Ang Ebanghelyo sa
Gingharian sa Dios
Kini ang solusyon!
Nakaamgo ka ba nga si Jesus miingon nga ang kataposan dili moabot
hangtod nga ang Gingharian sa Diyos isangyaw sa kalibotan ingong
saksi?

“Ang lobo usab mopuyo uban sa nating karnero … Dili sila magsakit
ni molaglag sa tibuok Ko nga bukid nga balaan, Kay ang yuta
mapuno sa kahibalo sa Ginoo Maingon nga ang mga tubig nagatabon
sa dagat.” (Isaias 11:6, 9)
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Nganong dili masulbad sa katawhan ang mga problema niini?
Nahibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa
Bibliya nga giwali ni Jesus bahin sa pagkabalaka Ang Ebanghelyo sa Gingharian
sa Dios?
Nahibalo ka ba nga ang Gingharian sa Diyos mao ang gipasiugda sa mga
apostoles ug sa mga una nga nagsunod kanila?
Ang Gingharian ba sa Diyos persona ni Jesus? Ang gingharian ba sa Dios nga si
Jesus nagpuyo sa Iyang kinabuhi dinhi kanato karon? Ang Gingharian ba sa
Diyos usa ka matang sa umaabot nga aktuwal nga gingharian? Motuo ka ba sa
gitudlo sa Bibliya?
Unsa ang gingharian? Unsa ba gayod ang Gingharian sa Diyos? Unsay gitudlo sa
Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?
Nakaamgo ka ba nga ang kataposan dili moabot hangtod nga ang Gingharian sa
Diyos igawali sa kalibotan ingong saksi?
Ang hulagway sa atubangan nga hapin nagpakita sa usa ka karnero nga naghigda uban sa
usa ka lobo nga gikomposo sa Burdine Pag-imprinta ug Graphics. Ang litrato sa likod nga
hapin kabahin sa orihinal nga Pagtukod sa Simbahan sa Dios sa Jerusalem nga gikuha
niadtong 2013 ni Dr. Bob Thiel.
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MGA SULOD
1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon?
2. Unsa nga Ebanghelyo ang giwali ni Jesus?
3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang
Tugon?
4. Gitudlo ba sa mga Apostoles ang Ebanghelyo sa
Gingharian?
5. Ang mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon
nagtudlo sa Gingharian sa Dios
6. Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtudlo
nga ang Gingharian Importante, Apan…
7. Nganong ang Gingharian sa Diyos
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1.

Ang katawhan ba adunay mga solusyon?

Ang kalibotan nag-atubang ug daghang problema.
Daghang mga tawo ang gigutom. Daghang mga tawo ang gidaugdaog.
Daghang mga tawo ang nag-atubang sa kakabos. Daghang mga nasud ang
adunay grabe nga utang. Ang mga bata, lakip ang wala pa matawo, nagatubang sa pag-abuso. Ang mga sakit nga dili makasugakod sa tambal
nakapabalaka sa daghang doktor. Ang dagkong industriyal nga mga
siyudad adunay hangin nga hugaw kaayo aron mahimong himsog.
Nagkadaiyang mga politiko naghulga sa gubat. Ang mga pag-atake sa mga
terorista nagpadayon.
Masulbad ba sa mga lider sa kalibotan ang mga problema nga giatubang
sa katawhan?
Daghan ang naghunahuna niini.
Bag-ong Universal Agenda
Niadtong Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka key-note speech ni
Pope Francis sa Vatican, ang 193 ka nasod sa United Nations (UN) mibotar
sa pagpatuman sa “17 Sustainable Development Goals” sa gitawag usahay
nga New Universal Ag enda . Ania ang 17 ka tumong sa UN:
Tumong 1. Tapuson ang kakabos sa tanang matang niini bisan asa
Tumong 2. Pagtapos sa kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa
pagkaon ug pagpauswag sa nutrisyon ug pagpasiugda sa
malungtarong agrikultura
Tumong 3. Pagsiguro sa himsog nga kinabuhi ug pagpalambo sa
kaayohan sa tanan sa tanang edad
Tumong 4. Pagsiguro sa inklusibo ug patas nga kalidad nga
edukasyon ug ipasiugda ang tibuok kinabuhi nga mga
oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan
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Tumong 5. Makab-ot ang pagkaparehas sa gender ug hatagan ug
gahom ang tanang babaye ug babaye
Tumong 6. Pagsiguro sa pagkaanaa ug malungtarong pagdumala
sa tubig ug sanitasyon alang sa tanan
Tumong 7. Siguruha ang pag-access sa barato, kasaligan,
malungtaron ug modernong enerhiya alang sa tanan
Tumong 8. Ipasiugda ang malahutayon, inklusibo ug malungtaron
nga pagtubo sa ekonomiya, hingpit ug produktibo nga trabaho ug
desente nga trabaho alang sa tanan
Tumong 9. Pagtukod og lig-on nga imprastraktura, pagpalambo
sa inklusibo ug malungtarong industriyalisasyon ug pagpalambo
sa kabag-ohan
Tumong 10. Pagpakunhod sa dili pagkakapareho sa sulod ug
taliwala sa mga nasud
Tumong 11. Paghimo sa mga syudad ug mga puy-anan sa tawo
nga apil, luwas, lig-on ug malungtaron
Tumong 12. Pagsiguro sa malungtarong konsumo ug mga
sumbanan sa produksiyon
Tumong 13. Paghimo og dinalian nga aksyon aron mabatukan ang
pagbag-o sa klima ug ang mga epekto niini
Tumong 14. Pagkonserbar ug malungtarong paggamit sa
kadagatan, kadagatan ug kahinguhaan sa dagat alang sa
malungtarong kalamboan
Tumong 15. Panalipdan, ibalik ug ipasiugda ang malungtarong
paggamit sa terrestrial ecosystem, malungtarong pagdumala sa
kalasangan, pakigbatok sa desyerto, ug pagpahunong ug balihon
ang pagkadaot sa yuta ug pagpahunong sa pagkawala sa
biodiversity
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Tumong 16. Pagpasiugda og malinawon ug inklusibo nga mga
katilingban alang sa malungtarong kalamboan, paghatag og
access sa hustisya alang sa tanan ug pagtukod og epektibo, may
tulubagon ug inklusibo nga mga institusyon sa tanang lebel
Tumong 17. Pagpalig-on sa mga paagi sa pagpatuman ug
pagpalagsik sa tibuok kalibutan nga panag-uban alang sa
malungtarong kalamboan
Kini nga agenda kinahanglan nga hingpit nga ipatuman sa 2030 ug
gitawag usab nga 2030 Agenda alang sa Sustainable Development . Kini
nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga giatubang sa katawhan pinaagi
sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith nga
kooperasyon. Samtang daghan sa mga tumong niini maayo, pipila sa mga
pamaagi ug tumong niini daotan (cf. Genesis 3:5). Kini nga agenda, usab,
nahiuyon sa Laudato Si encyclical ni Pope Francis.
Ang “New Universal Agenda” mahimong tawgon nga “New Catholic
Agenda” kay ang pulong nga “katoliko” nagkahulogang “universal.”
Gitawag ni Pope Francis ang pagsagop
sa New Universal Agenda “usa ka importanteng timaan sa paglaom. ”
Isip usa ka follow-up sa kasabutan sa UN, adunay usa ka miting sa Paris
niadtong Disyembre 2015 (opisyal nga giulohan og 21 st Conference of the
Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ). Gidayeg
usab ni Pope Francis ang maong internasyonal nga kasabotan ug
gitambagan ang mga nasod nga “magmabinantayon sa pagsubay sa dalan
sa unahan, ug uban ang nagkadako nga pagbati sa panaghiusa.”
Hapit tanan nga nasud sa kalibutan miuyon sa mga kasabutan sa Paris,
nga adunay piho nga mga katuyoan sa kinaiyahan ug mga pasalig sa
pinansyal. (Dayon ang Presidente sa US nga si Barack Obama mipirma sa
usa ka dokumento nga itugyan ang USA niini sa 2016, apan sa 2017, ang
Presidente sa US nga si Donald Trump mipahayag nga ang Estados Unidos
DILI modawat sa gikasabutan nga mga kasabutan sa Paris. Kini ang
hinungdan sa internasyonal nga kasuko ug nakatabang sa paglain sa US
gikan sa Europe ug daghan pang mga bahin sa kalibutan.) Si Pope Francis
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sa ulahi mipahayag nga ang katawhan "mopaubos" kung dili kini maghimo
sa iyang mga pagbag-o nga may kalabutan sa klima.
Samtang walay usa nga gustong moginhawa og hugaw nga hangin,
magutman, mahimong kabus, mameligro, ug uban pa, ang tawo ba
mosulay sa mga tumong sa 2030 nga agenda sa United Nations ug/o sa
mga kasabutan sa Paris makasulbad sa mga problema nga giatubang sa
katawhan?
Ang Track Record sa United Nations
Ang United Nations naporma ug natukod kaniadtong 24 Oktubre 1945,
pagkahuman sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, aron mapugngan ang usa
pa nga panagbangi ug pagsulay sa pagpauswag sa kalinaw sa kalibutan. Sa
pagkatukod niini, ang UN adunay 51 ka membrong estado; naa nay 193.
Adunay gatusan, kung dili linibo, nga mga panagbangi sa tibuuk kalibutan
sukad natukod ang United Nations, apan wala pa kita mahulagway nga
ikatulo nga Gubat sa Kalibutan.
Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United
Nations nag-angkon sa pagpasiugda, inubanan sa matang sa interfaith ug
ecumenical agenda nga Pope Francis ug sa daghang uban pang mga lider
sa relihiyon naningkamot sa pagpalambo sa , magdala sa kalinaw ug
kauswagan.
Apan, ang track record alang sa United Nations sa pagbuhat niini dili
maayo. Dugang pa sa daghang mga armadong panagsangka sukad
natukod ang United Nations, daghang milyon ang gigutom, mga refugee,
ug/o mga kabus kaayo.
Kapin sa usa ka dekada kanhi, ang United Nations mitakda sa pagpatuman
sa iyang Millennium Development Goals . Kini adunay walo ka "mga
tumong sa kalamboan," apan kini wala molampos, bisan pa sa UN mismo.
Busa, sa 2015, ang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals"
gisagop. Ang uban malaumon. Giisip kini sa uban nga usa ka utopia nga
pantasya.
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Kutob sa utopia, niadtong Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga
nagdamgo siya sa usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang
simbahan makatabang sa maong kontinente nga makab-ot. Bisan pa, ang
damgo sa Santo Papa mahimong usa ka damgo (cf. Pinadayag 18).
Mahimong Adunay Pipila ka Kooperasyon ug Kalampusan, Apan…
Ang Merriam Webster's Dictionary nag-ingon nga ang utopia maoy “usa
ka hinanduraw nga dapit diin ang gobyerno, mga balaod, ug mga
kahimtang sa katilingban hingpit.” Ang Bibliya nagtudlo nga ang katawhan
dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang kaugalingon:
23

