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Ang Ebanghelyo ng 

Kaharian ng Diyos 
Ito ang solusyon! 

Nalalaman mo ba na sinabi ni Jesus na ang wakas ay hindi darating hanggang ang 

Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo? 

 
"Ang lobo din ay tatahan kasama ng kordero ... Hindi nila sasaktan o sisirain sa lahat 

ng aking banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman tungkol sa 

Panginoon Tulad ng tubig na tinatakpan ng dagat." (Isaias 11: 6,9) 

 
Ni 

Bob Thiel, Ph.D. 

Ang Ebanghelyo ng 

Kaharian ng Diyos 
Ito ang solusyon! 
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Bakit hindi malulutas ng tao ang mga problema nito? 

Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus tungkol 
sa pag-aalala ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? 

Alam mo ba na ang Kaharian ng Diyos ay ang diin ng mga apostol at ang mga una na sumunod sa 
kanila? 

Ang Kaharian ba ng Diyos ang tao ni Jesus? Ang kaharian ba ng Diyos na si Jesus ay nabubuhay sa 
atin ngayon? Ang Kaharian ba ng Diyos ang ilang uri ng tunay na kaharian? Maniniwala ba kayo sa 
itinuturo ng Bibliya? 

Ano ang isang kaharian? Ano ang Kaharian ng Diyos? Ano ang itinuturo ng Bibliya? Ano ang itinuro 
ng unang iglesyang Kristiyano? 

Nalalaman mo ba na ang wakas ay hindi darating hanggang ang Kaharian ng Diyos ay 
ipinangangaral sa mundo bilang isang patotoo? 

Ang litrato sa harap na takip ay nagpapakita ng isang kordero na nakahiga na may isang lobo na binubuo ng 
Burdine Printing and Graphics.Ang litrato sa likod na pabalat ay bahagi ng orihinal na gusali ng Simbahan ng Diyos 
sa Jerusalem na kinunan noong 2013 ni Dr. Bob Thiel.  

 

NILALAMAN 

 

1. Mayroon bang solusyon ang sangkatauhan? 

2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus? 

3. Kilala ba ang Kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan? 

4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ni Jesus Kaharian? 

5. Ang mga mapagkukunan sa labas ng Bagong Tipan ay nagturo ang Kaharian 
ng Diyos. 

6. Itinuturo ng mga simbahan ng Greco-Romano na Mahalaga ang Kaharian, 
Ngunit ... 
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7. Bakit ang Kaharian ng Diyos? 

Makipag-ugnay sa Impormasyon  

 

Tandaan: Ang aklat na ito ay isang pagsasalin mula sa Ingles na bersyon ng isang tao na hindi 
miyembro ng Patuloy na Simbahan ng Diyos, kung gayon ang ilang mga ekspresyon ay maaaring 
hindi ganap na ihatid ang orihinal, ngunit inaasahan na maging malapit. Ang bersyon ng Ingles ay 
magagamit nang libre online sa www.ccog.org   

 

 

 

1. Mayroon bang solusyon ang sangkatauhan? 

Ang mundo ay nahaharap sa maraming mga problema. 

Maraming mga tao ang nagugutom.Maraming tao ang inaapi.Maraming tao ang nahaharap sa 
kahirapan.Maraming mga bansa ang nasa malubhang utang.Ang mga bata, kasama ang mga hindi pa 
isinisilang mga bata, nahaharap sa pang-aabuso.Mga sakit na lumalaban sa karamdaman ng 
maraming mga doktor.Major pang-industriya na lungsod ay may sobrang polusyon upang maging 
malusog. Nagbabanta ng digmaan ang iba't ibang mga pulitiko. Ang mga pag-atake ng terorista ay 
patuloy na nangyayari. 

Maaari bang ayusin ng mga pinuno ng mundo ang mga problema na kinakaharap ng sangkatauhan? 

Marami ang nag-iisip.  

Bagong agenda ng unibersal 

Noong Setyembre 25, 2015, pagkatapos ng isang key-tala na talumpati ng Vatican's Pope Francis, ang 
mga 193 na bansa ng United Nations (UN) ay bumoto upang ipatupad ang "17 Sustainable 
Development Goals" ng kung minsan ay tinawag na New Universal Agenda. 17 mga layunin ng UN: 
Layunin 1. Tapusin ang kahirapan sa lahat ng mga anyo nito sa lahat ng dako 
Layunin 2.Naggutom, makamit ang seguridad sa pagkain at pinahusay na nutrisyon at itaguyod ang 
napapanatiling agrikultura 
Layunin 3. Tiyakin ang malusog na buhay at itaguyod ang kagalingan para sa lahat sa lahat ng edad 
Layunin 4. Tiyakin na kasama at pantay na kalidad na edukasyon at itaguyod ang habambuhay na mga 
pagkakataon sa pagkatuto para sa lahat 
Layunin 5. Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng 
kababaihan at babae 
Layunin 6. Tiyakin ang pagkakaroon at napapanatiling pamamahala ng tubig at kalinisan para sa lahat 
Layunin 7. Tiyakin ang pag-access sa abot-kayang, maaasahan, sustainable at modernong enerhiya 
para sa lahat 
Layunin 8. Magtataguyod ng pagpapanatili, napapabilang at napapanatiling paglago ng ekonomiya, 
buo at produktibong pagtatrabaho at disenteng trabaho para sa lahat 
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 Layunin 9. Bumuo ng nababanat na imprastraktura, magsusulong ng napapabilang at napapanatiling 
industriyalisasyon at pag-unlad ng pagbabago 
Layunin 10. Bawasan ang hindi pagkakapareho sa loob at sa mga bansa 
Layunin 11. Gumawa ng mga lunsod at mga pamayanan ng tao na kasama, ligtas, nababanat at 
mapanatili 
Layunin 12. Tiyakin ang napapanatiling mga pattern ng pagkonsumo at paggawa 
Layunin 13. Magsagawa ng agarang pagkilos upang labanan ang pagbabago ng klima at ang mga 
epekto nito 
Layunin 14. Magtipid at magpapatuloy na gamitin ang mga karagatan, dagat at mga mapagkukunan 
ng dagat para sa napapanatiling kaunlaran 
Layunin 15. Protektahan, ibalik at i-promote ang sustainable paggamit ng terrestrial ecosystems, 
tuloy-tuloy na pamahalaan ang mga kagubatan, labanan ang desyerto, at ihinto at baligtasin ang 
marubdob na lupa at ihinto ang pagkawala ng biodiversity 
Layunin 16. Itaguyod ang mapayapa at napapabilang na mga lipunan para sa napapanatiling 
kaunlaran, magbigay ng access sa hustisya para sa lahat at magtayo ng epektibo, may pananagutan at 
incumer na mga institusyon sa lahat ng antas 
Layunin 17. Palakasin ang paraan ng pagpapatupad at pagbabagong-buhay ang pandaigdigang 
pakikipagtulungan para sa sustainable development 
Ang paksang ito ay dapat na ganap na ipinatupad ng 2030 at tinawag din na 2030 Agenda para sa 
Sustainable Development. Nilalayon nito na lutasin ang mga karamdaman na kinakaharap ng 
sangkatauhan sa pamamagitan ng regulasyon, edukasyon, at kooperasyong pang-internasyonal at 
magkakaugnay. Habang ang marami sa mga layunin nito ay mabuti, ang ilan sa mga pamamaraan at 
layunin nito ay masama (cf. Genesis 3: 5). Ang paksang ito, din, ay naaayon sa ensiklopiko ni Pope 
Francis ni Laudato Si. 
Ang "Bagong Universal Agenda" ay maaaring tawaging "New Catholic Agenda" bilang salitang 
"katoliko" ay nangangahulugang "unibersal." Tinawag ni Papa Francis ang pag-aampon. 
ng Bagong Universal Agenda "isang mahalagang tanda ng pag-asa." 
Bilang follow-up sa kasunduan ng UN, nagkaroon ng pulong sa Paris noong Disyembre 2015 (opisyal 
na pinamagatang 21stConference ng Mga Partido sa UN Framework Convention on Climate Change). 
Pinuri din ni Pope Francis na ang internasyonal na kasunduan at pinayuhan ang mga bansa na 
"maingat na sundin ang daan sa unahan, at may patuloy na pag-iisang pagkakaisa." 
 
Halos lahat ng bansa sa mundo ay sumang-ayon sa mga accord ng Paris, na mayroong partikular na 
mga layunin sa kapaligiran at mga pangako sa pananalapi. (Pagkatapos ay nilagdaan ng Pangulo ng US 
na si Barack Obama ang isang dokumento upang gawin ang USA sa ito sa 2016, ngunit noong 2017, 
sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na HINDI tatanggapin ng Estados Unidos ang 
napagkasunduan sa mga akusasyong Paris. Nagdulot ito ng pang-internasyonal na pagkagalit at 
nakatulong na ibukod ang US mula sa Europa at maraming iba pang mga bahagi ng mundo.) Nang 
maglaon ay sinabi ni Pope Francis na ang sangkatauhan ay "bababa" kung hindi ginagawa ang mga 
pagbabago na nauugnay sa klima. 
 
Bagaman walang nais na huminga ng maruming hangin, magugutom, mahihirap, mapanganib, atbp., 
Susubukan ba ng tao ang mga layunin ng agenda ng UnitedNations '2030 at / o ang mga accord ng 
Paris ay malulutas ang mga problemang kinakaharap ng sangkatauhan? 
 
Ang I-record ang track ng Nagkakaisang Bansa 

Ang Nagkakaisang Bansa ay nabuo at itinatag noong ika-24 ng Oktubre 1945, pagkatapos ng 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig, upang maiwasan ang isa pang ganoong kaguluhan at subukang 
maisulong ang kapayapaan sa mundo. Sa pagtatag nito, ang UN ay mayroong 51 mga estado ng 
kasapi; mayroon na ngayong 193. 
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May daan-daang, kung hindi libu-libo, ng mga salungatan sa buong mundo mula nang nabuo ang 
Nagkakaisang Bansa, ngunit wala pa tayong nakalagay na maaaring inilarawan bilang pangatlong 
Digmaang Pandaigdig. 

Ang ilan ay naniniwala na ang kooperasyong internasyonal tulad ng United Nations ay nagsasabing 
magsusulong, kasama ang uri ng interfaith at ecumenical agenda na sinusubukan ni Pope Francis at 
maraming iba pang mga pinuno ng relihiyon na magsusulong, ay magdadala ng kapayapaan at 
kasaganaan. 

Gayunpaman, ang track record para sa Nagkakaisang Bansa na gawin ito ay hindi naging mabuti. 
Bilang karagdagan sa maraming armadong salungatan mula noong nabuo ang United Nations, 
maraming milyon-milyon ang nagugutom, mga refugee, at / o labis na mahirap. 

Sa loob ng isang dekada na ang nakalilipas, nagtakda ang United Nations upang maipatupad ang mga 
Milenyo Mga Layunin sa Pag-unlad. Mayroon itong walong "mga layunin sa pag-unlad," ngunit hindi 
ito nagtagumpay, kahit na ayon sa UN mismo. Kaya, noong 2015, ang tinaguriang "17 Ang Sustainable 
Development Goals "ay pinagtibay. Maaaring maingat sa mabuti. Ang ilan ay nagtatakda ng isang 
pantasya na utopian. 

Hanggang sa napunta ang utopia, noong Mayo 6, 2016, sinabi ni Pope Francis na pinangarap niya ang 
isang makataong utopia sa Europa na tumutulong sa kanyang simbahan na gumamit ng kontinente. 
Gayunpaman, ang pangarap ng Santo Papa ay magiging isang bangungot (cf. Pahayag 18). 

Maaaring Magkaroon ng Ilang Kooperasyon at Tagumpay, Ngunit ... 

Sinasabi ng Merriam Webster Dictionary na ang utopia ay "isang haka-haka na lugar kung saan 
perpekto ang pamahalaan, mga batas, at mga kondisyon sa lipunan." Itinuturo ng Bibliya na ang 
sangkatauhan ay hindi malulutas ang mga problema nito sa sarili: 

23 O Panginoon, alam ko ang daan ng tao ay wala sa kanyang sarili; Ito ay hindi sa tao na lumalakad 
upang idirekta ang kanyang sariling mga hakbang. (Jeremias 10:23, NKJV sa buong maliban kung 
ipinahihiwatig) 

Itinuturo ng Bibliya na mabibigo ang internasyonal na kooperasyon: 

16 Ang pagkawasak at pagdurusa ay nasa kanilang mga daan; 17 At ang daan ng kapayapaan ay 
hindi nila nalalaman. 18 Walang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. (Roma 3: 16-18) 

Gayunman, maraming mga tao ang nagtatrabaho patungo sa kanilang pananaw sa isang lipunan ng 
utopian at kung minsan ay sinisikap na isama ang relihiyon.Pero halos wala namang handang sundin 
ang mga paraan ng isang tunay na Diyos. Ito ay hindi na walang pag-unlad patungo sa alinman sa 
mga layunin ng United Nation's ang Vatican's. Magkakaroon ng ilang (at marami sa mga layunin ay 
mabuti), pati na rin ang ilang mga pag-setback. 

Sa totoo lang, at marahil pagkatapos ng napakalaking salungatan, isang uri ng pakikitungo sa 
pandaigdigang kapayapaan ang sasang-ayon at makumpirma (Daniel 9:27). Kapag ito ay, marami 
ang maling may posibilidad na maniwala na ang sangkatauhan ay magdadala ng isang mas 
mapayapa at utopian na lipunan. 

Marami ang dadalhin sa nasabing international 'utopian progress' (cf. Ezekiel 13:10) pati na rin ng 
iba't ibang mga palatandaan at kababalaghan (2 Tesalonica 2: 9-12). Ngunit sinasabi ng Bibliya na 
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ang naturang kapayapaan ay hindi tatagal (Daniel 9:27; 11: 31-44), kahit na kung ano ang maaaring 
ihabol ng mga pinuno (1 Tesalonica 5: 3; Isaias 59: 8). 

Ang ideya na, bukod kay Jesus (cf. Juan 15: 5; Mateo 24: 21-22), ang sangkatauhan ay maaaring 
magdala ng utopia sa 'kasalukuyang masamang panahong ito' ay isang maling ebanghelismo 
(Galacia 1: 3-10). 

Kung ang sangkatauhan lamang ay lubos na hindi makakaya ng tunay na pagdadala ng utopia, 
posible ba ang anumang uri ng utopia? 

Oo. 

Gagawin ng Kaharian ng Diyos ang planeta na ito at, sa paglaon, lahat ng kawalang-hanggan, mas 
mahusay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ano ang Ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus? 

Itinuturo ng Bibliya na ang isang lipunan na utopian, na tinawag na Kaharian ng Diyos, ay papalit sa 
mga pamahalaan ng tao (Daniel 2:44; Apocalipsis 11:15; 19: 1-21). 

Noong sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa publiko, nagsimula Siya sa pamamagitan ng 
pangangaral ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Narito ang iniulat ni Mark: 
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14Ngayon pagkatapos na mapriso si Juan, si Jesus ay dumating sa Galilea, na ipinangangaral ang 
ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, 15 at sinabi, "Ang oras ay naganap na, at ang kaharian ng Diyos ay 
malapit na. Magsisi, at maniwala sa ebanghelyo ”(Marcos 1: 14-15). 

Ang salitang Ebanghelyo, ay nagmula sa salitang Greek na isinalin bilang euangelion, at 
nangangahulugang "mabuting mensahe" o "mabuting balita." Sa Bagong Tipan, ang salitang Ingles na 
"kaharian," na nauugnay sa kaharian ng Diyos, ay binanggit ng humigit-kumulang 149 beses sa NKJV 
at 151 sa Douay Rheims Bible. Nagmula ito sa salitang Greek na isinalin bilang basileia na sumisimbolo 
sa panuntunan o kaharian ng kaharian. 

Ang mga kaharian ng tao, pati na ang kaharian ng Diyos, ay may isang hari (Pahayag 17:14), 
nasasakop nila ang isang lugar na pang-heograpiya (Apocalipsis 11:15), mayroon silang mga 
panuntunan (Isaias 2: 3-4; 30: 9), at mayroon sila mga paksa (Lucas 13:29). 

Narito ang unang pampublikong turo mula kay Hesus na itinala ni Mateo: 

23At naglibot si Jesus sa buong Galilea, nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, na ipinangangaral ang 
ebanghelyo ng kaharian (Mateo 4:23). 

Itinala rin ni Mateo: 

35 Pagkatapos ay naglibot si Jesus sa lahat ng mga lungsod at mga nayon, nagtuturo sa kanilang mga 
sinagoga, ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian (Mateo 9:35). 

Ipinakikita ng Bagong Tipan na si Jesus ay maghahari magpakailanman: 

33At siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at ang Kanyang kaharian ay walang 
katapusan (Lucas 1:33). 

Itinala ni Lucas na ang layunin na ipinadala kay Jesus ay upang ipangaral ang Kaharian ng Diyos. 
Pansinin ang itinuro ni Jesus: 

43 Sinabi niya sa kanila, "Dapat kong ipangaral din ang kaharian ng Diyos sa iba pang mga lunsod, 
sapagkat sa kadahilanang ito ay isinugo ako" (Lucas 4:43). 

Narinig mo na ba ang ipinangangaral? Alam mo ba na ang pakay ni Jesus na ipadala ay ipangaral ang 
Kaharian ng Diyos? 

Itinala rin ni Lucas na si Jesus ay pumunta at ipinangangaral ang Kaharian ng Diyos: 

10At nang bumalik na ang mga apostol, ay sinabi sa kaniya ang lahat na kanilang nagawa. Pagkatapos 
ay dinala niya sila at umalis nang pribado sa isang desyerto na pag-aari ng lungsod na tinatawag na 
Betsaida. 11 Ngunit nang malaman ito ng karamihan, sumunod sila sa Kanya; at tinanggap niya sila at 
nagsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos (Lucas 9: 10-11). 
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Itinuro ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay dapat na pangunahin sa mga sumusunod sa Kanya: 

33 Ngunit hahanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran (Mateo 6:33). 

31Nguni't hanapin ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. 32 
Huwag kang matakot, maliit na kawan, sapagkat ang kasiyahan ng iyong Ama ay ibigay sa iyo ang 
kaharian (Lucas 12: 31-32). 

Ang mga Kristiyano ay HINDI MAKITA ang Kaharian ng Diyos. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng 
paggawa ng kanilang pangunahing prayoridad sa pamamagitan ng pamumuhay tulad ng nais ni Kristo 
na mabuhay sila at inaasahan ang Kanyang pagbabalik at kaharian. Gayunman, ang karamihan sa mga 
nagsasabing si Cristo, hindi lamang una hinahanap ang Kaharian ng Diyos, hindi nila alam kung ano 
ito. Marami rin ang maling naniniwala na ang pagiging kasangkot sa makamundong politika ay ang 
inaasahan ng Diyos mula sa mga Kristiyano. Sa hindi pag-unawa sa kaharian ng Diyos, hindi nila 
nagagawa 

mabuhay ngayon ayon sa dapat o naiintindihan nila kung bakit ang kamalian ng tao. 

Pansinin din na ang kaharian ay ibibigay sa isang maliit na kawan (cf. Roma 11: 5). Kailangan ang 
pagpapakumbaba upang maging handa na maging bahagi ng totoong maliit na kawan. 

Ang Kaharian ng Diyos ay hindi pa naitatag sa Lupa 

Itinuro ni Jesus na dapat ipagdasal ng Kanyang mga tagasunod ang darating na kaharian, kaya hindi na 
nila ito natamo: 

9Ang aming Ama sa langit, Purihin ang Iyong pangalan. 10 Dumating ang iyong kaharian. Gawin ang 
iyong kalooban (Mateo 6: 9-10). 

Ipinadala ni Jesus ang Kanyang mga alagad upang ipangaral ang Kaharian ng Diyos: 

1Ngunit tinawag niya ang Kanyang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan at 
awtoridad sa lahat ng mga demonyo, at pagalingin ang mga sakit. 2Sinugo niya sila upang ipangaral 
ang kaharian ng Diyos (Lucas 9: 1-2). 

Itinuro ni Jesus na ang Kanyang presensya lamang ay hindi ang kaharian, dahil ang kaharian ay hindi 
itinatag sa Lupa kung gayon ganyan ang dahilan kung bakit niya ginawa ang hindi Niya pinalayas ang 
mga demonyo sa Kanyang pangalan noon: 

28 Ngunit kung pinalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, tiyak na ang 
kaharian ng Diyos ay dumating sa iyo (Mateo 12:28). 

Ang totoong kaharian ay nasa hinaharap — hindi rin narito ngayon tulad ng ipinakita ni Marcos: 
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47 At kung ang iyong mata ay nagdudulot sa iyo na magkasala, alisin mo ito. Mas mabuti para sa iyo 
na pumasok sa kaharian ng Diyos ng isang mata, kaysa sa pagkakaroon ng dalawang mata, na itapon 
... (Marcos 9:47). 

23Naglingon si Jesus at sinabi sa Kanyang mga alagad, Mahirap para sa mga mayaman na pumasok sa 
kaharian ng Diyos. 24At ang mga alagad ay namangha sa Kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot 
si Jesus at sinabi sa kanila, "Mga anak, gaano kahirap para sa mga nagtitiwala sa kayamanan na 
pumasok sa kaharian ng Diyos! 25Madali para sa isang kamelyo ang dumaan sa mata ng isang 
karayom kaysa sa isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos ”(Marcos 10: 23-25). 

25 Tiyak na sinasabi ko sa iyo, Hindi na ako maiinom ng bunga ng puno ng ubas hanggang sa araw na 
uminom ako ng bago sa kaharian ng Diyos ”(Marcos 14:25). 

