipaabut sa Dios gikan sa mga Kristohanon. Dili nila mahibal-an ang
gingharian sa Diyos, wala sila

magpuyo karon ingon nga kinahanglan o mahibal-an kung ngano nga ang mga tawo nga sayup
kaayo.

Hinumdumi usab nga ang gingharian igahatag sa usa ka gamay nga panon (cf. Roma 11: 5).
Kinahanglan ang pagkamapaubsanon nga mahimong andam nga mahimong bahin sa tinuod nga
gamay nga panon.

Ang Gingharian sa Dios wala pa natukod dinhi sa Yuta
Gitudloan ni Jesus nga ang Iyang mga sumusunod kinahanglan mag-ampo alang sa umaabot nga
gingharian, busa wala na nila kini maangkon:
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9Ang among Amahan sa langit, balaanon ang Imong ngalan. 10 Paanhia ang imong gingharian.
Matuman ang imong kabubut-on (Mateo 6: 9-10).
Si Jesus nagpadala sa Iyang mga disipulo sa pagwali sa Gingharian sa Dios:
1Unya gitigum niya ang napulo ug duha ka mga tinon-an, ug gihatagan sila ug gahum ug pagbulot-an
ibabaw sa tanan nga mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit. 2Siya gipadala kanila aron sa pagwali sa
gingharian sa Dios (Lucas 9: 1-2).
Gitudloan ni Jesus nga ang Iyang presensya lamang dili ang gingharian, tungod kay ang gingharian
wala matukod sa Yuta unya ingon nga hinungdan nga gibuhat Niya kung unsa ang wala Niya
paghingilin mga demonyo sa Iyang ngalan kaniadto:
28 Apan kong ako naghingilin mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, sa pagkamatuod ang gingharian sa
Dios nahiabut kanimo (Mateo 12:28).
Ang tinuod nga gingharian anaa sa umaabut — ni ania kini karon sama sa gipakita ni Marcos:
47 Ug kung ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa pagpakasala, lugita; Mas maayo pa nga
ikaw mosulod sa gingharian sa Dios nga adunay usa ka mata, kay sa adunay duha ka mata, nga
igatugyan ... (Marcos 9:47).
23Si Jesus mitan-aw sa libut ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud alang sa mga adunay mga
bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" Ug ang mga tinun-an nahibulong sa iyang mga pulong.
Apan si Jesus mitubag pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, lisud alang sa mga nagasalig sa mga
bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! 25Kay labi pang kasayon alang sa usa ka kamelyo nga
molusot sa mata sa dagum kay sa usa ka adunahan nga pagsulod sa gingharian sa Dios ”(Marcos 10:
23-25).
25 Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, dili na ako moinom sa bunga sa ubas hangtod sa adlaw nga pag inum ko kini nga bag-o sa gingharian sa Dios ”(Marcos 14:25).
43 Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka prominente nga myembro sa konseho, nga naghulat sa paghari
sa Dios, nag-abut ug nagmaisogon… (Marcos 15:43).
Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian dili karon bahin niining kalibutan karon:
36 Si Jesus mitubag: Ang akong gingharian dili iya sa kalibutan. Kung ang Akong gingharian dinhi sa
kalibutan, nakig-away ang akong mga sulugoon, aron dili ako itugyan sa mga Judio; apan karon ang
akong gingharian dili gikan dinhi ”(Juan 18:36).
Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian moabut human Siya mobalik ingon Hari niini:
31 "Inig-abut sa Anak sa Tawo sa Iyang himaya, ug ang tanang balaang mga anghel uban Kaniya, nan
siya molingkod sa trono sa Iyang himaya. 32Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa atubangan
niya, ug pagabulagbulag sila sa usa’g-usa, ingon nga gibahinbahin sa usa ka magbalantay ang iyang
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mga karnero gikan sa mga kanding. 33Ug igabutang niya ang mga carnero sa iyang too, apan ang mga
kanding sa wala. 34Unya ang Hari magaingon sa iyang tuo nga kamot, 'Umari ka, ikaw nga
gipanalanginan sa akong Amahan, panunda ang gingharian nga giandam kanimo gikan sa katukuran
sa kalibutan (Mateo 25: 31-34).
Tungod kay ang Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita og usa ka tinuod nga utopia hangtod
nga natapos na kini. Tungod kay ang kadaghanan wala makasabut sa gingharian sa Dios, napakyas sila
sa pagsabut kung giunsa ang Iyang mahigugmaon nga gobyerno naglihok.
Ang Gingharian sa Dios dili moabut "hangtud ang kahingpitan sa mga Hentil moabut" (Roma 11:25) ug wala pa kini nahinabo.
Unsa ang giingon ni Jesus nga ang gingharian sama?
Naghatag si Jesus og pipila ka mga pagpatin-aw kon unsa ang Gingharian sa Diyos:
26Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga nagsabwag ug binhi sa yuta,
27ug matulog sa gabii ug mobangon sa maadlaw, ug ang binhi moturok ug motubo, siya mismo wala
masayud. 28Kay ang yuta nagapamunga ra: ang nahauna ang sabad, unya ang ulo, pagkahuman ang
bug-os nga lugas sa ulo. 29Apan kung mahinog na ang lugas, gilayon gilibot niya ang galab kay ang ani
miabot na ”(Marcos 4: 26-29).
18Unya siya miingon, "Sama sa unsa ang gingharian sa Dios? Ug unsa ang itanding ko? Kini sama sa
usa ka liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gibutang niya sa iyang tanaman; ug kini mitubo
ug nahimo nga usa ka dako nga kahoy, ug ang mga langgam sa kahanginan nanagtubo sa mga sanga
niini. 20Ug usab siya miingon, "Sa unsa ko itanding ang gingharian sa Dios? 21 Kini sama sa lebadura,
nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa tulo ka takus nga harina hangtud kini tanan nagpatubo
”(Lucas 13: 18-21).
Kini nga mga sambingay nagsugyot, sa una, gamay ra ang Gingharian sa Dios, apan mahimong dako.
Girekord usab ni Lucas:
29 Magagikan sila gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug habagatan, ug manglingkod sa
gingharian sa Dios (Lucas 13:29).
Sa ingon, ang Gingharian sa Diyos adunay mga tawo gikan sa tibuuk kalibutan. WALA kini limitado sa
mga adunay katigulangan sa mga Israelite o piho nga mga etnikong grupo. Ang mga tawo, gikan sa
tanan, manglingkod sa kini nga gingharian.
Lucas 17 ug ang Gingharian
Ang Lucas 17: 20-21 naglibog sa pipila. Apan sa wala pa kini mahitabo, timan-i nga ang mga tawo
mokaon sa Gingharian sa Dios:
15 "Bulahan siya nga mokaon ug tinapay sa gingharian sa Dios!" (Lucas 14:15).
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Sanglit ang mga tawo (sa umaabot) mokaon sa Gingharian sa Dios, dili lang kini usa ka butang nga
gibutang sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga sayup / sayup sa Lucas 17:21 nga
nagsugyot kung dili.
Ang hubad ni Moffatt sa Lucas 17: 20-21 mahimong makatabang sa pipila nga makasabut:
20 Sa pagpangutana sa mga Pariseo kung kanus-a ang Pagmando sa Diyos, gitubag niya sila, “Ang
Pagdumala sa Dios dili pa moabut samtang naglaom ka nga makita kini; 21 Wala’y magaingon, 'Ania
na' o 'Anaa', kay ang Paghari sa Dios naa na sa imong taliwala. "(Lucas 17: 20-21, Moffatt; tan-awa
usab ang hubad sa NASB ug ESV)
Hinumdumi nga si Jesus nakigsulti sa wala mabag-o, kalibutanon, ug salingkapaw nga mga Fariseo. Si
Jesus “mitubag kanila,” - ang mga Pariseo ang nangutana kang Jesus. Sila nagdumili sa pag-ila Kaniya.
Naa ba sila sa SIMBAHAN? Dili!
Si Jesus wala usab maghisgot bahin sa usa ka simbahan nga hapit na maorganisar. Ni naghisgot Siya
bahin sa mga pagbati sa hunahuna o kasingkasing.
Si Hesus nagsulti bahin sa Iyang KINABUHI! Ang mga Fariseo wala mangutana Kaniya bahin sa usa ka
simbahan. Wala nila nahibal-an ang bisan unsang simbahan sa Bag-ong Tugon nga magsugod. Wala
sila gipangutana bahin sa usa ka klase nga matahum nga pagbati.
Kung ang usa naghunahuna nga ang Gingharian sa Diyos mao ang SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa
Diyos “naa sa sulod” ang mga Pariseo - ang SIMBAHAN ba sa sulod sa mga Pariseo? Dayag nga dili!
Ang ingon nga konklusyon labi ka kataw-anan dili ba? Bisan kung ang pipila nga mga hubad sa
Protestante naghubad bahin sa Lucas 17:21 ingon nga "ang Gingharian sa Dios" naa sa sulod nimo
"(NKJV / KJV), bisan ang Katoliko nga Bag-ong Jerusalem nga Bibliya tama nga gihubad nga" ang
gingharian sa Dios naa sa imong taliwala. "
Si Jesus usa sa taliwala, sa taliwala, sa mga Pariseo. Karon, ang mga Fariseo naghunahuna
nga sila nagpaabut sa Gingharian sa Dios. Apan nahibal-an nila kini. Gipasabut ni Jesus nga
dili kini usa ka lokal, o limitado nga Gingharian alang sa mga Judio lamang, ingon sa ilang
gihunahuna (o usa ka simbahan nga gituohan sa uban karon). Ang Gingharian sa Diyos dili
lang usa sa daghang mga tawo ug makita nga mga gingharian nga mahimong itudlo o
makita, ug ingnon nga, “Ania na, dinhi”; o "kana ang Gingharian, didto."
Si Jesus, Mismo, natawo aron mahimong Hari sa kana nga Gingharian, ingon sa yan o
niyang gisulti kang Pilato (Juan 18: 36-37). Hibal-i nga ang Bibliya gigamit ang mga termino
nga "hari" ug "gingharian" nga managsama (e.g. Daniel 7: 17-18,23). ANG HARI sa
umaabot nga Gingharian sa Diyos kaniadto, kaniadto ug didto, nga nagtindog tupad sa
mga Fariseo. Apan dili nila Siya mailhan ingon ilang hari (Juan 19:21). Kung Siya mobalik,
isalikway siya sa kalibutan (Pinadayag 19:19).
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Nagpadayon si Jesus, sa mga musunud nga bersikulo sa Lucas 17, aron ihulagway ang
Iyang ikaduhang pag-anhi, kung ang Gingharian sa Dios maggahom sa TANAN NGA YUTA
(magpadayon sa Moffatt alang sa pagkamakanunayon sa kini nga kapitulo):
22 Miingon siya sa iyang mga tinon-an, "Moabut ang mga adlaw nga kamo mangandoy ug
walay pulos nga adunay bisan usa ka adlaw sa Anak sa tawo. 23 Ang mga tawo moingon,
'Ania ra siya!' 'Tan-awa, atua na siya!' apan ayaw paggula o pag-agpas kanila, 24 kay sama
sa kilat nga nagsidlak gikan sa usa ka bahin sa langit hangtod sa lain, ingon usab ang Anak
sa tawo sa iyang adlaw. 25 Apan kinahanglan una siya molahutay sa daghang pag-antos ug
isalikway sa karon nga henerasyon. (Lucas 17: 22-25, Moffatt)
Gihisgutan ni Jesus ang pagkidlap sa kilat, sama sa Mateo 24: 27-31, nga naghulagway sa
Iyang ikaduhang pag-anhi sa RULE sa tibuuk kalibutan. Wala giingon ni Jesus nga ang Iyang
mga tawo dili na makakita Kaniya kung Siya mobalik.
Ang mga tawo dili moila Kaniya ingon ilang Hari (Pinadayag 11:15) ug makig-away batok
Kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang maghunahuna nga si Jesus nagrepresentar sa
Antikristo.Jesus wala nag-ingon nga ang Gingharian sa Dios naa sa sulod sa mga Pariseo —
Gisultihan niya sila sa ubang dapit nga dili sila moadto sa Gingharian tungod sa ilang
pagkasalingkapaw (Mateo 23: 13-14). Dili usab giingon ni Jesus nga ang Simbahan mao ang
Gingharian.
Ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga mahimo’g mapalipay ang mga tawo sa usa ka
adlaw - sama sa pagkabanhaw sa mga matarong! Bisan pa, bisan si Abraham ug ang uban
pang mga patriarka wala pa (cf. Hebreohanon 11: 13-40).
Nahibal-an sa mga tinon-an nga ang Gingharian sa Dios wala sa sulod nila mismo, ug
kinahanglan nga kini makita sama sa mosunod, nga gisundan sa Lucas 17:21, gipakita:
11Karon sa nakadungog sila niining mga butanga, nagsulti siya ug lain nga sambingay,
tungod kay haduol siya sa Jerusalem ug tungod kay gihunahuna nila nga ang gingharian sa
Dios moabut dayon (Lucas 19:11).
Ang Gingharian tin-aw sa umaabot
Paano mo mahibal-an kung malapit na ang Ginharian? Isip bahin sa pagtubag sa
pangutana, gilista ni Jesus ang matagnaon nga mga panghitabo (Lucas 21: 8-28) ug dayon
nagtudlo:
29Tan-awa ang kahoy nga higuera, ug ang tanan nga mga kahoy. 30Karon inigtubo na nila,
makita na ug nahibal-an na ninyo nga hapit na ang ting-init. 31Busa ikaw usab, sa diha nga
makita nimo nga nagakahitabo kini, hibaloi nga ang gingharian sa Dios haduol na (Lucas
21: 29-31).
Gusto ni Jesus nga ang Iyang mga katawhan nga magsunod sa matagnaong mga
panghitabo aron mahibal-an kung kanus-a moabut ang Gingharian. Si Jesus sa ubang lugar
nagsulti sa Iyang mga tawo nga magbantay ug magpamati sa matagnaon nga mga

12

panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13: 33-37). Bisan pa sa mga pulong ni Jesus, daghang
diskwento nga nagtan-aw sa mga panghitabo sa kalibutan nga may kalabutan sa matagna.
Sa Lucas 22 ug 23, gipakita usab ni Jesus nga ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga
matuman sa umaabot nga panahon nga Siya nagtudlo:
15 “Sa akong pangandoy nga gusto ko mokaon sa Paskuwa uban nimo sa wala pa ako magantus; 16Kay sultihan ko kamo, dili na ako mokaon niini hangtod nga matuman kini sa
gingharian sa Dios. ”17Unya gikuha niya ang kopa, nagpasalamat, ug miingon," Kuhaa kini
ug ibahinbahin sa inyong mga kaugalingon; 18Kay sultihan ko ikaw, dili ako moinom sa
bunga sa ubas hangtod moabut ang gingharian sa Dios ”(Lucas 22: 15-18).
39 Apan usa sa mga daotan nga gilansang sa krus uban kaniya ang nagpasipala kaniya ug
siya miingon, "Kung ikaw ang Mesiyas, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa usab
kami." 40 Ug gibadlong siya sa iyang kauban ug giingnan siya, "Dili ba ikaw usab? nahadlok
sa Diyos? Kay ikaw usab anaa sa pagkondenar uban kaniya. 41 Ug kami makatarunganon,
tungod kay kita takus, tungod kay kita gibalusan sumala sa atong nabuhat, apan wala’y
kadaut nga nahimo sa usa ka tawo. ”42 Ug siya miingon kang Jesus," Ginoo ko, hinumdumi
ako sa imong pagsulod. ang imong Gingharian. "43Apan si Jesus miingon kaniya," Amen,
sultihan ko ikaw nga karon ikaw makauban nako sa Paraiso. "(Lucas 23: 39-43, Aramaic sa
Plain English)
Ang Gingharian sa Dios wala moabut sa dayon nga gipatay si Jesus sama sa gipakita
kanamo ni Marcos ug Lucas:
43Joseph nga taga-Arimatea, usa ka prominente nga myembro sa konseho, nga naghulat
sa paghari sa Dios, nag-abut ug nagmaisogon… (Marcos 15:43).
51Siya gikan sa Arimathea, usa ka lungsod sa mga Judio, nga siya usab naghulat sa
gingharian sa Dios (Lucas 23:51).
Pagkahuman sa pagkabanhaw (1 Mga Taga-Corinto 15: 50-55) nga ang mga Kristiyanos
ipakatawo pag-usab aron makapahimus sa Gingharian sa Dios, ingon sa gitala ni Juan:
3Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako
kanimo, gawas kung ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa
Dios." 4Niingon si Nicodemus, "Sa unsang paagi matawo ang tawo nga tigulang na?
Makasulod ba siya sa ikaduhang panahon sa tagoangkan sa iyang inahan ug matawo? ”5Si
Jesus mitubag," Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung
adunay usa nga natawo sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios
(Juan 3: 3). 5).
Ang mga tawo ra sa Diyos ang makakita sa labing katapusan nga milenyal nga Gingharian
sa Dios.
Karon palihug dugang nga sabton nga human mabanhaw si Jesus, nagtudlo na usab Siya
bahin sa Gingharian sa Dios:
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3 Gipakita niya ang Iyang Kaugalingon nga buhi human sa Iyang pag-antus pinaagi sa
daghang dili mamatikdan nga mga ebidensya, nga nakita nila sa mga kap-atan ka adlaw ug
pagsulti sa mga butang kalabut sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 1: 3).
Ang una ug katapusan nga mga sermon nga gihatag ni Jesus bahin sa Gingharian sa Dios! Si Jesus
mianhi ingon ang sinugo aron magtudlo bahin sa kana nga Gingharian.
Gisulat usab ni Jesus si Apostol Juan bahin sa milenyal nga Gingharian sa Dios nga dinhi sa yuta.
Hinumdumi kung unsa ang Iyang gisulat ni Juan:
4 Nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo alang sa ilang pagsaksi kang Jesus ug sa
pulong sa Dios, nga wala magsimba sa mananap o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang
marka sa ilang agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nabuhi ug naghari kauban ni Kristo sa usa ka libo
ka tuig (Pinadayag 20: 4).
Ang unang mga Kristiano nagtudlo nga ang milenyal nga Gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan ug
pulihan ang mga gobyerno sa kalibutan ingon nga gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).
Ngano, kung ang Gingharian sa Dios hinungdanon kaayo, wala kaayo kadungog sa kadaghanan bahin
niini?
Sa bahin tungod kay gitawag kini ni Jesus nga usa ka misteryo:
11 Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang pagkahibalo sa tinago sa gingharian sa Dios; apan sa
mga atua sa gawas, ang tanan nga mga butang moabut sa mga sambingay (Marcos 4:11).
Bisan karon ang tinuud nga Gingharian sa Dios usa ka misteryo sa kadaghanan sama sa plano sa Diyos
(tan-awa usab ang among libre nga libro, online sa www.ccog.org nga giulohan: ANG PAGSIMBA SA
PLANO SA DIYOS Ngano nga Gibuhat ka sa Dios? ?).
Hunahunaa, usab, nga giingon ni Jesus nga ang katapusan (sa panahon) moabut (sa dili madugay)
PAGKATAPOS ang ebanghelyo sa gingharian gimantala sa tibuuk kalibutan ingon usa ka SAKSI:

14 Ug kini nga Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuuk kalibutan ingon usa ka saksi sa
tanan nga mga nasud, ug unya moabut ang katapusan (Mateo 24:14).