O Ginoo, nahibal-an ko nga ang dalan sa tawo wala sa iyang
kaugalingon; Wala sa tawo nga naglakaw ang pagtultol sa iyang
kaugalingong mga lakang. (Jeremias 10:23, NKJV sa tibuok gawas
kon lain ang gipakita)
Ang Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas:
16

Ang kalaglagan ug pagkaalaut anaa sa ilang mga dalan; 17 Ug
ang dalan sa pakigdait wala nila hibaloi. 18 Walay kahadlok sa
Diyos atubangan sa ilang mga mata. ( Roma 3:16-18 )
Bisan pa, daghang mga tawo ang naningkamot sa ilang pagtan-aw sa usa
ka utopian nga katilingban ug bisan usahay naningkamot sa paglangkit sa
relihiyon. Apan halos walay usa nga andam mosunod sa mga dalan sa usa
ka matuod nga Diyos. Dili kini tungod kay walay pag-uswag ngadto sa
bisan unsa nga tumong sa United Nation o sa Vatican. Adunay pipila (ug
daghan sa mga tumong maayo), ingon man usab sa pipila ka mga
kapakyasan.
Sa pagkatinuod, ug tingali human sa dakong panagbangi, usa ka matang
sa internasyonal nga pakigsabot sa kalinaw ang uyonan ug pamatud-an
(Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang sayop nga nagtuo nga ang
katawhan magdala sa usa ka mas malinawon ug utopian nga katilingban.
Daghan ang madala sa ingon nga internasyonal nga 'utopian nga paguswag' (cf. Ezekiel 13:10) ingon man sa lain-laing mga ilhanan ug mga
katingalahan (2 Tesalonica 2:9-12). Apan ang Bibliya nag-ingon nga ang
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maong kalinaw dili molungtad (Daniel 9:27; 11:31-44), bisan pa sa unsay
ipangangkon sa mga lider (1 Tesalonica 5:3; Isaias 59:8).

Ang ideya nga, gawas kang Jesus (cf. Juan 15:5; Mateo 24:21-22), ang
katawhan makadala ug utopia niining 'karon dautan nga panahon' kay usa
ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).
Kung ang katawhan lamang ang hingpit nga dili makahimo sa tinuud nga
pagpahinabo sa utopia, posible ba ang bisan unsang klase sa utopia?
Oo.
Ang Gingharian sa Diyos maghimo niining planetaha ug, sa ulahi, sa tibuok
kahangturan, nga mas maayo.
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2.

Unsa nga Ebanghelyo ang giwali ni Jesus?

Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian nga katilingban, nga gitawag
ug Gingharian sa Diyos, mopuli sa tawhanong mga gobyerno ( Daniel 2:44;
Pinadayag 11:15; 19:1-21 ).
Sa dihang gisugdan ni Jesus ang Iyang publikong ministeryo, nagsugod
Siya pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios . Ania
ang gitaho ni Mark:
14

Karon sa dihang si Juan nabilanggo, si Jesus miadto sa Galilea,
nga nagwali sa maayong balita sa gingharian sa Diyos, 15 ug nagingon, “Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Diyos
haduol na. Paghinulsol, ug tuo sa ebanghelyo” (Marcos 1:14–15).
Ang termino nga ebanghelyo, gikan sa Griyego nga pulong nga gihubad
nga euangelion , ug nagpasabut nga “maayong mensahe” o “maayong
balita.” Sa Bag-ong Tugon, ang Ingles nga pulong nga “gingharian,”
nalangkit sa gingharian sa Diyos, gihisgotan mga 149 ka beses sa NKJV ug
151 sa Douay Rheims Bible . Gikan kini sa Griyego nga pulong nga
gitransliterate nga basileia nga nagpasabot sa pagmando o gingharian sa
pagkahari.
Ang mga gingharian sa tawo, ingon man ang gingharian sa Diyos, adunay
hari (Pinadayag 17:14), kini naglangkob sa usa ka geograpikanhong dapit
(Pinadayag 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2:3-4; 30:9), ug sila
adunay mga sakop (Lucas 13:29).
Ania ang unang pagtudlo sa publiko gikan kang Jesus nga girekord ni
Mateo:
23

Ug si Jesus milibot sa tibuok Galilea, nagtudlo sa ilang mga
sinagoga, nga nagwali sa ebanghelyo sa gingharian (Mateo 4:23).
Girekord usab ni Mateo:
11

35

Unya si Jesus milibot sa tanang mga siyudad ug mga balangay,
nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebanghelyo sa
gingharian (Mateo 9:35).
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus maghari hangtod sa
kahangtoran:
33

Ug Siya magahari sa balay ni Jacob hangtud sa kahangturan, ug
ang Iyang gingharian walay katapusan (Lucas 1:33).
Girekord ni Lucas nga ang katuyoan nga gipadala si Jesus mao ang
pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos. Matikdi kon unsay gitudlo ni Jesus:
43

Siya miingon kanila, “Kinahanglan usab nga iwali ko ang
gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad, kay alang niini
nga katuyoan gipadala ako” (Lucas 4:43).
Nakadungog ka na ba niana nga giwali? Nakaamgo ka na ba nga ang
katuyoan sa pagpadala ni Jesus mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa
Diyos?
Girekord usab ni Lucas nga si Jesus miadto ug nagwali sa Gingharian sa
Dios:
10

Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mibalik, misulti kaniya sa
tanan nga ilang nabuhat. Unya gikuha niya sila ug miadto sa usa
ka awaaw nga dapit nga sakop sa lungsod nga gitawag ug
Betsaida. 11 Apan sa diha nga ang mga panon sa katawhan
nahibalo niini, sila misunod kaniya; ug Siya midawat kanila ug
misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9:10-11).
Si Jesus mitudlo nga ang Gingharian sa Dios kinahanglang mao ang naguna nga prayoridad niadtong mosunod Kaniya:
33

Apan pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang Iyang
pagkamatarong (Mateo 6:33).
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31

Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanang mga
butanga igadugang kaninyo. 32 Ayaw kahadlok, gamayng panon,
kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa
gingharian (Lucas 12:31-32).
Ang mga Kristohanon kinahanglan MAGPANGITA UNA sa Gingharian sa
Dios. Gibuhat nila kini pinaagi sa paghimo niini nga ilang labing una nga
prayoridad pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga gusto ni Kristo nga sila
mabuhi ug nagpaabut sa Iyang pagbalik ug gingharian. Bisan pa,
kadaghanan sa nag-angkon nga Kristo, dili lamang wala mangita pag-una
sa Gingharian sa Diyos, wala gani sila kahibalo kung unsa kini. Daghan
usab ang sayop nga nagtuo nga ang pag-apil sa kalibotanong politika mao
ang gidahom sa Diyos gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa dili pagsabut
sa gingharian sa Dios, sila wala makasabut
pagkinabuhi karon sumala sa ilang angay o sabton ngano nga ang tawo
depekto kaayo.
Matikdi usab nga ang gingharian ihatag ngadto sa gamay nga panon (cf.
Roma 11:5). Gikinahanglan ang pagkamapainubsanon aron mahimong
andam nga mahimong bahin sa tinuod nga gamay nga panon.
Ang Gingharian sa Dios wala pa matukod dinhi sa Yuta
Si Jesus mitudlo nga ang Iyang mga sumusunod kinahanglang mag-ampo
alang sa pag-abot sa gingharian, busa wala pa nila kini maangkon:
9

Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan.
10 Paabota ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubuton (Mateo 6:9-10).
Gipadala ni Jesus ang Iyang mga disipulo aron sa pagsangyaw sa
Gingharian sa Dios:
1

Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug
gihatagan niya silag gahom ug pagbulot-an batok sa tanang mga
13

demonyo, ug sa pag-ayo sa mga sakit. 2 Iyang gipadala sila aron sa
pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Lucas 9:1-2).
Si Jesus mitudlo nga ang Iyang presensya lamang dili mao ang gingharian,
tungod kay ang gingharian wala pa matukod dinhi sa Yuta kaniadto mao
nga Iyang gibuhat ang wala Niya gipapahawa ang mga demonyo sa Iyang
ngalan kaniadto:
28

Apan kon ako naghingilin sa mga demonyo pinaagi sa Espiritu sa
Diyos, sa pagkatinuod ang gingharian sa Diyos miabot na kaninyo
(Mateo 12:28).
Ang tinuod nga gingharian anaa sa umaabot—ni kini dinhi karon sama sa
gipakita ni Marcos:
47

Ug kon ang imong mata mao ang makaangin kanimo sa
pagpakasala, lugita kana. Mas maayo pa alang kanimo nga
mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ka mata, kay sa adunay
duha ka mata, nga isalibay … (Marcos 9:47).
23

Si Jesus mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang mga tinun-an,
"Pagkalisud alang niadtong adunay bahandi ang pagsulod sa
gingharian sa Dios!" 24 Ug ang mga tinon-an nanghitingala sa iyang
mga pulong. Apan si Jesus mitubag pag-usab ug miingon kanila,
"Mga anak, pagkalisud alang niadtong nagasalig sa mga bahandi
sa pagsulod sa gingharian sa Dios! 25 Mas sayon pa alang sa
kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka dato nga
makasulod sa gingharian sa Diyos” (Marcos 10:23-25).
25

Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako
moinum sa bunga sa parras hangtud niadtong adlawa nga
magainum ako niini nga bag-o didto sa gingharian sa Dios”
(Marcos 14:25).
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43

Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa
konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios,
nga mianhi ug nagmaisugon… (Marcos 15:43).
Si Jesus mitudlo nga ang gingharian dili bahin karon niining kalibotana:
36