43 Si Jose na taga-Arimatea, isang kilalang miyembro ng konseho, na siya mismo ang naghihintay sa 
kaharian ng Diyos, na darating at may lakas ng loob ... (Marcos 15:43). 

Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay hindi ngayon bahagi ng kasalukuyang mundo: 

36 Sumagot si Jesus, "Ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang Aking kaharian ay nasa 
mundong ito, ang Aking mga lingkod ay lalaban, upang hindi ako maihatid sa mga Judio; ngunit 
ngayon ang Aking kaharian ay hindi nagmula rito ”(Juan 18:36). 

Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay darating pagkatapos na bumalik Siya bilang Hari nito: 

31 "Kung ang Anak ng Tao ay darating sa Kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga banal na anghel 
na kasama niya, pagkatapos ay mauupo siya sa trono ng Kanyang kaluwalhatian. 32Ang lahat ng mga 
bansa ay tipunin sa harap niya, at ihiwalay sila sa isa't isa, tulad ng paghati ng isang pastol sa kanyang 
mga tupa sa mga kambing. 33At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang 
mga kambing sa kaliwa. 34 Pagkatapos ay sasabihin ng Hari sa mga nasa kanang kanan, 'Halika, 
pinagpala ka ng Aking Ama, ipamana ang kaharian na inihanda para sa iyo mula sa itinatag na mundo 
(Mateo 25: 31-34). 

Yamang ang Kaharian ng Diyos ay wala rito, hindi tayo makakakita ng isang tunay na utopia hanggang 
matapos itong maitatag. Dahil hindi nauunawaan ng karamihan ang kaharian ng Diyos, hindi nila 
nauunawaan kung paano gumagana ang Kanyang mapagmahal na pamahalaan. 

Ang Kaharian ng Diyos ay hindi darating "hanggang sa ang kabuuan ng mga Hentil ay pumasok" 
(Roma 11:25) - at hindi pa nangyari.. 

Ano ang sinabi ni Jesus na ang kaharian ay katulad? 

Nagbigay si Jesus ng ilang mga paliwanag tungkol sa kung ano ang Kaharian ng Diyos: 

26At sinabi niya, "Ang kaharian ng Diyos ay parang isang tao na magsisabog ng binhi sa lupa, 27 at 
makatulog sa gabi at bumangon sa araw, at ang binhi ay sumisibol at lumalaki, siya mismo ay hindi 
alam kung paano. 28Sapagkat ang lupa ay nagbubunga ng mga ani: ang una ang talim, pagkatapos ay 
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ang ulo, pagkatapos na ang buong butil sa ulo. 29Ngunit kapag ang butil ay humihinog, agad na 
inilalagay niya ang karit, sapagkat ang pag-aani ay dumating na ”(Marcos 4: 26-29). 

18At sinabi niya, Ano ang kaharian ng Diyos? At sa ano ko ihahambing ito? 19 Ito ay tulad ng isang 
buto ng mustasa, na kinuha ng isang tao at inilagay sa kanyang halamanan; at ito ay lumaki at naging 
isang malaking puno, at ang mga ibon sa himpapawid ay nanggagala sa mga sanga nito. 21 Ito ay 
tulad ng lebadura, na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong sukat ng pagkain hanggang sa lahat 
na ito ay may lebadura ”(Lucas 13: 18-21). 

Ang mga talinghagang ito ay nagmumungkahi, sa una, ang Kaharian ng Diyos ay napakaliit, ngunit 
magiging malaki. 

Naitala din ni Lucas: 

29 Darating sila mula sa silangan at kanluran, mula sa hilaga at timog, at uupo sa kaharian ng Diyos 
(Lucas 13:29). 

Sa gayon, ang Kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng mga tao mula sa buong mundo. HINDI ito 
limitado sa mga may ninuno ng Israel o mga tiyak na pangkat na etniko. Ang mga tao, mula sa lahat 
ng dako, ay uupo sa kaharian na ito.  

Lucas 17 at ang Kaharian 

Ang Lucas 17: 20-21 ay naguguluhan ang ilan. Ngunit bago ka makarating doon, pansinin na ang mga 
tao ay talagang kakain sa Kaharian ng Diyos: 

15 "Mapalad siya na kumain ng tinapay sa kaharian ng Diyos!" (Lucas 14:15). 

Dahil ang mga tao (sa hinaharap) ay kakain sa Kaharian ng Diyos, hindi lamang ito isang bagay na 
nakalaan sa kanilang mga puso ngayon, sa kabila ng mga mistranslations / hindi pagkakaunawaan ng 
Lucas 17:21 na nagmumungkahi kung hindi. 

Ang pagsasalin ng Moffatt ng Lucas 17: 20-21 ay maaaring makatulong sa ilan na maunawaan: 

20 Nang tatanungin ng mga Pariseo kung kailan darating ang Paghari ng Diyos, sumagot siya sa kanila, 
"Ang Paghahari ng Diyos ay hindi darating habang inaasahan mong makita ito; 21 walang sasabihin, 
'Narito ito' o 'Narito,' sapagkat ang Paghahari ng Diyos ay nasa gitna mo na. "(Lucas 17: 20-21, 
Moffatt; tingnan din ang mga salin ng NASB at ESV) 

Pansinin na si Jesus ay nakikipag-usap sa mga hindi nagbagong loob, katawang-tao, at mapagkunwari 
na mga Fariseo. “Sumagot sila ni Jesus,” - ang mga Fariseo ang nagtanong kay Jesus. Tumanggi silang 
makilala Siya. 

Nasa CHURCH ba sila? Hindi! 
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Si Jesus ay hindi rin nagsasalita tungkol sa isang iglesya sa lalong madaling panahon upang maisaayos. 
Hindi rin Siya ay nagsasalita tungkol sa mga damdamin sa isip o puso. 

Si Hesus ay pinag-uusapan tungkol sa Kanyang REIGN! Ang mga Fariseo ay hindi nagtanong sa Kanya 
tungkol sa isang simbahan. Hindi nila alam ang anumang simbahan ng Bagong Tipan na masimulan. 
Hindi sila nagtanong tungkol sa isang uri ng magandang pakiramdam. 

Kung iniisip ng isang tao na ang Kaharian ng Diyos ay ANG SIMBAHAN - at ang Kaharian ng Diyos ay 
"sa loob" ng mga Fariseo - ang SIMBAHAN sa loob ng mga Pariseo? Malinaw na hindi! 

Ang ganoong konklusyon ay sa halip hindi katawa-tawa? Bagaman ang ilang salin ng mga Protestante 
ay nagsasalin ng bahagi ng Lucas 17:21 bilang "ang Kaharian ng Diyos ay" sa loob mo "(NKJV / KJV), 
kahit na ang Simbahang Katoliko ng Bagong Jerusalem ay wastong isinalin na bilang" ang kaharian ng 
Diyos ay nasa iyo. " 

Si Jesus ang isa sa gitna, sa gitna, ng mga Fariseo. Ngayon, naisip ng mga Pariseo na inaasahan nila 
ang Kaharian ng Diyos. Ngunit alam nila ito. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi ito magiging isang lokal, o 
limitadong Kaharian para sa mga Hudyo lamang, tulad ng iniisip nila (o isang simbahan na 
pinaniniwalaan ngayon ng ilan). Ang Kaharian ng Diyos ay hindi lamang isa sa maraming mga tao at 
nakikitang mga kaharian na maaaring ituro o makita ng mga tao, at sabihin, "Ito ito, narito"; o "iyon 
ang Kaharian, doon." 

Si Jesus, Mismo, ay ipinanganak upang maging HARI ng Kahariang iyon, tulad ng malinaw na sinabi 
niya kay Pilato (Juan 18: 36-37). Unawain na ginagamit ng Bibliya ang mga salitang "hari" at 
"kaharian" nang magkakapalit (e.g. Daniel 7: 17-18,23). Ang HARI ng hinaharap na Kaharian ng Diyos 
ay, noon at doon, na nakatayo sa tabi ng mga Fariseo. Ngunit hindi nila Siya makikilala bilang kanilang 
hari (Juan 19:21). Kapag Siya ay bumalik, ang mundo ay tatanggihan Siya (Pahayag 19:19). 

Si Jesus ay nagpatuloy, sa mga sumusunod na taludtod sa Lucas 17, upang ilarawan ang Kanyang 
ikalawang pagparito, kapag ang Kaharian ng Diyos ay mamuno sa LAHAT NG LUPA (nagpapatuloy sa 
Moffatt para sa pagkakapareho sa kabanatang ito): 

22 Sinabi sa mga alagad niya, "Darating ang mga araw na mahaba at mahaba ang iyong pag-aari kahit 
isang araw ng Anak ng tao. 23 Sasabihin ng mga lalaki, Narito, narito siya! 'Kita n'yo, nandiyan siya!' 
nguni't huwag kang lalabas o patakbuhin sila, 24 sapagkat tulad ng kidlat na lumilipad mula sa isang 
tabi ng kalangitan hanggang sa kabilang dako, gayon ang Anak ng tao sa kanyang sariling araw. 25 
Ngunit kailangan muna niyang magtiis ng matinding pagdurusa at tinanggihan ng kasalukuyang 
henerasyon. (Lucas 17: 22-25, Moffatt) 

Tinukoy ni Jesus ang kidlat na kumikislap, tulad ng sa Mateo 24: 27-31, na naglalarawan ng Kanyang 
ikalawang pagdating sa RULE sa buong mundo. Hindi sinasabi ni Jesus na ang Kanyang bayan ay hindi 
makakakita sa Kanya kapag Siya ay bumalik. 

Hindi siya makikilala ng mga tao bilang kanilang HARI (Pahayag 11:15) at lalaban sa Kanya (Pahayag 
19:19)! Marami ang mag-aakala na si Jesus ay kumakatawan sa Antikristo.Jesus ay hindi nagsasabi na 
ang Kaharian ng Diyos ay nasa loob ng mga Pariseo — Sinabi niya sa kanila sa ibang lugar na hindi sila 
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pupunta sa Kaharian dahil sa kanilang pagkukunwari (Mateo 23: 13-14). Hindi rin sinabi ni Jesus na 
ang Simbahan ay ang Kaharian. 

Ang Kaharian ng Diyos ay isang bagay na makakapagpasaya sa mga tao sa isang araw - tulad ng sa 
muling pagkabuhay ng mga makatarungan! Gayunman, kahit si Abraham at ang iba pang mga 
patriarch ay wala pa (cf. Hebreo 11: 13-40). 

Alam ng mga alagad na ang Kaharian ng Diyos ay hindi sa loob mismo nila noon, at 
kailangang lumitaw ito bilang mga sumusunod, na sumunod sa Lucas 17:21, ay 
nagpapakita: 

11Ngunit nang marinig nila ang mga bagay na ito, nagsalita siya ng isa pang talinghaga, 
sapagkat malapit siya sa Jerusalem at dahil inakala nila na lilitaw kaagad ang kaharian ng 
Diyos (Lucas 19:11)). 

Malinaw ang Kaharian sa hinaharap 

Paano mo malalaman kung malapit na ang Kaharian? Bilang bahagi ng pagtugon sa tanong 
na iyon, inilista ni Jesus ang mga makahulang pangyayari (Lucas 21: 8-28) at pagkatapos ay 
nagturo: 

29 Tumingin ka sa puno ng igos, at lahat ng mga puno. 30Kung sila ay namumulaklak na, 
nakikita at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. 31Gayon din sa 
iyo, kapag nakita mo ang nangyayari, alamin mo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na 
(Lucas 21: 29-31). 

Nais ni Jesus na sundin ng Kanyang mga tao ang makahulang mga kaganapan upang 
malaman kung kailan darating ang Kaharian. Sinabi ni Jesus sa ibang lugar ang Kanyang 
mga tao na bantayan at bigyang pansin ang mga panghuhulang pangyayari (Lucas 21:36; 
Marcos 13: 33-37). Sa kabila ng mga sinabi ni Jesus, maraming diskwento na nanonood ng 
mga kaganapan sa mundo na nauugnay sa mga hula. 

Sa Lucas 22 at 23, muling ipinakita ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay isang bagay na 
matutupad sa hinaharap kapag nagturo Siya: 

15 “Sa pamamagitan ng masidhing pagnanasa ay nais kong kumain kasama ang Paskwa sa 
iyo bago ako magdusa; 16Sapagkat sinasabi ko sa iyo, Hindi na ako kakain nito hanggang 
sa maganap ito sa kaharian ng Diyos. ”17Tapos kinuha niya ang tasa, at nagpasalamat, at 
sinabi," Kunin mo ito at hatiin mo sa iyong sarili; 18Sapagkat sinasabi ko sa iyo, Hindi ako 
maiinom ng bunga ng puno ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos ”(Lucas 
22: 15-18). 

39 Datapuwa't ang isa sa mga gumawa ng kasamaan na ipinako sa krus ay pinaputukan 
siya at sinabi, "Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas din kami." 40 At 
sinaway siya ng kanyang kasama at sinabi sa kanya, "Hindi ka ba takot sa Diyos? Sapagka't 
ikaw din ay nasa pagkondena kasama niya. 41 At nararapat lamang tayo, dahil karapat-
dapat tayo, sapagkat binabayaran tayo ayon sa ating nagawa, ngunit walang ginawa na 
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kasamaan na ginawa ng isang ito. ”42 At sinabi niya kay Jesus," Panginoon ko, alalahanin 
mo ako pagdating mo. ang iyong Kaharian. ”43Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya," Amen, 
sinasabi ko sa iyo na ngayon ay makakasama mo ako sa Paraiso. "(Lucas 23: 39-43, 
Aramaic sa Plain English) 

Ang Kaharian ng Diyos ay hindi dumating sa sandaling pinatay si Jesus katulad ng ipinakita 
sa amin nina Marcos at Lucas: 

43Joseph ng Arimathea, isang kilalang miyembro ng konseho, na siya mismo ang 
naghihintay sa kaharian ng Diyos, na darating at may lakas ng loob ... (Marcos 15:43). 

Siya ay mula sa Arimathea, isang lungsod ng mga Hudyo, na siya mismo ay naghihintay din 
sa kaharian ng Diyos (Lucas 23:51). 

Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli (1 Mga Taga-Corinto 15: 50-55) na ang mga 
Kristiyano ay ipanganak na muli upang ma-engganyo ang Kaharian ng Diyos, gaya ng itinala 
ni Juan: 

3Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban kung 
ang isang tao ay muling ipinanganak, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. 4 Sinabi sa 
kaniya ni Nicodemus, "Paano ipanganak ang isang tao kapag siya ay matanda na? Maaari 
ba siyang makapasok sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at 
maging ipinanganak? "5Si Jesus ay sumagot," Tunay na sinasabi, sa iyo, maliban kung ang 
isang tao ay ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos 
(Juan 3: 3-5). 

Ang mga tao lamang ng Diyos ang makakakita ng pinakahuling post-millennial na Kaharian 
ng Diyos. 

Ngayon mangyaring higit na maunawaan na pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, 
muling nagturo siya tungkol sa Kaharian ng Diyos: 

3 Ipinakita niya rin ang buhay sa kanyang buhay pagkatapos ng Kanyang pagdurusa sa 
pamamagitan ng maraming hindi napapatunayan na mga patunay, na nakikita sa kanila sa 
loob ng apatnapung araw at nagsasalita ng mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos 
(Gawa 1: 3). 

Ang una at huling mga sermon na ibinigay ni Jesus ay tungkol sa Kaharian ng Diyos! Si Jesus ay 
dumating bilang messenger upang magturo tungkol sa Kaharian na iyon. 

Si Hesus ay isinulat din ni Apostol Juan tungkol sa milenyal na Kaharian ng Diyos na nasa mundo. 
Pansinin kung ano ang isinulat niya kay Juan: 

4 Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo para sa kanilang patotoo kay Jesus at para sa 
salita ng Diyos, na hindi sumamba sa hayop o sa kanyang imahe, at hindi tumanggap ng kanyang 
marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. At sila ay nabuhay at naghari kasama ni Cristo 
sa loob ng isang libong taon (Apocalipsis 20: 4). 
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Itinuro ng mga unang Kristiyano na ang millennial Kingdom ng Diyos ay nasa mundo at papalitan ang 
mga pamahalaan ng mundo tulad ng itinuturo ng Bibliya (cf. Pahayag 5:10, 11:15). 

Bakit, kung ang Kaharian ng Diyos ay napakahalaga, hindi pa gaanong narinig ang tungkol dito? 

Bahagi dahil tinawag itong misteryo: 

11 At sinabi niya sa kanila, "Ipinagbigay-alam sa inyo ang misteryo ng kaharian ng Diyos; ngunit sa 
mga nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay dumating sa mga talinghaga (Marcos 4:11). 

Kahit na ngayon ang tunay na Kaharian ng Diyos ay isang misteryo sa halos lahat ng plano ng Diyos 
(tingnan din ang aming libreng libro, online sa www.ccog.org na pinamagatang: ANG PAGSUSULIT NG 
PLANO NG DIYOS Bakit Nilalang ka ng Diyos? ?). 

Isaalang-alang din, na sinabi ni Jesus na ang wakas (ng panahon) ay darating (sa lalong madaling 
panahon) PAGKATAPOS ang ebanghelyo ng kaharian ay ipinangangaral sa buong mundo bilang isang 
WITNESS: 

14 At ang ebanghelyo ng kaharian na ito ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng 
mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas (Mateo 24:14). 

Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay mahalaga at dapat na maisakatuparan sa 
mga panahong ito. Ito ay isang "mabuting mensahe" dahil nagbibigay ito ng tunay na pag-asa sa mga 
karamdaman ng sangkatauhan, kahit na ano ang ituturo ng mga pinuno sa politika. 

Kung isasaalang-alang mo ang mga salita ni Jesus, dapat na malinaw na ang tunay na simbahang 
Kristiyano ay dapat na ipinahayag na ang ebanghelyo ng kaharian ngayon. Ito ang dapat na 
pangunahing prayoridad para sa Simbahan. At upang maisagawa ito nang maayos, maraming mga 
wika ang dapat magamit.Ito ang sinusubukan na gawin ng Simbahan ng Diyos. At iyon ang dahilan 
kung bakit ang librong ito ay isinalin sa mga marka ng wika. 

Karamihan sa itinuro ni Jesus ay HINDI tatanggapin ang Kanyang paraan: 

13 “Pumasok ka sa makipot na pintuang-bayan; sapagka't malawak ang pintuan at malawak ay ang 
daan patungo sa pagkawasak, at marami ang pumapasok dito. 14 Sapagka't makitid ang pintuan at 
mahirap ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakakahanap nito. (Mateo 7: 13-14) 

Ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay humahantong sa buhay! 

Maaaring maging kapansin-pansin na kahit na ang karamihan sa mga nag-aangking mga Kristiyano ay 
tila hindi napag-isipan na ang diin ni Kristo ay sa pangangaral ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, 
ang mga sekular na teologo at istoryador ay madalas na nauunawaan na ito ang talagang itinuturo ng 
Bibliya. 

Gayunpaman, inaasahan ni Jesus, Mismo ang Kanyang mga alagad na magturo ng ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos (Lucas 9: 2,60). Sapagkat ang hinaharap na kaharian ay batay sa mga batas ng 
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Diyos, magdadala ito ng kapayapaan at kasaganaan - at ang pagsunod sa mga batas na ito sa 
panahong ito ay humahantong sa totoong kapayapaan (Awit 119: 165; Efeso 2:15). 

At ang mabuting balita ng kaharian na ito ay kilala sa mga banal na kasulatan ng Lumang Tipan. 

3. Ang Kaharian ba ay kilala sa Lumang Tipan? 

Ang una at huling naitala na sermon ni Jesus ay kasangkot sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos (Marcos 1: 14-15; Gawa 1: 3). 

Ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na dapat malaman ng mga Judio noong panahon ni Jesus dahil 
nabanggit ito sa kanilang mga banal na kasulatan, na tinawag natin ngayon na Lumang Tipan. 

Itinuro ni Daniel Tungkol sa Kaharian 

Sumulat ang propetang si Daniel: 

40 At ang ikaapat na kaharian ay magiging malakas na tulad ng bakal, yamang ang mga bakal ay nabali at pinupuksa 

ang lahat; at tulad ng bakal na dumurog, ang kaharian na iyon ay mabuburak at madurog ang lahat ng iba pa. 41 

Sapagkat nakita mo ang mga paa at daliri ng paa, na bahagi ng luwad ng manghuhukay at bahagi ng bakal, ang 

kaharian ay mahahati; gayon pa man ang lakas ng bakal ay naroroon, tulad ng nakita mo ang bakal na may halong 

keramik. 42 At kung ang mga daliri ng paa ay bahagi ng bakal at bahagyang luwad, gayon ang kaharian ay magiging 

bahagyang malakas at bahagyang marupok. 43 Tulad ng nakita mong bakal na halo-halong may keramik na luwad, 

hahalo sila sa mga binhi ng mga tao; ngunit hindi sila susundin sa isa't isa, tulad ng bakal ay hindi nahahalo sa luwad. 

44 At sa mga araw ng mga haring ito ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak; at 

ang kaharian ay hindi maiiwan sa ibang tao; sisirain ito at ubusin ang lahat ng mga kahariang ito, at tatayo 

magpakailanman (Daniel 2: 40-44). 

18 Ngunit ang mga banal ng Kataas-taasan ay tatanggap ng kaharian, at magkakaroon ng kaharian magpakailanman, 

maging magpakailanman at magpakailanman. ' (Daniel 7:18). 