Ang pagpahayag sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios hinungdanon ug kinahanglan nga
matuman sa niining mga panahon sa katapusan. Usa kini ka "maayong mensahe" tungod kay
naghatag kini sa tinuud nga paglaum sa mga sakit sa katawhan, bisan kung unsa ang itudlo sa mga
lider sa politika.
Kung imong hunahunaon ang mga pulong ni Jesus, kinahanglan nga klaro ang tinuod nga
Kristuhanon nga iglesya kinahanglan ipahayag ang maayong balita sa gingharian karon. Kini
kinahanglan ang labing una nga prayoridad sa Simbahan. Ug aron mahimo kini sa hustong paagi,
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daghang mga sinultian ang kinahanglan magamit.Kini mao ang gipaningkamutan nga buhaton sa
Simbahan nga Simbahan. Ug mao nga ngano nga kini nga librarya gihubad sa daghang mga sinultian.
Si Jesus nagtudlo sa kadaghanan DILI modawat sa Iyang paagi:
13 “Sumulod agi sa pultahan nga masigpit; kay haluag ang ganghaan ug halapad ang dalan nga
padulong sa pagkalaglag, ug adunay daghan nga mosulod niini. 14 Kay ang pultahan masigpit ug lisud
ang agianan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang nakakaplag niini. (Mateo 7: 13-14)
Ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios nagdala ngadto sa kinabuhi!
Makapainteres nga hinumdoman nga bisan ang kadaghanan sa mga nag-angkon nga mga Kristiyano
ingon wala mahunahuna nga ang gipasabut ni Kristo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa
Gingharian sa Dios, ang mga sekular nga teologo ug mga istoryador kanunay nga nakasabut nga kini
ang gitudlo sa Bibliya.
Bisan pa, si Jesus, Mismo, nagpaabut sa Iyang mga disipulo nga tudloan ang ebanghelyo sa Gingharian
sa Dios (Lucas 9: 2,60). Tungod kay ang umaabot nga gingharian ibase sa mga balaod sa Dios, magdala
kini og kalinaw ug kauswagan — ug ang pagsunod sa mga balaod sa kini nga edad modala ngadto sa
tinuod nga kalinaw (Salmo 119: 165; Efeso 2:15).
Ug kining maayong balita sa gingharian nahibal-an sa mga kasulatan sa Daang Tugon.

3. Nailhan ba ang Gingharian sa Daang Tugon?
Ang una ug katapusan nga natala nga sermon ni Jesus nag-apil sa pagpahayag sa ebanghelyo sa
Gingharian sa Dios (Marcos 1: 14-15; Buhat 1: 3).
Ang gingharian sa Dios usa ka butang nga kinahanglan nahibal-an sa mga Judio sa panahon ni Jesus
ingon nga nahisgutan sa ilang mga kasulatan, nga karon gitawag naton nga Daang Tugon.
Si Daniel Nagtudlo Bahin sa Gingharian
Si propeta Daniel nagsulat:
40 Ug ang ikaupat nga gingharian mahimong lig-on sama sa puthaw, tungod kay ang puthaw
magadugmok ug maguba ang tanan; ug sama sa puthaw nga nagdugmok, kanang gingharian
mahugno ug madugmok ang tanan. 41 Samtang nakita nimo ang mga tiil ug tiil, usa ka bahin sa
yutang kolonon ug usa ka bahin nga puthaw, ang gingharian mabahin; bisan pa ang kusog sa puthaw
naa sa sulod niini, sama sa imong nakita nga ang puthaw gisagol sa seramik nga yutang-kulonon. 42
Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil sa usa ka bahin nga puthaw ug usa ka bahin nga yutang kolonon,
mao nga ang gingharian mahimong lig-on ug usa ka bahin usab maguba. 43 Ingon sa imong nakita nga
puthaw nga gisagol sa yutang kulonon, sila magsagol sa binhi sa mga tawo; apan sila dili managsama
sa usa'g usa, ingon nga ang puthaw dili makasagol sa yutang kolonon. 44 Ug sa mga adlaw niining
mga haria, ang Dios sa langit magapatindog usa ka gingharian nga dili gayud malaglag; ug ang
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gingharian dili ibilin sa ubang katawhan; kini magadugmok ug magaut-ut sa tanan niini nga mga
gingharian, ug kini molungtad sa dayon (Daniel 2: 40-44).
18 Apan ang mga santos sa Labing Halangdon makadawat sa gingharian, ug manag-iya sa gingharian
hangtod sa kahangturan. ' (Daniel 7:18).
21 “Nagtan-aw ako; ug ang sama nga sungay nga nakiggubat batok sa mga santos, ug nakabuntog
batok kanila, 22 hangtod miabot ang Karaan sa mga Adlaw, ug gihukman ang hukom sa mga balaan sa
Labing Halangdon, ug miabot ang panahon nga ang mga santos makapanag -iya sa gingharian . (Daniel
7: 21-22)
Gikan sa Daniel, nahibal-an naton nga moabut ang panahon nga dulaon sa Gingharian sa Dios ang
mga gingharian sa kalibutan ug magpadayon hangtod sa kahangturan. Nahibal-an usab naton nga ang
mga santos adunay bahin sa pagdawat niini nga gingharian.
Daghang bahin sa mga panagna ni Daniel alang sa atong panahon sa ika-21 siglo.
Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:
12Ang napulo ka mga sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari nga wala pa makadawat
bisan usa ka gingharian, apan nakadawat sila nga awtoridad sa usa ka oras ingon nga mga hari kauban
ang mananap. Kini adunay usa ka hunahuna, ug igahatag nila ang ilang gahum ug pagbulot-an sa
mananap. 14 Makiggubat kini sila sa Kordero, ug pagadaugon sila sa Kordero, kay siya ang Ginoo sa
mga ginoo ug Hari sa mga hari; ug ang mga kauban niya gitawag, gipili, ug kasaligan. ”(Pinadayag 17:
12-14)
Mao nga, nakita naton sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay katapusan nga yutan-on
nga gingharian nga adunay napulo ka bahin ug pagalaglagon kini sa Dios ug ipahimutang ang Iyang
gingharian.
Si Isaias Nagtudlo Bahin sa Gingharian
Gidasig sa Dios si Isaias sa pagsulat bahin sa una nga bahin sa Gingharian sa Dios, usa ka
libo ka tuig nga paghari nga nailhan nga milenyo, niining paagiha:
1Ang adunay mogula nga usa ka Rod gikan sa punoan ni Isai, ug usa ka Sanga nga mogula
gikan sa iyang mga gamot. 2 Ang Espiritu sa Ginoo magpabilin kaniya, ang Espiritu sa
kinaadman ug salabutan, Ang Espiritu sa tambag ug kusog, Ang Espiritu sa kahibalo ug sa
pagkahadlok sa Ginoo.
3 Ang iyang kahimut-an nahadlok sa Ginoo, ug dili siya mohukom pinaagi sa mga mata sa
iyang mga mata, ni maghukom pinaagi sa pagpamati sa iyang mga igdulungog; 4 Apan
uban sa pagkamatarung siya magahukom sa mga kabus, ug magahukom sa katul-id
tungod sa mga maaghup sa yuta: hampakon niya ang yuta pinaagi sa sungkod sa iyang
baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang pagapatyon ang mga dautan. 5
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Ang pagkamatarong mao ang bakus sa iyang hawak, ug ang pagkamatinud-anon ang bakus
sa iyang hawak.
6 "Ang lobo usab mopuyo uban ang nating karnero, ang leopardo mohigda uban ang nati
nga kanding, Ang nating baka ug ang batan-ong leon ug ang mga nagkadunot nga
managsama; ug usa ka gamay nga bata mogiya kanila. 7 Ang baka ug oso mokutkot, ang
ilang mga nati managhigda, ug ang leon mokaon sa dagami sama sa baka. 8 Ang bata nga
nagpasuso magdula sa lungag sa kobra, ug ang bata nga gilutas ibutang ang iyang kamot sa
langub sa bitin. 9 Dili nila pasakitan o maguba sa tanan ko nga bukid nga balaan, kay ang
yuta mapuno sa kasayuran sa Ginoo Ingon nga ang mga tubig nagatabon sa dagat.
10 "Ug nianang adlawa adunay usa ka Gamut ni Isai, nga mobarug ingon nga bandila sa
mga katawhan; kay ang mga Hentil mangita kaniya, ug ang Iyang kapahulayan
mahimayaon." (Isaias 11: 1-10)
Ang hinungdan nga akong gihisgotan kini ang una nga bahin o una nga hugna sa
Gingharian sa Dios, mao kini ang panahon diin kini mahimong pisikal (sa wala pa ang
panahon nga ang balaang lungsod, ang Bag-ong Jerusalem nanaog gikan sa langit,
Pinadayag 21) ug molungtad usa ka libo ka tuig. Gikumpirma ni Isaias ang pisikal nga
aspeto sa kini nga bahin sa diha nga siya nagpadayon sa:
11 Ug mahinabo nianang adlawa nga ang Ginoo magbutang sa iyang kamot pag-usab sa
ikaduhang higayon aron mabawi ang salin sa iyang katawhan nga nahabilin, gikan sa Asiria
ug Egypt, Gikan sa Pathros ug Cush, Gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamath ug sa mga
isla sa ang dagat.
12 Magpatindog siya usa ka bandila alang sa mga nasud, ug tigumon ang mga sinalikway sa
Israel, ug tigumon ang mga nagkatibulaag sa JudaPagkatapos sa upat ka mga suok sa yuta.
13 Ingon usab ang kasina sa Ephraim mawala, ug ang mga kaaway sa Juda pagalaglagon:
ang Ephraim dili masina sa Juda, ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim. 14 Apan sila
manglupad sa abaga sa mga Filistehanon padulong sa kasadpan, sa tingub ilang kuhaon
ang mga tawo sa Sidlakan, igabutang nila ang ilang kamot sa Edom ug Moab, ug ang mga
anak sa Ammon magasugot kanila. 15 Pagalaglagon sa Ginoo ang dila sa Dagat sa Egipto:
pinaagi sa kusog nga hangin iyang igauyog ang iyang kumo sa Suba, ug hampakon kini sa
pito ka mga sapa, ug pagatabokon sa mga tawo ang dry-shod. 16 Adunay usa ka agianan
alang sa salin sa iyang katawhanAng mahabilin gikan sa Asiria, sama sa Israel sa adlaw nga
siya migawas gikan sa yuta sa Ehipto. (Isaias 11: 11-16)
Si Isaias dinasig usab sa pagsulat:
2 Karon kini mahinabo sa ulahing mga adlawMga bukid sa balay sa GinuoMatukod sa
ibabaw sa mga bukid, ug igatuboy sa ibabaw sa mga bungtod; Ug ang tanan nga mga kanas
nga magapaagay.3 Daghang mga tawo ang moanhi ug moingon "Umari kamo, ug
manungas kita sa bukid sa Ginoo, sa balay sa Dios ni Jacob; tudloan kita niya sa iyang mga
dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga agianan." Kay gikan sa Sion mogula ang balaod. Ug
ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem.4 Magahukom siya sa taliwala sa mga nasud, ug
badlongon ang daghang mga tawo: Ilang ibunal ang ilang mga pinuti sa mga punta sa daro,
ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab; Ang nasud dili na mobakyaw sa espada batok
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sa nasud, ni makakat-on pa sila sa gubat. ... 11 Ang mapahitas-ong panan-aw sa tawo
igapaubos, Ang pagkamapahitas-on sa mga tawo pagayukbo, ug ang Ginoo ra ang igatuboy
nianang adlawa. (Isaias 2: 2-4,11)
Sa ingon, kini usa ka utopian nga panahon sa kalinaw sa kalibutan. Sa katapusan, kini
mahimo hangtod sa kahangturan, uban si Jesus nagmando. Pinasukad sa lainlaing mga
kasulatan (Salmo 90: 4; 92: 1; Isaias 2:11; Oseas 6: 2), gitudlo sa Hudiyadong Talmud nga
kini molungtad sa 1,000 ka tuig (ang Babilonyanhon nga Talmud: Tractate Sanhedrin Folio
97a).
Gidasig si Isaias sa pagsulat usab sa mga musunud:
6 Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato gihatag ang usa ka Anak; Ug ang
kagamhanan anha sa Iyang abaga. Ug ang Iyang ngalan tawgon nga Kahibulongan,
Magtatambag, Makagagahum nga Dios, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa
Pakigdait. 7 Sa pagdako sa Iyang gobyerno ug kalinaw wala’y katapusan, sa trono ni David
ug sa iyang gingharian, aron ipahimutang kini ug mapahimutang uban ang paghukom ug
hustisya gikan sa panahon sa karon, bisan hangtod sa kahangturan. Ang kakugi sa Ginoo
nga Makagagahom ang magahimo sini. (Isaias 9: 6-7)
Matikdi nga giingon ni Isaias nga si Jesus moanhi ug magtukod usa ka gingharian nga
adunay usa ka gobyerno. Bisan pa daghang mga nag-angkon nga si Kristo mikutlo sa kini
nga tudling, labi na sa Disyembre matag tuig, sila labi nga dili mamatikdan nga kini nga
pagpanagna labaw pa sa kamatuoran nga matawo si Jesus. Gipakita sa Bibliya nga ang
Gingharian sa Diyos adunay usa ka gobyerno nga adunay mga balaod bahin sa mga sakop,
ug si Jesus ang magbuot niini. Si Isaias, Daniel, ug uban pa nanagna niini.
Ang mga balaod sa Dios mao ang paagi sa gugma (Mateo 22: 37-40; Juan 15:10) ug ang
Gingharian sa Dios pagahari pinasikad sa mga balaod. Mao nga ang Gingharian sa Dios,
bisan kung giunsa kini sa kadaghanan sa kalibutan, ipasukad sa gugma.
Mga Salmo ug Labi pa
Dili lang Daniel ug Isaias ang giinspirar sa Diyos sa pagsulat bahin sa umaabot nga Gingharian sa Diyos.
Gidasig si Ezequiel nga isulat nga kadtong sa mga tribo sa Israel (dili lang ang mga Judeo) nga
nagkatibulaag sa panahon sa Dakong Pagsakit pagapundukon sa gingharian sa milenyal:
17 Busa isulti mo kini: Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios: Tigumon ko ikaw gikan sa mga
katawohan, tigumon ko ikaw gikan sa mga yuta diin ikaw nagkatibulaag, ug igahatag ko kanimo ang
yuta sa Israel. '' 18 Ug sila mangadto didto. ug kuhaon nila ang tanan nga makaluod nga mga butang
ug ang tanan nga mga dulumtanan gikan didto. 19 Unya hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing , ug
igabutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug kuhaon ang batoon nga kasingkasing gikan
sa ilang unod, ug hatagan sila ug usa ka kasingkasing nga unod, 20 aron sila managlakaw sa akong
kabalaoran ug managbantay sa akong mga tulomanon ug buhata sila; ug sila mahimo nga akong
katawohan, ug ako mahimo nga ilang Dios. 21 Apan alang niadtong kansang kasingkasing nagasunod
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sa tinguha sa ilang mga dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga dulumtanan, igauli ko ang ilang
mga buhat sa ilang kaugalingon nga mga ulo, nagaingon ang Ginoong Dios. (Ezequiel 11: 17-21)
Ang mga kaliwatan sa mga tribo sa Israel dili na magkatibulaag, apan mosunod sa mga lagda sa Dios
ug mohunong sa pagkaon sa mga dulumtanan nga mga butang (Levitico 11; Deuteronomio 14).
Matikdi ang mosunud sa Mga Salmo bahin sa maayong balita sa gingharian sa Diyos:
27 Ang tanan nga mga kinatumyan sa kalibutanSi nahinumdum ug bumalik sa Ginoo, ug ang tanan
nga mga kabanayan sa mga kanasuranSila magsimba sa Imong atubangan. 28 Kay ang gingharian iya
sa Ginoo, ug nagmando siya sa kanasoran. (Mga Salmo 22: 27-28)
6 Ang imong trono, O Dios, hangtod sa kahangturan: ang setro sa pagkamatarong mao ang setro sa
imong gingharian. (Salmo 45: 6)
1Paghimo kamo ug usa ka bag-ong alawiton alang sa Ginoo, manag-awit kamo sa Ginoo, tibook nga
yuta. 2 Pag-awit kang Jehova, dayegon ang iyang ngalan: Isangyaw ang maayong balita sa Iyang
kaluwasan matag adlaw. 3 Ipahayag ang iyang himaya sa mga nasud, Ang iyang mga katingalahan sa
tanang mga katawohan. (Mga Salmo 96: 1-3; usab cf. 1 Cronicas 16: 23-24)
10 Ang tanan nimong mga buhat magadayeg kanimo, O Ginoo, ug ang imong mga balaan manalangin
kanimo. 11 Igasulti nila ang himaya sa imong gingharian, Ug igasulti ang imong gahum, aron ipahibalo
sa mga anak sa mga tawo ang iyang mga gamhanang buhat, ug ang mahimayaong pagkahalangdon sa
iyang gingharian. 13 Ang imong gingharian usa ka gingharian nga walay katapusan, ug ang imong
dominio nagapadayon sa tanan nga mga kaliwatan. (Salmo 145: 10-13)
Ang lainlaing mga magsusulat sa Daang Tugon nagsulat usab bahin sa mga aspeto sa gingharian (e.g.
Ezequiel 20:33; Obadiah 21; Miqueas 4: 7).
Mao nga, sa dihang gisugdan ni Jesus ang pagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios, ang Iyang
diha-diha nga mamiminaw adunay kahanas sa panguna nga konsepto.