Si Jesus mitubag, “Ang akong gingharian dili iya niining
kalibotana. Kong ang akong gingharian iya pa niining kalibutana,
ang akong mga alagad makig-away unta, aron dili ako ikatugyan
ngadto sa mga Judio; apan karon ang Akong gingharian dili gikan
dinhi” (Juan 18:36).
Si Jesus mitudlo nga ang gingharian moabut human Siya mobalik ingon
nga Hari:
31

“Inig-abot sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug ang tanang
balaang anghel uban kaniya, unya molingkod siya sa trono sa
iyang himaya. 32 Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa
atubangan niya, ug iyang pagalainon sila ang usa gikan sa usa,
ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa iyang mga karnero
gikan sa mga kanding. 33 Ug igabutang niya ang mga karnero sa
iyang tuo, apan ang mga kanding sa wala. 34 Unya ang Hari
moingon niadtong anaa sa Iyang tuo, 'Umari kamo, kamong mga
gipanalanginan sa Akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian
nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan
(Mateo 25:31-34).
Tungod kay ang Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita og usa ka
tinuod nga utopia hangtud nga kini matukod. Tungod kay ang kadaghanan
wala makasabut sa gingharian sa Dios, sila napakyas sa pagsabut sa unsa
nga paagi ang Iyang mahigugmaong kagamhanan nagalihok.
Ang Gingharian sa Dios dili moabut “hangtud nga ang kahupnganan sa
mga Hentil mosulod” (Roma 11:25)—ug wala pa kana mahitabo.
Unsa ang giingon ni Jesus nga ang gingharian sama?
15

Si Jesus naghatag ug pipila ka mga katin-awan kon unsa ang Gingharian sa
Diyos:
26

Ug siya miingon, “Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo
nga magsabwag ug binhi sa yuta, 27 ug matulog sa gabii ug
mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo, siya sa
iyang kaugalingon wala mahibalo kon sa unsang paagi. 28 Kay ang
yuta nagapamunga sa iyang kaugalingon: una ang dahon, unya
ang ulo, ug unya ang puno nga lugas sa uhay. 29 Apan sa dihang
mahinog na ang mga lugas, igagalab dayon niya, kay miabot na
ang ting-ani” (Marcos 4:26-29).
18

Unya miingon siya, “Sa unsa sama ang gingharian sa Dios? Ug sa
unsa ko kini itandi? 19 Kini sama sa liso sa mustasa, nga gikuha sa
usa ka tawo ug gipugas sa iyang tanaman; ug kini mitubo ug
nahimong usa ka dakong kahoy, ug ang mga langgam sa
kahanginan nanagsalag sa iyang mga sanga.” 20 Ug siya miingon
pag-usab, Sa unsa ko igapakasama ang gingharian sa Dios? 21 Kini
sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa
tulo ka takus nga harina hangtud nga ang tanan mitubo” (Lucas
13:18-21).
Kini nga mga sambingay nagsugyot nga, sa sinugdan, ang Gingharian sa
Dios gamay ra, apan mahimong dako.
Girekord usab ni Lucas:
29

Moabot sila gikan sa sidlakan ug kasadpan, gikan sa amihanan
ug habagatan, ug manglingkod sa gingharian sa Diyos (Lucas
13:29).
Busa, ang Gingharian sa Diyos adunay mga tawo gikan sa tibuok
kalibotan. DILI kini limitado niadtong adunay Israelite nga kagikan o
espesipikong etnikong mga grupo. Ang mga tawo, gikan sa tanang dapit,
molingkod niini nga gingharian.
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Lucas 17 ug ang Gingharian
Ang Lucas 17:20-21 nagpalibog sa pipila. Apan sa dili pa kana, matikdi nga
ang mga tawo mokaon gayod sa Gingharian sa Diyos:
15

“Bulahan siya nga mokaon ug pan didto sa gingharian sa Diyos!”
( Lucas 14:15 ).
Tungod kay ang mga tawo (sa umaabot) mokaon sa Gingharian sa Diyos,
kini dili lamang usa ka butang nga gilain sa ilang mga kasingkasing karon,
bisan pa sa mga sayup nga paghubad / dili pagsinabtanay sa Lucas 17:21
nga nagsugyot nga lahi.
Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17:20-21 mahimong makatabang sa
pipila nga makasabut:
20

Sa dihang gipangutana sa mga Pariseo kon kanus-a moabot ang
Paghari sa Diyos, siya mitubag kanila, “Ang Gingharian sa Diyos
dili moabot sumala sa inyong gilaoman nga makakita niini; 21
Walay usa nga moingon, 'Ania na' o 'Didto na,' kay ang Paghari sa
Dios anaa na sa inyong taliwala. (Lucas 17:20-21, Moffatt; tanawa usab ang NASB ug ESV nga mga hubad)
Matikdi nga si Jesus nakigsulti sa wala makabig, kalibutanon, ug
salingkapaw nga mga Pariseo. Si Jesus “mitubag kanila,” — ang mga
Pariseo ang nangutana kang Jesus. Nagdumili sila sa pag-ila Kaniya.
Anaa ba sila sa SIMBAHAN? Dili!
Si Jesus wala usab maghisgot bahin sa usa ka simbahan nga hapit na
maorganisar. Ni Siya naghisgot bahin sa mga sentimento sa hunahuna o
kasingkasing.
si Jesus bahin sa Iyang PAGHARI! Ang mga Pariseo wala mangutana
Kaniya mahitungod sa simbahan. Wala silay nahibal-an bahin sa bisan
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unsang simbahan sa Bag-ong Tugon nga hapit na magsugod. Wala sila
mangutana mahitungod sa usa ka matang sa nindot nga sentimento.
Kung ang usa ka tawo naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang
SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios "sa sulod" sa mga Pariseo - ANG
SIMBAHAN sulod ba sa mga Pariseo? Dayag nga dili!
Ang ingon nga konklusyon medyo kataw-anan, dili ba? Samtang ang pipila
ka Protestante nga mga hubad naghubad sa bahin sa Lucas 17:21 ingong
“ang Gingharian sa Diyos anaa “sa sulod ninyo” (NKJV/KJV), bisan ang
Katolikong New Jerusalem Bible tukmang naghubad niana ingong “ang
gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala.”
Si Jesus mao ang usa sa taliwala, sa taliwala, sa mga Pariseo. Karon, ang
mga Pariseo naghunahuna nga sila nagpaabot sa Gingharian sa Diyos.
Apan nasayop sila sa pagsabot niini. Gipatin-aw ni Jesus nga kini dili usa
ka lokal, o limitado nga Gingharian alang sa mga Judio lamang, ingon sa
ilang gihunahuna (ni usa ka simbahan ingon sa gituohan karon sa uban ).
Ang Gingharian sa Diyos dili lamang usa sa daghang tawhanon ug
makitang mga gingharian nga matudlo o makita sa mga tawo, ug
makaingon, “Kini mao, dinhi”; o “mao kana ang Gingharian, didto.”
Si Jesus, Mismo, natawo aron mahimong HARI niana nga Gingharian,
sumala sa Iyang gisulti kang Pilato (Juan 18:36-37). Sabta nga ang Bibliya
naggamit sa mga termino nga "hari" ug "gingharian" nga baylobaylo (eg
Daniel 7:17-18,23 ) . Ang HARI sa umaabot nga Gingharian sa Diyos,
niadto ug didto, nagbarog tupad sa mga Pariseo. Apan wala sila moila
Kaniya isip ilang hari (Juan 19:21). Sa Iyang pagbalik, ang kalibutan
mosalikway Kaniya (Pinadayag 19:19).
Si Jesus mipadayon, sa mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa
paghulagway sa Iyang ikaduhang pag-anhi, sa dihang ang Gingharian sa
Dios magmando sa TANANG YUTA (nagpadayon sa Moffatt alang sa
pagkamakanunayon niini nga kapitulo):
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Miingon siya sa iyang mga tinun-an, “Moabot ang mga adlaw
nga maghandom kamo ug maghandom sa kawang nga
makabaton ug bisag usa ka adlaw sa Anak sa tawo. 23 Ang mga
tawo moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atua siya!' apan
ayaw paggula o pagdagan sunod kanila, 24 kay sama sa kilat nga
mokilab gikan sa usa ka bahin sa langit ngadto sa pikas, mao usab
ang Anak sa tawo sa iyang kaugalingong adlaw. 25 Apan
kinahanglan una niyang antoson ang dakong pag-antos ug
isalikway sa karon nga kaliwatan. ( Lucas 17:22-25 , Moffatt )
Gihisgotan ni Jesus ang pagkidlap sa kilat , sama sa Mateo 24:27-31, nga
naghulagway sa Iyang ikaduhang pag-anhi aron MAGmando sa tibuok
kalibotan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Iyang katawhan dili makakita
Kaniya sa Iyang pagbalik.
Ang mga tawo dili moila Kaniya ingon nga ilang HARI (Pinadayag 11:15) ug
makig-away batok Kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang maghunahuna
nga si Jesus nagrepresentar sa Antikristo. Si Jesus wala mag-ingon nga ang
Gingharian sa Dios anaa sa sulod niadtong mga Pariseo—Siya misulti
kanila sa ubang dapit nga sila dili makaadto sa Gingharian tungod sa ilang
pagkasalingkapaw (Mateo 23:13-14). Ni si Jesus nag-ingon nga ang
Simbahan mahimong Gingharian.
Ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga tawo usa ka adlaw
makahimo sa PAGSULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisan
pa, bisan si Abraham ug ang ubang mga patriarka wala pa didto (cf.
Hebreohanon 11:13-40).
Ang mga tinun-an nahibalo nga ang Gingharian sa Diyos wala diha kanila
sa personal niadto, ug nga kini kinahanglang magpakita sama sa
mosunod, nga mitungha human sa Lucas 17:21, nagpakita:
11

Karon samtang sila nakadungog niini nga mga butang, siya
misulti ug lain nga sambingay, tungod kay siya duol sa Jerusalem
ug tungod kay sila naghunahuna nga ang gingharian sa Dios
igapadayag dihadiha (Lucas 19:11).
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Ang Gingharian matin-aw sa umaabot
Paano mo mahibaluan kon malapit na ang Ginharian? Isip kabahin sa
pagtubag niana nga pangutana, gilista ni Jesus ang matagnaong mga
panghitabo (Lucas 21:8–28) ug dayon mitudlo:
29