21 “Nanonood ako; at ang parehong sungay ay nakikipagdigma laban sa mga banal, at nanaig laban sa kanila, 22 

hanggang sa dumating ang Sinaunang Panahon, at isang paghatol ay ginawa sa pabor ng mga banal ng Kataas-

taasan, at dumating ang panahon na makuha ng mga banal ang kaharian. . (Daniel 7: 21-22) 

Mula kay Daniel, nalaman natin na darating ang panahon na pupuksain ng Kaharian ng Diyos ang mga kaharian sa 

mundong ito at tatagal magpakailanman. Nalaman din natin na ang mga banal ay magkakaroon ng kanilang bahagi 

sa pagtanggap ng kahariang ito. 
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Maraming bahagi ng mga hula ni Daniel ay para sa ating panahon sa ika-21 siglo. 

Pansinin ang ilang mga sipi mula sa Bagong Tipan: 

12 “Ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian, ngunit 

tumatanggap sila ng awtoridad sa isang oras bilang mga hari kasama ang hayop. 13 Ang mga ito ay iisa ang kaisipan, 

at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at awtoridad sa hayop. 14 Ang mga ito ay makikipagdigma sa Kordero, at 

tatagin sila ng Kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari; at ang mga kasama niya 

ay tinawag, pinili, at matapat. ”(Pahayag 17: 12-14) 

Kaya, nakikita natin sa Luma at Bagong Tipan ang konsepto na magkakaroon ng katapusan ng kaharian sa mundo na 

may sampung bahagi at pupuksain ito ng Diyos at itatatag ang Kanyang kaharian. 

Itinuro ni Isaias Tungkol sa Kaharian 

Pinasigla ng Diyos si Isaias na isulat ang tungkol sa unang bahagi ng Kaharian ng Diyos, ang 
libong taon na paghahari na kilala bilang sanlibong taon, sa ganitong paraan: 

May lalabas na isang Rod mula sa tangkay ni Jese, at isang Sanga ay lalabas mula sa 
kanyang mga ugat. 2 Ang Espiritu ng Panginoon ay mananatili sa Kaniya, Ang Espiritu ng 
karunungan at pag-unawa, Ang Espiritu ng payo at lakas, Ang Espiritu ng kaalaman at ang 
pagkatakot sa Panginoon. 

3 Ang kaniyang kasiyahan ay nasa takot sa Panginoon, at hindi siya hahatulan sa 
pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga mata, ni magpasiya sa pamamagitan ng 
pakikinig ng kanyang mga tainga; 4 Nguni't sa katuwiran ay hahatulan niya ang mga dukha, 
at magpapasiya nang may katarungan 

sapagka't ang maaamo ng lupa: hampasin niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig, at sa 
hininga ng kanyang mga labi ay papatay niya ang masama. 5 Ang katuwiran ay magiging 
sinturon ng kanyang mga balakang, at ang katapatan ng sinturon ng kanyang baywang. 

6 "Ang lobo din ay tatahan kasama ng kordero, ang leopardo ay hihiga kasama ang batang 
kambing, Ang guya at ang batang leon at ang nakakatabang magkasama; at ang isang 
maliit na bata ay aakayin sila. 7 Ang baka at oso ay maghahagis; ang kanilang mga anak ay 
mahiga na magkakasama, at ang leon ay kakain ng dayami tulad ng baka. 8 Ang bata na 
nagpapasuso ay maglaro sa lungga ng kobra, at ilalagay ng bata ang kanyang kamay sa 
yungib ng ulupong. 9 Hindi sila sasaktan o sisirain sa lahat ng aking banal na bundok, 
sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon Tulad ng natatakpan ng tubig 
ang dagat. 

10 "At sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang Root ni Jesse, na tatayo bilang isang 
watawat sa mga tao: Sapagka't hahanapin siya ng mga Hentil, at ang Kanyang 
pamamahinga ay magiging maluwalhati." (Isaias 11: 1-10) 
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Ang dahilan na tinukoy ko ito bilang unang bahagi o unang yugto ng Kaharian ng Diyos, ay 
ito ay isang oras kung saan ito ay magiging pisikal (bago ang oras na ang banal na lungsod, 
ang Bagong Jerusalem ay bumaba mula sa langit, Pahayag 21) at tatagal ng isang libong 
taon. Kinumpirma ni Isaias ang pisikal na aspeto ng yugtong ito nang magpatuloy siya sa: 

11 Ito ay mangyayari sa araw na iyon, na itatakda muli ng Panginoon ang Kanyang kamay 
sa pangalawang pagkakataon upang makuha ang nalalabi sa Kanyang bayan na naiwan, 
Mula sa Asiria at Egypt, Mula sa Pathros at Cush, Mula sa Elam at Shinar, Mula sa Hamath 
at sa mga isla ng ang dagat. 

12 Magtatayo siya ng isang watawat para sa mga bansa, at tipunin ang mga pinalayas ng 
Israel, at tipunin ang mga nagkalat ng Juda mula sa apat na sulok ng mundo. 13 Gayundin 
ang inggit ng Efraim ay aalis, at ang mga kalaban ng Juda ay papatayin: ang Efraim ay hindi 
inggit sa Juda, at ang Juda ay hindi mang-aagaw sa Efraim. 14 Nguni't sila ay babagsak sa 
balikat ng mga Filisteo patungo sa kanluran: sama-sama nilang aagaw ang mga tao sa 
Silangan, kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa Edom at Moab, at susundin sila ng mga 
anak ni Ammon. 15 Lubusin ng Panginoon ang dila ng Dagat ng Egypt: sa pamamagitan ng 
kanyang malakas na hangin ay ilingaw niya ang kanyang kama sa ilog, at sasaktan sa pitong 
ilog, at tatawid ng mga tao ang dry-shod. 16 Magkakaroon ng isang haywey para sa 
nalalabi ng Kanyang bayanKung maiiwan sa Asiria, tulad ng sa IsraelSa araw na siya ay 
umahon mula sa lupain ng Ehipto. (Isaias 11: 11-16) 

Naging inspirasyon din si Isaias na sumulat: 

2 Ngayon ito ay mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay 
itatag sa tuktok ng mga bundok, at itataas sa itaas ng mga burol; at lahat ng mga bansa ay 
dumadaloy dito.3 Maraming tao ang darating at sasabihin. "Halika, at sumampa tayo sa 
bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob; ituturo niya sa atin ang kanyang mga 
lakad, at tayo ay lalakad sa Kanyang mga landas.” Sapagka't mula sa Sion ay lalabas ang 
kautusan, At ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem.4 Siya ay hahatol sa pagitan ng 
mga bansa, at sawayin ang maraming tao; kanilang papatayin ang kanilang mga tabak sa 
mga araro, at ang kanilang mga sibat sa mga kawit na pang-aakma; Ang bansa ay hindi na 

magtaas ng tabak laban sa bansa, ni matuto man sila ng digmaan. ... 11 Ang matataas na 

tingin ng tao ay ibababa, Ang pagmamataas ng mga tao ay ibababa, at ang Panginoon lamang ang 

itataas sa araw na iyon. (Isaias 2: 2-4,11) 

Sa gayon, ito ay magiging isang oras ng utopian ng kapayapaan sa mundo. Sa huli, ito ay 

magpakailanman, sa pamamahala ni Jesus. Batay sa iba't ibang mga banal na kasulatan (Awit 90: 4; 92: 

1; Isaias 2:11; Oseas 6: 2), itinuro ng Hudyong Talmud na tumatagal ito ng 1,000 taon (Babylonian 

Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Naging inspirasyon si Isaias na isulat din ang sumusunod: 

6 Sapagka't sa amin ay ipinanganak ang isang Anak, binigyan sa amin ng isang Anak; At ang pamahalaan 

ay nasa Kanyang balikat. At ang Kanyang pangalan ay tatawaging Kahanga-hangang, Tagapayo, 
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Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa pagdaragdag ng 

Kanyang pamahalaan at kapayapaan ay walang wakas, Sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang 

maiutos ito at itatag na may paghatol at hustisya mula sa panahong iyon, hanggang sa 

magpakailanman. Ang sigasig ng Panginoon ng mga hukbo ay gagawa nito. (Isaias 9: 6-7) 

Pansinin na sinabi ni Isaias na darating si Jesus at magtatatag ng isang kaharian na may isang 

pamahalaan. Bagaman maraming nagsasabing si Kristo ay nagsipi ng talatang ito, lalo na sa Disyembre 

bawat taon, malamang na hindi nila mapansin na nanganghula nang higit pa kaysa sa katotohanan na 

ipanganak si Jesus. Ipinakikita ng Bibliya na ang Kaharian ng Diyos ay may isang pamahalaan na may 

mga batas ukol sa mga paksa, at si Jesus ay magiging sa ibabaw nito. Sina Isaias, Daniel, at iba pa ay 

naghula nito. 

Ang mga batas ng Diyos ay ang paraan ng pag-ibig (Mateo 22: 37-40; Juan 15:10) at ang Kaharian ng 

Diyos ay pinasiyahan batay sa mga batas na iyon. Kaya't ang Kaharian ng Diyos, kahit na kung gaano ito 

sa mundo ay titingnan, batay sa pag-ibig. 

Mga Awit at Iba pa 

Hindi lamang nina Daniel at Isaias ang inspirasyon ng Diyos na magsulat tungkol sa darating na 
Kaharian ng Diyos. 

Pinukaw si Ezekiel na isulat na ang mga tribo ng Israel (hindi lamang ang mga Hudyo) na nagkalat sa 
panahon ng Dakilang Kapighatian ay tipunin nang magkasama sa kaharian ng milenyal: 

17 Kaya't sabihin mo, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Tipunin kita mula sa mga bayan, tipunin 
kita mula sa mga bansang pinagkalat mo, at ibibigay ko sa iyo ang lupain ng Israel. '' 18 At pupunta 
sila roon. at aalisin nila ang lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay nito at lahat ng mga 
karumaldumal doon. 19 Pagkatapos ay bibigyan ko sila ng isang puso, at maglagay ako ng isang 
bagong espiritu sa loob nila, at kukunin ko ang matigas na puso sa kanilang laman, at bibigyan sila ng 
isang puso ng laman, 20 upang sila ay lumakad sa Aking mga palatuntunan at sundin ang Aking mga 
kahatulan at gawin ang mga ito; at sila ay magiging aking bayan, at ako ay magiging kanilang Diyos. 21 
Ngunit tungkol sa mga puso na sumusunod sa pagnanasa sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay 
at kanilang mga karumaldumal, gagantihan ko ang kanilang mga gawa sa kanilang sariling mga ulo, 
”sabi ng Panginoong Diyos. (Ezekiel 11: 17-21) 

Ang mga inapo ng mga tribo ng Israel ay hindi na magkalat, ngunit susundin ang mga batas ng Diyos 
at titigil sa pagkain ng mga kasuklam-suklam na bagay (Levitico 11; Deuteronomio 14). 

Pansinin ang sumusunod sa Mga Awit tungkol sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos: 

27 Lahat ng mga wakas ng sanlibutanShall tandaan at bumalik sa Panginoon, at ang lahat ng mga 
pamilya ng mga bansaShall sumamba sa harap mo. 28 Sapagka't ang kaharian ay sa Panginoon, at siya 
ang namamahala sa mga bansa. (Mga Awit 22: 27-28) 
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6 Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman: isang setro ng katuwiran ang 
setro ng iyong kaharian. (Mga Awit 45: 6) 

1Oh, kantahin ninyo sa Panginoon ang isang bagong awit: awitin ninyo sa Panginoon, buong lupa. 2 
Pag-awit sa Panginoon, pagpalain ang Kanyang pangalan; ipahayag ang mabuting balita ng Kanyang 
kaligtasan sa araw-araw. 3 Ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang mga 
kababalaghan sa lahat ng mga bayan. (Mga Awit 96: 1-3; cf. 1 Cronica 16: 23-24) 

10 Lahat ng iyong mga gawa ay pupurihin ka, O Panginoon, at pagpapalain ka ng iyong mga banal. 11 
Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian, at paguusapan ang Iyong kapangyarihan, 12 
upang ipakilala sa mga anak ng mga tao ang kaniyang mga makapangyarihang gawa, at ang 
maluwalhating kamahalan ng Kanyang kaharian. 13 Ang iyong kaharian ay isang walang hanggang 
kaharian, at ang iyong pamamahala ay tumatagal sa lahat ng mga henerasyon. (Awit 145: 10-13) 

Ang iba't ibang mga manunulat sa Lumang Tipan ay nagsulat din tungkol sa mga aspeto ng kaharian 
(hal. Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Mikas 4: 7). 

Kaya, nang simulang turuan ni Jesus ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, ang Kanyang agarang 
tagapakinig ay may pamilyar sa pangunahing konsepto. 

 

 

4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng Kaharian? 

Bagaman marami ang kumikilos tulad ng ebanghelyo ay ang mabuting balita lamang tungkol sa taong 
si Jesus, ang katotohanan ay itinuro ng mga tagasunod ni Jesus ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. 
Iyon ang mensahe na dinala ni Jesus. 

Itinuro ni Pablo ang Kaharian ng Diyos 

Sinulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa Kaharian ng Diyos at si Jesus: 

8 At siya ay pumasok sa sinagoga at nagsalita nang buong tapang sa loob ng tatlong 
buwan, na nangangatuwiran at humihikayat tungkol sa mga bagay ng kaharian ng Diyos 
(Gawa 19: 8). 

25 At sa katunayan, ngayon alam ko na kayong lahat, na kasama ko na pinangangaral ang 
kaharian ng Diyos (Gawa 20:25). 

23 Kaya't nang sila ay itinalaga siya ng isang araw, marami ang lumapit sa kaniya sa 
kanyang tinutuluyan, na ipinaliwanag niya at matapat na nagpatotoo tungkol sa kaharian 
ng Diyos, na hinihikayat sila tungkol kay Jesus mula sa Batas ni Moises at ng mga Propeta, 
mula umaga hanggang gabi. … 31pagsasabi sa kaharian ng Diyos at nagtuturo ng mga 
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bagay na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo nang may buong pagtitiwala, walang 
nagbabawal sa kanya (Gawa 28: 23,31). 

Pansinin na ang Kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol kay Jesus (bagaman Siya ay 
isang pangunahing bahagi nito), tulad ng itinuro din ni Pablo tungkol kay Jesus nang 
hiwalay mula sa itinuro niya tungkol sa Kaharian ng Diyos. 

Tinawag din ito ni Pablo na ebanghelyo ng Diyos, ngunit iyon pa rin ang ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos: 

9 ... ipinangaral namin sa iyo ang ebanghelyo ng Diyos ... 12kung ikaw ay lumakad na 
karapat-dapat sa Diyos na tumawag sa iyo sa Kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. 
(1 Tesalonica 2: 9,12) 

Tinawag din ito ni Pablo na ebanghelyo ni Cristo (Roma 1:16). Ang "mabuting mensahe" ni 
Jesus, ang mensahe na itinuro Niya. 

Isaalang-alang na hindi lamang ito isang ebanghelyo tungkol sa tao ni Jesucristo o tungkol 
sa personal na kaligtasan. Sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ni Cristo ay kasama ang 
pagsunod sa Jesus, Kanyang pagbabalik, at paghuhukom ng Diyos: 

6 ... Ang Diyos ay gagantimpalaan ng kapighatian sa mga nagdurusa sa iyo, 7 at ibigay sa 
iyo ang nababagabag na pahinga sa amin kapag ipinahayag ang Panginoong Jesus mula sa 
langit kasama ng Kanyang makapangyarihang mga anghel, 8 sa nag-aalab na apoy na 
naghihiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, at sa mga hindi sumunod sa ebanghelyo 
ng ating Panginoong Jesucristo. 9 Ang mga ito ay parusahan ng walang hanggang 
pagkawasak mula sa piling ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang 
kapangyarihan, 10 nang siya ay darating, sa Araw na iyon, upang luwalhatiin sa Kanyang 
mga banal at mapanghikayat sa lahat ng mga naniniwala, dahil ang aming patotoo sa gitna 
mo ay pinaniwalaan (2 Tesalonica 1: 6-10). 

Ipinakikita ng Bagong Tipan na ang kaharian ay isang bagay na tatanggapin natin, hindi na 
tayo ay ganap na nagtataglay nito: 

28 tumatanggap tayo ng isang kaharian na hindi maiiwayan (Hebreo 12:28). 

Maaari nating maunawaan at inaasahan na maging bahagi ng Kaharian ng Diyos ngayon, 
ngunit hindi natin ito pinasok nang lubos. 

Partikular na kinumpirma ni Pablo na ang isa ay hindi ganap na pumapasok sa Kaharian ng 
Diyos bilang isang mortal na tao, dahil nangyari ito sa muling pagkabuhay: 

50 Ngayon sinasabi ko, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng 
kaharian ng Diyos; ni ang katiwalian ay nagmamana ng hindi pagkakasira. 51Bakit narito, 
sinasabi ko sa iyo ang isang misteryo: Hindi tayo lahat matutulog, ngunit lahat tayo ay 
mababago— 52sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling trumpeta. Sapagkat ang 
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trumpeta ay tatunog, at ang mga patay ay ibabangon na walang pagkabulok, at tayo ay 
mababago (1 Mga Taga-Corinto 15: 50-52). 

1 Kaya't ipinagbilin kita sa harap ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, na hahatulan ang 
mga buhay at patay sa Kanyang pagpapakita at ang Kanyang kaharian (2 Timoteo 4: 1). 

Hindi lamang itinuro ni Pablo, ngunit ibibigay ni Jesus ang Kaharian sa Diyos Ama: 

20 Nguni't ngayon si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay, at naging unang bunga ng mga 
nangatulog. 21 Sapagka't dahil sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa 
pamamagitan ng Tao ay dumating din ang muling pagkabuhay ng mga patay. 22 Sapagka't 
kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Cristo ang lahat ay 
mabubuhay. 23 Datapuwa't ang bawat isa sa kanyang sariling pagkakasunud-sunod: si 
Cristo ang unang bunga, pagkatapos ay yaong mga kay Cristo sa Kanyang pagdating. 24 
Pagkatapos darating ang wakas, kung ihahatid niya ang kaharian sa Diyos na Ama, kapag 
tinapos niya ang lahat ng pamamahala at lahat ng awtoridad at kapangyarihan. 25 
Sapagkat dapat siyang maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng mga kaaway sa 
ilalim ng Kanyang mga paa. (1 Mga Taga-Corinto 15: 20-25). 

Itinuro din ni Pablo na ang hindi matuwid (mga breakers ng utos) ay hindi magmana ng 
Kaharian ng Diyos: 

9Hindi mo ba nalalaman na ang mga di-matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng 
Diyos? Huwag kang linlangin. Walang mga makikiapid, o mga sumasamba sa mga idolo, o 
mga mangangalunya, o mga tomboy, o mga sodomite, 10nor na mga magnanakaw, o mga 
masamang hangarin, o mga palahal, o mga manlilibak, o ang mga mang-aapi ay 
magmamana ng kaharian ng Diyos (1 Mga Taga-Corinto 6: 9-10). 

19 Ngayon ang mga gawa ng laman ay maliwanag, na kung saan ay: pangangalunya, 
pakikiapid, karumihan, kahalayan, 20 idolatriya, pamimighatian, poot, pakikipagtalo, 
paninibugho, labasan ng poot, makasarili na mga hangarin, pagsasalungat, erehes, 21 
inggit, pagpatay, paglalasing, paglalambing , at ang katulad; na sinasabi ko sa iyo nang una, 
tulad ng sinabi ko sa iyo noong nakaraan, na ang mga nagsasagawa ng gayong mga bagay 
ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (Galacia 5: 19-21). 

5Sapagkat alam mo ito, na walang makikiapid, marumi, o 

ang mapagmahal na tao, na isang idolo, ay mayroong anumang mana sa kaharian ni Cristo 
at Diyos (Efeso 5: 5).  

May pamantayan ang Diyos at hinihingi ang pagsisisi mula sa kasalanan upang makapasok sa Kanyang 
kaharian. Nagbabala si Apostol Pablo na ang ilan ay hindi magtuturo na ang ebanghelyo ni Jesus ay 
ang sagot, ngunit ang isa ay: 

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at ng ating Panginoong Jesucristo, 4 na 
nagbigay ng Sarili para sa ating mga kasalanan, upang mailigtas tayo mula sa kasalukuyang masamang 
panahong ito, alinsunod sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kung kanino magiging kaluwalhatian 
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magpakailanman at magpakailanman. Amen. 6 Nagtataka ako na kaagad na tumalikod sa Kanya na 
tumawag sa iyo sa biyaya ni Cristo, sa ibang ebanghelyo, 7 na hindi iba; ngunit may ilan na nag-abala 
sa iyo at nais na baluktutin ang ebanghelyo ni Cristo. 8 Datapuwa't kung kami, o isang anghel na mula 
sa langit, ay nangangaral ng anumang iba pang ebanghelyo sa iyo kaysa sa ipinangaral namin sa iyo, 
hayaan siyang sumpain. 9 Tulad ng sinabi namin dati, ngayon sinasabi ko muli, kung may mangangaral 
ng anumang iba pang ebanghelyo sa iyo kaysa sa iyong tinanggap, hayaan siyang sumpain. (Galacia 1: 
3-9) 

3 Ngunit natatakot ako, baka kung paano, tulad ng nililinlang ng ahas kay Eva sa pamamagitan ng 
kanyang pagkamalikhain, ang iyong isip ay maaaring masira mula sa pagiging simple na kay Cristo. 4 
Sapagka't kung ang darating ay nangangaral ng isa pang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung 
nakatanggap ka ng ibang espiritu na hindi mo natanggap, o ibang ebanghelyo na hindi mo tinanggap - 
maaari kang magaling sa mabuti! (2 Corinto 11: 3-4) 

Ano ang "iba" at "magkakaiba," talagang maling, ebanghelyo? 

Ang maling ebanghelyo ay may iba't ibang bahagi. 