4. Gitudlo ba sa mga Apostol ang Ebanghelyo sa Gingharian?
Samtang daghan ang naglihok sama sa ebanghelyo mao ra ang maayong balita bahin sa tawo ni Jesus,
ang katinuud mao ang gitudlo sa mga sumusunod ni Jesus sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Kana
ang mensahe nga gidala ni Jesus.
Gintudluan ni Pablo ang Ginharian sang Dios
Si Apostol Pablo nagsulat bahin sa Gingharian sa Dios ug ni Jesus:
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8 Ug misulod siya sa sinagoga ug nagsulti nga maisugon sa tulo ka bulan, nga nangatarungan ug
nakombinsir bahin sa mga butang sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 19: 8).
25 Ug sa pagkatinuod, karon nahibal-an ko nga kamong tanan, nga akong gisangyawan nga nagwali sa
gingharian sa Dios (Buhat 20:25).
23 Ug sa natudlo nila siya usa ka adlaw, daghan ang nangadto kaniya sa iyang gipuy-an, nga iyang
gipatin-aw ug tinuud nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios, nga nagdani kanila bahin kang Jesus
gikan sa Balaod ni Moises ug sa mga Manalagna, gikan sa buntag hangtod sa gabii. … 31Pagtudlo sa
gingharian sa Dios ug pagtudlo sa mga butang nga may kalabutan sa Ginoong Hesu-Kristo sa bug-os
nga pagsalig, wala’y nagdili kaniya (Mga Buhat 28: 23,31).
Timan-i nga ang Gingharian sa Dios dili lang bahin kang Jesus (bisan kung Siya usa ka bahin niini),
ingon nga gitudlo usab ni Pablo bahin kang Jesus nga lahi gikan sa iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa
Diyos.
Gitawag usab kini ni Pablo nga Maayong Balita sa Dios, apan kana ang Maayong Balita sa Gingharian
sa Dios.
9 ... giwali namon kanimo ang ebanghelyo sa Dios ... aron ikaw maglakaw nga takus sa Dios nga
nagtawag kanimo sa iyang kaugalingon nga gingharian ug himaya. (1 Tesalonica 2: 9,12)
Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo ni Cristo (Roma 1:16). Ang "maayong mensahe" ni Jesus,
ang mensahe nga Iyang gitudlo.
Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo bahin sa tawo ni Jesukristo o bahin sa kaugalingon
nga kaluwasan. Giingon ni Pablo nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod ni Jesus, sa Iyang
pagbalik, ug paghukom sa Dios:
6 ... Ang Diyos nga magbalos uban ang kasamok sa mga nagubot kanimo, 7 ug hatagan ka niya nga
nagubot uban kanamo sa dihang gipadayag ang Ginoong Jesus gikan sa langit kauban ang iyang mga
gamhanang mga anghel, 8 sa nagdilaab nga kalayo nga nanimalos sa mga wala nakaila sa Diyos, ug sa
mga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9 Sila pagasilutan uban ang
walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa presensya sa Ginoo ug gikan sa himaya sa Iyang gahum, 10
sa pag-abut niya, nianang adlawa, aron pagahimayaon sa Iyang mga santos ug pagadayegon sa tanan
nga motuo, tungod sa among pagpamatuod sa taliwala ninyo gituohan (2 Tesalonica 1: 6-10).
Gipakita sa Bag-ong Tugon nga ang gingharian usa ka butang nga atong madawat, dili nga sa
pagkakaron kita nakakuha niini:
28 nakadawat kita usa ka gingharian nga dili matarug (Hebreohanon 12:28).
Mahimo naton mahangpan kag matan-aw nga mangin bahin sang Ginharian sang Dios karon, apang
wala naton ini masulud.
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Espesyal nga gipamatud-an ni Pablo nga ang usa dili hingpit nga makasulod sa Gingharian sa Diyos
ingon usa ka mortal nga tawo, kay kini pagkahuman sa pagkabanhaw:

50 Karon giingon ko, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa
Dios; ni ang pagkadunot wala makapanunod sa pagkadunot. 51Ania karon, gisultihan ko ikaw sa
usa ka tinago: Dili tanan kita matulog, apan kitang tanan mangausab— 52sa usa ka higayon, sa
usa ka pagpamilok, ug sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta pagapatunog, ug ang mga
patay pagabangonon nga dili madunot, ug kita mangausab (1 Mga Taga-Corinto 15: 50-52).

1 Nagasugo ako kanimo sa atubangan sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo, nga magahukom sa mga
buhi ug sa mga patay sa iyang pagpakita ug sa Iyang gingharian (2 Timoteo 4: 1).

Dili lang gitudlo ni Pablo, apan nga ihatag ni Jesus ang Gingharian sa Diyos nga Amahan:

20 Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimo nga una nga bunga sa mga
nangatulog. 21 Kay gikan sa usa ka tawo mianhi ang kamatayon, pinaagi sa tawo usab ang
pagkabanhaw sa mga patay. 22 Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay,
maingon man usab diha kang Cristo ang tanan mangabuhi. 23 Apan ang matag usa sa iyang
kaugalingon nga pagkasunodsunod: si Kristo ang una nga bunga, pagkahuman kadtong iya ni
Cristo sa iyang pag-abut. 24 Unya moabut ang katapusan, sa diha nga itugyan niya ang
gingharian sa Dios nga Amahan, sa diha nga tapuson na niya ang tanan nga pagmando, ug ang
tanan nga pagbulot-an ug gahum. 25 Kay kinahanglan magahari siya hangtod nga ibutang niya
ang tanan nga mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. (1 Mga Taga-Corinto 15: 20-25).

Gitudlo usab ni Pablo nga ang dili matarong (mga magbulag sa sugo) dili makapanunod sa
Gingharian sa Diyos:

9Wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa gingharian sa
Dios? Dili kamo magpalimbong. Ni ang mga makihilawason, o mga tigsimbag idolo, o mga
makihilawason, o mga bayot, o mga sodomite, 10nor nga mga kawatan, o mga dalo, o mga
palahubog, o mga mapasipalahon, o mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios
(1 Mga Taga-Corinto 6: 9-10).
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19Karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao ang: pagpanapaw, pakighilawas, kahugawan,
kaulag, 20 idolatriya, pamatasan, pagdumot, panaglalis, kasina, pagbuga sa kapungot, hinakog
nga mga ambisyon, panagsumpaki, mga erehes, 21 kasina, pagbuno, paghuboghubog,
panghimakas , ug mga susama; nga niini gisultihan ko kamo sa wala pa, ingon sa gisulti ko usab
sa kanhing panahon, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa
gingharian sa Dios (Galacia 5: 19-21).

5Kay nahibal-an mo kini nga wala makighilawas, dili mahugawan nga tawo o

ang hakog nga tawo, nga usa ka tigsimbag diyosdiyos, adunay kabilin sa gingharian ni Cristo ug
sa Dios (Mga Taga-Efeso 5: 5).

Ang Dios adunay mga sumbanan ug naghangyo sa paghinulsol gikan sa sala aron makasulod sa
Iyang gingharian. Gipasidan-an ni Apostol Pablo nga ang uban dili magtudlo nga ang ebanghelyo
ni Jesus ang tubag, apan ang lain mao:

3 Ang grasya nganha kanimo ug ang kalinaw gikan sa Diyos nga Amahan ug sa atong Ginoong
Jesu-Cristo, 4 nga naghatag sa Iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron iya kitang
luwason gikan sa karon daotan nga panahon, sumala sa kabubut-on sa atong Diyos ug Amahan,
5 kang kinsa himayaa hangtod sa kahangturan. Amen. 6 Natingala ako nga nagtalikod ka gikan
sa nagtawag kanimo sa grasya ni Cristo, sa lain nga ebanghelyo, 7 nga dili lain; apan adunay
uban nga nagubot kanimo ug gusto nga balit-aron ang ebanghelyo ni Cristo. 8 Bisan kung kami,
o usa ka anghel gikan sa langit, nagwali sa bisan kinsa nga lain nga Maayong Balita kaysa sa
among giwali kanimo, ipatunglo siya. Ingon sa among giingon kaniadto, ingon usab karon akong
iingon, nga bisan kinsa ang nagawali sa bisan unsang lain nga Maayong Balita kanimo kay sa
imong nadawat, ipatunglo siya. (Galacia 1: 3-9)

3 Apan nahadlok ako, tingali sa ingon, ingon nga gilimbongan sa bitin si Eva pinaagi sa iyang
pagkamalimbong, ingon usab ang inyong mga hunahuna madunot gikan sa kayano nga anaa
kang Cristo. 4 Kay kung siya nga moanhi magwali sa lain nga Jesus nga wala namo giwali, o kung
nakadawat ka usa ka lahi nga espiritu nga wala nimo madawat, o lain nga Maayong Balita nga
wala nimo madawat, mahimo’g maayo ang pagbaton niini! (2 Mga Taga-Corinto 11: 3-4)
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Unsa ang "lain" ug "lahi," sa tinuud bakak, ebanghelyo?

Ang mini nga ebanghelyo adunay lainlaing mga bahin.

Sa kinatibuk-an, ang bakak nga ebanghelyo mao ang motuo nga dili ka kinahanglan nga
motuman sa Dios ug sa tino maningkamot nga magkinabuhi nga tinuud sa Iyang pamaagi
samtang nag-angkon nga nakaila sa Dios (cf. Mateo 7: 21-23). Kini ang gusto nga mahimong
hinakog nga gihunahuna.

Ang bitin mihangyo kang Eva nga mahulog alang sa usa ka bakak nga ebanghelyo hapit 6000 ka
tuig ang milabay (Genesis 3) - ug ang mga tawo nagtoo nga mas nahibal-an nila ang labi pa sa
Dios ug kinahanglan magdesisyon nga maayo ug daotan alang sa ilang kaugalingon. Oo, sa pagabut ni Jesus, ang Iyang ngalan kanunay nga gilakip sa lainlaing mga bakak nga mga ebanghelyo
- ug kini nagpadayon ug magpadayon sa panahon sa katapusang Antikristo.

Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang sayup nga ebanghelyo hinungdanon nga usa ka
Gnostic / Mystic nga pagsagol sa kamatuoran ug sayup. Ang mga Gnostiko sa sukaranan nagtuo
nga ang espesyal nga kahibalo mao ang gikinahanglan aron maangkon ang espirituhanon nga
pagsabut, lakip na ang kaluwasan. Ang Gnostics nagtuo nga ang gibuhat sa unod wala’y bisan
unsa nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa mga butang sama sa Adlaw nga
Igpapahulay sa ikapitong adlaw. Usa sa mga kini nga bakak nga lider mao si Simon Magus, nga
gipasidan-an ni Apostol Pedro (Buhat 8: 18-21).

Apan dili Sayon
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Felipe nagtudloKingdom sa Dios:
5Unya milugsong si Felipe sa lungsod sa Samaria ug giwali nila si Cristo. … 12Sila mitoo kang Felipe
samtang nagwali siya sa mga butang bahin sa gingharian sa Dios… (Buhat 8: 5,12).
Apan si Jesus, si Pablo, ug ang mga tinon-an nagtudlo nga dili sayon ang pagsulod sa Gingharian sa
Dios:
24 Ug sa nakita ni Jesus nga siya nasubo kaayo, siya miingon, "Pagkalisud alang sa mga adunay mga
bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! 25 Kay labi pang masayon alang sa usa ka kamelyo ang
pag-agi sa mata sa dagum kay sa usa ka adunahan nga pagsulod sa gingharian sa Dios. "
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26 Ug ang mga nakadungog niini nag-ingon, "Nan, kinsa man diay ang arang maluwas?"
27 Apan siya miingon, "Ang mga butang nga imposible sa mga tawo mahimo sa Dios." (Lucas 18: 2427)
22 “Kinahanglan nga pinaagi sa daghang mga kagul-anan mosulod sa gingharian sa Dios” (Buhat
14:22).
3 Nagapasalamat kami kanunay sa Dios alang kaninyo, mga igsoon, tungod kay kini angay, tungod kay
ang inyong pagtuo nagatubo sa hilabihan, ug ang gugma sa matag usa kaninyo sa tanan nadugangan
sa usag usa, 4 aron kami mismo makapasigarbo kaninyo taliwala sa mga simbahan sa Diyos alang sa
imong pailub ug pagtuo sa tanan nimo nga mga paglutos ug mga kalisdanan nga imong giantos, 5 nga
gipakita nga ebidensya sa matarong nga paghukom sa Diyos, aron maisip ka nga takos sa gingharian
sa Diyos, diin nag-antos ka usab. 6 sanglit kini usa ka matarong nga butang sa Dios nga igabayad uban
ang kagul-anan sa mga nagsamok kanimo, 7 ug hatagan ka sa mga nagubot nga pahulay uban kanamo
sa dihang gipadayag ang Ginoong Jesus gikan sa langit kauban ang Iyang mga gamhanang mga anghel,
(2 Tesalonica 1: 3-7 ).
Tungod sa mga kalisdanan, pipila ra ang gitawag ug gipili sa panahon karon nga mahimong bahin niini
(Mateo 22: 1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6: 4-6). Ang uban pagatawgon sa ulahi, ingon sa gipakita sa
Bibliya nga kadtong "nga nangasayup sa espiritu makasabut, ug ang mga nagreklamo makakat-on sa
doktrina" (Isaias 29:24).
Gintudluan ni Pedro ang Ginharian
Si Apostol Pedro nagtudlo nga ang gingharian walay katapusan, ug nga ang ebanghelyo sa
Dios kinahanglan nga masunson nga gisunod o adunay paghukom:
10Busa, mga igsoon, pagtinguha nga labi ka makugihon nga masiguro ang imong pagtawag
ug pagpili, kay kung buhaton nimo kini nga mga butang dili ka gayud mahipangdol; 11Kay
sa ingon ang usa ka agianan igahatag kanimo nga madagayaon sa walay katapusang
gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo (2 Pedro 1: 10-11).
17Kay ang panahon moabut alang sa paghukom nga magsugod sa balay sa Dios; ug kung
kini magsugod una kanato, unsa man ang mahitabo sa mga wala magsunod sa Maayong
Balita sa Dios? (1 Pedro 4:17).
Ang Katapusan nga Mga Libro sa Bibliya ug ang Gingharian
Ang Bibliya nagtudlo nga ang "Diyos mao ang gugma" (1 Juan 4: 8,16) ug si Jesus ang Diyos
(Juan1: 1,14) - ang Gingharian sa Diyos adunay usa ka Hari nga gugma ug kansang mga
balaod nagsuporta sa gugma, dili pagdumot ( cf. Pinadayag 22: 14-15).
Ang katapusang libro sa Bibliya nga espesipikong naghisgot sa Gingharian sa Diyos.
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15Unya ang ika-pito nga anghel nagpatingog: Ug adunay kusog nga mga tingog sa langit,
nga nag-ingon, "Ang mga gingharian sa kalibutan nahimo nga mga gingharian sa atong
Ginoo ug sa iyang Cristo, ug magahari siya hangtod sa kahangturan!" (Pinadayag 11:15).

Si Jesus maghari sa gingharian! Ug gipadayag sa Bibliya ang duha sa Iyang mga titulo:
16Apan naa sa iyang kupo ug sa iyang paa ang usa ka ngalan nga nahisulat: HARI SA MGA
HARI UG GINOO SA GINOO (Pinadayag 19:16).
Apan si Jesus ba ang usa nga magahari? Hinumdumi kini nga tudling:
4Ug nakita ko ang mga trono, ug nanglingkod sila, ug gihatag kanila ang paghukom. Unya
nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo alang sa ilang pagsaksi kang Jesus
ug sa pulong sa Dios, nga wala magsimba sa mananap o sa iyang larawan, ug wala
makadawat sa iyang marka sa ilang agtang o sa ilang mga kamot. Ug nabuhi sila ug naghari
uban kang Cristo sa usa ka libo ka tuig. . . 6 Bulahan ug balaan ang adunay bahin sa una
nga pagkabanhaw. Sa ingon ang ikaduha nga kamatayon wala’y gahum, apan sila
mahimong mga pari sa Dios ug ni Cristo, ug magahari uban Kaniya sa usa ka libo ka tuig
(Pinadayag 20: 4,6).
Ang tinuod nga mga Kristohanon pagabanhawon aron maghari kauban ni Kristo sa usa ka libo ka tuig!
Tungod kay ang gingharian magpadayon sa kahangturan (Pinadayag 11:15), apan ang paghari nga
gihisgutan usa ra ka libo ka tuig. Kini ang gihisgotan nako sa una pa kini ang una nga hugna sa
gingharian - thephysical, millennial, phase sukwahi sa katapusan. labi pa nga espirituhanon, yugto.
Pipila ka mga panghitabo ang nalista sa Libro sa Pinadayag nga naggikan taliwala sa milenyal ug
katapusan nga mga yugto sa Gingharian sa Dios:
7 Karon kung matapos na ang usa ka libo ka tuig, buhian si Satanas gikan sa iyang bilanggoan 8 ug
mogawas aron paglimbong sa mga nasud nga naa sa upat ka suok sa kalibutan, Gog ug Magog, aron
pagtigom sila sa panagsangka, kansang numero sama sa balas sa dagat. … 11Unya nakita ko ang usa
ka dakung trono nga puti ug Siya nga naglingkod niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang
langit nangalagiw.Ug wala’y hingkaplagan nga dapit alang kanila. 12Ug nakita ko ang mga patay,
gagmay ug bantugan, nga nagatindog sa atubangan sa Dios, ug ang mga basahon gibuksan. Ug usa pa
ka libro ang gibuksan, nga mao ang Libro sa Kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang
mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahasulat sa mga libro.13 Ang dagat mihatag sa mga patay nga
diha niini, ug ang Kamatayon ug Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman,
matag usa sumala sa iyang mga buhat. 14Unya ang Kamatayon ug Hades gitambog sa linaw nga
kalayo. Kini ang ikaduha nga kamatayon. 15Ug bisan kinsa nga wala makit-an nga nahasulat sa Libro
sa Kinabuhi gitambog sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20: 7-8, 11-15).
Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay usa ka ulahi nga yugto nga moabut human sa usa ka
libo ka tuig nga paghari ug pagkahuman sa ikaduhang kamatayon:
1 Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang nahauna nga langit ug
ang nahauna nga yuta nangagi na. Ingon man usab wala nay dagat. 2 Unya, ako, si Juan, nakakita sa
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balaang syudad, Bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit gikan sa Diyos, giandam sama sa
pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. 3 Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga
tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang tabernakulo sa Dios nag-uban sa mga tawo, ug
siya magpuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Diyos Mismo magauban kanila ug
mahimong ilang Diyos. 4 Ug pagahiran sa Dios ang matag luha sa ilang mga mata; wala na unyay
kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Wala na unyay sakit pa, kay ang unang mga butang nangagi na.
”(Pinadayag 21: 1-4)
1Ug gipakitaan niya ako usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi, tin-aw ingon kristal, nagagikan sa
trono sa Dios ug sa Cordero. 2 Sa tungatunga sa kadalanan niini, ug sa bisan asa nga bahin sa suba,
mao ang kahoy sa kinabuhi, nga nagdala og napulog duha nga bunga, matag usa nga kahoy nga
nagahatag bunga matag bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. 3 Wala na
unyay pagtunglo, apan ang trono sa Dios ug sa Kordero maanaa niini, ug ang iyang mga sulugoon
moalagad kaniya. 4 Makita nila ang iyang nawong, ug ang iyang ngalan anaa sa ilang mga agtang. 5
Wala nay gabii didto: Wala sila magkinahanglan usang suga o suga sa adlaw, kay ang Ginoong Diyos
naghatag kanila ug kahayag. Ug sila maghari hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 22: 1-5)
Hinumdumi nga kini nga paghari, nga pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa
Diyos ug molungtad hangtod sa kahangturan. Ang Balaan nga Siudad, nga giandam sa langit, mobiya
sa langit ug manaog sa yuta. Kini ang sinugdanan sa katapusang hugna sa Gingharian sa Dios. Usa ka
panahon nga WALA PA NGA LABING O PAG-ANTOS!
Ang mga maaghop magapanunod sa yuta (Mateo 5: 5) ug sa tanan nga mga butang (Pinadayag 21: 7).
Ang yuta, lakip ang Balaang Siyudad nga maanaa niini, mahimong labi ka maayo tungod kay ang mga
pamaagi sa Dios ipatuman. Hibal-i nga:
7Kon ang pagdugang sa Iyang gobyerno ug kalinaw wala’y katapusan (Isaias 9: 7).
Klaro nga adunay pag-uswag human magsugod ang katapusan nga yugto sa Gingharian sa Dios ingon
nga ang tanan motuman sa gobyerno sa Dios.
Kini mahimong labing mahimayaon nga panahon:
9 Ingon sa nahisulat: "Ang mata wala makakita, ni madungog sa dalunggan, ni makasulod sa
kasingkasing sa tawo .Ang mga butang nga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya." 10 Apan
gipadayag kini kanato sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu (1) Mga Taga-Corinto 2: 9-10).
Kini panahon sa gugma, kalipay, ug walay katapusan nga paghupay. Kini mahimong usa ka nindot nga
oras! Ang Gingharian sa Diyos maghimo alang sa usa ka hinanduraw nga labi ka labi nga kahangturan.
Dili ba nimo gusto nga mahimong bahin nimo?