Tan-awa ang higera, ug ang tanang mga kahoy. 30 Sa diha nga
sila manalingsing na, kamo makakita ug mahibalo sa inyong
kaugalingon nga ang ting-init haduol na. 31 Busa kamo usab, sa
dihang makita ninyo kining mga butanga nga nagakahitabo,
hibaloi nga ang gingharian sa Dios haduol na (Lucas 21:29-31).
Gusto ni Jesus nga ang Iyang katawhan mosunod sa matagnaong mga
panghitabo aron mahibaloan kon kanus-a moabot ang Gingharian. Si
Jesus sa ubang dapit misulti sa Iyang katawhan sa pagbantay ug pagtagad
sa matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13:33-37). Bisan pa
sa mga pulong ni Jesus, daghan ang nagdiskwento sa pagtan-aw sa mga
panghitabo sa kalibotan nga nalangkit sa matagnaong paagi.
Sa Lucas 22 & 23, gipakita pag-usab ni Jesus nga ang Gingharian sa Diyos
usa ka butang nga matuman sa umaabot sa dihang Siya nagtudlo:
15

“Uban sa dakong tinguha gitinguha ko ang pagkaon niini nga
paskuwa uban kaninyo sa dili pa ako mag-antos; 16 Kay sultihan ko
kamo, dili na ako mokaon niini hangtod nga matuman kini didto
sa gingharian sa Diyos.” 17 Unya siya mikuha sa copa, ug
nagpasalamat, ug miingon, “Kuhaa kini ug bahina sa inyong
kaugalingon; 18 kay sultihan ko kamo, dili na ako moinom sa bunga
sa paras hangtod moabot ang gingharian sa Diyos” (Lucas 22:1518).
39

Apan usa niadtong mga mamumuhat sa kadautan nga gilansang
sa krus uban kaniya nagpasipala kaniya ug siya miingon, "Kon
ikaw mao ang Mesiyas, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa
usab kami." 40 Ug gibadlong siya sa iyang kauban, ug siya miingon
kaniya: Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kay kamo usab anaa sa
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pagkahinukman sa silot uban kaniya. 41 Ug kita makatarunganon,
tungod kay kita takus, kay kita gibalusan sumala sa atong
nabuhat, apan walay dautan nga nahimo niining usa.” 42 Ug siya
miingon kang Jesus , "Ginoo ko, hinumdumi ako inig-abut mo sa
imong gingharian." 43 Pero si Jesus nagsiling sa iya, “Amen,
nagasiling ako sa imo nga subong nga adlaw mangin kaupod ko
ikaw sa Paraiso.” ( Lucas 23:39-43 , Aramaic sa Plain English )
Ang Gingharian sa Dios wala moabut sa diha nga si Jesus gipatay bisan
ingon sa gipakita kanato ni Marcos ug Lucas:
43

Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa
konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios,
nga mianhi ug nagmaisugon… (Marcos 15:43).
51

Siya gikan sa Arimatea, usa ka siyudad sa mga Judio, nga sa
iyang kaugalingon naghulat usab sa gingharian sa Dios (Lucas
23:51).
Kini human sa pagkabanhaw (1 Corinto 15:50-55) nga ang mga
Kristohanon matawo pag-usab aron makasulod sa Gingharian sa Diyos,
sumala sa girekord ni Juan:
3

Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, Sa pagkatinuod, sa
pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa matawo
pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. 4 Si Nicodemo
miingon kaniya, "Unsaon man sa usa ka tawo nga matawo sa diha
nga siya tigulang na? Makasulod ba siya sa ikaduhang higayon sa
sabakan sa iyang inahan ug matawo?” 5 Si Jesus mitubag, “Sa
pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon
ang usa igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa
gingharian sa Dios (Juan 3:3-5).
Ang katawhan lamang sa Diyos ang makakita sa kataposang postmillennial nga Gingharian sa Diyos.
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Karon palihog dugang sabta nga human mabanhaw si Jesus, Siya mitudlo
pag-usab mahitungod sa Gingharian sa Dios:
3

Siya usab nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi human sa
Iyang pag-antus pinaagi sa daghang dili masayop nga mga
pagpamatuod, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw ug
nagsulti sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios (Mga
Buhat 1:3).
Ang una ug kataposang mga sermon nga gihatag ni Jesus maoy
mahitungod sa Gingharian sa Diyos! Si Jesus mianhi ingong mensahero
aron sa pagtudlo bahin sa maong Gingharian.
Gipasulat usab ni Jesus si Apostol Juan mahitungod sa milenyal nga
Gingharian sa Dios nga ania sa yuta. Matikdi kon unsay Iyang gipasulat
kang Juan:
4

Nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa
ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga
wala mosimba sa mananap o sa iyang larawan, ug wala
makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga
kamot. Ug sila nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sulod sa
usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4).
Ang unang mga Kristohanon mitudlo nga ang milenyal nga Gingharian sa
Dios maanaa sa yuta ug mopuli sa mga gobyerno sa kalibutan sama sa
gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).
Ngano, kon ang Gingharian sa Diyos importante kaayo, wala pa kaayo
makadungog bahin niini ang kadaghanan?
Partikular tungod kay gitawag kini ni Jesus nga usa ka misteryo:
11

Ug siya miingon kanila: Kaninyo gihatag na ang paghibalo sa
tinago sa gingharian sa Dios; apan alang niadtong anaa sa gawas,
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ang tanang mga butang moabut pinaagig mga sambingay (Marcos
4:11).
Bisan karon ang tinuod nga Gingharian sa Diyos usa ka misteryo sa
kadaghanan sama sa kadaghanan sa plano sa Diyos (tan-awa usab ang
among libre nga libro, online sa www.ccog.org nga giulohan: Ang
MISTERYO sa PLANO SA DIOS Ngano nga Gilalang sa Diyos ang Bisan
unsa? Ngano nga gibuhat ka sa Diyos ? ).
Hunahunaa, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa panahon)
moabut (sa dili madugay) HUMAN ang ebanghelyo sa gingharian igawali
sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka SAKSI:
14

Ug kini nga ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan
ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya ang katapusan
moabut (Mateo 24:14).
Ang pagmantala sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios importante ug
kinahanglang matuman niining kataposang mga panahon. Isa ini ka
“maayo nga mensahe” kay nagatanyag ini sing matuod nga paglaum sa
mga balatian sang katawhan, walay sapayan sang mahimo itudlo sang
mga lider sa politika.
Kung imong tagdon ang mga pulong ni Jesus, kinahanglan nga klaro nga
ang tinuod nga Kristiyanong simbahan kinahanglan nga nagmantala sa
ebanghelyo sa gingharian karon. Kinahanglan nga kini ang nag-una nga
prayoridad alang sa Simbahan. Ug aron mahimo kini nga husto, daghang
mga pinulongan ang kinahanglan gamiton. Mao kini ang gipaningkamotan
nga buhaton sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios. Ug mao nga kini nga
booklet gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan.
Si Jesus mitudlo nga kadaghanan DILI modawat sa Iyang paagi:
13

“Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan; kay halapad ang ganghaan
ug halapad ang dalan nga padulong sa kalaglagan, ug adunay
daghan nga nagaagi niini. 14 Kay sigpit ang pultahan ug lisod ang
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dalan paingon sa kinabuhi, ug diyutay ra ang nakatultol niini. (
Mateo 7:13-14 )
Ang ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos motultol sa kinabuhi!
Mahimong makapainteres nga matikdan nga bisan pag ang kadaghanan
sa nag-angkong mga Kristohanon daw wala magtagad sa ideya nga ang
gipasiugda ni Kristo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Gingharian sa
Diyos, ang sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabot
nga mao kini ang aktuwal nga gitudlo sa Bibliya.
Apan, si Jesus, Mismo, nagpaabut sa Iyang mga disipulo sa pagtudlo sa
ebanghelyo sa Gingharian sa Dios (Lucas 9: 2,60 ). Tungod kay ang
umaabot nga gingharian ipasukad sa mga balaod sa Diyos, kini magdala
ug kalinaw ug kauswagan—ug ang pagsunod niadtong mga balaod niining
panahona mosangpot sa tinuod nga kalinaw ( Salmo 119:165; Efeso 2:15
).
Ug kining maayong balita sa gingharian nailhan sa mga kasulatan sa
Daang Tugon.
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3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang
Tugon?
Ang una ug kataposang natala nga wali ni Jesus naglakip sa pagmantala sa
ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos (Marcos 1:14–15; Mga Buhat 1:3).
Ang gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga Judio sa panahon ni
Jesus kinahanglan nga adunay nahibal-an bahin sa ingon nga kini
gihisgutan sa ilang mga kasulatan, nga karon gitawag naton nga Daang
Tugon.
Si Daniel Nagtudlo Bahin sa Gingharian
Si propeta Daniel misulat:
40

Ug ang ikaupat nga gingharian mahimong lig-on sama sa
puthaw, tungod kay ang puthaw makadugmok ug makadugmok
sa tanan; ug sama sa puthaw nga magadugmok, kanang
ginghariana magadugmok ug magadugmok sa tanan. 41 Sanglit
nakita mo ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga
yutang kolonon sa magkokolon, ug may bahin nga puthaw, ang
gingharian mabahin; apan ang kalig-on sa puthaw anaa niini,
ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga
yutang kolonon. 42 Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin
nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon, mao nga ang
gingharian mahimong lig-on ug may bahin nga huyang. 43 Ingon sa
imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang
kolonon, sila mosagol sa binhi sa mga tawo; apan sila dili motapot
sa usag usa, ingon nga ang puthaw dili mosagol sa yutang
kolonon. 44 Ug sa mga adlaw niini nga mga hari ang Dios sa langit
magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag; ug ang
gingharian dili ibilin sa ubang mga katawhan; kini magadugmok
ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, ug kini
molungtad sa kahangturan (Daniel 2:40–44).
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Apan ang mga santos sa Labing Halangdon makadawat sa
gingharian, ug manag-iya sa gingharian hangtod sa kahangtoran,
bisan hangtod sa kahangtoran.' ( Daniel 7:18 ).
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“Nagtan-aw ako; ug ang mao nga sungay nakiggubat batok sa
mga balaan, ug midaug batok kanila, 22 hangtud nga ang Karaan sa
mga Adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom gihimo alang sa mga
balaan sa Labing Hataas, ug ang panahon miabut nga ang mga
balaan manag-iya sa gingharian. . ( Daniel 7:21-22 )
Gikan kang Daniel, atong nakat-onan nga moabot ang panahon nga ang
Gingharian sa Diyos maglaglag sa mga gingharian niining kalibotana ug
molungtad hangtod sa kahangtoran. Atong nakat-unan usab nga ang mga
santos adunay ilang bahin sa pagdawat niini nga gingharian.
Daghang bahin sa mga tagna ni Daniel ang para sa atong panahon sa ika21 nga siglo .
Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:
12

“Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka
hari nga wala pa makadawat ug gingharian, apan sila nakadawat
ug awtoridad sulod sa usa ka takna ingong mga hari uban sa
mananap. 13 Kini sila usa ra sa hunahuna, ug ilang ihatag ang ilang
gahum ug pagbulot-an ngadto sa mananap nga mapintas. 14 Kini
sila makiggubat batok sa Cordero, ug ang Cordero modaug kanila,
kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug Hari sa mga hari; ug sila
nga uban Kaniya gitawag, pinili, ug matinud-anon.” ( Pinadayag
17:12-14 )
Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga
adunay katapusan nga panahon yutan-ong gingharian nga adunay napulo
ka bahin ug nga ang Dios molaglag niini ug motukod sa Iyang gingharian.
Si Isaias Nagtudlo Bahin sa Gingharian
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Giinspirar sa Diyos si Isaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa
Gingharian sa Diyos, ang usa ka libo ka tuig nga paghari nga nailhang
milenyo, niining paagiha:
1

Adunay mogula nga usa ka sungkod gikan sa punoan ni Isai, Ug
usa ka Sanga motubo gikan sa iyang mga gamut. 2 Ang Espiritu sa
Ginoo maanaa Kaniya, Ang Espiritu sa kaalam ug pagsabut, Ang
Espiritu sa tambag ug kusog, Ang Espiritu sa kahibalo ug sa
kahadlok sa Ginoo.
3

Ang iyang kalipay anaa sa pagkahadlok kang Jehova, Ug siya dili
mohukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, Ni mohukom
siya sumala sa pagpamati sa iyang mga igdulungog; 4 Apan uban
sa pagkamatarung siya magahukom sa mga kabus, Ug
magahukom sa katul-id
alang sa mga maaghup sa yuta; Pagahampakon niya ang yuta sa
bunal sa iyang baba, Ug sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang
pagapatyon ang dautan. 5 Ang pagkamatarung mao ang bakus sa
iyang hawak, Ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang
hawak.
6

“Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero, Ang leopardo
mohigda uban sa nating kanding, Ang nating vaca ug ang nating
leon ug ang pinatambok nga tingub; Ug usa ka gamay nga bata
ang magamando kanila. 7 Ang baka ug ang oso manibsib; Ang
ilang mga nati managlubog sa tingub; Ug ang leon mokaon ug
dagami sama sa baka. 8 Ang bata nga masuso magdula sa lungib
sa kobra, Ug ang bata nga linutas mobutang sa iyang kamot sa
lungib sa bitin. 9 Dili sila magdaot ni maglaglag sa tibuok nakong
bukid nga balaan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo
sama sa tubig nga nagtabon sa dagat.
10

“Ug niadtong adlawa adunay Gamut ni Jesse, Nga motindog
ingon nga usa ka bandila sa mga katawohan; Kay ang mga Gentil
mangita kaniya, ug ang iyang dapit nga pahulayan mahimayaon.”
( Isaias 11:1-10 )
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Ang rason nga akong gitawag kini nga unang bahin o unang hugna sa
Gingharian sa Dios, mao nga kini ang panahon diin kini mahimong pisikal
(sa wala pa ang panahon nga ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem
manaog gikan sa langit, Pinadayag 21) ug molungtad ug usa ka libo ka
tuig. Gipamatud-an ni Isaias ang pisikal nga aspeto niini nga hugna sa
dihang nagpadayon siya sa:
11

Ug mahitabo niadtong adlawa nga ang Ginoo mobutang sa
iyang kamot pag-usab sa ikaduhang higayon, Aron sa pagbawi sa
salin sa iyang katawohan nga nahibilin, Gikan sa Asiria ug sa
Egipto, Gikan sa Patros ug Cush, Gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa
Hamat ug sa Hamat. mga isla sa dagat.
12 Magapatindog

siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug tigumon
niya ang mga sinalikway sa Israel, ug tigumon ang mga
nagkatibulaag sa Juda Gikan sa upat ka mga suok sa yuta. 13 Ingon
man usab ang kasina sa Ephraim mawala, ug ang mga kabatok sa
Juda pagaputlon; Ang Ephraim dili masina kang Juda, Ug ang Juda
dili magasamok kang Ephraim. 14 Apan sila manglupad sa abaga sa
mga Filistehanon paingon sa kasadpan; Maghiusa sila sa
pagpangawat sa mga tawo sa Sidlakan; Igabutang nila ang ilang
kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang katawhan sa Ammon
mosunod kanila. 15 Ang Ginoo molaglag sa hingpit sa dila sa Dagat
sa Ehipto; Uban sa iyang makusog nga hangin iyang iuyog ang
iyang kumo sa ibabaw sa Suba, Ug ihampak kini sa pito ka mga
sapa, Ug magapatabok sa mga tawo sa mamala nga sapin. 16
Adunay usa ka dalan alang sa salin sa iyang katawohan nga
mahibilin gikan sa Asiria, ingon sa nahitabo sa Israel sa adlaw nga
siya migula gikan sa yuta sa Egipto. ( Isaias 11:11-16 )
Si Isaias nadasig usab sa pagsulat:
2

Karon mahinabo sa ulahing mga adlaw , Nga ang bukid sa balay
ni Jehova pagatukoron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug
igatuboy ibabaw sa kabungtoran; Ug ang tanan nga mga nasud
magaganayan ngadto niini. 3 Daghang mga tawo ang moabot ug
moingon, “Dali, ug manungas kita sa bukid sa Ginoo, Sa balay sa
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Diyos ni Jacob; Siya magatudlo kanato sa Iyang mga dalan, Ug kita
magalakaw sa Iyang mga alagianan.” Kay gikan sa Sion mogula
ang Kasugoan , Ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem. 4 Siya
magahukom sa taliwala sa mga nasud, Ug magabadlong sa
daghang mga katawohan; Salsalon nila ang ilang mga espada nga
mga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga
galab; Ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni
makakat-on pa sila sa gubat. ... 11 Ang mapahitas-on nga mga
tinan-awan sa tawo igapaubos, Ang pagkamapahitas-on sa mga
tawo ipaubos, Ug ang Ginoo lamang ang igatuboy niadtong
adlawa. ( Isaias 2:2-4 , 11 )
Busa, kini mahimong usa ka utopian nga panahon sa kalinaw sa yuta. Sa
kataposan, kini hangtod sa kahangtoran, uban si Jesus nga magmando.
Base sa lain-laing mga kasulatan (Salmo 90:4; 92:1; Isaias 2:11; Oseas 6:2),
ang Jewish Talmud nagtudlo niini nga molungtad og 1,000 ka tuig
(Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a).
Ako saiah nadasig sa pagsulat usab sa mosunod:
6

Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, Ngari kanato ang usa
ka Anak gihatag; Ug ang kagamhanan maanaa sa Iyang abaga. Ug
ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag,
Dios nga Gamhanan, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa
Pakigdait. 7 Sa pag-uswag sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait
walay katapusan, Sa ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa
iyang gingharian, Aron sa pagpahamutang niini ug sa pagtukod
niini uban ang justicia ug hustisya Sukad niadtong panahona
ngadto sa unahan, bisan sa walay katapusan. Ang kakugi sa Ginoo
sa mga panon maoy mobuhat niini. ( Isaias 9:6-7 )
Matikdi nga si Isaias miingon nga si Jesus moanhi ug magtukod ug usa ka
gingharian nga adunay gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon nga
Kristo mikutlo niini nga tudling, ilabina sa Disyembre sa matag tuig, sila
lagmit nga wala magtagad nga kini nanagna labaw pa kay sa kamatuoran
nga si Jesus matawo. Ginapakita sang Biblia nga ang Ginharian sang Dios
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may isa ka gobierno nga may mga kasuguan sa mga sakop, kag si Jesus
ang magadumala sini. Si Isaias, Daniel, ug uban pa nagtagna niini.
Ang mga balaod sa Dios mao ang dalan sa gugma (Mateo 22:37-40; Juan
15:10) ug ang Gingharian sa Dios pagamandoan pinasikad sa maong mga
balaod. Busa ang Gingharian sa Diyos, bisag pila sa kalibotan ang nagtanaw niini, ipasukad sa gugma.
Mga Salmo ug Dugang pa
Dili lang si Daniel ug Isaias ang giinspirar sa Diyos sa pagsulat bahin sa
umaabot nga Gingharian sa Diyos.
Si Ezequiel nadasig sa pagsulat nga kadtong sa mga tribo sa Israel (dili lang
sa mga Judeo) kinsa nagkatibulaag sa panahon sa Dakong Kasakitan
pagapundukon sa milenyal nga gingharian:
17

Busa isulti, ‘ Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong
Jehova: “Tipunon ko kamo gikan sa mga katawhan, tigomon ko
kamo gikan sa mga nasod diin kamo nagkatibulaag, ug ihatag ko
kaninyo ang yuta sa Israel.”’ 18 Ug sila moadto didto, ug ilang
kuhaon gikan didto ang tanang dulumtanan niini ug ang tanang
dulumtanan niini. 19 Unya hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing,
ug ibutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug kuhaon
ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug hatagan
ko sila ug kasingkasing nga unod, 20 aron sila makalakaw sa akong
kabalaoran ug makatuman sa akong mga tulomanon ug buhata
sila; ug sila mahimong Akong katawhan, ug Ako mahimong ilang
Diyos. 21 Apan alang niadtong kinsang mga kasingkasing nagsunod
sa tinguha sa ilang dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga
dulumtanan, silotan ko ang ilang mga buhat diha sa ilang
kaugalingong mga ulo,” nag-ingon ang Ginoong Dios. ( Ezequiel
11:17-21 )
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Ang mga kaliwat sa mga tribo sa Israel dili na magkatibulaag, apan
mosunod sa mga balaod sa Diyos ug mohunong sa pagkaon sa
dulumtanan nga mga butang (Levitico 11; Deuteronomio 14).
Matikdi ang mosunod diha sa Mga Salmo mahitungod sa maayong balita
sa gingharian sa Diyos:
27