Sa pangkalahatan, ang maling ebanghelyo ay upang maniwala na hindi mo kailangang sumunod sa 
Diyos at talagang nagsisikap na mamuhay nang totoo sa Kanyang paraan habang sinasabing kilala ang 
Diyos (cf. Mateo 7: 21-23). Ito ay may kaugaliang maging makasariling oriented. 

Humimok ang ahas kay Eva na mahulog para sa isang maling ebanghelyo halos 6000 taon na ang 
nakalilipas (Genesis 3) - at ang mga tao ay naniniwala na mas kilala nila kaysa sa Diyos at dapat 
magpasya ng mabuti at masama para sa kanilang sarili. Oo, pagkatapos na dumating si Jesus, ang 
Kanyang pangalan ay madalas na nakakabit sa iba't ibang mga maling ebanghelong-at ito ay patuloy 
at magpapatuloy sa panahon ng panghuling Antikristo. 

Ngayon bumalik sa panahon ni Apostol Pablo, ang maling ebanghelyo ay mahalagang isang Gnostic / 
Mystic halo ng katotohanan at kamalian. Ang mga Gnostiko ay naniniwala na ang espesyal na 
kaalaman ay ang kinakailangan upang matamo ang espirituwal na pananaw, kasama na ang 
kaligtasan. Ang mga Gnostiko ay naniniwala na ang ginawa ng laman ay walang partikular na bunga at 
sila ay sumasalungat na sundin ang Diyos sa mga bagay tulad ng araw ng Ikapitong araw na Sabbath. 
Ang isa sa mga huwad na pinuno na iyon ay si Simon Magus, na binalaan ng Apostol Pedro (Gawa 8: 
18-21).  

Ngunit hindi ito Madali 

Ipinapakita ng Bagong Tipan na itinuro ni FelipeKingdom ng Diyos: 

5Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinangaral sa kanila si Cristo. … Naniniwala sila kay 
Felipe habang ipinangangaral niya ang mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos ... (Gawa 8: 5,12). 

Ngunit itinuro ni Jesus, Paul, at ng mga alagad na hindi madaling pumasok sa Kaharian ng Diyos: 
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24 At nang makita ni Jesus na siya ay labis na nalulungkot, sinabi niya, “Ano ang kahirap sa mga may 
kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos! 25 Sapagkat mas madali sa isang kamelyo ang dumaan 
sa mata ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. " 

26 At sinabi ng mga nakarinig, "Sino nga kaya ang maliligtas?" 

27 Ngunit sinabi niya, "Ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos." (Lucas 18: 24-27) 

22 “Dapat tayong dumaan sa maraming pagdurusa na pumasok sa kaharian ng Diyos” (Gawa 14:22). 

3 Kami ay dapat magpasalamat sa Diyos palagi para sa iyo, mga kapatid, ayon sa nararapat, sapagkat 
ang iyong pananampalataya ay lumalakas nang labis, at ang pagmamahal ng bawat isa sa inyo ay may 
kalakip sa bawat isa, 4 upang kami mismo ay ipinagmamalaki namin sa gitna ng mga simbahan ng 
Diyos para sa iyong pagtitiyaga at pananampalataya sa lahat ng iyong pag-uusig at pagdurusa na 
tinitiis mo, 5 na kung saan ay maliwanag na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos, upang ikaw 
ay mabilang na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na kung saan ay nagdurusa ka rin; 6 yamang isang 
matuwid na bagay sa Diyos na gagantihan ng kapighatian sa mga nagdurusa sa iyo, 7 at ibigay sa iyo 
ang nababagabag na pahinga sa amin kapag ipinahayag ang Panginoong Jesus mula sa langit kasama 
ng Kanyang mga makapangyarihang anghel, (2 Tesalonica 1: 3-7 ). 

Dahil sa mga paghihirap, ilan lamang ang tinawag at napili sa panahong ito upang maging bahagi nito 
(Mateo 22: 1-14; Juan 6:44; Hebreo 6: 4-6). Ang iba ay tatawagin sa ibang pagkakataon, tulad ng 
ipinakikita ng Bibliya na ang mga "nagkakamali sa espiritu ay maiintindihan, at ang mga nagreklamo 
ay matuto ng doktrina" (Isaias 29:24). 

Itinuro ni Pedro ang Kaharian 

Itinuro ni Apostol Pedro na ang kaharian ay walang hanggan, at na ang ebanghelyo ng 
Diyos ay dapat na masigasig na sundin o magkakaroon ng paghuhusga: 

10Kaya nga, mga kapatid, ay mas maging masigasig upang tiyakin na ang iyong tawag at 
halalan, sapagkat kung gagawin mo ang mga bagay na ito ay hindi ka kailanman madapa; 
11Sapagkat sa gayon ang isang pasukan ay ipagkakaloob sa iyo ng sagana sa walang 
hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo (2 Pedro 1: 10-11). 

17Sapagka't ang panahon ay nagsimula na ang paghuhukom upang magsimula sa bahay ng 
Diyos; at kung ito ay nagsisimula sa amin muna, ano ang magiging wakas ng mga hindi 
sumunod sa ebanghelyo ng Diyos? (1 Pedro 4:17). 

Ang Huling Aklat ng Bibliya at ang Kaharian 

Itinuturo ng Bibliya na "Ang Diyos ay pag-ibig" (1 Juan 4: 8,16) at si Jesus ay Diyos (Juan1: 1,14) - ang 
Kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng isang Hari na pag-ibig at ang mga batas ay sumusuporta sa pag-
ibig, hindi hate ( cf. Pahayag 22: 14-15). 

Ang huling aklat ng Bibliya ay partikular na tinatalakay ang Kaharian ng Diyos. 
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15At ang ikapitong anghel ay tumunog: At may mga malakas na tinig sa langit, na nagsasabing, "Ang 
mga kaharian sa sanlibutang ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Cristo, at 
Siya ay maghahari magpakailanman!" (Apocalipsis 11:15). 

Si Jesus ay maghahari sa kaharian! At inihayag ng Bibliya ang dalawa sa Kanyang mga pamagat: 

16At mayroon Siya sa Kanyang balabal at sa kanyang hita ay nakasulat ng isang pangalan: HARI NG 
MGA HARI AT PANGINOONG PANGINOON (Pahayag 19:16). 

Ngunit si Jesus ba lamang ang maghahari? Pansinin ang talatang ito: 

4At nakita ko ang mga trono, at naupo sila, at ang hatol ay ipinagkaloob sa kanila. Pagkatapos ay 
nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo para sa kanilang patotoo kay Jesus at para sa 
salita ng Diyos, na hindi sumamba sa hayop o sa kanyang imahe, at hindi natanggap ang kanyang 
marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. At sila ay nabuhay at naghari kasama ni Cristo 
sa loob ng isang libong taon. . . 6 Mapalad at banal siya na may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-
uli. Sa gayon, ang pangalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari 
ng Diyos at ni Cristo, at maghahari kasama Siya ng isang libong taon (Pahayag 20: 4,6). 

Ang mga tunay na Kristiyano ay bubuhaying muli upang maghari kasama ni Kristo sa loob ng isang 
libong taon! Sapagkat ang kaharian ay tatagal magpakailanman (Apocalipsis 11:15), ngunit ang 
paghari na iyon ay binanggit ay isang libong taon lamang. Ito ang tinukoy ko na ito nang una bilang 
unang yugto ng kaharian - thephysical, millennial, phase kumpara sa panghuling, higit pang 
espirituwal, yugto. 

Ang ilang mga kaganapan ay nakalista sa Aklat ng Apocalipsis na nagaganap sa pagitan ng millennial 
at panghuling yugto ng Kaharian ng Diyos: 

7 Ngayon nang mag-expire ang libong taon, lalabas si Satanas mula sa kanyang kulungan 8 at lalabas 
upang linlangin ang mga bansa na nasa apat na sulok ng mundo, sina Gog at Magog, upang tipunin 
sila sa pakikipaglaban, na ang bilang ay katulad ng buhangin ng dagat. … 11At nakita ko ang isang 
malaking puting trono at Siya na nakaupo rito, mula sa kaninong mukha ang lupa at ang langit ay 
tumakas. At walang nasumpungan na lugar para sa kanila. 12At nakita ko ang mga patay, maliit at 
malaki, na nakatayo sa harap ng Diyos, at binuksan ang mga libro. At isa pang libro ang binuksan, na 
ang Aklat ng Buhay. At ang mga patay ay hinuhusgahan ayon sa kanilang mga gawa, sa pamamagitan 
ng mga bagay na nasusulat sa mga libro.13 Ibinigay ng dagat ang mga patay na naroroon, at inihatid 
ng Kamatayan at Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila ay hinuhusgahan, ang bawat isa ayon sa 
kanyang mga gawa. 14At ang Kamatayan at Hades ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang pangalawang 
kamatayan. 15At sinumang hindi natagpuan na nakasulat sa Aklat ng Buhay ay inihagis sa lawa ng 
apoy (Pahayag 20: 7-8, 11-15). 

Ipinapakita ng Aklat ng Apocalipsis na magkakaroon ng susunod na yugto na darating pagkatapos ng 
isang libong taon na naghari at pagkatapos ng pangalawang kamatayan: 

1Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa 
ay lumipas. Gayundin walang dagat. 2 Pagkatapos, ako, si Juan, ay nakakita ng banal na lunsod, ang 
Bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda bilang isang kasintahang 
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ginayakan para sa kanyang asawa. 3 At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na 
nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay tatahan sa kanila, at sila ay 
magiging Kanyang bayan. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at magiging kanilang Diyos. 4 At 
lilipulin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata; wala nang kamatayan, o kalungkutan, o pag-
iyak. Wala nang sakit, sapagka't ang mga dating bagay ay lumipas. ”(Apocalipsis 21: 1-4) 

1 At ipinakita niya sa akin ang isang dalisay na ilog ng tubig ng buhay, malinaw na parang kristal, na 
nagmula sa trono ng Diyos at ng Kordero. 2 Sa gitna ng kalye nito, at sa magkabilang bahagi ng ilog, ay 
ang puno ng buhay, na nagbunga ng labindalawang prutas, bawat puno na nagbubunga ng bunga 
bawat buwan. Ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. 3 At hindi na 
magkakaroon ng sumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at ang Kanyang mga 
lingkod ay maglilingkod sa Kanya. 4 Makikita nila ang Kanyang mukha, at ang Kanyang pangalan ay 
nasa kanilang mga noo. 5 Walang gabi doon: Hindi na nila kailangan ng lampara o ilaw ng araw, 
sapagkat binigyan sila ng Panginoong Diyos. At sila ay maghahari magpakailanman. (Apocalipsis 22: 1-
5) 

Pansinin na ang paghahari na ito, na pagkatapos ng libong taon, kasama ang mga lingkod ng Diyos at 
tumatagal magpakailanman. Ang Banal na Lungsod, na inihanda sa langit, iiwan ang langit at bababa 
sa lupa. Ito ang simula ng huling yugto ng Kaharian ng Diyos. Isang oras ng WALANG KARAGDAGANG 
PAIN O MAKAPANGYAYARI! 

Ang maamo ay magmamana ng lupa (Mateo 5: 5) at lahat ng mga bagay (Apocalipsis 21: 7). Ang 
mundo, kasama na ang Banal na Lungsod na dadalhin nito, ay magiging mas mabuti dahil ipatutupad 
ang mga paraan ng Diyos. Napagtanto na: 

7Kung ang pagtaas ng Kanyang pamahalaan at kapayapaan ay walang katapusan (Isaias 9: 7). 

Malinaw na magkakaroon ng paglago pagkatapos na magsimula ang huling yugto ng Kaharian ng 
Diyos dahil lahat ay susunod sa pamahalaan ng Diyos. 

Ito ay magiging isang pinaka-maluwalhating oras: 

9 Ngunit tulad ng nasusulat: "Ang mata ay hindi nakakita, o narinig ng pakinig, ni pumapasok sa puso 
ng taoAng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya." 10 Ngunit ipinahayag ito sa 
atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 2: 9-10). 

Ito ay isang oras ng pag-ibig, kagalakan, at walang hanggang kaginhawaan. Ito ay magiging isang 
kamangha-manghang oras! Ang Kaharian ng Diyos ay gagawa para sa isang fantastically na mas 
mahusay na kawalang-hanggan. Hindi mo ba nais na magkaroon ng bahagi nito? 

5. Ang mga mapagkukunan sa labas ng Bagong Tipan ay nagturo sa 
Kaharian ng Diyos 

Naisip ba ng mga unang propesor ni Cristo na dapat nilang ipangaral ang ebanghelyo ng isang literal 
na Kaharian ng Diyos? 
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Oo. 

Maraming taon na ang nakalilipas, sa isang aralin na ibinigay ni Propesor Bart Ehrman ng University of 
North Carolina, paulit-ulit, at tama, na binigyang-diin na hindi katulad ng karamihan sa mga nag-
aangking mga Kristiyano ngayon, inihayag ni Jesus at ng Kanyang mga naunang tagasunod ang 
Kaharian ng Diyos. Bagaman ang pangkalahatang pag-unawa ni Dr. Ehrman tungkol sa Kristiyanismo 
ay naiiba mula sa Patuloy na Iglesya ng Diyos, sasang-ayon kami na ang ebanghelyo ng kaharian ay 
ipinahayag ni Jesus Mismo at pinaniniwalaan ng Kanyang mga tagasunod. Kami rin ay sumasang-ayon 
na maraming inaangkin na mga Kristiyano ngayon ay hindi. intindihin mo yan. 

Ang Pinakamatandang Napanatili na Pagsusulat at Sermon ng Sumusulat sa Bagong Tipan 

Ang Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng sinasabing "pinakamatandang kumpletong 
sermon ng Kristiyano na nakaligtas" (Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: 
Greek Te Text and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Ang 
Sinaunang Kristiyanong Sermon na ito ay naglalaman ng mga pahayag tungkol dito: 

5: 5 Bukod dito alam mo, mga kapatid, na ang pananatili natin sa mundo ng laman ay walang gaan at 
mahalaga, ngunit ang pangako ni Cristo ay malaki at kamangha-manghang: pahinga sa darating na 
kaharian at buhay na walang hanggan. 

Ang pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang kaharian ay hindi ngayon, ngunit darating at magiging 
walang hanggan. Bukod dito, sinabi ng sinaunang sermon na ito: 

6: 9 Ngayon, kahit na ang gayong matuwid na mga tao na ito ay hindi nagagawa, sa pamamagitan ng 
kanilang sariling matuwid na mga gawa, upang mailigtas ang kanilang mga anak, anong katiyakan ang 
mayroon tayo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos kung hindi natin mapanatili ang ating binyag na 
dalisay at walang dungis? O sino ang magiging tagapagtaguyod natin, kung hindi tayo natagpuan na 
mayroong banal at matuwid na mga gawa? 9: 6 Kaya't ibigin natin ang isa't isa, upang lahat tayo ay 
makapasok sa kaharian ng Diyos.11: 7 Samakatuwid, kung alam natin kung ano ang tama sa paningin 
ng Diyos, papasok tayo sa kanyang kaharian at tatanggap ng mga pangako na "hindi pa narinig ng 
tainga. ni ang nakikita ng mata o ang puso ng tao ay naisip. " 

12: 1 Maghintay tayo, samakatuwid oras sa oras para sa kaharian ng Diyos sa pag-ibig at katuwiran, 
yamang hindi natin nalalaman ang araw ng pagpapakita ng Diyos. 12: 6 sabi niya, darating ang 
kaharian ng aking Ama. 

Ang mga pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang pag-ibig sa pamamagitan ng wastong pamumuhay 
ay kinakailangan, na hindi pa rin tayo nakapasok sa Kaharian ng Diyos, at naganap ito pagkatapos ng 
araw ng pagpapakita ng Diyos — iyon ay pagkatapos na bumalik si Jesus. Ito ang kaharian ng Ama at 
ang kaharian ay hindi lamang kay Jesus. 

Kapansin-pansin na ang pinakaluma na tila Kristiyanong sermon na pinahintulutan ng Diyos na 
mabuhay ay nagtuturo sa parehong Kaharian ng Diyos na itinuturo ng Bagong Tipan at ang Patuloy na 
Simbahan ng Diyos na itinuturo (posible na ito ay maaaring mula sa isang aktwal na Simbahan ng 
Diyos, ngunit ang aking limitadong kaalaman sa Greek ay nililimitahan ang aking kakayahang gumawa 
ng isang pagpapahayag ng firmer).  
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Ikalawang Siglo Mga Pinuno ng Simbahan at Ebanghelyo ng Kaharian 

Dapat pansinin noong unang bahagi ng ika-2 siglo, na si Papias, isang tagapakinig ni Juan at 
isang kaibigan ng Polycarpand ay itinuturing na isang santo ng mga Romano Katoliko, ay 
nagturo sa millennial na kaharian. Itinala ni Eusebius na Papiastaught: 

... magkakaroon ng isang sanlibong taon pagkatapos ng muling pagkabuhay mula sa mga 
patay, kapag ang personal na paghahari ni Cristo ay maitatag sa mundong ito. (Fragment 
of Papias, VI. Tingnan din ang Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Itinuro ni Papias na ito ay magiging isang panahon ng maraming kasaganaan: 

Sa katulad na paraan, [Sinabi niya] na ang isang butil ng trigo ay magbubunga ng sampu 

libong tainga, at ang bawat tainga ay magkakaroon ng sampung libong butil, at ang bawat 
butil ay magbubunga ng sampung libong malinaw, dalisay, pinong harina; at ang mga 
mansanas, at mga buto, at damo ay bubuo sa magkatulad na proporsyon; at na ang lahat 
ng mga hayop, na kumakain pagkatapos lamang sa mga gawa ng lupa, ay magiging 
mapayapa at maayos, at maging sakdal sa tao. ”[Patotoo ay isinulat sa mga bagay na ito sa 
pagsulat ni Papias, isang sinaunang tao, na isang tagapakinig. ng John at isang kaibigan ng 
Polycarp, sa ika-apat ng kanyang mga libro; para sa limang mga libro ay binubuo sa kanya 
...] (Fragment of Papias, IV) 

Ang liham ng post na Bagong Tipan sa Mga Taga-Corinto ay nagsasaad: 

42: 1-3Ang mga Apostol ay tumanggap ng Ebanghelyo para sa amin mula sa Panginoong 
Jesucristo; Si Jesucristo ay ipinadala mula sa Diyos. Kaya't si Cristo ay mula sa Diyos, at ang 
mga Apostol ay nagmula kay Cristo. Ang kapwa nito ay nagmula sa kalooban ng Diyos sa 
itinalagang orden. Dahil dito natanggap ang isang singil, at na natitiyak nang lubusan sa 
pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at kinumpirma sa 
salita ng Diyos nang buong katiyakan ng Espiritu Santo, sila ay lumabas na may mga 
magagandang balita na darating ang kaharian ng Diyos. 

Ang Polycarp ng Smyrna ay isang maagang pinuno ng Kristiyano, na isang alagad ni Juan, 
ang huling ng orihinal na mga apostol na namatay. Polycarp c. Itinuro ng 120-135 A.D. 

Mapalad ang mga mahihirap, at ang mga inuusig dahil sa katuwiran, para sa kanila ang 
kaharian ng Diyos. (Polycarp. Sulat sa Mga Taga-Filipos, Kabanata II. Mula sa Mga Amang 
Ante-Nicene, Dami ng 1 na na-edit ni Alexander Roberts & James Donaldson. American 
Edition, 1885) 

Kung gayon, nalalaman, na "ang Diyos ay hindi pinaglaruan," nararapat tayong lumakad na 
karapat-dapat sa Kanyang utos at kaluwalhatian ... Sapagkat mabuti na sila ay ihihiwalay 
mula sa mga pagnanasa sa mundo, dahil "ang bawat pagnanasa ay nakikipaglaban laban sa 
ang espiritu; "At" ni ang mga makikiapid, o hindi makakasama, o mga nang-aabuso sa 
kanilang sarili kasama ng sangkatauhan, ay magmamana ng kaharian ng Diyos, "o sa mga 
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gumagawa ng mga bagay na hindi pantay-pantay at walang pagkakasundo. (ibid, Kabanata 
V) 

Pagkatapos ay paglingkuran natin Siya nang may takot, at buong paggalang, tulad ng 
iniutos Niya sa atin, at bilang mga apostol na ipinangaral sa atin ang Ebanghelyo, at ang 
mga propetang nagpahayag nang una sa pagdating ng Panginoon. (ibid, Kabanata VI) 

Tulad ng iba sa Bagong Tipan, itinuro ng Polycarp na ang matuwid, hindi ang mga breakers 
ng utos, ay magmamana ng Kaharian ng Diyos. 

Ang sumusunod ay sinasabing tinuruan din ng Polycarp: 

At sa sumunod na araw ng Sabbath ay sinabi niya; 'Dinggin ninyo ang aking payo, mahal 
kong mga anak ng Diyos. Inayos ko kayo kapag naroroon ang mga obispo, at ngayon 
pinapayuhan ko kayong lahat na lumakad nang may dekorasyon at karapat-dapat sa 
paraan ng Panginoon ... Magmasid kayo, at muli Maging handa kayo, Huwag nating 
timbangin ang inyong mga puso, ang bagong utos hinggil sa pag-ibig sa isa't isa, ang 
Kanyang pagdating ay biglang nagpakita bilang ng mabilis na kidlat, ang dakilang 
paghuhukom sa pamamagitan ng apoy, buhay na walang hanggan, ang Kanyang walang 
kamatayang kaharian. At ang lahat ng mga bagay na kung ano ang itinuro sa Diyos ay 
nalalaman ninyo, kapag sinisiyasat mo ang mga kinasihang Banal na Kasulatan, nakaukit sa 
panulat ng Banal na Espiritu sa iyong mga puso, upang ang mga utos ay maaaring manatili 
sa iyo na hindi matitinag. ' (Buhay ng Polycarp, Kabanata 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic 
Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Si Melito ng Sardis, na pinuno ng Simbahan ng Diyos, c. 170 A.D., itinuro: 

Sapagka't sa katunayan, ang kautusan na inilabas sa ebanghelyo - ang luma sa bago, na 
parehong lumalabas mula sa Sion at sa Jerusalem; at ang utos na ibinigay sa biyaya, at ang 
uri sa tapos na produkto, at ang kordero sa Anak, at ang mga tupa sa isang tao, at ang tao 
sa Diyos ... 