5. Ang mga gigikanan sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo sa
Gingharian sa Dios
Naghunahuna ba ang unang mga propesor ni Kristo nga kinahanglan sila magbantala sa ebanghelyo
sa usa ka literal nga Gingharian sa Dios?
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Oo.
Daghang katuigan ang milabay, sa usa ka leksyur nga gihatag ni Propesor Bart Ehrman sa University of
North Carolina, balik-balik niya, ug husto, gipasiugda nga dili sama sa kadaghanan nga nag-angkon
nga mga Kristiyano karon, gimantala ni Jesus ug ang Iyang unang mga sumusunod nga nagmantala sa
Gingharian sa Diyos. Bisan kung ang kinatibuk-ang pagsabut ni Dr. Ehrman sa Kristiyanismo lahi kaayo
gikan sa Padayon nga Simbahan sa Dios, kami mouyon nga ang ebanghelyo sa gingharian mao ang
gipahayag ni Jesus Mismo ug ang Iyang mga sumosunod nagtuo. Kita usab mouyon nga daghang mga
nag-angkon nga mga Kristohanon karon wala. sabta na.
Ang Labing Daan nga Gipreserbar nga Pagsulat ug Wali sa Bag-ong Tugon
Ang Gingharian sa Dios usa ka hinungdanon nga bahin sa giangkon nga "labing karaan nga kompleto
nga sermon sa Kristiyano nga naluwas" (Holmes MW Ancient Christian Sermon. Ang mga
Apostolikong Amahan: Greek Te Text and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids,
2004, p. 102). Kini nga Karaang Kristohanon nga Wali naglangkob kini nga mga pahayag bahin niini:
5: 5 Ug nahibal-an usab nimo, mga kaigsoonan, nga ang pagpabilin sa kalibutan sa unod dili
hinungdan ug mahinungdanon, apan ang saad ni Kristo dako ug kahibulongan: pahulay sa umaabot
nga gingharian ug kinabuhi nga walay katapusan.
Ang pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gingharian dili karon, apan moabut ug mahimong dayon.
Dugang pa, kini nga karaang sermon nag-ingon:
6: 9 Karon kung bisan ang mga matarung nga mga tawo nga dili makahimo niini, pinaagi sa ilang
kaugalingon nga matarung nga mga buhat, aron maluwas ang ilang mga anak, unsa man ang
kasiguruhan sa pagsulod sa gingharian sa Dios kung napakyas kita nga magpabiling putli ug dili putli
ang atong bautismo? O kinsa ang mahimong atong tigpasiugda, kung wala pa kita makaplagi nga
adunay mga balaan ug matarung nga mga buhat? 9: 6Busa kinahanglan maghigugmaay kita ang usa
sa usa, aron kitang tanan makasulod sa gingharian sa Dios.11: 7 Busa, kung nahibal-an naton kung
unsa ang husto sa panan-aw sa Dios, mosulod kita sa iyang gingharian ug makadawat sa mga saad nga
“wala pa madungog sa dalunggan. ni ang mata nga nakita ni ang kasingkasing sa tawo nga
gihanduraw. ”
12: 1 Busa maghulat kita, busa matag oras alang sa gingharian sa Dios sa gugma ug pagkamatarung,
tungod kay wala naton hibal-i ang adlaw sa pagpadayag sa Dios. 12: 6 giingon niya, moabut ang
gingharian sa akong Amahan.
Gipakita sa mga pahayag sa itaas nga ang gugma pinaagi sa husto nga pagkinabuhi kinahanglanon,
nga wala pa kita makasulod sa Gingharian sa Dios, ug nga kini nahinabo pagkahuman sa adlaw sa
pagpakita sa Dios — kana sa pagbalik ni Jesus. Kini ang gingharian sa Amahan ug ang gingharian dili
lang si Jesus.
Makapaikag nga ang labing karaan nga tinuud nga Kristiyanong sermon nga gitugotan sa Dios nga
mabuhi nagtudlo sa parehas nga Gingharian sa Dios nga gitudlo sa Bag-ong Tugon ug karon nga
Nagpadayon nga Simbahan sa Dios nga gitudlo (posible nga mahimo kini gikan sa usa ka tinuud nga
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Simbahan sa Dios, apan ang akong limitado nga kahibalo sa Griyego gilimitahan ang akong abilidad sa
paghimo sa usa ka pagpahayag nga labi.
Ikaduha nga Siglo Mga Lider sa Simbahan ug sa Ebanghelyo sa Gingharian
Kinahanglan nga hinumdoman sa sayong bahin sa ika-2ng siglo nga si Papias, usa ka tigpaminaw ni
Juan ug usa ka higala sa Polycarpand giisip nga usa ka santos sa mga Romano Katoliko, gitudloan ang
milenyal nga gingharian. Girekord ni Eusebius nga Papiastaught:
... adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, kung ang kaugalingon nga
paghari ni Kristo matukod dinhi sa yuta. (Mga Fragment of Papias, VI. Tan-awa usab Eusebius, Church
History, Book 3, XXXIX, 12)
Gitudlo ni Papias nga kini mahimong panahon nga daghan kaayo:
Sa susama nga paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas nga trigo makahimo og napulo
liboan ka mga uhay, ug nga ang matag igdulungog adunay napulo ka libong lugas, ug ang matag lugas
naghatag napulo ka libra nga linaw, putli, maayong harina; ug ang mga mansanas, ug mga liso, ug
mga sagbot magpatunghag parehas nga katimbang; ug nga ang tanan nga mga hayop, nga nagpakaon
sa mga bunga lamang sa yuta, mahimong malinawon ug kaharmonya, ug mahimong hingpit nga
pagpasakop sa tawo. ni Juan ug usa ka higala sa Polycarp, sa ika-upat sa iyang mga libro; alang sa lima
ka mga libro nga gi-compose niya ...] (Fragment of Papias, IV)
Ang Sulat sa Bag-ong Tugon sa Mga Taga-Corinto nag-ingon:
42: 1-3Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato gikan sa Ginoong Hesu-Kristo; Si
Jesu-Cristo gipadala gikan sa Dios. Sa ingon niana si Cristo gikan sa Dios, ug ang mga Apostoles gikan
kang Cristo. Ang duha gikan sa kabubut-on sa Dios sa natudlo nga kahusay. Tungod kay nadawat ang
usa ka katungdanan, ug sa bug-os nga kasiguruhan pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong JesuCristo ug nakumpirma sa pulong sa Dios nga adunay hingpit nga kasiguruhan sa Espiritu Santo, sila
migawas uban ang mga maayong balita nga moabut ang gingharian sa Dios.
Ang Polycarp sa Smyrna usa ka unang Kristohanong nanguna, kinsa tinun-an ni Juan, ang ulahi sa
orihinal nga mga apostoles nga namatay. Polycarp c. 120-135 A.D. nagtudlo:
Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa
Dios. (Polycarp. Sulat sa Mga Taga-Filipos, Kapitulo II. Gikan sa mga Amang Ante-Nicene, Tomo 1as
nga gi-edit ni Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885)
Nan, nahibal-an nga, "ang Dios dili mabiaybiayon," kinahanglan nga maglakaw kita nga takus sa Iyang
sugo ug himaya ... Kay maayo nga sila pagaputlon gikan sa mga kailibutan nga ania sa kalibutan,
sanglit "ang matag kaibug nakigbugno batok ang espiritu; "Ug" bisan ang mga makihilawason, ni
mahimayaon, o mga nag-abuso sa ilang kaugalingon uban sa mga tawo, ang makapanunod sa
gingharian sa Dios, "o kadtong nagbuhat sa mga butang nga dili managsama ug dili mabuut. (ibid,
Kapitulo V)
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Mag-alagad kita Kaniya sa kahadlok, ug sa tanan nga pagtahud, ingon nga Siya mismo ang nagsugo
kanamo, ug ingon nga mga apostoles nga nagsangyaw sa Ebanghelyo sa amon, ug ang mga propeta
nga nagpahayag nang daan sa pag-abot sa Ginoo. (ibid, Kapitulo VI)
Sama sa uban sa Bag-ong Tugon, si Polycarp nagtudlo nga ang mga matarong, dili ang mga nagsupak
sa sugo, makapanunod sa Gingharian sa Diyos.
Ang mosunud giangkon usab nga gitudlo sa Polycarp:
Ug sa sunod nga adlaw nga igpapahulay siya miingon; 'Pamati kamo sa akong tambag, hinigugma nga
mga anak sa Dios. Giayo ko ikaw sa diha ang mga obispo, ug karon ginatambagan ko usab kamong
tanan nga maglakaw nga may dekorasyon ug takus sa pamaagi sa Ginoo ... Pagbantay kamo, ug usab
Pag-andam, Ayaw ipabug-atan ang inyong mga kasingkasing, ang bag-ong sugo bahin sa gugma sa
usag usa, ang Iyang pag-anhi kalit nga gipakita ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi
sa kalayo, ang kinabuhing dayon, ang Iyang walay katapusan nga gingharian. Ug ang tanan nga mga
butang nga nahibal-an sa Dios nahibal-an nimo, kung imong susihon ang dinasig nga Kasulatan,
pagkulit sa pluma sa Balaang Espiritu diha sa imong mga kasingkasing, aron ang mga sugo magpabilin
kanimo nga dili mapadayon. ' (Kinabuhi sa Polycarp, Kapitulo 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers,
vol. 3.2, 1889, p. 488-506)
Si Melito sa Sardis, kinsa usa ka lider sa Simbahan sa Diyos, c. 170 A.D., gitudloan:
Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gipagawas sa ebanghelyo - ang daan sa bag-o, gikan sa Sion ug sa
Jerusalem; ug ang mando nga gihatag sa grasya, ug ang tipo sa nahuman nga produkto, ug ang nating
karnero sa Anak, ug ang mga karnero sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Diyos ...
Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa balaod ug sa
katumanan, samtang ang simbahan nahimo nga balay tipiganan sa kamatuoran ...
Kini ang usa nga nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa
kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pamugos ngadto sa usa ka walay katapusan
nga gingharian. (Melito. Homily Sa Paskuwa. Mga bersikulo 7,40,68. Paghubad gikan sa Kerux: The
Journal of Online Theology. Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
Sa ingon, ang Gingharian sa Diyos nahibal-an nga usa ka butang nga walay katapusan, ug dili lamang
sa karon nga Kristuhanon o Simbahang Katoliko ug gilakip ang balaod sa Dios.
Ang isa pa ka tungatunga sa ikaduhang bahin sa ikaduhang siglo nag-awhag sa mga tawo
sa pagtan-aw sa gingharian:
Tungod niini, ayaw tugoti nga adunay usa ka tawo nga mangataliwala pa sa pagtan-aw sa
likod, kondili sa kinabubut-on nga pagduol sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Roman
Clement. Mga Pagkilala, Libro X, Kapitulo XLV. Kinutlo gikan sa mga Amahang Ante-Nicene,
Tomo 8. Gi-edit ni Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1886)
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Dugang pa, bisan kung wala kini gisulat sa usa sa tinuod nga simbahan, ang pagsulat sa
tungatunga sa ikaduhang siglo nga giulohan nga The Shepherd of Hermas sa hubad ni
Roberts & Donaldson gigamit ang ekspresyong "gingharian sa Diyos" napulo ug upat ka
beses.
Ang tinuod nga mga Kristiyano, ug bisan daghan ang nag-angkon lamang kang Cristo,
adunay nahibal-an bahin sa Gingharian sa Diyos sa ikaduhang siglo.
Bisan ang santos sa Katoliko ug Sidlakang Orthodox nga si Irenaeus nakasabut nga
pagkahuman sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon mosulod sa Gingharian sa Dios.
Matikdi kung unsa ang iyang gisulat, c. 180 A.D:
Kay ingon niini ang kahimtang sa mga mitoo, tungod kay kini nagpadayon sa gihapon sa
Balaan nga Espiritu, nga gihatag kaniya sa bautismo, ug gihuptan sa makadawat, kung siya
maglakaw sa kamatuoran ug pagkabalaan ug pagkamatarong ug pailub. Kay kini nga kalag
adunay pagkabanhaw sa mga mitoo, ang lawas nga nakadawat sa kalag pag-usab, ug
kauban niini, pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu, nga gibanhaw ug misulod sa gingharian
sa Dios. (Irenaeus, St., Obispo sa Lyon. Gihubad gikan sa Armenian ni Armitage Robinson.
Ang Demonstrasyon sa Pagsangyaw sa mga Apostol, Kapitulo 42. Wells, Somerset, Oktubre
1879. Ingon nga gimantala sa SOCIETY PARA SA PAGHIMO SA KRISTOHANONG KAHIBALO.
CO, 1920).
Si Teofilo sa Antioquia nagtudlo:
Gisulti ko lang ang Iyang kaayo; kung tawgon ko Siya nga Ginghari, gihisgutan ko ang Iyang
himaya ... Kay kung gihimo Niya siyang dili mamatay gikan sa sinugdan, gihimo niya siyang
Dios. … Dili, unya, pagka-imortal o wala pa man mortal ang Iyang gihimo kaniya, apan,
ingon sa giingon na naton sa itaas, nga makahimo sa duha; aron nga kung siya modumili sa
mga butang sa pagka-imortal, nga nagtuman sa sugo sa Dios, makadawat siya ingon nga
ganti gikan Kaniya nga pagka-imortal, ug mahimo nga Dios. (Theophilus, To Autolycus, 1: 3,
2:27)
Ang santo Katoliko, si Hippolytus, sa sayong bahin sa ikatulong siglo, nagsulat:
Ug imong madawat ang gingharian sa langit, ikaw nga, samtang ikaw nagbiyahe sa kini nga kinabuhi,
nahibal-an ang Celestial nga Hari. Ug ikaw mahimong kauban sa Diyos, ug usa ka manununod kauban
ni Kristo, dili na naulipon sa mga kaibog o mga kaibog, ug dili na maulian sa sakit. Kay nahimo kang
Diyos: kay bisan unsang pag-antos nga imong naagian samtang ikaw usa ka tawo, kini gihatag niya
kanimo, tungod kay ikaw adunay mortal nga hulmahan, apan bisan unsang nahiuyon sa Dios nga
ihatag, kini nga mga saad sa Diyos nga ihatag kanimo, tungod kay ikaw gipakilala, ug nanganak sa
pagka-imortal. (Hippolytus. Refutation sa Tanan nga Heresies, Basahon X, Kapitulo 30)
Ang katuyoan sa mga tawo mao ang ipakilala sa umaabot nga Gingharian sa Diyos.
Ang mga problema sa Ikaduha ug Ikatulo nga Siglo
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Bisan pa sa kaylap nga pagdawat niini, sa ikaduha nga siglo, usa ka anti-law nga lider nga mobiya sa
balaod nga si Marcion mitindog. Nagtudlo si Marcion batok sa balaod sa Dios, Adlaw nga Igpapahulay,
ug ang literal nga Gingharian sa Dios. Bisan pa nga gisaway siya ni Polycarp ug uban pa, nakigsulti siya
sa Church of Rome sa daghang oras ug ingon adunay impluwensya didto.
Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, ang mga tigpataliwala natukod sa Alexandria (Egypt). Daghang
mga alegorista ang misupak sa doktrina sa umaabot nga gingharian. Hinumdumi ang taho bahin sa
pipila sa mga nagpanabi:
Si Dionysius natawo sa usa ka halangdon ug adunahan nga pagano nga pamilya sa Alexandria, ug
gitudloan sa ilang pilosopiya. Gibiyaan niya ang mga paganong mga eskuylahan aron mahimong usa
ka tinun-an ni Origen, nga siya milampos sa pagdumala sa catechetical school sa Alexandria…
Si Clement, Origen, ug ang Gnostic nga eskuylahan nagdaot sa mga doktrina sa mga sagrado nga
orakulo pinaagi sa ilang mahimayaon ug aliwas nga paghubad… nakuha nila alang sa ilang kaugalingon
ang ngalan sa mga "Allegorist." Giila sa publiko ni Nepos ang mga Allegorist, ug gipadayon nga adunay
paghari ni Kristo sa yuta…
Si Dionysius nakiglalis sa mga sumusunod sa Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy ... "ang ingon nga
kahimtang sa mga butang nga karon naa sa gingharian sa Dios." Kini ang una nga paghisgot sa
gingharian sa Diyos nga naa sa karon nga kahimtang sa mga simbahan ...
Gibadlong ni Nepos ang ilang sayup, gipakita nga ang gingharian sa langit dili managsama, apan ang
literal nga umaabot nga gingharian sa atong Ginoo sa pagkabanhaw sa kinabuhi nga dayon ...
Mao nga ang ideya sa gingharian moabut sa karon nga kahimtang sa mga butang gipanamkon ug
gidala sa eskuylahan sa Gnostic sa Allegorists sa Egypt, AD 200 hangtod 250, usa ka bug-os nga siglo
sa wala pa ang mga obispo sa imperyo giisip nga mga nag-okupar sa trono …
Gipanamkon ni Clement ang ideya sa gingharian sa Diyos ingon usa ka kahimtang sa tinuud nga
kahibalo sa panghunahuna bahin sa Diyos. Gipasabut kini ni Origen ingon usa ka espirituhanon nga
kahulugan nga gitago sa yano nga sulat sa Kasulatan. (Ward, Henry Dana. Ang Ebanghelyo sa
Gingharian: Usa ka Gobyerno Dili Niini nga Kalibutan; Dili sa Kalibutan; Apan Moadto sa Langitnong
Nasud, sa Pagkabanhaw gikan sa Patay ug sa Pagpahiuli sa Tanan nga mga Butang. Gipatik sa Claxton,
Remsen & Haffelfinger, 1870, p. 124-125)
Mao nga, samtang gitudlo ni Obispo Nepos ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios, ang mga tig-alima
nagsulay sa pagtungha sa usa ka bakak, dili kaayo literal, pagsabut niini. Gisulayan ni Obispo
Apollinaris sa Hierapolisalso nga makigbugno sa mga sayup sa mga alegorista sa parehas nga oras.
Kadtong tinuud sa Simbahan sa Dios nagbarug alang sa kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios
sa tibuuk nga kasaysayan.
Si Herbert W. Armstrong Nagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Dugang
Sa ika-20ng siglo, ang ulahing si Herbert W. Armstrong nagsulat:
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Tungod kay gisalikway nila ang ebanghelyo ni Kristo. . . , kinahanglan maghatag ang
kalibutan sa laing butang sa lugar niini. Kinahanglan sila nga mag-imbento sa peke! Mao
nga nadungog naton ang gihisgutan nga ang gingharian sa Dios ingon usa ka matahum nga
kadak-an - usa ka maayong pagbati sa mga kasingkasing sa tawo - nga maminusan kini sa
usa ka ethereal, dili tinuod nga PAGHULAT! Ang uban nang sayup nga ang "SIMBAHAN"
mao ang gingharian. . . Si propetang Daniel, nga nabuhi 600 ka tuig sa wala pa si Kristo,
nahibal-an nga ang gingharian sa Dios usa ka tinuud nga gingharian - usa ka gobyerno nga
naghari
literal nga KATAWHAN sa kalibutan ...
Dinhi. . . mao ang pagpatin-aw sa Dios kung unsa ang KARON SA DIYOS: "Ug sa mga adlaw
niining mga hari ..." - kini gihisgutan bahin sa napulo ka tudlo sa tiil, bahin sa puthaw ug
bahin sa madunot nga yutang-kulonon. Kini, pinaagi sa pagkonekta sa tagna sa Daniel 7, ug
ang Pinadayag 13 ug 17, nagtumong sa bag-ong UNITED STATES OF EUROPE nga karon
naporma. .. sa atubangan sa imong mga mata! Gipadayag sa Pinadayag 17:12 ang detalye
nga kini usa ka panaghiusa sa TEN KINGS O GINGHARIAN nga (ang Pinadayag 17: 8)
mabanhaw ang daang ROMANONG EMPIRE. . .
Kung moabut si Kristo, siya moabut ingon HARI sa mga hari, nga nagmando sa tibuuk yuta
(Pin. 19: 11-16); ug ANG IYANG KAHAYAG - ang GINGHARIAN SA DIYOS - giingon ni Daniel,
mao ang PAGHIMO tanan niini nga mga gingharian sa kalibutan. Ang Pinadayag 11:15
nagsulti niini sa kini nga mga pulong: "Ang mga gingharian sa kalibutan nahimo nga KARON
sa ATONG GINOO, ug SA IYANG KRISTO: ug siya maghari hangtod sa kahangturan"! Kini
ang GINGHARIAN SA DIYOS. Kini ang KATAPUSAN sa karon nga mga gobyerno - oo, ug
bisan sa Estados Unidos ug mga nasud sa Britanya. Sila unya mahimo'g mga gingharian ang PAGPANGALAGAD - sa GINOONG JESUS KRISTO, unya HARI sa mga hari sa tibuuk yuta.
Ginahimo niini nga hingpit ang PAGTUO sa kamatuoran nga ang KAPITULO SA DIYOS usa ka
literal nga GAHIMTONG. Ingon nga ang Imperyo sa Caldea usa ka KARON - sama nga ang
Imperyo sa Roma usa ka KAPANAHONAN - busa ang HARI SA DIYOS usa ka gobyerno. Kini
ang aron pag-angkon sa GOVERNMENT sa NATIONS sa kalibutan. Si Hesu Kristo BORN aron
mahimong usa ka hari - usa ka RULER! ...
Ang sama nga si Jesu-Kristo nga naglakaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaang Yuta
ug mga kadalanan sa Jerusalem kapin sa 1,900 ka tuig ang milabay miabot na usab.
Miingon siya nga mobalik siya. Human siya gilansang sa krus, gibanhaw siya sa Dios gikan
sa mga patay pagkahuman sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (Mat. 12:40; Buhat 2:32; I Cor.
15: 3-4). Misaka siya sa Trono sa Dios. Punong Pwersa sa Gobyerno sa Uniberso (Mga
Buhat 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Pinadayag 3:21).
Siya ang "halangdon" sa sambingay, nga miadto sa Trono ni
Ang Dios - ang "halayong yuta" - pagakoronahan isip Hari sa mga hari ibabaw sa tanan nga
mga nasud, ug unya mobalik sa yuta (Lucas 19: 12-27).
Sa makausa pa, atua siya sa langit hangtod sa "mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga
mga butang" (Buhat 3: 19-21). Ang pagpahiuli nagpasabut nga pagpahiuli sa usa ka
kaniadto nga kahimtang o kahimtang. Sa kini nga kaso, ang pagpahiuli sa gobyerno sa Dios
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dinhi sa yuta, ug sa ingon, ang pagpahiuli sa kalinaw sa kalibutan, ug mga kahimtang sa
utopianya.
Ang kasamtangan nga kasamok sa kalibutan, nagkadaghan nga mga gubat ug panagbingkil
mag-abut sa kalisud sa kalibutan nga labi ka grabe, gawas kung ang Diyos mangilabot,
wala’y unod nga tawo nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa kinatumyan niini kung ang
pagkalangan moresulta sa pagbuto sa tibuuk nga kinabuhi gikan sa niining planeta,
mobalik si Hesu Kristo. Niining higayona naggikan siya isip Diyos nga Diyos. Siya moabut sa
tanan nga gahum ug himaya sa Magbubuhat nga nagmando sa uniberso. (Mat. 24:30;
25:31.) Mianhi siya ingon “Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo” (Pin. 19:16), aron
matukod ang kalibutan nga super-kagamhanan ug magmando sa tanan nga mga nasud
"pinaagi sa usa ka sungkod nga puthaw ”(Pinadayag 19:15; 12: 5). . .
Dili Pagkita ni Kristo?
Apan mosinggit ba ang tawo nga may kalipay, ug moabiabi kaniya sa nasuko nga kalipay ug kadasig bisan ang mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanidad?
Dili sila! Motuo sila, tungod kay ang mini nga mga ministro ni Satanas (II Cor. 11: 13-15) naglimbong
kanila, nga siya ang Antikristo. Ang mga simbahan ug kanasuran magasuko sa iyang pag-abut (Pin.
11:15 sa 11:18), ug ang pwersa militar ang mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag kaniya
(Pin. 17:14)!
Ang mga kanasuran moapil sa climactic battle sa umaabot nga Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, uban
ang gubyerno sa Jerusalem (Zac. 14: 1-2) ug unya mobalik si Kristo. Sa supernatural nga gahum siya
"makig-away batok sa mga nasud" nga nakig-away batok kaniya (bersikulo 3). Pildihon niya sila
(Pinadayag 17:14)! "Ang iyang mga tiil mobarug nianang adlawa sa Bukid sa mga Olivo," usa ka mubo
nga distansya sa silangan sa Jerusalem (Zac. 14: 4). (Armstrong HW. Ang Misteryo sa Mga Panahon,
1984)
Ang Bibliya nagpahayag nga si Jesus mobalik ug Siya magdaog, bisan pa daghan ang makig-away
batok Kaniya (Pinadayag 19:19). Daghang mag-angkon (pinasukad sa dili pagsabut sa tagna sa Bibliya,
apan sa bahin tungod sa mga bakak nga mga propeta ug mistiko) nga ang pagbalik ni Jesus mao ang
katapusang Antikristo!
Ang mosunud usab gikan sa Herbert Armstrong:
Tinuod nga relihiyon - Ang kamatuuran sa Dios gihatagan sa gugma sa Diyos nga gihatag pinaagi sa
Balaang Espirito ... HINUNGDANONG HINUNGDANON nga nahibal-an ang Diyos ug si Jesus Cristo - ang
pagkasayud sa KATOTOHANAN - ug ang kainit sa balaang PAG-AMPO sa Diyos! ...
Ang mga pagtulon-an sa tinuod nga Iglesya sa Dios mao ra ang mga "pagpuyo sa matag pulong" sa
Balaang Bibliya ...
Ang mga tawo motalikod gikan sa dalan sa "pagkuha" ngadto sa "paghatag" - paagi sa gugma sa
Diyos.
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Ang usa ka BAGONG CIVILISASYON karon magakagut sa yuta! (ibid)
Ang BAGONG CIVILISASYON mao ang Gingharian sa Dios. Ang pagpahayag nga ang bag-ong
sibilisasyon moabut ug gipasukad sa gugma usa ka hinungdanon nga bahin sa kung unsa ang tinuod
nga ebanghelyo sa gingharian nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod. Usa kana ka butang
nga among gisangyawan sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios.
Nahibal-an ni Herbert Armstrong nga si Jesus nagtudlo nga ang tawhanon nga katilingban, bisan kung
gihunahuna niini nga gusto nga mosunod, gisalikway ang 'give way' sa kinabuhi, ang paagi sa gugma.
Halos walay usa nga ingon nga husto nga nakasabut sa kamatuuran sa gitudlo ni Jesus.
Ang kaluwasan pinaagi ni Jesus bahin sa Ebanghelyo
Karon ang uban nga nakabasa sa kini tingali tingali naghunahuna bahin sa kamatayon ni
Jesus ug papel sa kaluwasan. Oo, bahin kana sa ebanghelyo nga gisulat sa Bag-ong Tugon
ug Herbert W. Armstrong.
Ang TheNew Testament nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi ni
Jesus:
16 Kay wala ako maulaw sa Maayong Balita ni Cristo, tungod kay kini ang gahum sa Dios
nga makaluwas alang sa tanan nga motuo, una sa Judio ug usab alang sa Griego (Roma
1:16).
4Tungod niana ang mga nagkatibulaag nagsangyaw bisan diin
ang pulong. 5Unya milugsong si Felipe sa lungsod sa Samaria ug giwali nila si Cristo. …
12Apan sa diha nga mituo sila kang Felipe samtang iyang giwali ang mga butang bahin sa
gingharian sa Dios ug ang ngalan ni Jesus Cristo, ang mga lalaki ug babaye gibunyagan. …
25Busa nga nagpanghimatuod sila ug nagwali sa pulong sa Ginoo, mibalik sila sa
Jerusalem, nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa daghang mga baryo sa mga Samarianhon.
26Karon usa ka anghel sa Ginoo ang nakigsulti kang Felipe ... 40 Si Filipos nakaplagan sa
Azotus. Ug sa pag-agi niya, nagwali siya sa tanan nga mga lungsod hangtud nga nakaabut
siya sa Cesarea. (Mga Buhat 8: 4,5,12,25,26,40)
Giwali niya si Jesus ug ang pagkabanhaw. (Buhat 17:18)
30Unya si Pablo mipuyo sa duha ka tuig sa iyang balay nga giabangan, ug gidawat ang
tanan nga nanganhi kaniya,