Ang tanang kinatumyan sa kalibotan mahinumdom ug mobalik
ngadto sa Ginoo, ug ang tanang banay sa kanasoran managsimba
sa imong atubangan. 28 Kay ang gingharian iya ni Jehova, Ug siya
nagahari sa mga nasud. ( Salmo 22:27-28 )
6

Ang imong trono, O Diyos, hangtod sa kahangtoran; Ang setro sa
pagkamatarung mao ang setro sa imong gingharian. ( Salmo 45:6
)
1

Oh, pag-awit kang Jehova ug usa ka bag-ong alawiton; Awiti ang
Ginoo, tibuok kalibotan. 2 Awiti ang Ginoo, dayega ang iyang
ngalan; Imantala ang maayong balita sa Iyang kaluwasan matag
adlaw. 3 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, Ang
iyang mga katingalahan sa taliwala sa tanang mga katawohan.
(Salmo 96:1-3; usab cf. 1 Cronicas 16:23-24)
10

Ang tanan mong mga buhat managdayeg kanimo, Oh Ginoo, Ug
ang imong mga santos magadayeg kanimo. 11 Sila managsulti
mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug managsulti
mahitungod sa imong gahum, 12 Aron sa pagpahibalo ngadto sa
mga anak sa mga tawo sa iyang gamhanang mga buhat, Ug sa
mahimayaong pagkahalangdon sa iyang gingharian. 13 Ang imong
gingharian maoy gingharian nga walay kataposan, Ug ang imong
dominio molungtad sa tanang kaliwatan. ( Salmo 145:10-13 )
Ang lain-laing mga magsusulat sa Daang Tugon misulat usab mahitungod
sa mga aspeto sa gingharian (eg Ezekiel 20:33; Obadias 21; Miqueas 4:7).
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Busa, sa dihang nagsugod si Jesus sa pagtudlo sa ebanghelyo sa
Gingharian sa Diyos, ang Iyang mga tigpaminaw adunay pipila ka pamilyar
sa batakang konsepto.
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4. Gitudlo ba sa mga
Ebanghelyo sa Gingharian?

Apostoles

ang

Samtang daghan ang naglihok sama sa ebanghelyo mao lamang ang
maayong balita bahin sa persona ni Jesus, ang tinuod mao nga ang mga
sumusunod ni Jesus nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Mao
kana ang mensahe nga gidala ni Jesus.
Si Apostol Pablo misulat mahitungod sa Gingharian sa Dios ug ni Jesus:
8

Ug siya misulod sa sinagoga ug misulti nga maisugon sulod sa
tulo ka bulan, nangatarungan ug nagdani mahitungod sa mga
butang sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 19:8).
25

Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga
akong giadtoan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Mga Buhat
20:25).
23

Busa sa diha nga sila nakatudlo kaniya ug usa ka adlaw, daghan
ang miduol kaniya sa iyang puloy-anan, ngadto kang kinsa siya
misaysay ug sa maligdong nga paagi nagpamatuod sa gingharian
sa Dios, nga nagdani kanila mahitungod kang Jesus gikan sa
Kasugoan ni Moises ug sa mga Manalagna, gikan sa buntag
hangtud sa gabii. … 31 nagwali sa gingharian sa Diyos ug nagtudlo
sa mga butang nga may kalabotan sa Ginoong Jesu-Kristo uban
ang bug-os nga pagsalig, walay nagdili kaniya (Buhat 28:23 , 31 ).
Matikdi nga ang Gingharian sa Diyos dili lang mahitungod kang Jesus
(bisan tuod Siya usa ka dakong bahin niini), kay si Pablo mitudlo usab
bahin kang Jesus nga lahi sa iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa Diyos.
Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo sa Dios, apan kana mao
gihapon ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios:
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9

… kami nagwali kaninyo sa ebanghelyo sa Dios … 12 nga kamo
managgawi nga takus sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa
Iyang kaugalingong gingharian ug himaya. ( 1 Tesalonica 2:9 , 12 )
Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo ni Kristo (Roma 1:16). Ang
“maayong mensahe” ni Jesus, ang mensahe nga Iyang gitudlo.
Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo mahitungod sa
persona ni Jesukristo o mahitungod lamang sa personal nga kaluwasan. Si
Pablo miingon nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod kang
Jesus, sa Iyang pagbalik, ug sa paghukom sa Dios:
6

… Ang Dios sa pagbalos uban sa kasakitan sa mga nagasamok
kaninyo, 7 ug sa paghatag kaninyo nga nasamok ug kapahulayan
uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa
langit uban sa iyang gamhanang mga manolonda, 8 sa nagdilaab
nga kalayo sa pagpanimalus niadtong wala makaila sa Dios, ug
kanila nga wala motuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong
Jesu-Cristo. 9 Kini sila pagasilotan sa walay kataposang kalaglagan
gikan sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahom,
10
inig-abot niya, nianang adlawa, aron himayaon diha sa iyang
mga santos ug aron dayegon sa tanan nga mituo, tungod kay ang
atong pagpamatuod. taliwala kaninyo mituo (2 Tesalonica 1:610).
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian maoy usa ka butang nga
atong madawat, dili kay kita karon sa hingpit nanag-iya niini:
28

nakadawat kita ug gingharian nga dili matarug (Hebreohanon
12:28).
Makasabot ug makapaabot kita nga mahimong bahin sa Gingharian sa
Diyos karon, apan wala pa makasulod niini sa bug-os.
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Si Pablo espesipikong nagpamatuod nga ang usa dili hingpit nga
makasulod sa Gingharian sa Dios isip usa ka mortal nga tawo, sama sa
mahitabo human sa pagkabanhaw:
50

Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili
makapanunod sa gingharian sa Dios; ni ang korapsyon
makapanunod sa pagkadili-madunoton. 51 Tan-awa, Ako mosulti
kaninyo og usa ka misteryo: Kitang tanan dili mangatulog, apan
kitang tanan mausab— 52 sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok, sa
katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta motingog, ug ang
mga patay pagabanhawon nga dili madunoton, ug kita pagaalidan (1 Mga Taga-Corinto 15:50-52).
1

Busa gisugo ko ikaw sa atubangan sa Dios ug ni Ginoong JesuCristo, nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay sa
iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian.
( 2 Timoteo 4:1 ).
Si Pablo wala lamang nagtudlo niana, apan nga si Jesus magatugyan sa
Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan:
20

Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug
nahimong unang mga bunga sa mga nangatulog. 21 Kay sanglit
pinaagi sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi sa Tawo miabut
usab ang pagkabanhaw sa mga minatay. 22 Kay maingon nga diha
kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang
Kristo ang tanan mangabuhi. 23 Apan ang matag usa sa iyang
kaugalingon nga han-ay: si Kristo ang unang mga bunga , ug unya
ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. 24 Unya moabot ang
kataposan, sa dihang iyang itugyan ang gingharian ngadto sa
Diyos nga Amahan, sa dihang taposon na niya ang tanang
pagmando ug tanang awtoridad ug gahom. 25 Kay kinahanglan nga
maghari siya hangtod mabutang niya ang tanang mga kaaway sa
ilalom sa iyang mga tiil. ( 1 Corinto 15:20-25 ).
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Si Pablo mitudlo usab nga ang dili matarung (mga tiglapas sa sugo) dili
makapanunod sa Gingharian sa Dios:
9

Wala ba kamo mahibalo nga ang mga dili matarong dili
makapanunod sa gingharian sa Diyos? Ayaw palimbong. Bisan ang
mga makihilawason, o mga tigsimbag mga diosdios, o mga
mananapaw, o mga homoseksuwal, o mga sodomita, 10 o mga
kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga mapasipalahon, o
mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios (1
Corinto 6:9-10).
19

Karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao ang:
pagpanapaw, pakighilawas, kahugawan, kaulag, 20 pagsimba sa mga
diosdios, pamarang, pagdumot, panag-away, pangabugho,
pagsilaob sa kasuko, hakog nga mga ambisyon, mga
panagsumpaki, mga erehiya, 21 kasina, pagbuno, paghuboghubog,
mga hudyaka, ug uban pa; mahitungod niini gisultihan ko na
kamo kaniadto, maingon nga gisultihan ko na kamo kaniadto, nga
ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa
gingharian sa Dios (Galacia 5:19-21).
5

Kay nahibal-an nimo kini , nga walay makihilawason, mahugaw
nga tawo, o hakog nga tawo, nga usa ka tigsimbag mga diosdios,
nga adunay panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Dios (Efeso
5:5).
Ang Dios adunay mga sumbanan ug nangayo ug paghinulsol gikan sa sala
aron makasulod sa Iyang gingharian. Si Apostol Pablo mipasidaan nga ang
uban dili motudlo nga ang ebanghelyo ni Jesus mao ang tubag, apan ang
lain mao:
3

Kaninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Diyos nga Amahan ug sa
atong Ginoong Jesu-Kristo, 4 nga mitugyan sa iyang kaugalingon
alang sa atong mga sala, aron maluwas niya kita gikan niining
daotang panahon karon, sumala sa kabubut-on sa atong Diyos ug
Amahan, 5 kang kinsa ang himaya. hangtod sa kahangtoran.
Amen. 6 Natingala ako nga sa madali kamo mitalikod kaniya nga
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nagtawag kaninyo diha sa grasya ni Cristo, ngadto sa laing
ebanghelyo, 7 nga dili lain; apan adunay pipila nga nagasamok
kaninyo ug buot nga tuis ang Maayong Balita ni Cristo. 8 Apan
bisan pa kon kami, o usa ka manolunda gikan sa langit, magwali
kaninyo ug bisan unsang maayong balita nga lahi sa among giwali
kaninyo, ipatunglo siya. 9 Sama sa among giingon kaniadto, karon
ako moingon pag-usab, kon adunay magwali kaninyo ug laing
maayong balita kay sa inyong nadawat, ipatunglo siya. ( Galacia
1:3-9 )
3