Ngunit ang ebanghelyo ay naging paliwanag sa batas at nito 

katuparan, habang ang simbahan ay naging tindahan ng kamalig ... 

Ito ang taong naghatid sa amin mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, mula sa kadiliman 
hanggang sa ilaw, mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa paniniil tungo sa isang 
walang hanggang kaharian. (Melito. Homily Sa Paskuwa. Mga Talatang 7,40,68. Pagsasalin 
mula sa Kerux: The Journal of Online Theology. 
Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Sa gayon, ang Kaharian ng Diyos ay kilala bilang isang bagay na walang hanggan, at hindi 
lamang ang kasalukuyang Kristiyanong Kristiyano o Katoliko at kasama ang batas ng Diyos. 

Ang isa pang kalagitnaan ng huli na ikalawang siglo ng pagsusulat ay humihikayat sa mga 
tao na tumingin sa kaharian: 
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Samakatuwid, huwag hayaan ang sinoman sa inyo na mas mahiwalay o tumingin sa 
likuran, kundi kusang lumapit sa Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. (Roman Clement. Mga 
Pagkilala, Aklat X, Kabanata XLV. Sinipi mula sa Mga Amang Ante-Nicene, Tomo 8. Na-edit 
ni Alexander Roberts at James Donaldson. American Edition, 1886)  

Bukod dito, kahit na tila hindi isinulat ng isa sa totoong simbahan, ang pagsulat ng kalagitnaan ng 
ikalawang siglo na pinamagatang The Shepherd of Hermas sa pagsasalin ni Roberts & Donaldson ay 
gumagamit ng ekspresyong "kaharian ng Diyos" labing-apat na beses. 

Ang mga tunay na Kristiyano, at kahit na marami lamang ang nagsasabi kay Cristo, ay may alam 
tungkol sa Kaharian ng Diyos noong ikalawang siglo. 

Kahit na ang Catholic at Eastern Orthodox santo na si Irenaeus ay naunawaan na pagkatapos ng 
muling pagkabuhay, ang mga Kristiyano ay papasok sa Kaharian ng Diyos. Pansinin kung ano ang 
kanyang isinulat, c. 180 A.D .: 

Sapagkat ganyan ang kalagayan ng mga naniwala, yamang sa kanila ay patuloy na nananatiling Banal 
na Espiritu, na ibinigay sa Kanya sa binyag, at pinapanatili ng tatanggap, kung lumalakad siya sa 
katotohanan at kabanalan at katuwiran at pagtitiis. Sapagkat ang kaluluwang ito ay may muling 
pagkabuhay sa mga naniniwala, ang katawan na tumatanggap ng kaluluwa muli, at kasama nito, sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na binangon at pumasok sa kaharian ng Diyos. 
(Irenaeus, St., Obispo ng Lyon. Isinalin mula sa Armenian ni Armitage Robinson. Ang Demonstrasyon 
ng Apostolikong Pangangaral, Kabanata 42. Wells, Somerset, Oktubre 1879. Tulad ng nai-publish sa 
SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. BAGONG YORK: ANG MACMILLAN CO, 1920). 

Itinuro ni Theophilus ng Antioquia: 

Ngunit binabanggit ko ang Kanyang kabutihan; kung tinawag ko siyang Kaharian, ngunit binabanggit 
ko ang Kanyang kaluwalhatian ... Sapagkat kung ginawa niya siyang walang kamatayan mula pa sa 
pasimula, gagawin niya siyang Diyos. … Hindi, kung gayon, walang kamatayan o mortal pa rin ang 
ginawa Niya, ngunit, tulad ng sinabi natin sa itaas, na may kakayahang pareho; upang kung siya ay 
dapat na umiling sa mga bagay ng kawalang-kamatayan, pagsunod sa utos ng Diyos, dapat siyang 
tumanggap bilang gantimpala mula sa Kanya ng kawalang-kamatayan, at dapat maging Diyos. 
(Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Ang santo Katoliko na si Hippolytus, noong unang bahagi ng ikatlong siglo, ay nagsulat: 

At tatanggapin mo ang kaharian ng langit, ikaw na, habang naninirahan ka sa buhay na ito, ay 
nakakaalam sa Celestial na Hari. At ikaw ay magiging isang kasama ng Diyos, at isang tagapagmana ng 
Kristo, hindi na alipin ng mga pagnanasa o masamang hangarin, at hindi na muling mawawala sa sakit. 
Sapagkat ikaw ay naging Diyos: para sa kahit anong pagdurusa na iyong naranasan habang ikaw ay 
isang tao, ang mga ibinigay niya sa iyo, dahil ikaw ay may mortal na magkaroon ng amag, ngunit 
anuman ang naaayon sa Diyos na ibigay, ang mga ito ay ipinangako ng Diyos na ibigay sa iyo, dahil 
ikaw ay ipinakilala, at ipinanganak sa imortalidad. (Hippolytus. Refutation ng Lahat ng Heresies, Book 
X, Kabanata 30) 

Ang layunin para sa mga tao ay ipakilala sa darating na Kaharian ng Diyos. 
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Ang mga problema sa Ikalawang at Ikatlong Siglo 

Sa kabila ng malawakang pagtanggap nito, noong ikalawang siglo, bumangon ang isang pinuno ng 
anti-batas na nagngangalang Marcion. Nagturo si Marcion laban sa batas ng Diyos, ang Sabbath, at 
ang literal na Kaharian ng Diyos. Bagaman siya ay hinatulan ng Polycarp at iba pa, matagal na siyang 
nakikipag-ugnay sa Church of Rome at tila may impluwensya doon. 

Sa ikalawa at ikatlong siglo, ang mga alegorista ay nagtatag sa Alexandria (Egypt). Maraming mga 
alegorista ang sumalungat sa doktrina ng darating na kaharian. Pansinin ang ulat tungkol sa ilan sa 
mga alegasyong iyon: 

Si Dionysius ay ipinanganak ng isang marangal at mayaman na paganong pamilya sa Alexandria, at 
tinuturuan sa kanilang pilosopiya. Iniwan niya ang mga paganong paaralan upang maging isang mag-
aaral ng Origen, na siya ay nagtagumpay sa singil ng catechetical school ng Alexandria ... 

Si Clement, Origen, at ang Gnostic na paaralan ay sumira sa mga doktrina ng mga banal na orakulo sa 
pamamagitan ng kanilang maluwalhati at aliwas na interpretasyon ... nakuha nila para sa kanilang 
sarili ang pangalan ng "Allegorist." Pansamantalang pinagsama ni Nepos ang mga Allegorist, at 
pinanatili na magkakaroon ng isang paghahari ni Cristo sa mundo ... 

Nagtalo si Dionysius sa mga tagasunod ng Nepos, at sa pamamagitan ng kanyang account ... "ganoong 
kalagayan ng mga bagay na mayroon ngayon sa kaharian ng Diyos." Ito ang unang pagbanggit sa 
kaharian ng Diyos na mayroon sa kasalukuyang estado ng mga simbahan ... 

Tinalo ni Nepos ang kanilang kamalian, na ipinapakita na ang kaharian ng langit ay hindi magkatulad, 
ngunit ang literal na darating na kaharian ng ating Panginoon sa pagkabuhay-muli tungo sa buhay na 
walang hanggan ... 

Kaya't ang ideya ng kaharian ay nagmula sa kasalukuyang estado ng mga bagay ay ipinaglihi at 
inilabas sa Gnostic na paaralan ng Allegorists sa Egypt, AD 200 hanggang 250, isang buong siglo bago 
ang mga obispo ng imperyo ay itinuturing na mga naninirahan sa trono ... 

Inisip ni Clement ang ideya ng kaharian ng Diyos bilang isang estado ng tunay na kaalamang kaisipan 
sa Diyos. Ipinakita ito ni Origen bilang isang espiritwal na kahulugan na nakatago sa payak na liham ng 
Kasulatan. (Ward, Henry Dana. Ang Ebanghelyo ng Kaharian: Isang Kaharian na Hindi Ito Mundo; 
Ngunit sa Mundo na Ito; Ngunit Pagdating sa Langit na Bansa, ng Pagkabuhay na Mag-uli mula sa 
Patay at ng Pagpapanumbalik ng Lahat ng mga Bagay. Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Sa gayon, habang itinuro ni Bishop Nepos ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, sinubukan ng mga 
alegorista na magkaroon ng isang maling, hindi gaanong literal, pag-unawa dito. Sinubukan ni Obispo 
Apollinaris ng Hierapolisalso na labanan ang mga pagkakamali ng mga alegorista sa parehong oras. 
Ang mga tunay na nasa Iglesia ng Diyos ay nanindigan para sa katotohanan ng literal na Kaharian ng 
Diyos sa buong kasaysayan. 

Itinuro ni Herbert W. Armstrong ang Ebanghelyo ng Kaharian, Dagdag pa 

Noong ika-20 siglo, sumulat ang yumaong Herbert W. Armstrong: 
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Dahil tinanggihan nila ang ebanghelyo ni Cristo. . . , ang mundo ay kailangang magbigay ng 
ibang bagay sa lugar nito. Kailangang mag-imbento sila ng isang pekeng! Kaya't narinig 
natin na ang kaharian ng Diyos ay tinutukoy bilang isang magandang pagkakaiba-iba - 
isang magandang damdamin sa mga puso ng tao - binabawasan ito sa isang ethereal, hindi 
tunay na WALA! Ang iba ay hindi nagsabi na ang "SIMBAHAN" ay ang kaharian. . . Ang 
propetang si Daniel, na nabuhay ng 600 taon bago si Cristo, ay alam na ang kaharian ng 
Diyos ay isang tunay na kaharian - isang pamamahala na naghari 

literal na TAO sa mundo ... 

Dito. . . ay paliwanag ng Diyos tungkol sa kung ano ang PANGINOON NG DIYOS: "At sa mga 
araw ng mga haring ito ..." - binanggit dito ang sampung daliri ng paa, bahagi ng bakal at 
bahagi ng malutong na luad. Ito, sa pamamagitan ng pagkonekta sa hula sa Daniel 7, at 
ang Apocalipsis 13 at 17, ay tumutukoy sa bagong UNITED STATES OF EUROPE na nabubuo 
ngayon. .. bago ang iyong mga mata! Ipinapaliwanag ng Apocalipsis 17:12 ang detalye na 
ito ay magiging isang unyon ng TEN KINGS O KINGDOMS na (Pahayag 17: 8) ay bubuhayin 
muli ang matandang ROMANONG EMPIRE. . . 

Pagdating ni Cristo, darating siya bilang HARI ng mga hari, na namumuno sa buong mundo 
(Pahayag 19: 11-16); at ang KANYANG KAHARIAN - ang kaharian ng DIYOS - sinabi ni 
Daniel, ay upang KUMUHIN ang lahat ng mga kaharian na makamundong ito. Sinasabi ito 
sa Apocalipsis 11:15 sa mga salitang ito: "Ang mga kaharian sa sanglibutang ito ay naging 
KARAPATAN NG ATING PANGINOON, AT NG KANYANG KRISTO: at siya ay maghahari 
magpakailanman"! Ito ang KAHARIAN NG DIYOS. Ito ang HINDI ng mga kasalukuyang 
gobyerno - oo, at maging sa Estados Unidos at mga bansang British. Magkakaroon sila ng 
mga kaharian - ang PAMAHALAAN - ng Panginoong JESUS KRISTO, pagkatapos HARI ng 
mga hari sa buong mundo. Ginawa nitong ganap na MABUTI ang katotohanan na ang 
KAHARIAN NG DIYOS ay isang literal na PAMAHALAAN. Kahit na ang Imperyo ng Caldeo ay 
isang KARAPATAN - kahit na ang Imperyong Romano ay isang KARAPATAN - kaya ang 
KAHARIAN NG DIYOS ay isang pamahalaan. Ito ay upang sakupin ang PAMAHALAAN ng 
mga PAKSA sa buong mundo. Si Hesu-Kristo ay BORN upang maging isang HARI - isang 
RULER! ... 

Ang parehong Hesukristo na lumakad sa mga burol at lambak ng Banal na Lupa at ang mga 
lansangan ng Jerusalem higit sa 1,900 taon na ang nakalilipas ay darating muli. Sinabi 
niyang babalik ulit siya. Pagkatapos siya ay ipinako sa krus, binuhay siya ng Diyos mula sa 
mga patay pagkatapos ng tatlong araw at tatlong gabi (Mat. 12:40; Gawa 2:32; I Cor. 15: 3-
4). Umakyat siya sa Trono ng Diyos. Punong-himpilan ng Pamahalaan ng Uniberso (Gawa 
1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Pahayag 3:21). 

Siya ang "maharlika" ng parabula, na napunta sa Trono ng 

Ang Diyos - ang "malayong bansa" - na mai-coronated bilang Hari ng mga hari sa lahat ng 
mga bansa, at pagkatapos ay bumalik sa mundo (Lucas 19: 12-27). 

Muli, siya ay nasa langit hanggang sa "mga oras ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga 
bagay" (Gawa 3: 19-21). Ang pagbabalik ay nangangahulugang ang pagpapanumbalik sa 
isang dating estado o kundisyon. Sa kasong ito, ang pagpapanumbalik ng pamahalaan ng 
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Diyos sa mundo, at sa gayon, ang pagpapanumbalik ng kapayapaan sa mundo, at mga 
kondisyon ng utopian. 

Kasalukuyang kaguluhan sa mundo, lumalakas na mga digmaan at pakikipaglaban ay 
lalapit sa kaguluhan sa buong mundo, maliban kung ang Diyos ay mamamagitan, walang 
laman na tao ang maliligtas na buhay (Mat. 24:22). Sa pinakadulo kasikatan nito kapag ang 
pagkaantala ay magreresulta sa pagsabog ng buong buhay mula sa planeta na ito, babalik 
si Jesucristo. Sa oras na ito siya ay darating bilang banal na Diyos. Darating siya sa lahat ng 
kapangyarihan at kaluwalhatian ng Maylalang Tagapamahala ng uniberso. . ”(Apoc. 19:15; 
12: 5) . . . 

Hindi Natanggap si Kristo? 

Ngunit sisigaw ba ang sangkatauhan nang may kagalakan, at malugod siyang tatanggapin sa labis na 
kasiyahan at kasiyahan - kahit na ang mga simbahan ng tradisyunal na Kristiyanismo? 

Hindi nila! Maniniwala sila, dahil ang mga huwad na ministro ni Satanas (II Cor. 11: 13-15) ay niloko 
sila, na siya ang Antikristo. Ang mga simbahan at mga bansa ay magagalit sa kanyang pagparito 
(Pahayag 11:15 sa 11:18), at ang mga puwersang militar ay tatangkang subukan na labanan siya 
upang puksain siya (Pahayag 17:14)! 

Ang mga bansa ay makikibahagi sa climactic battle ng darating na World War III, kasama ang 
battlefield sa Jerusalem (Zac. 14: 1-2) at pagkatapos ay babalik si Kristo. Sa supernatural na 
kapangyarihan ay "lalaban siya sa mga bansang iyon" na lumalaban sa kanya (talatang 3). Lubusang 
talunin niya sila (Pahayag 17:14)! "Ang kanyang mga paa ay tatayo sa araw na iyon sa bundok ng mga 
Olibo," isang napakaliit na distansya sa silangan ng Jerusalem (Zac. 14: 4). (Armstrong HW. Ang 
Misteryo ng Panahon, 1984) 

Ipinapahayag ng Bibliya na si Jesus ay babalik at Siya ay mananalo, gayon pa man maraming lalaban 
sa Kanya (Pahayag 19:19) Marami ang mag-aangkin (batay sa hindi pagkakaunawaan sa hula ng 
Bibliya, ngunit bahagyang dahil sa mga maling propeta at mystics) na ang pagbalik ni Jesus ay ang 
pangwakas na Antikristo! 

Ang sumusunod ay mula rin kay Herbert Armstrong: 

Tunay na relihiyon - Ang katotohanan ng Diyos ay pinagkalooban ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob 
ng Banal na Espiritu ... AYAW NA MALALAMAN ang pagkakilala sa Diyos at kay Jesucristo - ng pag-
alam ng KATOTOHANAN - at ang init ng banal na PAG-IBIG ng Diyos! ... 

Ang mga turo ng tunay na Iglesya ng Diyos ay ang mga "nabubuhay sa bawat salita" ng Banal na 
Bibliya ... 

Ang mga tao ay tatalikod mula sa daan ng "makakuha" hanggang sa paraan ng "ibigay" - paraan ng 
pag-ibig ng Diyos. 

Isang BAGONG CIVILISASYON ang maghahawak ngayon sa mundo! (ibid) 
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Ang BAGONG CIVILISASYON ay ang Kaharian ng Diyos. Ang pagpapahayag na ang bagong sibilisasyon 
ay darating at batay sa pag-ibig ay isang pangunahing bahagi ng kung ano ang totoong ebanghelyo ng 
kaharian na itinuro ni Jesus at ng Kanyang mga tagasunod. Iyon ay isang bagay na ipinangangaral 
natin saContinuingChurch of God. 

Napagtanto ni Herbert Armstrong na itinuturo ni Jesus na ang lipunan ng tao, kahit na iniisip nitong 
nais nitong sundin, ay tinanggihan ang 'give way' ng buhay, ang paraan ng pag-ibig. Halos walang 
sinuman na tila naiintindihan nang wasto ang kabuluhan ng itinuro ni Jesus. 

Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay bahagi ng Ebanghelyo 

Ngayon ang ilan na nabasa ito ay marahil ay nagtataka tungkol sa pagkamatay ni Jesus at 
papel sa kaligtasan. Oo, bahagi ito ng ebanghelyo na parehong isinulat ng Bagong Tipan at 
Herbert W. Armstrong. 

Ipinakita ng TheNew Testament na ang ebanghelyo ay kasama ang kaligtasan sa 
pamamagitan ni Jesus: 

16 Sapagka't hindi ako nahihiya sa ebanghelyo ni Cristo, sapagkat ito ang kapangyarihan 
ng Diyos sa kaligtasan para sa lahat na naniniwala, para sa Judio muna at para din sa Greek 
(Roma 1:16). 

4Kaya't ang mga nagkalat ay nagtungo sa lahat ng dako 

ang salita. 5Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinangaral sa kanila si Cristo. … 
12Ngunit nang maniwala sila kay Felipe habang ipinangangaral niya ang mga bagay 
tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Jesucristo, ang mga kalalakihan at 
kababaihan ay nabautismuhan. … 25Kaya nga nagpatotoo sila at ipinangaral ang salita ng 
Panginoon, bumalik sila sa Jerusalem, na ipinangangaral ang ebanghelyo sa maraming mga 
nayon ng mga Samaritano. 26Ang isang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Felipe ... 40 
Si Felipe ay natagpuan sa Azotus. At pagdaan, ipinangaral niya sa lahat ng mga lungsod 
hanggang sa siya ay dumating sa Cesarea. (Mga Gawa 8: 4,5,12,25,26,40) 

18 ipinangaral niya sa kanila si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. (Gawa 17:18) 

30Ngayon si Paul ay tumira ng dalawang buong taon sa kanyang sariling inuupahan, at 

tinanggap ang lahat na lumapit sa kanya, 31Pagsasabi sa kaharian ng Diyos at nagtuturo ng mga 

bagay na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo sa buong pagtitiwala, walang nagbabawal sa 

kanya. (Gawa 28: 30-31) 

Pansinin na ang pangangaral ay kasama si Jesus AT ang kaharian. Nakalulungkot, ang isang 
wastong pag-unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay may posibilidad na mawala 
mula sa mga turo ng mga simbahan ng Greco-Romano. 

Sa totoo lang, upang matulungan tayo na maging bahagi ng kahariang iyon, mahal ng 
Diyos ang mga tao nang labis na ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa atin (Juan 
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3: 16-17) at mailigtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya (Mga Taga-Efeso 2: 8). At 
iyon ay bahagi ng mabuting balita (Gawa 20:24). 

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Ano ang Kinakailangan ng Mundo, Ngunit... 

Ang paggawa para sa kapayapaan (Mateo 5: 9) at paggawa ng mabuti ay kapaki-pakinabang na mga 
layunin (cf. Galacia 6:10). Gayunpaman, maraming mga pinuno sa mundo, kasama na ang mga 
relihiyoso, ang naniniwala na ito ay pandaigdigang pakikipagtulungan ng tao na magdadala ng 
kapayapaan at kasaganaan, at hindi ang Kaharian ng Diyos. At habang magkakaroon sila ng ilang mga 
tagumpay sa temporal, hindi lamang sila magtagumpay, ang ilan sa kanilang mga pagsisikap ng tao ay 
sa wakas ay magdadala ng planeta sa Lupa sa puntong hindi gagawa ng buhay kung hindi bumalik si 
Jesus upang maitatag ang Kanyang Kaharian. Ang mga tao na nag-aayos ng mundo nang walang Diyos 
ay isang walang kabuluhan at maling ebanghelyo (Awit 127: 1). 