31Nagtudlo sa gingharian sa Dios ug nagtudlo sa mga

butang bahin sa Ginoong Hesu-Kristo sa tanan nga pagsalig, wala’y nagdili kaniya.
(Buhat 28: 30-31)
Hinumdumi nga ang pagwali naglakip kang Jesus ug ang gingharian. Ikasubo, ang usa ka
tukma nga pagsabut sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos may kalabutan nga mawala
gikan sa mga pagtulun-an sa mga simbahan sa Greco-Romano.
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Sa tinuud, aron matabangan kita nga mahimong bahin sa kana nga gingharian, gihigugma
pag-ayo sa Dios ang mga tawo nga gipadala niya si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan
3: 16-17) ug luwason kita pinaagi sa Iyang grasya (Mga Taga-Efeso 2: 8). Ug kana ang bahin
sa maayong balita (Buhat 20:24).
Ang Ebanghelyo sa Gingharian mao ang Kinahanglan sa Kalibutan, Kundi ...
Ang pagtrabaho alang sa kalinaw (Mateo 5: 9) ug ang pagbuhat sa maayo ang mga mapuslanon nga
mga katuyoan (cf. Galacia 6:10). Bisan pa, daghang mga lider sa kalibutan, lakip ang mga relihiyoso ,
ang nagtuo nga kini ang internasyonal nga kooperasyon sa tawo nga magdala sa kalinaw ug
kauswagan, ug dili ang Gingharian sa Diyos. Ug samtang sila adunay mga temporal nga mga
kalampusan, dili lamang sila molampos, ang pipila sa ilang tawhanon nga mga pa ningkamot nga sa
katapusan magdala sa planeta nga Yuta sa punto nga kini maghimo sa kinabuhi nga dili mapadayon
kung si Jesus wala magbalik aron matukod ang Iyang Gingharian. Ang mga tawo nga nagpahimutang
sa kalibutan nga wala’y Dios usa ka kawang ug bakak nga ebanghelyo (Salmo 127: 1).
Daghang mga tawo sa kalibutan ang naningkamot sa paghiusa sa usa ka semi-relihiyosong plano sa
Babilonya nga ibutang sa usa ka bag-ong mando sa kalibutan sa ika-21 nga tuig. Kini usa ka butang
nga gisalikway saContinuingChurch sa Dios sukad sa pagsugod niini ug nagplano nga magpadayon sa
pagsaway. Sukad nga nagpakilimos si Satanas Si Eva mahulog alang sa usa ka bersyon sa iyang
ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig ang milabay (Genesis 3), daghang mga tawo ang nagtuo nga mas
nahibal-an nila ang labi pa ka Diyos kaysa kung unsa ang maghimo kanila ug sa kalibutan nga labi ka
maayo.
Sumala sa Bibliya, magkuha kini usa ka kombinasyon sa usa ka pinuno sa militar sa Europe (gitawag
nga King of the North, gitawag usab nga Beast of Revelation 13: 1-10) kauban ang usa ka lider sa
relihiyon (gitawag nga mini nga propeta, nga gitawag usab THE ang katapusang Antikristo ug ang
duha ka may sungay nga sungay sa Pinadayag 13: 11-17) gikan sa lungsod sa pito ka mga bungtod
(Pinadayag 17: 9,18) aron madala ang usa ka 'Babilonyanhon' (Pinadayag 17 & 18) nga kapunongan sa
kalibutan. Bisan kung ang mga tawo nanginahanglan sa pagbalik ni Kristo ug ang pagtukod sa Iyang
gingharian, daghan sa kalibutan ang dili mamati sa kini nga mensahe sa ika -21 nga tuig - magpadayon
sila motuo sa lainlaing mga bersyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan
makadawat usa ka saksi.
Hinumdomi nga gitudlo ni Jesus:
14 Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuuk kalibutan ingon usa ka saksi sa ta nan nga
mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14)
Hinumdumi nga ang ebanghelyo sa gingharian maabut sa kalibutan ingon usa ka saksi, unya moabut
ang katapusan.
Adunay daghang mga hinungdan alang niini.
Ang usa mao nga gusto sa Diyos nga madungog sa kalibutan ang tinuud nga ebanghelyo sa wala pa
magsugod ang Dakong Kasakitan (nga gipakita nga magsugod sa Mateo 24:21). Sa ingon, ang
mensahe sa ebanghelyo usa ka saksi ug pahimangno (cf. Ezequiel 3; Amos 3: 7). Moresulta kini sa
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daghang mga Hentil nga mga pagkakabig sa wala pa magbalik si Jesus (Roma 11:25) ug igo nga mga
dili pagbalhin nga Hentil (Roma 9:27) sa wala pa si Jesus mobalik.
Ang usa pa mao nga ang pagsumiter sa mensahe sukwahi sa mga panan-aw sa nagtaas nga Beast,
Hari sa North gahum, kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo. Sa panguna gisaad
nila ang kalinaw pinaagi sa paningkamot sa tawo, apan kini modala sa katapusan (Mateo 24:14) ug
pagkalaglag (cf. 1 Tesalonica 5: 3).
Tungod sa mga timailhan ug bakak nga mga katingalahan nga may kalabotan kanila (2 Tesalonica 2:
9), kadaghanan sa kalibutan ang mopili sa pagsalig sa bakak (2 Tesalonica 2: 9-12) imbis nga mensahe
sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga pagkondena sa milenyal nga Griyego sa Dios pinaagi sa mga
Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutherans, ug uban pa, daghan ang sayup nga nag-angkon nga
ang mensahe sa milenyal nga ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos mao ang bakak nga ebanghelyo nga
may kalabotan sa Antikristo.
Ang matinud-anong mga Cristiano nga Philadelphian (Pinadayag 3: 7-13) magproklamar sa milenyal
nga maayong balita sa gingharian ingon usab pagsulti sa kalibutan kung unsa ang pila ka kalibutanon
nga mga lider (lakip ang Beast and False Propeta) nga maabut.
Sila mosuporta sa pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mananap, Hari sa North gahum, uban ang
Sayop nga Propeta, ang katapusang Antikristo, sa katapusan molaglag (kauban ang ilang mga
kaalyado) ang USA ug ang Anglo-mga nasud sa United Kingdom , Canada, Australia, ug New Zealand
(Daniel 11:39) ug nga sa wala madugay ilang gub-on ang usa ka Arab / Islamic confederation (Daniel
11: 40-43), naglihok isip mga instrumento sa mga demonyo (Pinadayag 16: 13-14), ug sa katapusan
makig-away kang Hesukristo sa Iyang pagbalik (Pinadayag 16: 14; 19: 19-20). Ang matinumanon nga
Philadelphians (Pinadayag 3: 7-13) ipahibalo nga ang millennial nga gingharian moabut sa dili
madugay. Kini mahimo’g makahatag og daghang sakup sa media ug makatampo sa katumanan sa
Mateo 24:14. Kami sa Padayon nga Simbahan sa Dios nag-andam mga literatura (sa daghang mga
pinulongan), pagdugang sa mga website, ug paghimo sa uban pang mga lakang aron maandam alang
sa 'mubo nga buhat' (cf. Roma 9:28) nga magdala sa determinasyon sa Diyos nga ang Mateo 24: 14
igong gihatag ingon usa ka saksi alang sa katapusan nga umalabut.
Ang 'bakak nga ebanghelyo' pagmantala sa mga lider sa kalibutan (lagmit pipila nga "bag -ong" tipo sa
nanguna nga lider sa Europe kauban ang usa ka kompromiso nga pontiff nga mag-angkon usa ka
porma sa Katolisismo) dili ganahan nga - dili nila gusto nga mahibal-an sa kalibutan kung unsa gyud
ang ilang buhaton (ug dili usab sila motuo sa ilang kaugalingon sa una, cf. Isaias 10: 5-7). Sila ug / o
ang ilang mga tagasuporta mahimo usab nga bakak nga magtudlo nga ang matinud-anong mga tagaPhiladelphia mangita sa usa ka ekstremista nga doktrina (millenarianismo) sa umaabot nga anticristo.
Bisan unsa nga mga panghimatuud nga sila ug / o ilang mga tagasunod ngadto sa Philadelphian nga
matinud-anon ug sa Padayon nga Simbahan sa Dios ang mag-aghat sa paglutos (Daniel 11: 29-35;
Pinadayag12: 13-15). Kini usab mosangput sa katapusan - ang pagsugod sa Dakong Kasakitan (Mateo
24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 14-15; Daniel 11:31) ingon usab usa ka panahon sa pagpanalipod
alang sa matinud-anong Philadelphia Mga Kristohanon (Pinadayag 3: 10; 12: 14-16).
Ang Beast and False Propeta mosulay sa puwersa, pagpanimhot sa ekonomiya, mga timailhan, bakak
nga mga katingalahan, pagpatay, ug uban pang pagpit-os (Pinadayag 13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2
Tesalonica 2: 9-10) aron makontrol . Mangutana ang mga Kristohanon:
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10 "Kanus-a ba, O Ginoo, nga balaan ug tinuod, hangtod nga hukman mo ug panimalos ang among
dugo sa mga nagpuyo sa yuta?" (Pinadayag 6:10)
Sa daghang mga katuigan, ang mga tawo sa Dios nahibulong, "Hangtud anus-a hangtud nga si Jesus
mobalik?"
Samtang wala naton nahibal-an ang adlaw o oras, gipaabut naton nga mobalik si Jesus (ug ang
milenyal nga Gingharian sa Dios natukod) sa ika-21 siglo nga gipasukad sa daghang mga kasulatan
(pananglitan sa Mateo 24: 4-34; Salmo 90: 4; Oseas 6: 2 ; Lucas 21: 7-36; Hebreohanon 1: 1-2; 4: 4,11;
2 Pedro 3: 3-8; 1 Tesalonica 5: 4), ang pila ka bahin diin karon nakita naton nga natuman.
Kung dili manghilabot si Jesus, ang kalibutan mawala sa tibuuk nga kinabuhi:
21 Kay unya moabut ang daghang kagul-anan, nga wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod
karon, wala, ug dili usab mahitabo. 22 Ug gawas kung kini nga mga adlaw gipamub-an, wala’y unod
nga maluwas; apan tungod sa mga pinili, pagapahamub-on ang mga adlaw. (Mateo 24: 21-22)
29 Diha-diha dayon pagkahuman sa kagul-anan niadtong mga adlawa ang adlaw mongitngit, ug ang
bulan dili magadan-ag; ang mga bituon mahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa kalangitan
mangauyog. 30 Unya ang timaan sa Anak sa Tawo magpakita sa langit, ug unya ang tanan nga mga
tribo sa yuta magbangotan, ug makita nila ang Anak sa Tawo nga moabut sa mga panganod sa langit
nga adunay gahum ug dakong himaya. 31 Ug ipadala niya ang Iyang mga anghel nga adunay usa ka
dakung tunog sa trompeta, ug ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan
sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa lain. (Mateo 24: 29-31)
Ang Gingharian sa Dios mao ang gikinahanglan sa kalibutan.
Mga embahador alang sa Gingharian
Unsa man ang imong papel sa Gingharian?
Karon, kung ikaw usa ka tinuud nga Kristohanon, ikaw mahimong usa ka embahador alang
niini. Matikdi kung unsa ang gisulat ni Apostol Pablo:
20 Karon, kami mga embahador alang ni Cristo, nga daw ang Diyos nagpakiluoy pinaagi
kanamo: naghangyo kami kanimo alang kang Cristo, makig-uli sa Diyos. (2 Corinto 5:20)
14 Busa tindog, nga gibakus ang imong hawak sa kamatuoran, nga nagasukud sa taming sa
pagkamatarung, 15 ug gibaksan ang imong tiil sa pagpangandam sa maayong balita sa
pakigdait; 16 Labaw sa tanan, kuhaa ang taming sa pagtuo nga mahimo nimo mapalong
ang tanan nga nagdilaab nga pana sa usa nga daotan. 17 Ug kuhaa ang helmet sa
kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Diyos; 18 nga nag-ampo
kanunay sa tanan nga pag-ampo ug pagpangamuyo sa Espiritu, nga nagtukaw hangtod sa
katapusan niini sa tanan nga pagpailub ug pag-ampo alang sa tanan nga mga santos— 19
ug alang kanako, aron igahatag kanako ang paglitok, aron mabuka ko ang akong baba nga
maisugon aron ipahibalo ang tinago sa ebanghelyo, 20 nga tungod niini ako usa ka
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embahador sa mga kadena; aron nga pinaagi niini ako mosulti nga maisugon, ingon nga
kinahanglan ko isulti. (Efeso 6: 14-20)
Unsa man ang usa ka ambasador? Ang Merriam-Webster adunay mosunod nga kahulugan:
1: usa ka opisyal nga sinugo; labi na: usa ka ahente nga diplomatic sa labing taas nga
ranggo nga giila sa usa ka langyaw nga gobyerno o soberano ingon representante nga
residente sa iyang kaugalingon nga gobyerno o soberano o gitudlo alang sa usa ka espesyal
ug kanunay nga temporaryo nga buluhaton sa diplomatikong
2a: usa ka awtorisado nga representante o messenger
Kung ikaw usa ka tinuud nga Kristohanon, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang
Kristo! Timan-i kung unsa ang gisulat ni Apostol Pedro:
9 Apan ikaw usa ka kaliwatan nga pinili, usa ka harianong pagkasaserdote, usa ka balaan
nga nasud, iyang kaugalingon nga espesyal nga katawohan, aron imantala mo ang mga
pagdayeg Kaniya nga nagtawag kanimo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang
kahayag; 10 nga kaniadto dili usa ka katawhan apan karon mga katawhan sa Dios, nga
wala makadawat kaluoy apan karon nakakuha kalooy. (1 Pedro 2: 9-10)
Ingon mga Kristohanon, kinahanglan nga kita mahimong bahin sa usa ka balaan nga nasud.
Kinsa nga nasud karon?
Bueno, sigurado nga wala’y mga gingharian sa kalibutan - apan sa katapusan kini
mahimong bahin sa Gingharian ni Kristo (Pinadayag 11:15). Kini ang nasud sa Dios, ang
Iyang Gingharian nga balaan.
Isip mga embahador, dili kami kasagaran nga nakigbahin sa direkta nga politika sa mga
nasud sa kalibutan. Apan kita magkinabuhi karon sa pamaagi sa kinabuhi sa Dios karon
(tan-awa usab ang libre nga libro nga magamit sa www.ccog.org nga giulohan: Mga
Kristiyano: Mga embahador alang sa Gingharian sa Dios, mga panudlo sa Bibliya bahin sa
pagpuyo isip usa ka Kristohanon). Pinaagi sa pagbuhat niini, labi naton nga mahibal-an
kung ngano nga labing maayo ang mga pamaagi sa Dios, aron nga sa Iyang gingharian
mahimo kitang mga hari ug mga pari ug maghari kauban ni Kristo sa kalibutan.
5 Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga kasal-anan sa
kaugalingon niyang dugo, 6 ug naghimo kanato nga mga hari ug mga pari sa iyang Dios ug
Amahan, kaniya ang himaya ug kamandoan hangtod sa kahangturan. Amen. (Pinadayag 1:
5-6)
10 Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga sacerdote sa among Dios; Ug magahari kami
sa kalibutan. (Pinadayag 5:10)
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Usa ka umaabot nga aspeto niana mao ang pagtudlo niadtong mga mortal unya sa
paglakaw sa mga pamaagi sa Diyos:
19 Kay ang mga tawo magapuyo sa Sion sa Jerusalem: ikaw dili na mohilak; siya
magmaloloy-on kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; sa diha nga siya makadungog, siya
motubag kanimo. 20 Ug bisan ang Ginoo naghatag kanimo ang tinapay sa kalisdanan ug
tubig sa kasakit, bisan pa ang imong mga magtutudlo dili na igsusukod sa sulud, apan ang
imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. 21 Ang imong mga igdulungog
makadungog usa ka pulong sa imong luyo, nga nag-ingon, "Kini ang paagi, lakaw sa niini,"
Kaniadto ka sa tuo nga kamotUnsa kung ikaw moliko sa wala. (Isaias 30: 19-21)
Samtang kana usa ka panagna alang sa milenyal nga gingharian, sa niining kapanahonan
ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:
12 ... niining panahona kinahanglan ka mahimong mga magtutudlo (Hebreohanon 5:12)