Apan nahadlok ako, nga tingali, ingon nga ang bitin naglimbong
kang Eva pinaagi sa iyang pagkamalalangon, sa ingon niana ang
inyong mga hunahuna madaut gikan sa kaputli nga anaa kang
Cristo. 4 Kay kon siya nga moanhi magwali ug lain nga Jesus nga
wala namo iwali, o kong kamo makadawat ug lahi nga espiritu
nga wala ninyo madawat, o lahi nga Maayong Balita nga wala
ninyo dawata, kamo makaantus niini! ( 2 Corinto 11:3-4 )
Unsa ang “lain” ug “lahi,” sa tinuod bakak, ebanghelyo?
Ang bakak nga ebanghelyo adunay lain-laing mga bahin.
Sa kinatibuk-an, ang bakak nga ebanghelyo mao ang pagtuo nga dili
kinahanglan nga motuman ka sa Dios ug maningkamot gayud nga
magkinabuhi nga matinud-anon sa Iyang dalan samtang nag-angkon nga
nakaila ka sa Dios (cf. Mateo 7:21-23). Kini lagmit nga mahimong hakog.
Ang bitin naglimbong kang Eva nga mahulog sa usa ka bakak nga
ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3)—ug ang
mga tawo mituo nga mas nakahibalo sila kay sa Diyos ug kinahanglang
magdesisyon sa maayo ug daotan alang sa ilang kaugalingon. Oo, human
sa pag-anhi ni Jesus, ang Iyang ngalan kanunay nga gilakip sa lain-laing
bakak nga mga ebanghelyo—ug kini nagpadayon ug magpadayon
hangtod sa panahon sa kataposang Antikristo.
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Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang bakak nga ebanghelyo sa
esensya usa ka Gnostic/Mistiko nga pagsagol sa kamatuoran ug sayup.
Ang mga Gnostic sa batakan nagtuo nga ang espesyal nga kahibalo mao
ang gikinahanglan aron makab-ot ang espirituhanong pagsabot, lakip ang
kaluwasan. Ang mga Gnostics lagmit nagtuo nga ang gibuhat sa unod
walay partikular nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa
mga butang sama sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay. Usa sa maong mini
nga lider mao si Simon Magus, kinsa gipasidan-an ni Apostol Pedro (Mga
Buhat 8:18–21).
Apan dili kini Sayon
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Felipe mitudlo sa Gingharian sa Dios:
5

Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug
nagwali kang Kristo ngadto kanila. … 12 sila mituo kang Felipe
samtang siya nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa
Dios … (Mga Buhat 8:5 , 12 ).
Apan si Jesus, si Pablo, ug ang mga disipulo mitudlo nga dili sayon ang
pagsulod sa Gingharian sa Dios:
24

Ug sa diha nga si Jesus nakakita nga siya nasubo pag-ayo, siya
miingon, "Pagkalisud alang niadtong adunay mga bahandi sa
pagsulod sa gingharian sa Dios! 25 Kay mas sayon pa alang sa usa
ka kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka dato
nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Diyos.”
26

Ug ang mga nakadungog niini miingon, “Nan, kinsa man diay
ang maluwas?”
27

Apan siya miingon, "Ang mga butang nga dili mahimo sa mga
tawo mahimo sa Dios." ( Lucas 18:24-27 )
22

“Kinahanglang kita pinaagi sa daghang mga kasakitan
makasulod sa gingharian sa Diyos ” ( Mga Buhat 14:22).
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3

Mga igsoon, kami kinahanglang magpasalamat kanunay sa Diyos
tungod kaninyo
angay, tungod kay ang inyong pagtuo mitubo sa hilabihan, ug ang
gugma sa matag usa kaninyo modagaya sa usag usa, 4 mao nga
kami sa among kaugalingon nanghambog kaninyo taliwala sa mga
simbahan sa Diyos tungod sa inyong pailob ug pagtuo sa tanan
ninyong mga paglutos ug mga kasakitan nga inyong giantos, 5 Nga
mao ang dayag nga ebidensya sa matarung nga paghukom sa
Dios, aron kamo pagaisipon nga takus sa gingharian sa Dios, nga
tungod niini kamo usab nagaantus; 6 Kay maoy usa ka butang nga
matarung sa Dios ang pagbalus uban sa kagul-anan sa mga
nagasamok kaninyo, 7 ug sa paghatag kaninyo nga nasamok uban
kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit
uban sa iyang gamhanang mga manolonda, (2 Tesalonica 1:3-7) ).
Tungod sa mga kalisdanan, pipila lamang ang gitawag ug gipili niining
panahona aron mahimong bahin niini (Mateo 22:1-14; Juan 6:44;
Hebreohanon 6:4-6). Ang uban tawgon sa ulahi, ingon sa gipakita sa
Bibliya nga kadtong “nasayop sa espiritu makadangat sa pagsabot, ug sila
nga nagreklamo makakat-on sa doktrina” (Isaias 29:24).
Si Apostol Pedro mitudlo nga ang gingharian walay katapusan, ug nga ang
ebanghelyo sa Dios kinahanglang makugihon nga sundon o adunay
paghukom:
10

Busa, mga kaigsoonan, pagmakugihon pag-ayo sa paghimo sa
inyong tawag ug pagpili nga sigurado, kay kon kamo mobuhat
niini nga mga butang kamo dili gayud mapandol; 11 kay sa ingon
niini ang usa ka pagsulod igahatag kaninyo nga madagayaon
ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesu-Kristo (2 Pedro 1:10-11).
17

Kay ang panahon miabut na nga ang paghukom magsugod diha
sa balay sa Dios; ug kon kini magsugod uban kanato, unsa man
ang katapusan niadtong dili motuman sa ebanghelyo sa Dios? ( 1
Pedro 4:17 ).
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Ang Katapusang Libro sa Bibliya ug sa Gingharian
Ang Bibliya nagtudlo nga “ang Diyos gugma” (1 Juan 4:8, 16) ug si Jesus
mao ang Diyos (Juan 1:1,14)—ang Gingharian sa Diyos adunay Hari nga
gugma ug kansang mga balaod nagsuportar sa gugma, dili pagdumot. (cf.
Pinadayag 22:14-15).
Gipakita usab sa Bibliya nga ang Diyos magpadala usa ka anghel nga
magmantala sa walay kataposang ebanghelyo sa gingharian sa Diyos
(Pinadayag 14:6-7) ug unya laing anghel aron ipunting nga bisan pa sa
pagpakitag dako, ang Babilonya napukan (Pinadayag 14:8-9). Kini nga mga
mensahe mahimong labaw sa kinaiyahan nga mga pagkumpirma sa
ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto nakadawat ingon usa ka saksi ug
nagtan-aw nga mahimong hinungdan sa "dako nga panon" nga moduol sa
Dios sa panahon sa katapusan (Pinadayag 7:9-14). Dili sama sa
katapusang gahum sa Babilonia nga motungha ug mapukan (cf. Pinadayag
18:1-18), ang katapusang hugna sa gingharian sa Dios molungtad sa
kahangturan:
15

Unya ang ikapitong manolonda mihuyop: Ug dihay makusog
nga mga tingog sa langit, nga nagaingon, Ang mga gingharian niini
nga kalibutan nahimong mga gingharian sa atong Ginoo ug sa
iyang Cristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan! (
Pinadayag 11:15 ).
Si Jesus maghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa
Iyang mga titulo:
16

Ug siya adunay usa ka ngalan sa Iyang kupo ug sa Iyang paa nga
nahisulat: HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO
(Pinadayag 19:16).
Pero si Jesus lang bala ang magahari? Matikdi kini nga tudling:
4

Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang
paghukom gitugyan kanila. Unya nakita ko ang mga kalag
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niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang
Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala magsimba sa
mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala makadawat
sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila
nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka
tuig. . . 6 Bulahan ug balaan siya nga adunay bahin sa unang
pagkabanhaw. Sa ibabaw nila ang ikaduhang kamatayon walay
gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo,
ug magahari uban Kaniya sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4 , 6
).
Ang matuod nga mga Kristohanon banhawon aron maghari uban ni Kristo
sulod sa usa ka libo ka tuig! Tungod kay ang gingharian molungtad
hangtod sa kahangtoran (Pinadayag 11:15), apan ang maong paghari nga
gihisgotan maoy usa lamang ka libo ka tuig. Mao kini ang hinungdan nga
akong gihisgutan kini sa sayo pa isip ang unang hugna sa gingharian—ang
pisikal, ang milenyal, nga hugna sukwahi sa katapusan, mas
espirituhanon, nga hugna.
Pipila ka mga panghitabo gilista diha sa Basahon sa Pinadayag ingon nga
nahitabo tali sa milenyo ug katapusan nga mga hugna sa Gingharian sa
Dios:
7

Karon sa diha nga ang usa ka libo ka tuig matapos, si Satanas
pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan , 8 ug mogula aron sa
paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka suok sa yuta, si
Gog ug si Magog, aron sa pagtigum kanila ngadto sa gubat,
kansang gidaghanon sama sa. ang balas sa dagat. … 11 Unya nakita
ko ang usa ka dako nga puti nga trono ug Siya nga naglingkod
niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang langit
nangalagiw. Ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila. 12 Ug
nakita ko ang mga minatay, gagmay ug dagku, nga nanagtindog sa
atubangan sa Dios, ug ang mga basahon giablihan. Ug may laing
basahon nga giablihan, nga mao ang Libro sa Kinabuhi. Ug ang
mga patay gihukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga
butang nga nahisulat sa mga basahon. 13 Ang dagat mihatag sa
mga patay nga diha niini, ug ang Kamatayon ug ang Hades
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mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman, ang
tagsatagsa sumala sa iyang mga buhat. 14 Unya ang Kamatayon ug
ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini ang
ikaduhang kamatayon. 15 Ug bisan kinsa nga wala makaplagan nga
nahisulat sa Libro sa Kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga
kalayo (Pinadayag 20:7-8, 11-15).
Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay ulahing hugna nga
moabut human sa usa ka libo ka tuig nga paghari ug human sa ikaduhang
kamatayon:
1

Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong
yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na.
Usab wala nay dagat. 2 Unya ako, si Juan, nakakita sa balaang
siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan
sa Dios, naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga
gidayandayanan alang sa iyang bana. 3 Ug nadungog ko ang usa ka
makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang
tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo
uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios Mismo
magauban kanila ug mahimong ilang Dios. 4 Ug pagapahiran sa
Dios ang tanang luha sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni
kasubo, ni paghilak. Wala nay kasakit, kay ang unang mga butang
nangagi na.” ( Pinadayag 21:1-4 )
1