Marami sa mundo ang nagsisikap na magkasama ng isang semi-relihiyosong plano ng Babilonya na 
ilalagay sa isang bagong pagkakasunud-sunod ng mundo sa ika-21 ng ika-21 ng. Ito ay isang bagay na 
itinanggi ngContinuingChurch ng Diyos mula nang ito ay umpisa at plano na magpatuloy na 
pagtuligsa. Dahil inanyayahan ni Satanas si Eva na mahulog para sa isang bersyon ng kanyang 
ebanghelyo halos 6000 taon na ang nakalilipas (Genesis 3), maraming tao ang naniniwala na mas 
alam nila ang mas mahusay kaysa sa Diyos kung ano ang gagawing mabuti sa kanila at sa mundo. 

Ayon sa Bibliya, kukuha ito ng isang kombinasyon ng isang pinuno ng militar sa Europa (tinawag na 
Hari ng Hilaga, na tinawag ding Beast of Revelation 13: 1-10) kasama ang isang pinuno sa relihiyon 
(tinawag na huwad na propetang, na tinatawag ding THE panghuling Antikristo at ang dalawang may 
sungay na hayop ng Pahayag 13: 11-17) mula sa lungsod ng pitong mga burol (Pahayag 17: 9,18) 
upang dalhin ang isang 'Babilonyan' (Pahayag 17 & 18) pagkakasunud-sunod ng mundo. Bagaman ang 
mga tao ay nangangailangan ng pagbabalik ni Kristo at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian, marami 
sa mundo ang hindi magbibigay pansin sa mensaheng ito sa ika-21 ng taong ito - magpapatuloy silang 
maniniwala sa iba't ibang mga bersyon ng maling ebanghelyo ni Satanas. Ngunit ang mundo ay 
tatanggap ng isang patotoo. 

Alalahanin na itinuro ni Jesus: 

14 At ang ebanghelyo ng kaharian na ito ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng 
mga bansa, at pagkatapos darating ang wakas. (Mateo 24:14) 

Pansinin na ang ebanghelyo ng kaharian ay maaabot sa mundo bilang isang patotoo, pagkatapos 
darating ang wakas. 

Mayroong maraming mga kadahilanan para dito. 

Ang isa ay nais ng Diyos na marinig ng mundo ang totoong ebanghelyo bago magsimula ang Dakilang 
Kapighatian (na ipinapakita na magsisimula sa Mateo 24:21). Sa gayon, ang mensahe ng ebanghelyo 
ay isang saksi at isang babala (cf. Ezekiel 3; Amos 3: 7). Magreresulta ito sa mas maraming mga Hentil 
na pagbabalik bago bumalik si Jesus (Roma 11:25) at sapat na mga di-Hentil na pagbabagong loob 
(Roma 9:27) bago bumalik si Jesus. 
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Ang isa pa ay ang gist ng mensahe ay salungat sa mga pananaw ng tumataas na hayop, Hari ng 
Hilagang kapangyarihan, kasama ang Mali na Propeta, ang panghuling Antikristo. Karaniwang 
mangangako sila ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ngunit hahantong ito sa wakas 
(Mateo 24:14) at pagkawasak (cf. 1 Tesalonica 5: 3). 

Dahil sa mga palatandaan at nagsisinungaling mga kababalaghan na nauugnay sa kanila (2 Tesalonica 
2: 9), karamihan sa mundo ay pipiliin na maniwala ng isang kasinungalingan (2 Tesalonica 2: 9-12) sa 
halip na mensahe ng ebanghelyo. Dahil sa hindi tamang paghatol sa Milenyong Milenyal ng Diyos ng 
mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutherans, at iba pa, marami ang mali na magsasabing ang 
mensahe ng milenyal na ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay ang maling ebanghel na nauugnay sa 
Antikristo. 

Ang tapat na mga Kristiyanong Philadelphian (Apocalipsis 3: 7-13) ay ihahayag ang sanlibong taon ng 
ebanghelyo ng kaharian pati na rin ang pagsasabi sa mundo kung ano ang tiyak na mga pinuno sa 
mundo (kasama ang Beast and Fal Prop Propeta). 

Susuportahan nila ang pagsasabi sa mundo ng mensahe na ang Hayop, Hari ng Hilagang 
kapangyarihan, kasama ang Mali na Propeta, ang panghuling Antikristo, ay sa wakas ay pupuksain 
(kasama ang ilan sa kanilang mga kaalyado) ang USA at ang Anglo-bansa ng United Kingdom , Canada, 
Australia, at New Zealand (Daniel 11:39) at ilang sandali ay pupuksain nito ang isang Arab / 
confederation ng Arabe (Daniel 11: 40-43), na gumaganap bilang mga instrumento ng mga demonyo 
(Pahayag 16: 13-14), at sa huli ay lalaban si Jesucristo sa Kanyang pagbabalik (Pahayag 16: 14; 19: 19-
20). Ang tapat na mga Philadelphian (Apocalipsis 3: 7-13) ay mag-aanunsyo na ang kaharian ng 
milenyal ay paparating na. Ito ay malamang na makabuo ng maraming saklaw ng media at mag-
ambag sa katuparan ng Mateo 24:14. Kami sa Patuloy na Simbahan ng Diyos ay naghahanda ng 
panitikan (sa maraming wika), pagdaragdag sa mga website, at gumawa ng iba pang mga hakbang 
upang maghanda para sa 'maikling gawain' (cf. Roma 9:28) na hahantong sa pagpapasiya ng Diyos na 
ang Mateo 24: 14 ay sapat na ibinigay bilang isang saksi para sa wakas na darating. 

Ang 'maling ebanghelyo' na nagpapahayag ng mga pinuno ng mundo (malamang ang ilang 'bagong' 
uri ng nangungunang pinuno ng Europa kasama ang isang nakompromiso na pontiff na mag-aangkin 
ng isang porma ng Katolisismo) ay hindi ganoon - hindi nila nais na malaman ng mundo kung ano ang 
tunay na gagawin nila gawin (at huwag maniwala kahit na ito mismo sa una, cf. Isaias 10: 5-7). Sila at / 
o ang kanilang mga tagasuporta ay malamang na maling magtuturo na ang tapat na mga 
Philadelphian ay manghuhula ng isang pang-ekstremista na doktrina (millenarianismo) ng isang 
darating na antikristo. Anumang mga paghatol na ginawa nila at / o kanilang mga tagasunod patungo 
sa tapat ng Philadelphian at ang Patuloy na Simbahan ng Diyos ay mag-uudyok sa pag-uusig (Daniel 
11: 29-35; Pahayag12: 13-15). Ito rin ang hahantong sa wakas — ang pagsisimula ng Dakilang 
Kapighatian (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 14-15; Daniel 11:31) pati na rin ang panahon 
ng proteksyon para sa tapat na Philadelphia Mga Kristiyano (Pahayag 3: 10; 12: 14-16). 

Ang Hayop at Mali na Propeta ay susubukan ang puwersa, pang-ekonomiyang pang-aalipusta, mga 
palatandaan, kasinungalingan na kababalaghan, pagpatay, at iba pang mga panggigipit (Apocalipsis 
13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2: 9-10) upang magkaroon ng kontrol . Ang mga Kristiyano 
ay magtatanong: 

10 "Gaano katagal, Oh Panginoon, banal at totoo, hanggang sa paghatol mo at paghihiganti ang 
aming dugo sa mga nakatira sa mundo?" (Apocalipsis 6:10) 
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Sa buong panahon, ang mga tao ng Diyos ay nagtaka, "Gaano katagal hanggang sa bumalik si Jesus?" 

Bagaman hindi natin alam ang araw o oras, inaasahan nating bumalik si Jesus (at itinatag ang 
millennial Kingdom ng Diyos) sa ika-21 siglo batay sa maraming mga banal na kasulatan (hal. Mateo 
24: 4-34; Awit 90: 4; Oseas 6: 2 ; Lucas 21: 7-36; Hebreo 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pedro 3: 3-8; 1 Tesalonica 5: 
4), ang ilang mga bahagi na nakikita natin ngayon na natutupad. 

Kung hindi makialam si Jesus, mawawalan ng buhay ang mundo sa buong buhay: 

21 Sapagka't pagkatapos ay magkakaroon ng malaking kapighatian, na hindi pa mula pa sa simula ng 
mundo hanggang sa panahong ito, hindi, ni mangyayari pa. 22 At maliban kung ang mga araw na iyon 
ay pinaikling, walang laman na maliligtas; ngunit para sa mga hinirang sa mga araw na iyon ay paikliin. 
(Mateo 24: 21-22) 

29 Kaagad pagkatapos ng pagdurusa ng mga araw na iyon ay madidilim ang araw, at ang buwan ay 
hindi magbibigay ng ilaw; ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng 
kalangitan ay magkalog. 30 Pagkatapos, ang tanda ng Anak ng Tao ay lilitaw sa langit, at pagkatapos 
ang lahat ng mga tribo ng mundo ay magdadalamhati, at makikita nila ang Anak ng Tao na darating sa 
mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 31 At magpapadala Siya ng 
Kanyang mga anghel na may malaking tunog ng isang trumpeta, at tipunin nila ang Kanyang mga 
hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa isa pa. (Mateo 24: 29-31) 

Ang Kaharian ng Diyos ang kailangan ng mundo. 

Mga embahador para sa Kaharian 

Ano ang iyong papel sa Kaharian? 

Sa ngayon, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat kang maging isang ambasador 
para dito. Pansinin ang isinulat ni Apostol Pablo: 

20 Ngayon nga, kami ay mga embahador para kay Cristo, na parang ang Diyos ay 
nagsusumamo sa amin: hinihiling namin sa iyo sa ngalan ni Kristo, makipagkasundo sa 
Diyos. (2 Corinto 5:20) 

14 Kaya't tumayo ka, na binigkis mo ang iyong baywang ng katotohanan, na nakikipagtalo 
sa dibdib ng katuwiran, 15 at hinatak ang iyong mga paa sa paghahanda ng ebanghelyo ng 
kapayapaan; 16 higit sa lahat, kunin ang kalasag ng pananampalataya na kung saan maaari 
mong mapawi ang lahat ng nagniningas na pana ng isang balakyot. 17 At kunin ang helmet 
ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos; 18 na nananalangin palagi 
ng buong dalangin at pagsusumamo sa Espiritu, na maingat hanggang dito hanggang sa 
lahat ng pagpupursige at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal— 19 at para sa akin, 
upang bigyan ako ng pananalita, upang mabuksan ko ang aking bibig na matapang upang 
ipakilala ang misteryo ng ebanghelyo, 20 kung saan ako ay isang embahador sa mga 
tanikala; na sa loob nito ay matapang akong magsalita, na nararapat na magsalita. (Efeso 
6: 14-20) 
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Ano ang isang ambasador? Ang Merriam-Webster ay may sumusunod na kahulugan: 

1: isang opisyal na envoy; lalo na: isang diplomatikong ahente ng pinakamataas na ranggo 
na akreditado sa isang dayuhang gobyerno o soberanya bilang kinatawan ng residente ng 
kanyang sariling pamahalaan o soberanya o hinirang para sa isang espesyal at madalas na 
pansamantalang diplomatikong pagtatalaga 

2a: isang awtorisadong kinatawan o messenger 

Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay isang opisyal na sugo, para kay Cristo! 
Pansinin ang isinulat ni Apostol Pedro: 

9 Ngunit ikaw ay isang piniling henerasyon, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal 
na bansa, ang kanyang sariling natatanging bayan, upang maipahayag mo ang mga papuri 
sa Kanya na tinawag ka mula sa kadiliman sa Kanyang kamangha-manghang ilaw; 10 na 
dati ay hindi isang bayan ngunit ngayon ay bayan ng Diyos, na hindi nakakakuha ng awa 
ngunit ngayon ay nakakuha ng kaawaan. (1 Pedro 2: 9-10) 

Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging bahagi ng isang banal na bansa. 

Aling bansa ngayon ang banal? 

Buweno, tiyak na wala sa mga kaharian ng sanlibutang ito - ngunit sa huli ay magiging 
bahagi ito ng Kaharian ni Cristo (Pahayag 11:15). Ito ay bansa ng Diyos, ang Kanyang 
Kaharian na banal. 

Bilang mga embahador, hindi kami karaniwang nakikisali sa direktang politika ng mga 
bansa sa mundong ito. Ngunit dapat nating mabuhay ngayon ang paraan ng pamumuhay 
ng Diyos (tingnan din ang libreng librong magagamit sa www.ccog.org na may pamagat na: 
Mga Kristiyano: Mga embahador para sa Kaharian ng Diyos, mga tagubilin sa Bibliya sa 
pamumuhay bilang isang Kristiyano). Sa paggawa nito, mas matututunan natin kung bakit 
pinakamabuti ang mga paraan ng Diyos, upang sa Kanyang kaharian ay maaari tayong 
maging mga hari at saserdote at maghari kasama si Kristo sa mundo. 

5 Sa Kanya na nagmamahal sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa 
Kanyang sariling dugo, 6 at ginawa tayong mga hari at saserdote sa Kanyang Diyos at Ama, 
sa Kanya ang magiging kaluwalhatian at pamamahala magpakailanman. Amen. 
(Apocalipsis 1: 5-6) 

10 At ginawa kaming mga hari at mga saserdote sa aming Diyos; At tayo ay maghahari sa 
mundo. (Apocalipsis 5:10) 

Isang hinaharap na aspeto ng iyon ay ang magturo sa mga taong mortal pagkatapos na 
lumakad sa mga paraan ng Diyos: 
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19 Sapagka't ang bayan ay tatahan sa Sion sa Jerusalem; hindi ka na iiyak pa. Siya ay 
totoong mapagbiyaya sa iyo sa tunog ng iyong pag-iyak; pagka marinig niya, sasagutin ka 
niya. 20 At kahit binigyan ka ng Panginoon ng tinapay ng kahirapan at tubig ng pagdurusa, 
gayon ma'y ang iyong mga guro ay hindi na lilipat sa isang sulok, Ngunit makikita ng iyong 
mga mata ang iyong mga guro. 21 Ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng isang salita sa 
likuran mo, na sinasabi, "Ito ang daan, lakad mo," Kapag lumiko ka sa kanang kamayAn 
tuwing lumiko ka sa kaliwa. (Isaias 30: 19-21)  

Habang iyon ay isang hula para sa millennial na kaharian, sa panahong ito ay kailangang maging 
handa ang mga Kristiyano na magturo: 

12 ... sa oras na ito dapat kang maging mga guro (Hebreo 5:12) 

15 Ngunit pakabanalin mo ang Panginoong Diyos sa iyong mga puso: at maging handa ka na palaging 
magbigay ng sagot sa bawat tao na humihiling sa iyo ng isang dahilan ng pag-asa na nasa iyo na may 
kaamuan at takot (1 Pedro 3:15, KJV). 

Ipinakikita ng Bibliya na marami sa mga matatapat na Kristiyano ay, bago pa magsimula ang Dakilang 
Kapighatian, ay nagtuturo sa marami: 

33 At ang mga taong may unawa ay tuturuan ang marami (Daniel 11:33) 

Kaya, ang pag-aaral, lumago sa biyaya at kaalaman (2 Pedro 3:18), ay isang bagay na dapat nating 
gawin ngayon. Bahagi ng iyong tungkulin sa Kaharian ng Diyos ay makapagturo. At para sa mas 
matapat, Philadelphian (Apocalipsis 3: 7-13), mga Kristiyano, isasama rin dito ang pagsuporta sa 
mahalagang ebanghelong saksi bago ang pagsisimula ng milenyal na kaharian (cf. Mateo 24:14). 

Matapos maitatag ang Kaharian ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay gagamitin upang makatulong na 
maibalik ang isang nasira na planeta: 

12 Yaong mula sa gitna mo ay magtatayo ng mga dating basurang lugar; 

Itatayo mo ang mga pundasyon ng maraming henerasyon; at tatawagin kang Tagapag-ayos ng Breach, 
Ang Tagapag-ayos ng Kalye sa Dwell In. (Isaias 58:12) 

Sa gayon, ang mga tao ng Diyos na nabuhay ang paraan ng Diyos sa panahong ito ay gawing mas 
madali para sa mga tao na manirahan sa mga lungsod (at sa ibang lugar) sa panahong ito ng 
pagpapanumbalik. Ang mundo ay tunay na isang mas mahusay na lugar. Dapat tayong maging mga 
embahador para kay Cristo ngayon, upang makapaglingkod din tayo sa Kanyang Kaharian. 

Ang Tunay na Mensahe ng Ebanghelyo ay Transformative 

Sinabi ni Jesus, "Kung kayo ay sumunod sa Aking salita, kayo talaga ang aking mga alagad. 32 At 
malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo ”(Juan 8: 31-32). Ang 
pag-alam ng katotohanan tungkol sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa 
nai-trap sa mga maling pag-asa ng mundong ito. Matapang nating suportahan ang isang plano na 
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gumagana — ang plano ng Diyos! Niloko ni Satanas ang buong mundo (Pahayag 12: 9) at ang 
Kaharian ng Diyos ang tunay na solusyon. Kailangan nating manindigan at magtaguyod ng 
katotohanan (cf. Juan 18:37). 

Ang mensahe ng ebanghelyo ay higit pa tungkol sa personal na kaligtasan. Ang mabuting balita ng 
Kaharian ng Diyos ay dapat magbago ng isa sa panahong ito: 

2 At huwag maging katumbas sa mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pag-update ng 
iyong isip, upang mapatunayan mo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at perpektong 
kalooban ng Diyos. (Roma 12: 2) 

Ang mga tunay na Kristiyano ay nagbabago upang maglingkod sa Diyos at sa iba pa: 

22 Mga alipin, sumunod sa lahat ng mga bagay ayon sa laman, hindi sa panulok ng mata, bilang mga 
kalalakihan, ngunit sa katapatan ng puso, na natatakot sa Diyos. 23 At anupamang ginagawa mo, 
gawin mo nang buong puso, tulad ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, 24 pagkaalam na mula sa 
Panginoon ay tatanggap ka ng gantimpala ng mana; sapagka't naglilingkod ka sa Panginoong Cristo. 
(Colosas 3: 22-24) 

28 Samakatuwid, yamang tumatanggap tayo ng isang kaharian na hindi maialog, magkakaroon tayo 
ng biyaya, kung saan maaari nating paglingkuran ang Diyos na kaaya-aya ng paggalang at diyos. 
(Hebreo 12:28) 

Ang mga tunay na Kristiyano ay nabubuhay nang iba mula sa mundo. Tinatanggap namin ang mga 
pamantayan ng Diyos sa itaas ng mundo para sa kung ano ang tama at mali. Ang makatarungan ay 
nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya (Hebreo 10:38), dahil nangangailangan ng 
pananampalataya upang mabuhay ang paraan ng Diyos sa panahong ito. Ang mga Kristiyano ay 
itinuturing na naiiba sa mundo na kanilang tinitirhan, na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay 
tinukoy bilang "ang Daan" sa Bagong Tipan (Gawa 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Ang mundo ay namumuhay 
nang makasarili, sa ilalim ni Satanas, sa tinatawag na "daan ni Cain" (Judas 11). 

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang mensahe ng katuwiran, kagalakan, at kapayapaan 
(Roma 14:17) .Ang makahulang salita, naintindihan nang wasto, ay nakakaaliw (cf. 1 Corinto 14: 3; 1 
Tesalonica 4:18), lalo na habang pinapanood natin ang mundo ay gumuho (cf. Lucas 21: 8-36). Ang 
totoong Kristiyanong paraan ng pamumuhay ay humahantong sa espirituwal na kasaganaan at pisikal 
na pagpapala (Marcos 10: 29-30). Ito ay bahagi ng kung bakit alam ng mga nakatira dito na ang 
mundo ay nangangailangan ng Kaharian ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay mga embahador ng Kaharian 
ng Diyos. 

Ang mga Kristiyano ay naglalagay ng ating pag-asa sa espirituwal, hindi sa pisikal, bagaman nakatira 
tayo sa isang pisikal na mundo (Roma 8: 5-8). Mayroon tayong "pag-asa ng ebanghelyo" (Colosas 
1:23). Ito ay isang bagay na naunawaan ng mga unang Kristiyano na maraming nagsasabi kay Jesus 
ngayon ay hindi tunay na nauunawaan. 
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6. Itinuturo ng mga simbahan ng Greco-Romano na Mahalaga ang 
Kaharian, Ngunit ... 

Naniniwala ang mga simbahan ng Greco-Romano na nagtuturo sila ng mga aspeto ng Kaharian ng 
Diyos, ngunit may problema sa tunay na pag-unawa kung ano talaga ito. Halimbawa, itinuturo ito ng 
Catholic Encyclopedia tungkol sa kaharian: 

Si Cristo ... Sa bawat yugto sa Kanyang pagtuturo ang pagdating ng kahariang ito, ang iba`t ibang 
aspeto, ang tiyak na kahulugan nito, ang paraan kung saan ito makakamit, bumubuo ng staple ng 
Kanyang mga diskurso, kaya't ang Kanyang diskurso ay tinawag na "ang ebanghelyo ng kaharian "... 
sinimulan nilang magsalita tungkol sa Simbahan bilang" ang kaharian ng Diyos "; cf. Col., ako, 13; Ako 
Thess., Ii, 12; Apoc., Ako, 6, 9; v, 10, atbp ... nangangahulugan ito ng Iglesya bilang institusyong Banal 
na… (Papa H. Kaharian ng Diyos. Ang Catholic Encyclopedia, Tomo VIII. 1910). 

Bagaman ang itaas ay tumuturo sa "Col., I, 13; Ako Thess., Ii, 12; Apoc., Ako, 6, 9; v, 10, "kung 
titingnan mo ang mga ito, malalaman mong wala sa mga talatang iyon ang nagsabi tungkol sa ang 
simbahan ang Kaharian ng Diyos. Itinuturo nila ang mga mananampalataya ay magiging bahagi ng 
Kaharian ng Diyos o na ito ay kaharian ni Jesus. Nagbabalaan ang Bibliya na marami ang magbabago 
ng ebanghelyo o magbabalik sa isa pa, isang hindi totoo (Galacia 1: 3-9). Nakalulungkot, iba't-ibang 
mga ginawa iyon. 