15 Apan gibalaan ang Ginoong Diyos sa imong kasingkasing: ug pag-andam kanunay sa
pagtubag sa matag tawo nga mangayo kanimo usa ka hinungdan sa paglaum nga anaa kanimo
nga may kaaghup ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).

Gipakita sa Bibliya nga daghan sa labi ka matinud-anong mga Kristohanon ang, sa wala pa
magsugod ang Dakong Kasakitan, nagtudlo sa daghan:

33 Ug kadtong adunay masabtan magtudlo sa daghan (Daniel 11:33)

Mao nga ang pagkat-on, nagtubo sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), usa ka butang nga
kinahanglan nga buhaton naton karon. Kabahin sa imong papel sa Gingharian sa Diyos mao ang
mahimong pagtudlo. Ug alang sa labi ka matinud-anon, Philadelphian (Pinadayag 3: 7-13), mga
Kristohanon, maglakip usab kini nga pagsuporta sa hinungdanon nga saksi sa ebanghelyo sa
wala pa magsugod ang milenyal nga gingharian (cf. Mateo 24:14).

Human matukod ang Gingharian sa Dios, ang mga tawo sa Dios magamit aron matabangan ang
pagpahiuli sa usa ka nadaot nga planeta:

12 Ang mga gikan sa taliwala nimo patindogon ang karaang mga biniyaan nga mga dapit;

39

Ipatindog ang mga patukoranan sa daghang mga kaliwatan, ug pagatawgon ka nga Tig-ayo sa
Kasub-anan, Ang Magbabalik sa mga Kadalanan Ngadto sa Dwell In. (Isaias 58:12)

Sa ingon, ang mga tawo sa Dios nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios sa niining panahon labi ka
dali alang sa mga tawo nga magpuyo sa mga lungsod (ug bisan diin) niining panahon sa
pagpahiuli. Ang kalibutan mahimong tinuud nga mas maayo nga lugar. Kinahanglan nga kita
mga embahador alang ni Cristo karon, aron makaalagad usab kita sa Iyang Gingharian.

Ang Tinuod nga Mensahe sa Ebanghelyo mao ang Kausaban
Miingon si Jesus, "Kung magpabilin ka sa Akong pulong, ikaw sa tinuud akong mga tinun -an. 32 Ug
mahibal-an nimo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran magaluwas kanimo ”(Juan 8: 31-32). Ang
pagkasayud sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios nagpahigawas kanato gikan
nga natanggong sa mga sayup nga paglaum sa kalibutan. Maisogon naton nga suportahan ang plano
nga naglihok — plano sa Diyos! Gilimbongan ni Satanas ang tibuuk kalibutan (Pinadayag 12: 9) ug ang
Gingharian sa Dios ang tinuud nga solusyon. Kinahanglan naton nga magbarug ug magpasiugda sa
kamatuoran (cf. Juan 18:37).
Ang mensahe sa ebanghelyo labi pa bahin sa personal nga kaluwasan. Ang maayong balita sa
Gingharian sa Diyos kinahanglan nga magbag-o sa niining panahon:
2 Ug ayaw pagpahiuyon sa kalibutan, apan usba pinaagi sa pagbag-o sa imong hunahuna, aron imong
mapamatud-an kung unsa ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on sa Diyos. (Roma 12: 2)
Ang tinuud nga mga Kristohanon nabag-o aron moalagad sa Diyos ug sa uban:
22 Mga ulipon, managtuman kamo sa tanan nga mga butang sa inyong mga agalon uyon sa unod, dili
sa mga mata sa mata, ingon mga kalipayan sa mga tawo, apan sa pagkasinsero sa kasingkasing, nga
mahadlok sa Diyos. 23 Ug bisan unsa ang imong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing, ingon sa
Ginoo ug dili sa mga tawo, 24 nga nahibal-an nga gikan sa Ginoo makadawat ka sa ganti sa kabilin; kay
nag-alagad ka sa Ginoong Cristo. (Colosas 3: 22-24)
28 Busa, tungod kay nakadawat kita sa usa ka gingharian nga dili matarog, maghatag kita ug grasya,
nga pinaagi niini kita makaalagad sa Diyos nga madawat uban ang pagtahod ug diosnon nga kahadlok.
(Hebreohanon 12:28)
Ang tinuod nga mga Kristohanon magkinabuhi sa lainlain gikan sa kalibutan. Gidawat naton ang mga
sumbanan sa Dios labaw sa kalibutan alang sa kung unsa ang husto ug sayup. Ang nabuhi nga buhi
pinaagi sa pagtoo (Mga Hebreohanon 10:38), ingon nga nagkinahanglag hugot nga pagtuo sa
pagsunod sa pamaagi sa Diyos niining panahon. Ang mga Kristiyanos giisip nga lahi sa kalibutan nga
ilang gipuy-an, nga ang ilang pamaagi sa kinabuhi gitawag nga "The Way" sa Bag-ong Tugon (Buhat 9:
2; 19: 9; 24: 14,22). Ang kalibutan nabuhi sa hinakog, sa ilalum ni Satanas, sa gitawag nga "pamaagi ni
Cain" (Judas 11).
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Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka mensahe sa pagkamatarong, hingpit nga kalipay, ug
kalinaw (Roma 14:17) .Ang matagnaon nga pulong, naabtan sa husto, nakapahupay (cf. 1 Mga TagaCorinto 14: 3; 1 Tesalonica 4:18), labi na samtang kita nagtan-aw sa kalibutan nga nadugmok (cf.
Lucas 21: 8-36). Ang tinuud nga Kristuhanon nga pamaagi sa kinabuhi modala ngadto sa
espirituhanon nga kadagaya ug pisikal nga mga panalangin (Marcos 10: 29-30). Kini ang bahin kung
ngano nga ang mga nagpuyo niini nakasabut nga ang kalibutan nanginahanglan sa Gingharian sa Dios.
Ang mga Kristohanon mga embahador sa Gingharian sa Diyos.
Ang mga Kristiyanos nagbutang sa atong paglaum sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan kung kita
nagpuyo sa usa ka pisikal nga kalibutan (Roma 8: 5-8). Kita adunay "paglaum sa ebanghelyo" (Colosas
1:23). Kini usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga daghan sa mga nag-angkon nga
si Jesus karon wala gyud makasabut.

6. Ang mga simbahan sa Greco-Romano nagtudlo nga ang Gingharian
Hinungdanon, Apan ...
Ang mga simbahan sa Greco-Romano nagtuo nga nagtudlo sila sa mga aspeto sa
Gingharian sa Diyos, apan adunay problema sa tinuud nga pagsabut kung unsa kini.
Pananglitan, gitudlo sa The Catholic Encyclopedia bahin sa gingharian:
Si Kristo… Sa matag yugto sa Iyang pagtudlo sa pag-anhi sa niini nga gingharian, sa lainlaing
mga aspeto, ang tukma nga gipasabut, ang paagi diin kini makab-ot, maghimo nga staple
sa Iyang mga diskurso, labi pa nga ang Iyang diskurso gitawag nga "ang ebanghelyo sa
gingharian ”... gisugdan nila pagsulti ang Simbahan ingon" ang gingharian sa Dios "; cf. Si
Col., ako, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., Ako, 6, 9; v, 10, ug uban pa ... kini nagpasabut sa
Simbahan ingon kana nga institusyon sa Diyos ... (Papa H. Gingharian sa Diyos. The
Catholic Encyclopedia, Tomo VIII. 1910).
Bisan pa ang gihisgutan sa ibabaw nagtumong sa "Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., Ako, 6,
9; v, 10, "kung imong tan-awon sila, imong mahibal-an nga wala bisan usa sa mga
bersikulo nga nagsulti bisan unsa bahin sa Simbahan nga ang Gingharian sa Dios. Gitudloan
nila ang mga magtutuo nga mahimong bahin sa Gingharian sa Dios o nga kini ang
gingharian ni Jesus. Gipasidan-an sa Bibliya nga daghan ang magbag-o sa ebanghelyo o
moliso sa lain, usa ka dili tinuod (Galacia 1: 3-9). Ikasubo, lainlain ang nahimo kana.
Si Jesus nagtudlo, “Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Wala gayoy
makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako ”(Juan 14: 6). Si Pedro nagtudlo, "ni
adunay kaluwasan sa bisan kinsa pa, kay wala’y lain nga ngalan sa silong sa langit nga
gihatag sa mga tawo diin kita kinahanglan maluwas" (Mga Buhat 4:12). Gisultihan ni Pedro
ang mga Judio nga ang tanan kinahanglan adunay pagtoo aron maghinulsol ug modawat
kang Jesus aron maluwas (Buhat 2:38).
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Sukwahi kini, gitudlo ni Papa Francis nga ang mga ateyista, kung wala si Jesus, maluwas sa
maayong mga buhat! Nagtudlo usab siya nga ang mga Hudiyo maluwas nga wala modawat
kang Jesus! Dugang pa, siya ug ang pila ka mga Greco-Romano ingon usab naghunahuna
nga ang usa ka dili Biblikanhon nga bersiyon sa 'Maria' mao ang yawi sa ebanghelyo ingon
usab usa ka yawi sa panaghiusa sa ekumenikal ug magkahiusa. Ikasubo, sila ug ang uban
wala makasabut sa kamahinungdanon ni Jesus ug sa tinuod nga Ebanghelyo sa Gingharian
sa Dios. Daghan ang nagpasiugda mga bakak nga ebanghelyo.
Daghang nangandoy nga maglakaw sa pagtan-aw ug adunay pagsalig sa kalibutan. Ang
Bag-ong Tugon nagtudlo nga ang mga Kristiyano kinahanglan magtan-aw sa itaas:
2 Ibutang ang imong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. (Colosas
3: 2)
7 Kay kami nagalakaw pinaagi sa pagtoo, dili sa makita. (2 Corinto 5: 7)
Bisan pa, si Papa Pius XI sa panudlo nagtudlo sa paglakaw pinaagi sa iyang pagtan-aw sa
iyang simbahan:
... ang Simbahang Katoliko ... mao ang gingharian ni Kristo sa kalibutan. (Ang ensiklopedya
ni PiusQuasPrimas).
Ang website sa CatholicBible101 nag-ingon, "ang Gingharian sa Diyos natukod sa kalibutan
ni Jesus Christ sa tuig 33 AD, sa dagway sa Iyang Simbahan, pinangunahan ni Peter ... ang
Simbahang Katoliko." Bisan pa ang milenyal nga Gingharian sa Diyos wala dinhi. ni kini ang
Simbahan sa Roma, apan kini moabut sa kalibutan. Bisan kung ang tinuod nga Simbahan sa
Dios adunay "mga yawe sa gingharian" (Mateo 16:19), kadtong nag-angkon nga usa ka
simbahan mao ang gingharian "gikuha ang yawi sa kahibalo" (Lucas 11:52).