Itinuro ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang lumalapit sa Ama 
maliban sa pamamagitan Ko ”(Juan 14: 6). Itinuro ni Pedro, "Ni mayroong kaligtasan sa iba pa, 
sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na dapat nating maligtas" 
(Gawa 4:12). Sinabi ni Pedro sa mga Hudyo ang lahat ay dapat magkaroon ng pananalig na magsisi at 
tanggapin si Jesus na maligtas (Gawa 2:38). 

Sa kaibahan nito, itinuro ni Pope Francis na ang mga ateyista, nang walang Hesus, ay mai-save ng 
mabubuting gawa! Itinuturo din niya na ang mga Hudyo ay mai-save nang hindi tinatanggap si Jesus! 
Bilang karagdagan, siya at ilang mga Greco-Romano ay tila din na isaalang-alang na ang isang di-
bibliya na bersyon ng 'Maria' ay isang susi sa ebanghelyo pati na rin ang susi sa pagkakaisa ng 
ekumenikal at magkakapareho. Nakalulungkot, hindi nila naiintindihan at ng iba pa ang kahalagahan 
ni Jesus AT ang totoong Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Marami ang nagtataguyod ng mga maling 
ebanghelyo. 

Marami ang nagnanais na lumakad sa paningin at may pananalig sa mundo. Itinuturo ng Bagong 
Tipan na ang mga Kristiyano ay dapat tumingin sa itaas: 

2 Ituon ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa mundo. (Colosas 3: 2) 

7 Sapagka't kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng 
paningin. (2 Corinto 5: 7) 

Gayunpaman, ang Papa Pius XI ay karaniwang nagturo na lumakad sa kanyang paningin sa kanyang 
simbahan: 
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... ang Simbahang Katoliko ... ang kaharian ni Cristo sa mundo. (Encyclopedia ni PiusQuasPrimas). 

Sinasabi ng website ng CatholicBible101, "ang Kaharian ng Diyos ay itinatag sa mundo ni Jesus Christ 
sa taong 33 AD, sa anyo ng Kanyang Simbahan, pinangunahan ni Peter ... ang Simbahang Katoliko." 
Gayunpaman ang millennial Kingdom ng Diyos ay wala rito. ni ang Iglesia ng Roma, ngunit ito ay nasa 
mundo. Bagaman ang tunay na Simbahan ng Diyos ay may "mga susi sa kaharian" (Mateo 16:19), ang 
mga nagsasabing isang iglesya ang kaharian "ay inalis ang susi ng kaalaman" (Lucas 11:52). 

Ang Iglesya ng Roma ay nagtuturo nang malakas laban sa malapit na darating na makalipas na 
millennial Kingdom ng Diyos na ito ay karaniwang ang tanging "doktrina ni Antikristo" na nakalista sa 
opisyal na Catechism of the Catholic Church: 

676 Ang panlilinlang ng Antikristo ay nagsisimula na magkaroon ng hugis sa mundo sa tuwing ang 
paghahabol ay ginawa upang mapagtanto sa loob ng kasaysayan na ang messianic na pag-asa na 
maaari lamang mapagtanto na lampas sa kasaysayan sa pamamagitan ng paghatol ng eschatolohiko. 
Itinanggi ng Simbahan kahit na binago ang mga pormulasyong ito ng maling paghahari ng kaharian na 
mapapasuko sa pangalan ng millenarianism ... (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest + 
Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194)  

Nakalulungkot, ang mga sumasang-ayon doon ay magkakaroon ng malaking problema sa 
pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos sa wakas. Ang ilan ay kukuha 

kakila-kilabot na mga hakbang laban sa mga nagpapahayag nito (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Ngunit, maaari mong isipin, hindi ba lahat ng nagsasabing si Jesus bilang Panginoon ay 
nasa kaharian? Hindi, hindi sila magiging. Pansinin ang sinabi ni Jesus: 

21 “Hindi lahat na nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng 
langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Aking Ama sa langit. 22 Marami ang 
magsasabi sa Akin sa araw na iyon, 'Panginoon, Panginoon, hindi ba namin nanghula sa 
iyong pangalan, pinalayas ang mga demonyo sa iyong pangalan, at gumawa ng maraming 
kababalaghan sa Iyong pangalan?' 23 At pagkatapos ay ihahayag ko sa kanila, 'Hindi ko 
kayo nakilala; umalis ka sa Akin, ikaw na nagsasagawa ng kawalan ng batas! ' (Mateo 7: 21-
23) 

Nabanggit ni Apostol Pablo na ang "misteryo ng pagiging walang kasalanan" ay 
"nakatrabaho na" (2 Tesalonica 2: 7) sa kanyang panahon. Ang kawalan ng batas na ito ay 
nauugnay din sa isang bagay na binabalaan ng Bibliya laban sa mga oras ng pagtatapos na 
tinawag na "Misteryo, Babilonyang Dakila" (Pahayag 17: 3-5). 

Ang "misteryo ng kawalan ng batas" ay nauugnay sa mga nag-aangking mga Kristiyano na 
naniniwala na hindi nila kailangang sundin ang Sampung Utos ng Diyos, atbp. batas, kaya 
habang iniisip nila na mayroon silang isang anyo ng batas ng Diyos, hindi nila iniingatan 
ang isang anyo ng Kristiyanismo na kinikilala ni Jesus o ng Kanyang mga apostol bilang 
lehitimo. 

Ang Greco-Roma ay katulad ng mga Pariseo na lumabag sa mga utos ng Diyos, ngunit 
inaangkin ang kanilang mga tradisyon na ginawang katanggap-tanggap na ito - itinulig ni 
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Jesus ang pamamaraang iyon (Mateo 15: 3-9)! Binalaan din ni Isaias na ang mga taong 
nagsasabing siya ay Diyos ay maghimagsik laban sa Kanyang batas (Isaias 30: 9). Ang labag 
sa batas na paghihimagsik na ito ay isang bagay na ikinalulungkot nating makita ito 
hanggang ngayon. 

Ang isa pang "misteryo" ay tila ang Iglesya ng Roma ay tila naniniwala na ang 
militaristikong ekumenikal at magkakaugnay na mga agenda ay hahantong sa kapayapaan 
at isang di-bibliyang bersyon ng Kaharian ng Diyos sa mundo. Nagbabala ang banal na 
kasulatan laban sa isang paparating na pagkakaisa ng ekumenikal na itinuturo nito ay, sa 
loob ng ilang taon, ay matagumpay (tandaan: ang Bagong Jerusalem Bible, isang sinasang-
ayunan ng Katoliko, ay ipinapakita): 

4 Nagpatirapa sila sa harap ng dragon sapagkat ibinigay niya ang hayop sa kanyang 
awtoridad; at sila ay nagpatirapa sa harap ng hayop, na nagsasabi, Sino ang maihahambing 
sa hayop? Sino ang makikipaglaban dito? ' 5 Pinapayagan ang hayop na bibigyang 
ipinagmamalaki at paglapastangan at maging aktibo sa loob ng apatnapu't dalawang 
buwan; 6 at pinangangalagaan nito ang mga paglapastangan laban sa Diyos, laban sa 
kanyang pangalan, kanyang makalangit na Tolda at lahat ng nasasakupan doon. 7 
Pinapayagan na gumawa ng digmaan laban sa mga banal at lupigin sila, at bibigyan ng 
kapangyarihan sa bawat lahi, bayan, wika at bansa; 8 at ang lahat ng mga tao sa mundo ay 
sasamba dito, samakatuwid nga, ang bawat tao na ang pangalan ay hindi nasulat mula pa 
nang ang pundasyon ng mundo sa aklat ng buhay ng hain na sakripisyo. 9 Pakinggan ang 
sinumang makarinig, 10 Ang mga nasa pagkabihag hanggang sa pagkabihag; ang para sa 
kamatayan sa pamamagitan ng tabak hanggang sa kamatayan ng tabak. Ito ang dahilan 
kung bakit dapat magkaroon ng tiyaga at pananampalataya ang mga banal. (Apocalipsis 
13: 4-10, NJB) 

Nagbabalaan ang Bibliya laban sa isang pagtatapos ng pagkakaisa ng Babilonya: 

1 Ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok ay dumating upang kausapin ako, at 
sinabi, 'Halika rito at ipapakita ko sa iyo ang parusa ng dakilang patutot na nakaupo sa tabi 
ng maraming tubig, 2 kasama ang lahat ng mga hari sa mundo. ay nagpakilala sa kanilang 
sarili, at kung sino ang nagpainom sa buong populasyon ng mundo sa alak ng kanyang 
pangangalunya. ' 3 Dinala niya ako sa espiritu sa isang disyerto, at doon ko nakita ang 
isang babae na nakasakay sa isang mapula na hayop na may pitong ulo at sampung sungay 
at may mga mapang-uling titulo na nakasulat dito. 4 Ang babae ay nakasuot ng lila at 
iskarlata at pininturahan ng ginto at mga alahas at perlas, at siya ay may hawak na isang 

gintong winika na puno ng kasuklam-suklam na marumi ng kanyang prostitusyon; 5on ang 

kanyang noo ay nakasulat ng isang pangalan, isang kahanga-hangang pangalan: 'ang Dakilang 

Babilonya, ang ina ng lahat ng mga patutot at lahat ng marumi na gawain sa mundo.' 6 Nakita ko na 

siya ay lasing, lasing sa dugo ng mga banal, at dugo ng mga martir ni Jesus; at nang makita ko siya, 

lubusang mystified ako. (Apocalipsis 17: 1-6, NJB) 

9 'Tumatawag ito para sa katalinuhan. Ang pitong ulo ang pitong burol, kung saan nakaupo ang 

babae. . . 18 Ang babaeng nakita mo ang dakilang lungsod na may kapangyarihan sa lahat 
ng mga pinuno sa mundo. ' (Apocalipsis 17: 9,18, NJB) 
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Pagkatapos nito, nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa langit, na may malaking 
awtoridad na ibinigay sa kanya; ang mundo ay lumiwanag sa kanyang kaluwalhatian. 2 Sa 
tuktok ng kanyang tinig ay sumigaw siya, 'Babagsak ang Babilonya, Ang Dakilang 
Babilonya ay bumagsak, at naging pinagmumultuhan ng mga demonyo at isang panuluyan 
para sa bawat masasamang espiritu at marumi, masungit na ibon. 3 Ang lahat ng mga 
bansa ay umiinom ng malalim ng alak ng kanyang prostitusyon; ang bawat hari sa mundo 
ay nakipagtalik sa kanya, at ang bawat mangangalakal ay yumaman sa pamamagitan ng 
kanyang panloloko. ' 4 Ang isa pang tinig na nagsalita mula sa langit; Narinig ko itong 
sinabi, 'Halika, aking bayan, palayo sa kanya, upang hindi ka makasama sa kanyang mga 
krimen at magkakaroon ng parehong mga salot na magdadala. 5 Ang kanyang mga 
kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at nasa isip ng Diyos ang kanyang mga krimen: 
tratuhin mo siya tulad ng pakikitungo niya sa iba. 6 Kailangang bayaran siya ng dobleng 
halaga na tinukoy niya. Dapat siyang magkaroon ng isang dobleng malakas na tasa ng 
kanyang sariling halo. 7 Ang bawat isa sa kanyang mga pomps at orgies ay dapat na 
maitugma sa isang pahirap o paghihirap. Ako ay nakatagpo bilang reyna, sa palagay niya; 
Wala akong biyuda at hindi ko malalaman ang pagkalumbay. 8 Sapagka't, sa isang araw, 
ang mga salot ay mahuhulog sa kanya: sakit at pagdadalamhati at gutom. Siya ay 
susunugin sa lupa. Ang Panginoong Diyos na naghatol sa kanya ay malakas. ' 9 
'Magkakaroon ng pagdadalamhati at pag-iyakan para sa kanya ng mga hari sa mundo na 
sumamba sa kanya at nakipagtipan sa kanya. Nakikita nila ang usok habang nagsusunog, 
(Apocalipsis 18: 1-9, NJB) 

Sa Zacarias, nagbabala ang Bibliya laban sa isang darating na Babilonya at ipinapakita na 
ang wastong pagkakaisa ay hindi mangyayari hanggang sa pagbalik ni Jesus: 

10 Tingnan mo! Tumingin ka! Tumakas mula sa lupain ng hilaga - ang sabi ng Panginoon - 
sapagka't pinakalat kita sa apat na hangin ng langit - ang sabi ng Panginoon. 11 Tingnan 
mo! Gawin ang iyong pagtakas, Ang Sion, na nakatira ngayon kasama ang anak na babae 
ng Babel! 

12 Sapagkat sinabi ito ni Yawe Sabaoth, mula nang inatasan ang Kaluwalhatian 

ako, tungkol sa mga bansa na nanakawan sa iyo, 'Sinumang humipo sa iyo ay hawakan ang 

mansanas ng aking mata. 13 Ngayon, narito, ibabalot ko ang aking kamay sa m at sila ay 
maaagaw ng mga inalipin nila. ' Pagkatapos malalaman mo na pinadala ako ni Yawe 
Sabaoth! 14 Magsiawit, magalak, anak na babae ng Sion, sapagkat ngayon ako ay darating 
na tumahan sa gitna mo - ang sabi ni Jehova! 15 At sa araw na iyon maraming bansa ang 
magbabalik-loob kay Yawe. Oo, sila ay magiging kanyang bayan, at sila ay tatahan sa gitna 
mo. Pagkatapos malalaman mo na pinadala ako sa iyo ni Yawe Sabaoth! 16 Kukunin ng 
Panginoon ang Juda, ang kanyang bahagi sa Banal na Lupa, at muling pipiliin ang 
Jerusalem. (Zacarias 2: 10-16, NJB; tandaan sa mga bersyon ng KJV / NKJV ang mga 
taludtod ay nakalista bilang Zacarias 2: 6-12) 

Ang mga paggalaw ng ekumenikal at magkakaugnay na ipinagpapalakas ng United Nations, 
Vatican, maraming mga Protestante, at mga pinuno ng Eastern Orthodox ay malinaw na 
hinatulan ng Bibliya at hindi dapat hikayatin. Nagbabala si Jesus sa mga nagsasabing 
susunod sa Kanya na "madaya ang marami" (Mateo 24: 4-5). Karamihan sa ekumenismo ay 
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nauugnay sa "puting mangangabayo" ng Apocalipsis 6: 1-2 (na HINDI si Jesus) at ang 
patutot ng Apocalipsis 17. 

Tulad ni Zacarias, itinuro din ni Apostol Pablo na ang totoong pagkakaisa ng 
pananampalataya ay hindi mangyayari hanggang sa pagbalik ni Jesus: 

13 hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya at kaalaman 
tungkol sa Anak ng Diyos at nabuo ang perpektong Tao, na ganap na may sapat na gulang 
si Kristo. (Efeso 4:13, NJB) 

Ang mga naniniwala na ang pagkakaisa na ito ay dumating bago ang pagbabalik ni Jesus ay 
nasa kamalian. Sa totoo lang, kapag bumalik si Jesus, kakailanganin niyang sirain ang 
pagkakaisa ng mga bansa na sasamahan laban sa Kanya: 

11:15 Pagkatapos, ang ikapitong anghel ay humihip ng kanyang trumpeta, at ang mga tinig 
ay maaaring marinig na sumisigaw sa langit, na tumatawag, 'Ang kaharian ng sanlibutan ay 
naging kaharian ng ating Panginoon at kanyang Cristo, at siya ay maghahari 
magpakailanman.' 16 Ang dalawampu't apat na matatanda, na nakaupo sa harapan ng 
Diyos, ay nagpatirapa at hinawakan ang lupa gamit ang kanilang mga noo na sumasamba 
sa Diyos 17 sa mga salitang ito, 'Nagpapasalamat kami sa iyo, Makapangyarihang 
Panginoong Diyos, Siya na, Siya na, para sa ipagpalagay na ang iyong dakilang 
kapangyarihan at sinimulan ang iyong paghahari. 18 Ang mga bansa ay nagulong at ngayon 
ay dumating na ang oras para sa iyong paghihiganti, at para mahusgahan ang mga patay, 
at para sa iyong mga lingkod na mga propeta, para sa mga banal at para sa mga 
nangatakot sa iyong pangalan, maliit at magkamukha, upang gantimpalaan. . Dumating na 
ang oras upang sirain ang mga sumisira sa lupa. ' (Apocalipsis 11: 15-18, NJB) 

19: 6 At narinig ko ang tila mga tinig ng isang malaking karamihan, tulad ng tunog ng 
karagatan o ang malaking dagundong ng kulog, na sumasagot, 'Aleluya! Ang paghahari ng 
Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nagsimula; . . . 19 Pagkatapos ay nakita 
ko ang hayop, kasama ang lahat ng mga hari sa mundo at ang kanilang mga hukbo, na 
nagtipon upang labanan ang Rider at ang kanyang hukbo. 20 Ngunit ang hayop ay dinala, 
kasama ang huwad na propetang gumawa ng mga himala para sa halimaw at sa 
pamamagitan nila ay niloko ang mga tumanggap ng tatak ng marka ng hayop at yaong 
sumamba sa kanyang rebulto. Ang dalawang ito ay itinapon nang buhay sa nagniningas na 
lawa ng nasusunog na asupre. 21 Ang lahat ng natitira ay pinatay sa pamamagitan ng 
tabak ng Rider, na lumabas sa kanyang bibig, at ang lahat ng mga ibon ay sumiksik sa 
kanilang laman. . . 20: 4 Pagkatapos ay nakita ko ang mga trono, kung saan sila nakaupo, at 
sa kanila ay iginawad ang kapangyarihang magbigay ng paghatol. Nakita ko ang mga 
kaluluwa ng lahat na pinugutan ng ulo dahil sa naging saksi para kay Jesus at sa 
pagkakaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos, at ang mga tumanggi na sumamba sa 
hayop o sa kanyang rebulto at hindi tatanggapin ang tatak sa kanilang mga noo o kamay; 
nabuhay sila, at naghari kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon. (Apocalipsis 19: 
6,19-21; 20: 4, NJB) 

Pansinin na kailangang sirain ni Jesus ang mga hukbo ng mundo na nagkakaisa laban sa Kanya. 
Pagkatapos Siya at ang mga banal ay maghahari. Iyon ay kapag magkakaroon ng wastong pagkakaisa 
ng pananampalataya. Nakalulungkot, maraming makikinig sa mga maling ministro na mukhang 
mahusay, ngunit hindi, tulad ng babala ni Apostol Pablo (2 Mga Taga-Corinto 11: 14-15). Kung higit pa 
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ang tunay na maiintindihan ang Bibliya at ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos mas kaunti ang 
labanan laban kay Jesus. 

7. Bakit ang Kaharian ng Diyos? 

Bagaman sa tingin ng mga tao na matalino tayo, may mga limitasyon sa ating pag-unawa, ngunit ang 
"pag-unawa ng Diyos ay walang hanggan" (Awit 147: 5). 

Iyon ang dahilan kung bakit gagawin ang interbensyon ng Diyos upang ayusin ang planeta na ito. 

Habang maraming naniniwala sa Diyos, ang karamihan sa mga tao ay ayaw mamuhay tulad ng tunay 
na namumuno. Pansinin ang sumusunod: 

8 Ipinakita niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti: at ano ang hinihiling sa iyo ng Panginoon Ngunit 
gawin mo nang makatarungan, mahalin ang awa, at lumakad nang mapagpakumbabang kasama ng 
iyong Diyos? (Mikas 6: 8) 

Ang paglakad nang mapagpakumbabang kasama ng Diyos ay hindi isang bagay na talagang handang 
gawin ng tao. Mula sa panahon nina Adan at Eba (Genesis 3: 1-6), pinili ng mga tao na umasa sa 
kanilang sarili at kanilang mga prayoridad, higit sa Diyos, sa kabila ng Kanyang mga utos (Exodo 20: 3-
17). 

Itinuturo ng Aklat ng Mga Kawikaan: 

5 Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso, at huwag sumalig sa iyong sariling pag-unawa; 6 
Sa lahat ng iyong mga lakad kilalanin siya, at ituturo niya ang iyong mga landas. 7 Huwag kang maging 
pantas sa iyong sariling mga mata: matakot ka sa Panginoon at umalis sa kasamaan. (Kawikaan 3: 5-7) 

Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay hindi tunay na magtitiwala sa Diyos ng buong puso o 
hihintayin Siya na patnubayan ang kanilang mga hakbang. Marami ang nagsasabi na gagawin nila ang 
nais ng Diyos, ngunit huwag gawin ito. Ang sangkatauhan ay nalinlang ni Satanas (Pahayag 12: 9) at 
nahulog para sa mga pagnanasa sa mundo at ang 'pagmamataas ng buhay' (1 Juan 2:16). 

Samakatuwid, marami ang nagkaroon ng kanilang sariling mga tradisyon sa relihiyon at sekular na 
mga gobyerno, dahil sa palagay nila alam nila ang pinakamahusay. Gayunpaman, hindi nila (cf. 
Jeremias 10:23) ni hindi tunay na magsisisi. 

Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng sangkatauhan ang Kaharian ng Diyos (cf. Mateo 24: 21-22). 

Isaalang-alang ang mga Beatitudes 

Ang isa sa mga kilalang serye ng mga pahayag na ibinigay ni Jesus ay ang mga pambubugbog, na 
ibinigay Niya sa Kanyang Sermon sa Bundok ng mga Olibo. 