Ang Iglesya sa Roma kusganong nagtudlo batok sa umaabot nga yutan-ong milenyal nga
Gingharian sa Diyos nga kini ang batakan lamang ang "doktrina ni Antikristo" nga nalista sa
opisyal nga Catechism of the Catholic Church:
676 Ang pagpanglimbong sa Antikristo nagsugod na sa paghulma sa kalibutan sa matag
panahon nga ang pag-angkon gihimo nga nahibal-an sa sulod sa kasaysayan ang kana nga
paglaom nga Mesiyas nga maabut ra nga lapas sa kasaysayan pinaagi sa paghukom sa
eschatolohiko. Gisalikway sa Simbahan bisan ang mga pagbag-o sa mga porma sa kini nga
pagpahisalaag sa gingharian nga mailalom sa ngalan sa milenyalismo ... (Catechism of the
Catholic Church. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p.
194)
Ikasubo, kadtong uyon sa kana adunay daghang mga problema sa pagmantala sa
Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios sa katapusan. Ang pipila mokuha
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makalilisang nga mga lakang batok sa mga nagmantala niini (Daniel 7:25; 11: 30-36). Apan,
tingali maghunahuna ka, dili ba ang tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon Ginoo naa sa
gingharian? Dili, sila dili mahimong. Matikdi kung unsa ang giingon ni Jesus:
21 Dili tanan nga nagaingon kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit,
apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan sa langit. 22 Daghan ang
magaingon kanako nianang adlawa, 'Ginoo, Ginoo, wala ba kami nanagna sa imong ngalan,
naghingilin mga demonyo sa imong ngalan, ug nagbuhat daghang mga katingalahan sa
imong ngalan?' 23 Ug unya ipahayag ko sa kanila, 'Wala ako makaila kanimo; pahawa
gikan kanako, kamo nga nagabuhat sa kalapasan! ' (Mateo 7: 21-23)
Gipasabut ni Apostol Pablo nga ang "misteryo sa kalapasan" mao na "nagtrabaho na" (2
Tesalonica 2: 7) sa iyang panahon. Kini nga kalapasan adunay kalabutan usab sa usa ka
butang nga gipasidaan sa Bibliya sa mga panahon sa katapusan nga gitawag nga "Misteryo,
Dakong Babilonya" (Pinadayag 17: 3-5).
Ang "misteryo sa kalapasan" adunay kalabutan sa pag-angkon nga mga Kristohanon nga
nagtuo nga dili nila kinahanglan nga huptan ang Napulo ka Sugo sa balaod sa Dios, ug uban
pa ug / o adunay daghang madawat nga eksepsiyon sa niini ug / o adunay dalawaton nga
mga porma sa pag-antos aron mabungkag ang Dios balaod, busa samtang gihunahuna nila
nga sila adunay usa ka porma sa balaod sa Dios, wala nila gitipigan ang usa ka porma sa
Kristiyanismo nga giila ni Jesus o sa Iyang mga apostoles nga lehitimo.
Ang Greco-Roma sama sa mga Pariseo nga naglapas sa mga mando sa Diyos, apan
giangkon ang ilang mga tradisyon nga kini gidawat — gisaway ni Jesus ang pamaagi
(Mateo 15: 3-9)! Gipasidan-an usab ni Isaias nga ang mga tawo nga nag-angkon nga ang
Dios magrebelde batok sa Iyang kasugoan (Isaias 30: 9). Kini nga walay sala nga pagsupak
usa ka butang nga kita, makapasubo, tan-awa kini hangtod karon.
Ang isa pa nga "misteryo" makita nga ang Iglesya sa Roma daw nagtoo nga ang
militaristikong ekumenikal ug interfaith nga mga agenda modala ngadto sa kalinaw ug usa
ka dili bibliya nga bersyon sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Gipasidan-an ang Kasulatan
batok sa umaabot nga panaghiusa sa ekumenikal nga gitudlo nga kabubut-on, sulod sa
pipila ka tuig, magmalampuson (timan-i: ang Bag-ong Jerusalem Bible, gipakita nga giaprubahan sa Katoliko):
4 Nagluhod sila atubangan sa dragon tungod kay gihatagan niya ang awtoridad sa
mananap; ug mihapa sila sa atubangan sa mananap, nga nagaingon: Kinsa ang
makakasama sa mananap? Kinsa ang makigsangka niini? ' 5 Gitugotan ang hayop nga
ipanghambog ug pagpasipala ug mahimong aktibo sa kap-atan ug duha ka bulan; 6 Ug
gipamatuud niini ang mga pagpasipala batok sa Dios, batok sa iyang ngalan, sa iyang
langitnon nga tolda ug sa tanan nga nagpuyo didto. 7 Gitugotan nga maggubat batok sa
mga santos ug buntogon sila, ug gihatagan gahum sa matag lumba, katawhan, sinultihan
ug nasud; 8 Ug ang tanang mga tawo sa kalibutan mosimba niini, sa ato pa, matag tawo
kansang ngalan wala nahisulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa libro sa kinabuhi nga
naghalad. 9 Himua ang bisan kinsa nga makadungog: 10 Kadtong alang sa pagkabihag
ngadto sa pagkabihag; ang alang sa kamatayon pinaagi sa espada hangtod sa kamatayon
pinaagi sa espada. Tungod niini ang mga santos kinahanglan adunay paglahutay ug pagtuo.
(Pinadayag 13: 4-10, NJB)
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Ang Bibliya nagpasidaan batok sa katapusan nga panaghiusa sa Babilonya:
Ang usa sa pito ka mga anghel nga adunay pito ka mga panaksan ang nagsulti kanako, ug
miingon, 'Dali ngari ug ipakita ko kanimo ang silot sa bantog nga bigaon nga naglingkod sa
ubay sa daghang tubig, 2 nga ang tanan nga mga hari sa yuta nakighilawas sa ilang
kaugalingon, ug gipainom ang tanan nga populasyon sa kalibutan sa bino sa iyang
pagpanapaw. ' 3 Gidala ako niya sa espiritu ngadto sa usa ka desyerto, ug nakita ko ang
usa ka babaye nga nagsakay sa usa ka mapula nga mananap nga adunay pito ka ulo ug
napulo ka sungay ug adunay gipasipalahan nga mga ulohan nga nasulat sa tanan. 4 Ang
babaye nagsul-ob sa purpura ug eskarlata ug gisul-oban og bulawan ug mga alahas ug
perlas, ug naghupot siya usa ka winika nga bulawan nga puno sa makaluod nga hugaw sa
iyang pagpamampam;

5Ang iyang agtang nahisulat usa ka ngalan, usa ka

kahalangdon nga ngalan: 'Ang Dakong Babilonya, ang inahan sa tanang mga bigaon
ug ang tanan nga mga mahugaw nga buhat sa yuta. ' 6 Akong nakita nga nahubog
siya, nahubog sa dugo sa mga santos, ug sa dugo sa mga martir ni Jesus; ug sa akong
pagkakita kaniya, hingpit na akong natago. (Pinadayag 17: 1-6, NJB)

9 'Kini nagtawag alang sa pagkamaalamon. Ang pito ka ulo mao ang pito ka mga
bungtod, nga gilingkoran sa babaye. . . 18 Ang babaye nga imong nakita mao ang
bantog nga lungsod nga adunay gahum sa tanan nga nagmando sa yuta. ' (Pinadayag
17: 9,18, NJB)

Pagkahuman niini, nakita ko ang lain na usab nga anghel nga nanaog gikan sa langit,
nga gihatagan ug daghang awtoridad. ang yuta misidlak sa iyang himaya. 2 Sa tuktok
sa iyang tingog siya misinggit, 'Nahulog na ang Babilonia, nahulog na ang Dakong
Babilonya, ug nahimo na nga galamhan sa mga demonyo ug puy-anan alang sa matag
daotan nga espiritu ug hugaw, makaluod nga langgam. Ang tanan nga mga nasud
nakainum sa halalum nga vino sa iyang pagpakighilawas; ang matag hari sa yuta
nakighilawas uban kaniya, ug ang matag magpapatigayon nagmanggaranon pinaagi
sa iyang pagpanglimbong. ' 4 Lain nga tingog ang nagsulti gikan sa langit; Nadungog
ko kini nga nag-ingon, 'Gumula kamo, akong katawhan, pahalayo gikan kaniya, aron dili
kamo makaambit sa iyang mga kalapasan ug adunay sama nga mga hampak nga
maantos. 5 Ang iyang mga sala nakaabot hangtod sa langit, ug gihunahuna sa Dios ang
iyang mga krimen: pagtratar siya sama sa iyang pagtratar sa uban. 6 Kinahanglan nga
bayran siya nga doble ang kantidad nga iyang gipili. Kinahanglan siya adunay doble nga lig on nga kopa sa kaugalingon niyang sinagol. 7 Ang matag usa sa iyang mga paghambog ug
mga orgado kinahanglan ipahiangay sa usa ka pagsakit o kasakit. Ako nahalingkod ingon
rayna, gihunahuna niya; Wala ako biyuda ug dili na ako makasinati pag-antos. 8 Alang
niana, sa usa ka adlaw, mahulog kaniya ang mga hampak: sakit ug pagbangutan ug gutom.
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Masunog siya sa yuta. Gamhanan ang Ginoong Dios. 9 'Adunay pagbangotan ug pagbakho
alang kaniya sa mga hari sa yuta nga nagpakighilawas kaniya ug nakig-uban kaniya. Nakita
nila ang aso samtang nagsunog, (Pinadayag 18: 1-9, NJB)
Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa umaabot nga Babilonya ug gipakita nga ang
tukma nga panaghiusa dili mahitabo hangtod sa pagbalik ni Jesus:
10 Tan-awa! Pagbantay! Kumalagiw ka gikan sa yuta sa amihanan - giingon ni Jehova; kay
gipatibulaag ko ikaw sa upat nga hangin sa langit, nagaingon si Jehova. 11 Tan-awa!
Pakalagiw, Ang Sion, nga karon nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babelon!

12 Kay giingon kini ni Yahweh nga Sabaoth, sukad sa gisugo ang Himaya

ako, bahin sa mga nasud nga nanulis kanimo, 'Bisan kinsa nga mohikap kanimo mohikap sa
mansanas sa akong mata. 13 Karon tan-awa, ibakyaw ko ang akong kamot kanila ug sila
pagaagawan sa mga naulipon nila. ' Unya mahibal-an nimo nga gipadala ako ni Yahweh nga
Sabaoth! 14 Pag-awit, paglipay, anak nga babaye sa Sion, kay karon ania na ako magpuyo sa
imong taliwala — giingon ni Jehova! 15 Ug sa kana nga adlaw daghang mga nasud ang makabig
ngadto ni Yahweh. Oo, sila mahimo nga iyang katawohan, ug sila magapuyo ipon kanimo. Unya
mahibal-an nimo nga gipadala ako ni Yahweh nga Sabaoth! 16 Huptan ni Yahweh ang Juda, ang
iyang bahin sa Balaang Yuta, ug himuon usab ang Jerusalem nga iyang gipili. (Zacarias 2: 10-16,
NJB; timan-i diha sa mga bersyon sa KJV / NKJV ang mga bersikulo nalista ingon Zacarias 2: 612)

Ang mga kalihukan sa ekumenikal ug magkahiusa nga gipasiugda sa United Nations, Vatican,
daghang mga Protestante, ug mga lider sa Sidlakang Orthodox tin-aw nga gihukman sa Bibliya
ug kinahanglan dili dasigon. Gipasidan-an ni Jesus ang mga nag-angkon nga magsunod Kaniya
nga "molimbong sa daghan" (Mateo 24: 4-5). Daghang ekumenismo ang adunay kalabotan sa
"puti nga mangangabayo" sa Pinadayag 6: 1-2 (nga WALA si Jesus) ug ang bigaon sa Pinadayag
17.

Sama ni Zacarias, gitudlo usab ni Apostol Pablo nga ang tinuud nga panaghiusa sa hugot nga
pagtuo dili mahitabo hangtud sa pagbalik ni Jesus:

45

13 hangtud nga kitang tanan makaabut sa panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa Anak sa Dios ug
gihimong usa ka hingpit nga Tawo, nga hingpit nga hamtong sa kahingpitan ni Kristo mismo.
(Efeso 4:13, NJB)

Kadtong nagtuo nga ang panaghiusa miabot sa wala pa ang pagbalik ni Jesus naa sa
kasaypanan. Sa tinuud, sa pagbalik ni Jesus, kinahanglan niyang laglagon ang panaghiusa sa
mga nasud nga mag-alsa batok Kaniya:

11:15 Ug ang ikapitong anghel mihuyop sa iyang trumpeta, ug ang mga tingog mahimong
madungog nga nagasinggit sa langit, nga nag-ingon, "Ang gingharian sa kalibutan nahimong
gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya maghari hangtod sa kahangturan." 16 Ang
kawhaag-upat nga mga tigulang, naglingkod sa presensya sa Diyos, nagyukbo sa ilang
kaugalingon ug mihapa sa yuta gamit ang ilang mga agtang nga nagsimba sa Diyos 17 sa mga
pulong, 'Nagapasalamat kami kanimo, Makagagahum nga Ginoong Diyos, Siya nga, kinsa
kaniadto, alang sa ipasabut ang imong dakung gahum ug pagsugod sa imong paghari. 18
Nagubot ang mga kanasuran ug karon miabot na ang panahon alang sa imong pagbalos, ug
aron hukman ang mga patay, ug alang sa imong mga alagad nga mga propeta, alang sa mga
santos ug alang sa mga nahadlok sa imong ngalan, gagmay ug parehas, aron gantihan. . Miabut
ang panahon aron sa paglaglag sa mga nagalaglag sa yuta. ' (Pinadayag 11: 15-18, NJB)

19: 6 Ug nadungog ko ang daw mga tingog sa usa ka dakung panon, sama sa tunog sa dagat o sa
dagkung dalogdog, nga nagsabat, 'Aleluya! Nagsugod ang paghari sa Ginoo nga atong Dios nga
Makagagahom; . . . 19 Unya nakita ko ang mapintas nga mananap, uban ang tanan nga mga hari
sa yuta ug ilang mga kasundalohan, nagtigum aron makig-away sa Rider ug sa iyang
kasundalohan. 20 Apan ang binihag gidala nga binihag, kauban ang bakak nga propeta nga
nagbuhat mga milagro alang sa mananap ug pinaagi kanila gilimbongan kadtong midawat sa
pagpamarka sa marka sa hayop ug kadtong nagsimba sa iyang estatwa. Kini nga duha gitambog
nga buhi ngadto sa nagdilaab nga lanaw sa nagdilaab nga asupre. 21 Ang tanan nga nahabilin
gipatay pinaagi sa espada sa Rider, nga nanggawas gikan sa iyang baba, ug ang tanan nga mga
langgam nagkadugmok sa ilang kaugalingon sa ilang unod. . . 20: 4 Unya nakita ko ang mga
trono, diin sila milingkod, ug sa ibabaw gihatagan silag gahum sa paghukom. Akong nakita ang
mga kalag sa tanan nga giputlan sa ulo tungod sa pagsaksi alang kang Jesus ug sa pagsangyaw
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sa pulong sa Dios, ug kadtong nagdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang estatwa ug dili
modawat sa marka sa marka sa ilang mga agtang o mga kamot; nabuhi sila, ug naghari uban
kang Cristo sa usa ka libo ka tuig. (Pinadayag 19: 6,19-21; 20: 4, NJB)

Himatikdi nga kinahanglan nga laglagon ni Jesus ang mga kasundalohan sa kalibutan nga
nahiusa batok Kaniya. Unya Siya ug ang mga santos magahari. Kana kung adunay tukma nga
panaghiusa sa hugot nga pagtuo. Ikasubo, daghan ang mamati sa mga mini nga ministro nga
daw maayo, apan dili, ingon sa gipasidaan ni Apostol Pablo (2 Mga Taga-Corinto 11: 14-15).
Kung labi pa nga tinuud nga masabtan ang Bibliya ug ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios dili
kaayo makig-away kang Jesus.