Pansinin ang ilan sa sinabi Niya: 
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3 "Mapalad ang mahihirap sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. 4 Mapalad ang mga 
nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaliw. 5 Mapalad ang maaamo, sapagka't sila ay magmamana ng 
lupa. 6 Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay mapupuno. 7 Mapalad 
ang maawain, sapagka't sila ay makakakuha ng awa. 8 Mapalad ang mga purong puso, sapagkat 
makikita nila ang Diyos. 9 Mapalad ang mga tagapamayapa, sapagkat sila ay tatawagin na mga anak 
ng Diyos. 10 Mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, para sa kanila ang kaharian ng langit. 
(Mateo 5: 3-10) 

Ito ay sa Kaharian ng Diyos (cf. Marcos 4: 30-31), na madalas na tinutukoy bilang Kaharian ng langit ni 
Matthew (cf. Mateo 13:31), kung saan ang mga mapalad na pangakong ito ay matutupad. Sa Kaharian 
ng Diyos na matutupad ang pangako para sa maamo na magmamana ng lupa at ang dalisay na 
makakakita sa Diyos. Asahan ang mabuting balita ng mga pagpapala sa Kaharian ng Diyos! 

Tama ang Mga Paraan ng Diyos 

Ang katotohanan ay ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4: 8,16) at ang Diyos ay HINDI makasarili. Ang mga 
batas ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa (Marcos 12: 29-31; Santiago 
2: 8-11). Ang mga paraan ng mundo ay makasarili at nagtatapos sa kamatayan (Roma 8: 6). 

Pansinin na ipinakikita ng Bibliya ang totoong mga Kristiyano na sumusunod sa mga utos: 

1 Ang sinumang naniniwala na si Jesus ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang sinumang umiibig sa 
Kanya ay nagmamahal din sa kanya na isinilang sa Kanya. 2 Sa pamamagitan nito nalalaman natin na 
mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang Kanyang mga 
utos. 3 Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating susundin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang 
mga utos 

ay hindi mabigat. (1 Juan 5: 1-3) 

Ang lahat ng "mga utos ng Diyos ay katuwiran" (Awit 119: 172). Ang kanyang mga daan ay dalisay (1 
Tito 1:15). Nakalulungkot, marami ang tumanggap ng iba't ibang anyo ng "pagiging walang kasalanan" 
at hindi nila napagtanto na HINDI dumating si Jesus upang sirain ang batas o ang mga propeta, ngunit 
upang matupad ito (Mateo 5:17), sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanilang tunay na 
kahulugan at pagpapalawak sa kanila na higit sa marami naisip (hal. Mateo 5: 21-28). Itinuro ni Jesus 
na "ang sinumang gumawa at nagtuturo sa kanila, siya ay tatawagin na dakila sa kaharian ng langit" 
(Mateo 5:19) (ang mga salitang 'Kaharian ng Diyos' at 'kaharian ng langit' ay mababago). 

Itinuturo ng Bibliya na ang pananampalataya na walang gawa ay patay (Santiago 2:17). Marami ang 
nagsasabing sumusunod kay Jesus, ngunit hindi tunay na naniniwala sa Kanyang mga turo (Mateo 7: 
21-23) at hindi matutularan Siya tulad ng dapat nila (cf. 1 Corinto 11: 1). "Ang kasalanan ay ang 
paglabag sa kautusan" (1 Juan 3: 4, KJV) at lahat ay nagkasala (Roma 3:23). Gayunpaman, ipinakikita 
ng Bibliya na ang awa ay magtagumpay sa paghuhukom (Santiago 2:13) tulad ng tunay na plano ng 
Diyos para sa lahat (cf. Lucas 3: 6). 

Ang mga solusyon sa tao, bukod sa mga paraan ng Diyos, ay hindi gagana. Sa Milenyal na kaharian, si 
Jesus ay maghahari na may "isang tungkod na bakal" (Apocalipsis 19:15), at ang kabutihan ay 
mananatili habang ang mga tao ay mamuhay sa paraan ng Diyos. LAHAT ng mga problema sa mundo 
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ay umiiral dahil ang mga lipunan ng mundong ito ay tumangging sumunod sa Diyos at sa Kanyang 
batas. Ipinapakita ng kasaysayan ang sangkatauhan ay hindi may kakayahang lutasin ang mga 
problema ng lipunan: 

6 Sapagka't ang mapag-isip sa katawan ay kamatayan, ngunit ang pagkaisip sa espiritu ay buhay at 
kapayapaan. 7 Sapagkat ang katawang isip ay pagalit sa Diyos; sapagka't hindi ito napapailalim sa 
kautusan ng Diyos, at hindi rin maaaring. 8 Kung gayon, ang mga nasa laman ay hindi maaaring 
kalugdan ang Diyos. (Roma 8: 6-8) 

Ang mga Kristiyano ay magtuon ng pansin sa espirituwal, at bibigyan ng Espiritu ng Diyos na gawin ito 
sa panahong ito (Roma 8: 9), sa kabila ng ating personal na kahinaan: 

26 Sapagka't nakikita mo ang iyong tungkulin, mga kapatid, na hindi maraming marunong ayon sa 
laman, hindi maraming makapangyarihan, hindi maraming marangal, ang tinawag. 27 Nguni't pinili ng 
Diyos ang mga hangal na bagay sa sanlibutan upang mapahiya ang mga pantas, at pinili ng Diyos ang 
mga mahina na bagay sa mundo upang ipahiya ang mga bagay na makapangyarihan; 28 At ang mga 
batayang bagay ng sanlibutan at ang mga bagay na hinirang ng Diyos, at ang mga bagay na wala, 
upang mawala ang mga bagay na mayroon, 29 upang walang laman na dapat magluwalhati sa 
Kanyang piling. 30 Ngunit sa Kanya ikaw ay nasa kay Cristo Jesus, na naging para sa amin ng 
karunungan mula sa Diyos - at ang katuwiran at pagpapabanal at pagtubos - 31 na, ayon sa nasusulat, 
"Siya na nagmamapuri, ay mangagpuri siya sa Panginoon." (1 Mga Taga-Corinto 1 : 26-31) 

Ang mga Kristiyano ay luwalhatiin sa plano ng Diyos! Naglalakad tayo sa pamamagitan ng 
pananampalataya ngayon (2 Mga Taga-Corinto 5: 7), na tumitingin sa itaas (Colosas 3: 2) sa 
pananampalataya (Hebreo 11: 6). Kami ay pagpalain sa pagsunod sa mga utos ng Diyos (Apocalipsis 
22:14). 

Bakit ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? 

Pakiramdam ng mga Protestante na sa sandaling tinanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas, hinanap 
nila ang Kaharian ng Diyos. Naniniwala ang mga Katoliko na ang mga nabautismuhan, kahit na mga 
sanggol, ay pumasok sa kanilang simbahan bilang kaharian. Ang mga Katoliko at ang Eastern 
Orthodox ay may posibilidad na isipin na sa pamamagitan ng mga sakramento, atbp, hinahanap nila 
ang kaharian ng Diyos. Habang ang mga Kristiyano ay dapat mabinyagan, ang Greco-Roman-
Protestante ay may posibilidad na tumingin sa mundo upang malutas ang mga problema ng 
sangkatauhan. May posibilidad silang magkaroon ng isang nakatuon sa mundo (cf. Roma 8: 6-8). 

Ang unang paghahanap ng Kaharian ng Diyos (Mateo 6:33) ay maging isang buhay na layunin para sa 
mga Kristiyano. Isang layunin, hindi upang tumingin sa mundo para sa mga solusyon, ngunit sa Diyos 
at sa Kanyang mga pamamaraan. Ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos ay nagbabago sa ating 
buhay. 

Sinasabi ng Bibliya na ang mga Kristiyano ay mamahalang kasama ni Jesus, ngunit nalaman mo bang 
nangangahulugan na ang tunay na mga Kristiyano ay talagang mamamahala sa mga lungsod? Itinuro 
ni Jesus: 



48 
 

12 “Ang isang taong may kamahalan ay napunta sa isang malayong lupain upang makatanggap ng 
isang kaharian at bumalik. 13 Kaya't tinawag niya ang sampu sa kanyang mga lingkod, naihatid sa 
kanila ng sampung mina, at sinabi sa kanila, Magnenegosyo hanggang sa ako'y dumating. 14 
Datapuwa't kinapootan siya ng kanyang mga mamamayan, at nagsugo ng isang delegasyon na 
kasunod niya, na sinasabi, Hindi kami magkakaroon ng taong ito na maghari sa amin. 

“At sa gayon, nang siya ay bumalik, natanggap ang 

kaharian, pagkatapos ay iniutos niya ang mga katulong na ito, na binigyan niya ng pera, na tinawag sa 
kanya, upang malaman niya kung magkano ang nakuha ng bawat tao sa pamamagitan ng 
pangangalakal. 16 Dumating ang una, na nagsasabi, Guro, ang iyong mina ay kumita ng sampung 
mina. 17 At sinabi niya sa kaniya, 'Magaling, mainam na lingkod; dahil tapat ka sa napakaliit, 
magkaroon ng awtoridad sa sampung lungsod. ' 18 At dumating ang pangalawa, na nagsasabi, Guro, 
ang iyong mina ay kumita ng limang mina. 19 Gayon din ang sinabi sa kanya, 'Ikaw rin ay higit sa 
limang lungsod.' (Lucas 19: 12-19) 

Maging tapat sa maliit na mayroon ka ngayon. Ang mga Kristiyano ay magkakaroon ng pagkakataong 
mamuno sa totoong mga lungsod, sa isang tunay na kaharian. Sinabi rin ni Jesus, "Ang aking 
gantimpala ay sumasa Akin, upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawain" (Apocalipsis 22:12). 
May plano ang Diyos (Job 14:15) at isang lugar (Juan 14: 2) para sa mga tunay na tutugon sa Kanya 
(Juan 6:44; Pahayag 17:14). Ang Kaharian ng Diyos ay para sa tunay at maaari kang maging bahagi 
nito! 

Sa pagsisimula ng 2016, ang journal Science ay mayroong isang artikulo na may pamagat na "Ang 
kapangyarihan ng mga pulutong" na nagpapahiwatig na ang artipisyal na intelihensiya at 
pagsasamang tao ay maaaring lutasin ang "masamang mga problema 'na kinakaharap ng 
sangkatauhan. Gayunman, ang artikulo ay nabigong maunawaan kung ano ang kasamaan, alalahanin 
kung paano malutas ito. 

Ang kooperasyon, bukod sa pagsunod sa mga tunay na paraan ng Diyos, ay tulad ng napapahamak na 
mabigo sa ika-21 siglo dahil ito ay bumalik pagkatapos ng Dakong Baha nang ang sangkatauhan ay 
nagtulungan upang itayo ang nabigo na Tore ng Babel (Genesis 11: 1-9). 

Ang mga problema sa mundo, sa mga lugar tulad ng Gitnang Silangan (sa kabila ng inaasahan na mga 
tagumpay sa temporal, halimbawa ang Daniel 9: 27a; 1 Tesalonica 5: 3), ay hindi malulutas ng mga 
tao - kailangan natin ang kapayapaan ng Kaharian ng Diyos (Roma 14: 17). 

Ang mga problema ng internasyonal na terorismo, sa kabila ng inaasahang mga pakinabang, ay hindi 
malulutas (cf. Ezekiel 21:12) sa pamamagitan ng nalinlang sa United Nations (cf. Pahayag 12: 9) - 
kailangan natin ang kagalakan at ginhawa ng Kaharian ng Diyos. 

Ang mga problema sa kapaligiran ay HINDI malulutas ng internasyonal na kooperasyon, dahil ang mga 
bansa sa mundo ay makakatulong na sirain ang mundo (Apocalipsis 11:18), ngunit malulutas sila ng 
Kaharian ng Diyos. 

Ang mga isyu ng sekswal na imoralidad, pagpapalaglag, at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan ng 
tao ay hindi malulutas ng USA (cf. Pahayag 18:13), ngunit sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos. 
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Ang napakalaking utang ng USA, UK, at maraming iba pang mga bansa ay hindi malulutas sa 
pamamagitan ng internasyonal na brokering, ngunit sa huli (pagkatapos ng pagkawasak bawat 
Habakuk 2: 6-8) ng Kaharian ng Diyos. 

Ang pag-aalala at maling pag-aaral ay hindi malulutas ng United Nations - kailangan natin ang 
Kaharian ng Diyos. Ang pagtatalo sa relihiyon ay hindi tunay na malulutas ng anumang kilusang 
ecumenical-interfaith na sumasang-ayon sa kaligtasan bukod sa tunay na Jesus ng Bibliya. Ang 
kasalanan ay ANG PROBLEMA sa mundo at para doon, kailangan natin ang sakripisyo ni Jesus at ang 
Kanyang pagbabalik sa Kaharian ng Diyos. Ang modernong pang-medikal na agham ay walang lahat 
ng mga sagot para sa kalusugan ng tao - kailangan natin ang Kaharian ng Diyos. 

Ang mga gutom na isyu ay hindi malulutas ng mga genetika na binago ng mga organismo na 
naglalagay ng mga bahagi ng mundo na nanganganib sa gutom dahil sa mga potensyal na pagkabigo 
sa ani - kailangan natin ang Kaharian ng Diyos. 

Ang napakalaking kahirapan sa mga bahagi ng Africa, Asya, at sa ibang lugar, habang nakikinabang sa 
isang oras mula sa oras ng pagtatapos ng 'Babel' (cf. Apocalipsis 18: 1-19), ay hindi malulutas ang 
problema ng kahirapan-kailangan natin ang Kaharian ng Diyos. Ang ideya na, bukod kay Jesus, ang 
sangkatauhan ay maaaring magdala ng utopia sa 'kasalukuyang masamang panahon' ay isang maling 
ebanghelyo (Galacia 1: 3-10). 

Ang yugto ng millennial ng Kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian na maitatag sa mundo. Ito ay 
batay sa mapagmahal na mga batas ng Diyos at isang mapagmahal na Diyos bilang pinuno. Ang mga 
banal ay maghahari kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon (Apocalipsis 5:10; 20: 4-6). Kasama 
sa kaharian na ito ang mga tunay na nasa Iglesia ng Diyos, ngunit walang nasasabing banal na 
kasulatan na ang Kaharian ng Diyos ay talagang ang Simbahan (Katoliko o kung hindi man). Ang Iglesia 
ng Roma ay sumalungat sa pagtuturo ng milenyal, at sa kalaunan ay mas malakas na tutol ito sa 
mensahe ng ebanghelyo ng Bibliya habang papalapit tayo sa wakas. Ito ay malamang na makakakuha 
ng makabuluhang saklaw ng media na maaaring makatulong na matupad ang Mateo 24:14. 

Sa pangwakas na yugto nito, ang Kaharian ng Diyos ay isasama ang "Bagong Jerusalem, 

bumababa mula sa langit mula sa Diyos ”(Apocalipsis 21: 2) at sa pagtaas nito ay walang wakas. Hindi 
na magkakaroon ng kawalang-katarungan, wala nang kalungkutan, at wala nang kamatayan. 

Ang pangangaral at pag-unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang tema ng 
Bibliya. Ang mga manunulat ng Lumang Tipan ay nagturo tungkol dito. Sina Jesus, Paul, at Juan ay 
nagturo tungkol dito. Ang pinakalumang sermon ng 'Christian' na mabuhay sa labas ng Bagong Tipan 
ay nagturo tungkol dito. Maagang ikalawang siglo ng mga pinuno ng Kristiyanong, tulad ng Polycarp 
at Melito, ay nagturo tungkol dito. Itinuturo tayo sa Patuloy na Iglesya ng Diyos ngayon.Recall na ang 
Kaharian ng Diyos ang unang paksa na ipinakikita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus (Marcos 1:13. Ito 
rin ang Kanyang ipinangaral pagkatapos ng muling pagkabuhay (Gawa 1: 3) - at ito ay isang bagay na 
dapat hanapin ng mga Kristiyano (Mateo 6:33). 

Ang ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa buhay at kamatayan ni Jesus. Ang diin ng ebanghelyo na 
itinuro ni Jesus at ng Kanyang mga tagasunod ay ang darating na Kaharian ng Diyos. Kasama sa 
ebanghelyo ng kaharian ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ngunit kasama rin ang pagtuturo sa 
pagtatapos ng mga pamahalaan ng tao (Pahayag 11:15). 
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Tandaan, itinuro ni Jesus na ang wakas ay hindi darating hanggang matapos na maipangaral sa buong 
mundo ang ebanghelyo ng kaharian bilang isang patotoo sa lahat ng mga bansa (Mateo 24:14). At ang 
pangangaral na nangyayari ngayon. 

Ang mabuting balita ay iyon ang Kaharian ng Diyos ang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng 
sangkatauhan. Gayunpaman, ang karamihan ay HINDI nais na suportahan ito, o marinig ito, o nais 
maniwala sa katotohanan nito. Ang Kaharian ng Diyos ay walang hanggan (Mateo 6:13), habang "ang 
mundong ito ay lumilipas" (1 Mga Taga-Corinto 7:31). 

Ang pagpapahayag ng totoong ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang bagay na seryoso tayo sa 
Patuloy na Simbahan ng Diyos. Sinisikap nating ituro ang lahat ng mga bagay na itinuturo ng Bibliya 
(Mateo 28: 19-20), kasama na ang Kaharian ng Diyos (Mateo 24:14). Habang hinihintay natin ang 
kaharian na iyon, kailangan nating alamin at sundin ang mga paraan ng Diyos at aliwin ang iba na nais 
maniwala sa katotohanan. 

Hindi mo ba suportahan ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng darating na Kaharian ng Diyos? 
Maniniwala ka ba sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? 

Patuloy na Simbahan ng Diyos 
 
Ang tanggapan ng USA ng Patuloy na Simbahan ng Diyos ay matatagpuan sa: 
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; website 
www.ccog.org. 
 

Patuloy na Church of God (CCOG) Mga Website 
 

CCOG.ASIA Ang site na ito ay nakatuon sa Asya. 
CCOG.IN Ang site na ito ay naka-target sa mga pamana ng India.  
CCOG.EU Ang site na ito ay naka-target patungo sa Europa.  
CCOG.NZ Ang site na ito ay naka-target patungo sa New Zealand at iba pa na may 
isang background na nagmula sa British. 
CCOG.ORG Ito ang pangunahing website ngContinuingChurch of God. 
Naghahatid ito ng mga tao sa lahat ng mga kontinente. Naglalaman ito ng mga 
artikulo, link, at video. 
CCOGCANADA.CA Ang site na ito ay naka-target sa mga nasa Canada. 
CCOGAfrica.ORG Ang site na ito ay naka-target sa mga nasa Africa. 
CDLIDD.ES La Continación de la Iglesia de Dios. Ito ang website ng wikang 
Espanyol para sa Patuloy na Simbahan ng Diyos. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Ito ang website ng Pilipinas ng Patuloy na 
Simbahan ng Diyos. Mayroon itong impormasyon sa Ingles at Tagalog. 
 

Mga Website ng Balita at Kasaysayan 
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COGWRITER.COM Ang website na ito ay isang pangunahing tool ng 
pagpapahayag at may balita, doktrina, mga makasaysayang artikulo, video, at 
mga pag-update ng makahulang. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ito ay madaling tandaan ang website na may mga 
artikulo at impormasyon tungkol sa kasaysayan ng simbahan. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ito ay isang online na website sa radyo na 
sumasaklaw sa mga paksa at Bibliya na mga paksa. 
 

Mga YouTube at BitChuteVideo Channels para sa Mga Sermon at Mga Tala ng 
Sermon 
 

BibleNewsProphecy channel. CCOG sermonette video. 
CCOGAfrica channel. Ang mga mensahe ng CCOG sa mga wikang Aprikano. 
CCOG Animations channel upang magturo ng mga aspeto ng paniniwala ng 
Kristiyano. 
CCOGSermones Ang mga channel ay may mga mensahe sa wikang Espanyol. 
ContinuingCOG channel. Mga sermon ng CCOG ng video. 
Ang larawan ay nagpapakita sa ibaba ng ilang mga natitirang mga bricks (kasama 
ang ilan na idinagdag) ng isang gusali sa Jerusalem na kung minsan ay kilala 
bilang Cenacle, ngunit mas mahusay na inilarawan bilang Iglesia ng Diyos sa West 
Hill ng Jerusalem (na tinatawag na Mt. Zion): 
 

 
 
Ito ay pinaniniwalaan na ang site ng marahil ang pinakaunang tunay na gusaling Kristiyanong 
simbahan. Isang gusali na 'ebanghelyo ni Jesus ng Kaharian ng Diyos' ay ipangaral. Ito ay 
isang gusali sa Jerusalem na nagturo ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. 
 

 
Dahil dito, pinasasalamatan din namin ang Diyos nang walang tigil, sapagkat ... 
kayo, mga kapatid, ay naging mga tagasunod ng mga iglesya ng Diyos na sa 
Judea ay nasa kay Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2: 13-14) 
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Makipaglaban nang buong-loob para sa pananampalataya na dating inihatid sa 
lahat ng mga banal. (Judas 3) 
 
Sinabi niya (Jesus) sa kanila, "Dapat kong ipangaral ang kaharian ng Diyos sa iba 
pang mga cityalso, sapagkat para sa hangaring ito ay ipinadala ako." (Lucas 
4:43) 
 
Ngunit hanapin ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay 
idadagdag sa iyo. Huwag kang matakot, maliit na kawan, sapagkat ang 
kasiyahan ng iyong Ama ay ibigay sa iyo ang kaharian. (Lucas 12: 31-32) 
 
At ang ebanghelyo ng kaharian na ito ay ipangangaral sa buong mundo bilang 
isang patotoo na magpapatawad sa mga bansa, at pagkatapos darating ang 
wakas. (Mateo 24:14) 
 
     Language edition. 
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