7. Ngaa ang Ginharian sang Dios?
Bisan kung ang mga tawo nga naghunahuna nga kita maalam kaayo, adunay mga limitasyon sa atong
pagsabut, bisan pa ang "pagsabut sa Dios walay kinutuban" (Salmo 147: 5).
Mao nga hinungdanon nga mangilabot ang Diyos aron ayohon kini nga planeta.
Samtang daghan ang nagtuo sa Diyos, ang kadaghanan sa mga tawo dili gusto nga mabuhi ingon nga
Siya tinuud nga nagmando. Timan-i ang mosunod:
8 Gipakita niya kanimo, O tawo, kung unsa ang maayo, ug unsa man ang gikinahanglan sa Ginoo
kanimoAng pagbuhat sa makatarunganon, paghigugma sa kalooy, ug paglakaw nga mapainubsanon
sa imong Dios? (Miqueas 6: 8)
Ang paglakaw nga mapainubsanon uban ang Dios dili usa ka tawo nga tinuud nga andam nga
buhaton. Gikan sa panahon ni Adan ug Eba (Genesis 3: 1-6), gipili sa mga tawo nga magsalig sa ilang
kaugalingon ug sa ilang mga prayoridad, labaw sa Dios, bisan sa Iyang mga sugo (Exodo 20: 3-17).
Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo:
5 Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga
salabutan; 6 Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. 7
Ayaw pagmaalamon sa kaugalingon mong mga mata: Kahadlokan mo ang Ginoo ug pahawa gikan sa
daotan. (Mga Hulubaton 3: 5-7)
Bisan pa, kadaghanan sa mga tawo dili gyud mosalig sa Dios sa bug-os nilang kasingkasing o maghulat
Kaniya nga mogiya ang ilang mga lakang. Daghang nag-ingon nga buhaton nila ang gusto sa Diyos,
apan ayaw kini buhata. Ang tawhanon nga tawo gilimbongan ni Satanas (Pinadayag 12: 9) ug nahulog
alang sa mga pangibog sa kalibutan ug ang 'garbo sa kinabuhi' (1 Juan 2:16).
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Busa, daghan ang adunay kaugalingon nga relihiyoso nga tradisyon ug sekular nga mga gobyerno,
tungod kay naghunahuna sila nga labing kaila. Bisan pa, wala sila (cf. Jeremias 10:23) ni labing tinuud
nga maghinulsol.
Mao kana ang hinungdan nga ang tawo nanginahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24: 21-22).
Hunahunaa ang Mga Kabulahanan
Usa sa labing nahibal-an nga serye sa mga pahayag nga gihatag ni Jesus mao ang mga kabulahanan,
nga gihatag Niya sa Iyang Wali sa Bukid sa mga Olibo.
Matikdi ang pila sa Iyang giingon:
3 "Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. 4 Bulahan ang mga
nagbangutan, kay sila pagalipayon. 5 Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. 6
Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. 7 Bulahan ang mga
maloloy-on, kay sila makadawat kalooy. 8 Bulahan ang mga maputli og kasingkasing, kay sila makakita
sa Dios. 9 Bulahan ang mga magbubuhat ug kadaitan, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. 10
Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit. (Mateo 5: 3 10)
Kini sa Gingharian sa Diyos (cf. Marcos 4: 30-31), kanunay nga gipunting nga ang Gingharian sa langit
pinaagi ni Mateo (cf. Mateo 13:31), diin kini nga bulahan nga mga saad matuman. Diha sa Gingharian
sa Dios nga ang saad matuman alang sa mga maaghop nga makapanunod sa yuta ug mga putli aron
makita ang Diyos. Magpaabut sa maayong balita sa mga panalangin sa Gingharian sa Diyos!
Husto ang mga Dalan sa Dios
Ang tinuod mao ang Dios gugma (1 Juan 4: 8,16) ug ang Diyos DILI hakog. Ang mga balaod sa Dios
nagpakita og gugma sa Dios ug sa atong silingan (Marcos 12: 29-31; Santiago 2: 8-11). Ang mga
pamaagi sa kalibutan kahakog ug natapos sa kamatayon (Roma 8: 6).
Matikdi nga gipakita sa Bibliya ang tinuod nga mga Kristohanon nga nagsunod sa mga sugo
1 Bisan kinsa ang mitoo nga si Jesus mao ang Cristo, gipanganak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma
Kaniya nga nanganak usab nahigugma kaniya nga gipanganak gikan kaniya. Pinaagi niini nahibal -an
naton nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung nahigugma kita sa Dios ug nagatuman sa Iyang
mga sugo. 3 Kay kini ang gugma sa Diyos, nga bantayan naton ang Iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga
sugo
dili bug-at. (1 Juan 5: 1-3)
Ang tanan nga "mga sugo sa Dios mao ang pagkamatarung" (Salmo 119: 172). Ang iyang mga pamaagi
putli (1 Tito 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa lainlaing mga porma sa “kalapasan” ug wala
makahibalo nga si Jesus WALA mianhi aron sa paglaglag sa balaod o sa mga propeta, apan aron
matuman kini (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang tinuud nga kahulogan ug pagpalapad
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kanila labi pa sa daghan gihunahuna (pananglitan ang Mateo 5: 21-28). Gitudlo ni Jesus nga "bisan
kinsa nga nagabuhat ug nagatudlo kanila, siya pagatawgon nga bantugan sa gingharian sa langit"
(Mateo 5:19) (ang mga termino nga "Gingharian sa Dios 'ug" gingharian sa langit "mausab).
Gitudlo sa Bibliya nga ang pagtuo nga walay binuhatan patay (Santiago 2:17). Daghang nag -angkon
nga nagsunod kang Jesus, apan dili tinuud nga dili motuo sa Iyang mga pagtulon-an (Mateo 7: 21-23)
ug dili magsunud Kaniya sama sa ilang kinahanglan (cf. 1 Corinto 11: 1). "Ang sala mao ang paglapas
sa balaod" (1 Juan 3: 4, KJV) ug tanan nakasala (Roma 3:23). Bisan pa, gipakita sa Bibliya nga ang
kaluoy magamadaugon sa paghukom (Santiago 2:13) ingon ang Dios adunay tinuud nga plano alang
sa tanan (cf. Lucas 3: 6).
Ang mga solusyon sa tawo, gawas sa mga pamaagi sa Dios, dili molihok. Sa milenyal nga gingharian, si
Jesus maghari nga adunay "usa ka gunitanan nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug ang maayo
molungtad samtang ang mga tawo magkinabuhi sa pamaagi sa Dios. TANAN ang mga problema sa
kalibutan nga naglungtad tungod kay ang mga katilingban sa kalibutan nagdumili sa pagsunod sa
Dios ug sa Iyang kasugoan. Gipakita sa kasaysayan nga ang tawo dili makahimo sa pagsulbad sa mga
problema sa katilingban:
6 Kay ang panghunahuna sa lawas kamatayon, apan ang panghunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi
ug kalinaw. 7 Tungod kay ang hunahuna sa kalibutanon nga panag-away batok sa Dios; kay kini dili
ilalum sa balaod sa Dios, ni mahimo usab. 8 Busa, kadtong anaa sa unod dili makapahimuot sa Diyos.
(Roma 8: 6-8)
Ang mga Kristiyanos kinahanglan mag-focus sa espirituhanon, ug gihatagan sa Espiritu sa Dios nga
buhaton kini sa karon nga panahon (Roma 8: 9), bisan pa sa atong kaugalingon nga mga kahuyang:
26 Kay nakita nimo ang imong pagtawag, mga kaigsoonan, nga dili daghan ang mga maalam sumala
sa unod, dili daghan ang gamhanan, dili daghang mga halangdon, ang gitawag. 27 Apan gipili sa Diyos
ang mga binuang nga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga maalam, ug gipili sa Diyos ang
huyang nga mga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga gamhanan. 28 ug ang mga sukaranan
nga mga butang sa kalibutan ug ang mga butang nga gitamay sa Dios, ug ang mga butang nga wala,
aron wagtangon ang mga butang nga anaa, 29 aron walay unod nga manghimaya sa iyang presensya.
30 Apan gikan kaniya anaa kamo kang Cristo Jesus, nga nahimo alang kanato nga kaalam gikan sa
Dios, ug ang pagkamatarung ug pagkabalaan ug pagtubos, 31 nga, ingon sa nahisulat, "Siya nga
nagahimaya, pahimayaa siya sa Ginoo." (1 Corinto 1 : 26-31)
Ang mga Kristohanon kinahanglan maghimaya sa plano sa Dios! Naglakaw kita pinaagi sa pagtoo
karon (2 Mga Taga-Corinto 5: 7), nga nagtan-aw sa itaas (Colosas 3: 2) sa pagtuo (Mga Hebreohanon
11: 6). Panalanginan kita sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios (Pinadayag 22:14).
Ngano nga ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios?
Gibati sa mga Protestante nga sa higayon nga ilang gidawat si Jesus ingon manluluwas, gipangita nila
ang Gingharian sa Diyos. Ang mga Katoliko nagtuo nga ang mga nabawtismohan, bisan ingon nga mga
masuso, nakasulod sa ilang simbahan ingon ang gingharian. Ang mga Katoliko ug ang Eastern
Orthodox naghunahuna nga pinaagi sa mga sakramento, ug uban pa, gipangita nila ang gingharian sa
Dios. Samtang magpabautismo ang mga Kristiyanos, ang mga Greco-Roman-Protestante naglantaw sa
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kalibutan aron masulbad ang mga problema sa katawhan. May posibilidad sila nga adunay gipunting
nga yutan-on (cf. Roma 8: 6-8).
Ang una nga pagpangita sa Gingharian sa Diyos (Mateo 6:33) mahimong usa ka tibuok kinabuhi nga
katuyoan alang sa mga Kristohanon. Usa ka katuyoan, dili sa pagtan-aw sa kalibutan alang sa mga
solusyon, apan sa Diyos ug sa Iyang mga pamaagi. Ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos nagbago sa atong kinabuhi.
Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristiyanos magmando kauban ni Jesus, apan nahibal-an mo ba
nga ang tinuod nga mga Kristohanon ang maghari sa mga lungsod? Si Jesus nagtudlo:
12Ang usa ka tawong dungganan miadto sa usa ka halayo nga yuta aron sa pagdawat alang sa iyang
kaugalingon ug usa ka gingharian. 13 Gipatawag niya ang napulo sa iyang mga sulugoon, gihatagan
sila napulo ka mina, ug giingnan sila, 'Pagpamaligya hangtod nga ako moabut.' 14 Apan ang iyang mga
lungsuranon nagdumot kaniya, ug nagpadala usa ka delegasyon sunod kaniya, nga nag-ingon, Dili
kami gusto nga kining tawhana maghari kanamo.
15 “Ug mao kini sa iyang pagbalik, gidawat ang
gingharian, iyang gisugo kini nga mga sulugoon, nga iyang gihatagan ang salapi, nga tawgon ngadto
kaniya, aron mahibal-an niya kung unsa ang nakuha sa matag tawo pinaagi sa pagpamaligya. 16 Unya
miabot ang una, nga nag-ingon, 'Magtutudlo, ang imong mina nakaabot napulo ka mina.' 17 Ug siya
miingon kaniya: Maayo, maayong ulipon; tungod kay ikaw nagmatinud-anon sa diyutay ra, pagbulotan sa napulo ka mga lungsod. ' 18 Ug ang ikaduha miduol nga nag-ingon, 'Magtutudlo, ang imong
mina nga gihatagan ug lima ka mina.' 19 Ingon usab siya miingon kaniya, 'Ikaw usab ang nagdumala sa
lima ka lungsod.' (Lucas 19: 12-19)
Pagmatinud-anon sa gamay nga naa nimo karon. Adunay mga higayon ang mga Kristohanon nga
maghari sa tinuod nga mga lungsod, sa usa ka tinuud nga gingharian. Miingon usab si Jesus, "Ang
akong ganti ania kanako, aron ihatag sa matag usa sumala sa iyang buhat" (Pinadayag 22:12). Ang
Dios adunay plano (Job 14:15) ug usa ka lugar (Juan 14: 2) alang sa tinuud nga mosanong Kaniya (Juan
6:44; Pinadayag 17:14). Ang Gingharian sa Diyos alang sa tinuod ug mahimo ka mahimong bahin niini!
Sa pagsugod sa 2016, ang journal Science adunay usa ka artikulo nga giulohan nga "Ang gahum sa
panon sa mga tawo" nga nagpaila nga ang artipisyal nga paniktik ug pag-uswag sa publiko ang
makasulbad sa "daotan nga mga problema 'nga giatubang sa katawhan. Bisan pa, ang artikulo
napakyas sa pagsabut kung unsa ang pagkadautan, tuguti kung giunsa kini pagsulbad.
Ang kooperasyon, gawas sa pagsunod sa tinuud nga mga pamaagi sa Dios, ingon nga napakyas nga
mapakyas sa ika-21 nga siglo ingon nga kini nahuman pagkahuman sa Dakong Lunop sa dihang ang
katawhan nagtinabangay sa pagtukod sa napakyas nga Tore sa Babel (Genesis 11: 1-9).
Ang mga problema sa kalibutan, sa mga lugar sama sa Tunga sa Sidlakan (bisan pa sa gilauman nga
mga sangputanan sa temporal, pananglitan ang Daniel 9: 27a; 1 Tesalonica 5: 3), dili masulbad sa mga
tawo — kinahanglan naton ang paghidait sa Ginharian ng Dios (Roma 14: 17).
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Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan sa gilauman nga mga makuha, dili masulbad
(cf. Ezequiel 21:12) sa nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayag 12: 9) - kinahanglan naton ang
kalipay ug paghupay sa Gingharian sa Dios.
Ang mga problema sa kalikopan WALA malutas sa internasyonal nga kooperasyon, tungod kay ang
mga nasud sa kalibutan motabang sa paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan masulbad sila sa
Gingharian sa Dios.
Ang mga isyu sa sekswal nga imoralidad, aborsyon, ug pagbaligya sa mga bahin sa lawas sa tawo dili
masulbad sa USA (cf. Pinadayag 18:13), apan sa Gingharian sa Dios.
Ang kadaghan nga utang sa USA, UK, ug daghang ubang mga kanasuran dili masulbad pinaagi sa
internasyonal nga brokering, apan sa katapusan (pagkahuman sa pagkalaglag sa Habakuk 2: 6-8) sa
Gingharian sa Dios.
Ang pagkawalay sayup ug sayup dili masulbad sa United Nations — kinahanglan naton ang Gingharian
sa Dios. Ang panagbangi sa relihiyon dili gyud masulbad sa bisan unsang kalihokan nga ekumenikal
nga magkahiusa sa pag-uyon sa kaluwasan gawas sa tinuud nga Jesus sa Bibliya. Ang sala mao ang
PROBLEMA sa kalibutan ug alang niana, kinahanglan naton ang sakripisyo ni Jesus ug ang Iyang
pagbalik sa Gingharian sa Dios. Ang moderno nga siyensya sa medisina wala’y tanan nga mga tubag
alang sa kahimsog sa tawo — gikinahanglan naton ang Gingharian sa Dios.
Ang gigutom nga mga isyu dili masulbad sa mga nausab nga genetic nga mga organismo nga
nagbutang sa mga bahin sa kalibutan nga nameligro sa kagutom tungod sa potensyal nga
pagkapakyas sa ani — gikinahanglan naton ang Gingharian sa Diyos.
Ang kaylap nga kakabus sa mga bahin sa Africa, Asya, ug bisan diin, samtang nakabenepisyo sa usa ka
panahon gikan sa katapusan nga panahon sa 'Babel' (cf. Pinadayag 18: 1-19), dili masulbad ang
problema sa kakabus — kinahanglan naton ang Gingharian sa Diyos. Ang ideya nga, gawas kang Jesus,
ang katawhan makadala sa utopia niining 'karon dautan nga panahon' usa ka bakak nga ebanghelyo
(Galacia 1: 3-10).
Ang milenyal nga yugto sa Gingharian sa Dios usa ka literal nga gingharian nga matukod dinhi sa yuta.
Kini ibase sa paghigugma sa mga balaod sa Dios ug sa usa ka mahigugmaon nga Dios ingon lider. Ang
mga santos magahari kauban ni Kristo sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 5:10; 20: 4-6). Ang kini nga
gingharian maglakip sa tinuud nga sa Simbahan sa Dios, apan wala giingon sa kasulatan nga ang
Gingharian sa Dios sa tinuud nga Simbahan (Katoliko o kung dili man). Ang Iglesia sa Roma supak sa
pagtudlo sa milenyal, ug sa ulahi labi pa kini ka kusganon nga mosupak sa mensahe sa ebanghelyo sa
Bibliya samtang nagkaduol na kita sa katapusan. Mahimo kini makakuha daghang hinungdan sa
pagsakop sa media nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14.
Sa katapusan nga hugna niini, ang Gingharian sa Dios maglakip sa "Bag-ong Jerusalem,
nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios ”(Pinadayag 21: 2) ug sa iyang pagdako wala matapos. Wala
na uyon sa pagkadili matarung, wala’y kasubo, ug wala’y kamatayon.
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Ang pagwali ug pagsabut sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka hinungdanon nga tema sa Biblia.
Ang mga magsusulat sa Daang Tugon nagtudlo bahin niini. Si Jesus, Pablo, ug Juan nagtudlo bahin
niini. Ang labing karaan nga wali sa Kristuhanon nga mabuhi sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo
bahin niini. Sayo sa ikaduhang siglo nga mga Kristiano nga lider, sama ni Polycarp ug Melito, nagtudlo
bahin niini. Kami sa Padayon nga Iglesya sa Dios nagtudlo niini karon.Recall nga ang Gingharian sa
Dios mao ang una nga hilisgutan nga gipakita sa Bibliya nga gimantala ni Jesus (Marcos 1:13. Kini usab
ang Iyang giwali pagkahuman sa pagkabanhaw (Buhat 1: 3) - ug kini usa ka butang nga kinahanglan
pangitaon sa mga Kristohanon (Mateo 6:33).
Ang ebanghelyo dili lamang bahin sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo
nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod mao ang umaabot nga Gingharian sa Dios. Ang
ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, apan lakip usab ang pagtudlo sa
katapusan sa mga gobyerno sa tawo (Pinadayag 11:15).
Hinumdumi, gitudlo ni Jesus nga ang katapusan dili moabut hangtud pagkahuman gimantala sa
maayong balita sa gingharian ingon usa ka saksi sa tanan nga mga kanasuran (Mateo 24:14). Ug kana
nga pagwali nagakahitabo karon.
Ang maayong balita mao kana ang Gingharian sa Diyos mao ang solusyon sa mga problema nga
giatubang sa katawhan. Bisan pa, ang kadaghanan DILI gusto nga suportahan kini, ni paminawa kini,
o gusto nga motuo sa kamatuoran niini. Ang Gingharian sa Diyos hangtod sa kahangturan (Mateo
6:13), samtang "kining kalibutan mahanaw" (1 Mga Taga-Corinto 7:31).
Ang pagpahayag sa tinuud nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka butang nga gipahinungdan
naton sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios. Naningkamot kami nga itudlo ang tanan nga gitudlo sa
Bibliya (Mateo 28: 19-20), lakip ang Gingharian sa Diyos (Mateo 24:14). Samtang naghulat kita sa
maong gingharian, kinahanglan naton nga mahibal-an ug sundon ang mga pamaagi sa Dios ug
paghupay sa uban nga gusto motuo sa kamatuoran.
Dili ba nimo suportahan ang pagmantala sa ebanghelyo sa umaabot nga Gingharian sa Diyos? Motuo
ba ikaw sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios?

Nagpadayon nga Simbahan sa Dios
Ang opisina sa USA sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios nahimutang sa: 1036 W. Grand Avenue,
Grover Beach, California, 93433 USA; website www.ccog.org.
Pagpadayon nga Simbahan sa Dios (CCOG) Website
CCOG.ASIA Ang kini nga site naka-focus sa Asya.
CCOG.IN
Kini
nga
site
gipunting
alang
sa
mga
kabilin
sa
India.
CCOG.EU
Ang
kini
nga
site
gipunting
sa
Europe.
CCOG.NZ Kini nga site gipunting sa New Zealand ug uban pa nga adunay sinugdanan sa British.
CCOG.ORG Kini ang nag-unang website saContinuingChurch of God. Nagsilbi kini sa mga tawo sa
tanan nga kontinente. Kini adunay mga artikulo, sumpay, ug video.
CCOGCANADA.CA Kini nga site gipunting sa mga naa sa Canada.
CCOGAfrica.ORG Ang kini nga site gipunting ngadto sa Africa.
CDLIDD.ES La Continación de la Iglesia de Dios. Kini ang website sa pinulongang Espanyol alang sa
Padayon nga Simbahan sa Dios.
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PNIND.PH PatuloynaIglesya sa Diyos. Kini ang website sa Pilipinas sa Padayon nga Simbahan sa Dios.
Kini adunay kasayuran sa Ingles ug Tagalog.
Mga Web site sa Balita ug Kasaysayan
COGWRITER.COM Kini nga website usa ka hinungdanon nga himan sa proklamasyon ug adunay
balita, doktrina, makasaysayan nga mga artikulo, video, ug matagna nga pag-update.
CHURCHHISTORYBOOK.COM Kini usa ka dali nga paghinumdom sa website nga adunay mga artikulo
ug kasayuran sa kasaysayan sa simbahan.
BIBLENEWSPROPHECY.NET Kini usa ka online nga website sa radyo nga naglangkob sa mga hilisgutan
sa balita ug bibliya.
Mga Channel sa YouTube & BitChuteVideo alang sa Mga Sermon ug Mga Talaan sa Sermon
BibleNewsProphecy kanal. Mga video sa sermonya sa CCOG.
CCOGAfrica kanal. Ang mga mensahe sa CCOG sa mga pinulongang Aprikano.
CCOG Animations agianan aron matudloan ang mga aspeto sa mga tinuohan sa Kristohanon.
CCOGSermones ang channel adunay mga mensahe sa pinulongang Espanyol.
ContinuingCOG kanal. Mga sermon sa CCOG nga video.
Gipakita ang litrato sa ilawom sa pipila nga nahabilin nga mga tisa (dugang pa nga gidugang sa ulahi)
sa usa ka tinukod sa Jerusalem nga us aka nailhan nga Cenacle, apan labi nga gihulagway nga Iglesia
sa Diyos sa West Hill sa Jerusalem (karon gitawag nga Bukid sa Sion):

kanal. Mga sermon sa video nga CCOG.
Gipakita ang mga litrato sa ilawom sa pipila nga nahabilin nga mga tisa (dugang pa nga gidugang sa paghunahuna) sa usa
ka tinukod sa Jerusalem nga kami usa ka Cenacle, apan labi ka mahulagway nga Iglesia sa Diyos sa West Hill sa Jerusalem
(karon buhaton Bukid sa Sion):

Tungod niini nagpasalamat usab kami sa Dios nga wala mohunong, tungod kay ... kamo, mga igsoon,
nahimong mga sumusunod sa mga iglesya sa Dios nga sa Judea naa si Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2: 13 14)
Pakigbugno sa tinuud alang sa pagtoo nga sa makausa gihatag sa tanan nga mga santos. (Judas 3)
Siya (Jesus) miingon kanila, "Kinahanglan ko giwali ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga
lungsod, tungod kay alang niini nga katuyoan gipadala ako." (Lucas 4:43)
Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butang igadugang ra kanimo. Ayaw
kahadlok, gamay nga panon, kay ang imong kabubut-on sa imong Amahan mao ang paghatag kanimo sa
gingharian. (Lucas 12: 31-32)
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Ug kini nga Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuuk kalibutan ingon usa ka saksi nga
nagpahibalo sa mga kanasuran, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14)
Language Edition.
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