Ug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa
kinabuhi, matin-aw ingon sa kristal, nga nagagikan sa trono sa
Dios ug sa Cordero. 2 Sa taliwala sa dalan niini, ug sa masigkakilid
sa suba, mao ang kahoy sa kinabuhi, nga mamunga ug napulo ug
duha ka bunga, ang tagsatagsa ka kahoy mamunga sa iyang bunga
kada bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga
nasud. 3 Ug wala nay tunglo , kondili ang trono sa Dios ug sa
Cordero anaa niini, ug ang iyang mga alagad magaalagad kaniya. 4
Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang
mga agtang. 5 Wala na sing gab-i didto: wala sila nagakinahanglan
sing suga ukon kasanag sang adlaw, kay ang Ginuong Dios
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nagahatag sa ila sing kapawa. Ug sila magahari hangtud sa
kahangturan. ( Pinadayag 22:1-5 )
Matikdi nga kini nga paghari, nga human sa usa ka libo ka tuig, naglakip sa
mga alagad sa Dios ug molungtad sa kahangturan. Ang Balaan nga
Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug manaug sa yuta.
Kini ang sinugdanan sa kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos.
Panahon nga WALA NA'Y KASAKIT O PAG-ANTOS!
Ang mga maaghop makapanunod sa yuta (Mateo 5:5) ug sa tanang
butang (Pinadayag 21:7). Ang yuta, lakip ang Balaan nga Siyudad nga anaa
niini, mahimong mas maayo tungod kay ang mga paagi sa Diyos
ipatuman. Hunahunaa nga:
7

Sa pag-uswag sa Iyang kagamhanan ug kalinaw walay katapusan
(Isaias 9:7).
Klaro nga adunay pag-uswag human magsugod ang kataposang hugna sa
Gingharian sa Diyos kay ang tanan mosunod sa kagamhanan sa Diyos.
Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon:
9

Apan ingon sa nahisulat: "Wala makita sa mata, ni madungog sa
dalunggan, ni misantop sa kasingkasing sa tawo Ang mga butang
nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya." 10 Apan
ang Dios nagpadayag niini kanato pinaagi sa Iyang Espiritu (1
Corinto 2:9-10).Kini maoy panahon sa gugma, kalipay, ug walay
kataposang kahupayan. Kini mahimong usa ka talagsaon nga
panahon! Ang Gingharian sa Diyos maghimo alang sa usa ka labi
ka maayo nga kahangturan. Dili ba nimo gusto nga adunay imong
bahin niini?
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5. Ang mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon
nagtudlo sa Gingharian sa Dios
Naghunahuna ba ang unang mga propesor ni Kristo nga sila unta magwali
sa ebanghelyo sa usa ka literal nga Gingharian sa Diyos?
Oo.
Katuigan kanhi, sa usa ka lektyur nga gihatag ni Propesor Bart Ehrman sa
Unibersidad sa North Carolina, balikbalik niya, ug husto, nagpasiugda nga
dili sama sa kadaghanang nag-angkong Kristohanon karon, si Jesus ug ang
Iyang unang mga sumusunod nagmantala sa Gingharian sa Diyos. Bisan
tuod ang kinatibuk-ang pagsabot ni Dr. Ehrman sa Kristiyanismo lahi
kaayo gikan nianang sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios, kita mouyon
nga ang ebanghelyo sa gingharian mao ang gipahayag mismo ni Jesus ug
ang Iyang mga sumusunod mituo. Mouyon usab kita nga daghang
nangangkon nga mga Kristohanon karon wala sabta kana.
Ang Labing Karaang Gipreserbar Human sa Bag-ong Tugon Pagsulat ug
Wali
Ang Gingharian sa Dios usa ka mahinungdanong bahin sa giangkon nga
“labing karaan nga kompletong Kristohanong sermon nga nagpabilin”
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek
Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004,
p. 102). Kining Karaang Kristohanong Wali naglangkob niining mga
pahayag mahitungod niini:
5:5

Labut pa, kamo nasayud, mga igsoon, nga ang atong pagpabilin
sa kalibutan sa unod dili importante ug lumalabay lamang, apan
ang saad ni Cristo daku ug kahibulongan: pahulay sa umaabot nga
gingharian ug kinabuhing dayon.
Ang pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gingharian dili karon, kondili
moabot ug walay kataposan. Dugang pa, kining karaang sermon nagingon:
47

6:9

Karon kon bisan ang ingon nga matarung nga mga tawo nga
sama niini dili makahimo, pinaagi sa ilang kaugalingon nga
matarung nga mga buhat, sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa
ang kasiguroan nga kita makasulod sa gingharian sa Dios kon kita
mapakyas sa paghupot sa atong bunyag nga putli ug walay
buling? O kinsa man ang atong manlalaban, kong kita wala
hikaplagi nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat? 9:6
Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, aron kitang tanan
makasulod sa gingharian sa Dios. 11:7 Busa, kon kita mahibalo kon
unsa ang matarung sa panan-aw sa Dios, kita makasulod sa iyang
gingharian ug makadawat sa mga saad nga "wala madungog sa
dalunggan, ni makita sa mata, ni mahunahuna sa kasingkasing sa
tawo."
12:1

Busa maghulat kita, matag takna, alang sa gingharian sa Dios
sa gugma ug pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa
pagpadayag sa Dios. 12:6 siya nagaingon, Ang gingharian sa akong
Amahan moabut na.
Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gugma pinaagi sa hustong
pagkinabuhi gikinahanglan, nga kita wala pa makasulod sa Gingharian sa
Diyos, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa pagpakita sa Diyos—nga
mao human sa pagbalik ni Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug
ang gingharian dili lamang si Jesus.
Makapaikag nga ang labing karaan nga dayag nga Kristiyanong sermon
nga gitugotan sa Diyos nga mabuhi nagtudlo sa parehas nga Gingharian sa
Diyos nga gitudlo sa Bag-ong Tugon ug ang Nagpadayon nga Simbahan sa
Diyos karon nagtudlo (posible nga kini gikan sa usa ka aktuwal nga
Simbahan sa Diyos, apan ang akong limitado nga kahibalo sa Griyego
naglimite sa akong abilidad sa paghimo og mas lig-on nga deklarasyon).
Mga Lider sa Simbahan sa Ikaduhang Siglo ug ang Ebanghelyo sa
Gingharian
Kinahanglang matikdan sa sayong bahin sa ika-2 nga siglo nga si Papias , usa
ka tigpaminaw ni Juan ug higala ni Polycarp ug giisip nga usa ka santos sa
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Romano Katoliko, nagtudlo sa milenyal nga gingharian. Girekord ni
Eusebius nga si Papias nagtudlo:
... adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga
patay, sa dihang ang personal nga paghari ni Kristo matukod dinhi
sa yuta. ( Fragments of Papias , VI. Tan-awa usab ang Eusebius,
Church History, Book 3, XXXIX, 12)
Si Papias mitudlo nga kini mahimong panahon sa dakong kadagaya:
Sa samang paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo
mamunga ug napulo
usa ka libo nga mga uhay, ug nga ang matag uhay adunay napulo
ka libo nga mga lugas, ug matag lugas mohatag og napulo ka libra
nga tin-aw, putli, pino nga harina; ug nga ang mga mansanas, ug
mga liso, ug mga balili mamunga sa susama nga katimbang; ug
nga ang tanan nga mga mananap, nga nangaon lamang sa mga
produkto sa yuta, mahimong malinawon ug maharmonya, ug
mahimong hingpit nga pagpasakop sa tawo. ” [Ang pagpamatuod
gihatag niini nga mga butang pinaagi sa pagsulat ni Papias , usa ka
karaan nga tawo, kinsa usa ka tigpaminaw ni Juan ug usa ka higala
ni Polycarp, sa ikaupat sa iyang mga libro; kay lima ka libro ang
iyang gikomposo...] (Fragments of Papias , IV)
Ang post-New Testament Letter to the Corinthians nag-ingon:
42:1-3

Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato
gikan sa Ginoong Jesukristo; Si Jesu-Kristo gipadala gikan sa Diyos.
Busa si Cristo gikan sa Dios, ug ang mga apostoles gikan kang
Cristo. Busa silang duha naggikan sa kabubut-on sa Diyos sa
tinudlong han-ay. Busa sa nakadawat sila ug usa ka sugo, ug sa
bug-os nga nakasalig pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong
Jesu-Cristo ug napamatud-an sa pulong sa Dios uban ang bug-os
nga pagsalig sa Espiritu Santo, sila nanglakaw uban ang maayong
balita nga ang gingharian sa Dios moabut na.
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Si Polycarp sa Smirna maoy unang Kristohanong lider, kinsa usa ka tinunan ni Juan, ang kataposan sa orihinal nga mga apostoles nga namatay.
Polycarp c. 120-135 AD nagtudlo :
Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa
pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa Dios. (Polycarp. Sulat sa
mga Taga-Filipos, Kapitulo II. Gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo
1 nga giedit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano
nga Edisyon, 1885)
Sa pagkahibalo, nian, nga “ang Dios dili mabiaybiay,” kita
kinahanglan nga maglakaw nga takus sa Iyang sugo ug himaya ...
ang espiritu; “ ug “dili ang mga makihilawason, o ang mga
makihilawason, o ang mga nag-abuso sa ilang kaugalingon uban
sa mga tawo, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, ” o kadtong
nagabuhat sa mga butang nga dili uyon ug dili angay. (ibid,
Kapitulo V)
Busa alagaron nato Siya nga may kahadlok, ug uban ang tanang
pagtahud, ingon nga Siya sa Iyang kaugalingon nagsugo kanato,
ug ingon nga mga apostoles nga nagsangyaw sa Ebanghelyo ngari
kanato, ug ang mga propeta nga nagmantala daan sa pag-anhi sa
Ginoo. (ibid, Kapitulo VI)
Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, si Polycarp mitudlo nga ang mga
matarung, dili ang mga malapason sa sugo, ang makapanunod sa
Gingharian sa Dios.
Ang mosunod giangkon usab nga gitudlo ni Polycarp:
Ug sa sunod nga igpapahulay siya miingon; 'Pamatii ninyo ang
akong pag-awhag, minahal nga mga anak sa Dios. Ako nanumpa
kaninyo sa diha nga ang mga obispo anaa, ug karon ako pag-usab
nag-awhag kaninyo sa tanan nga sa paglakaw sa dayandayan ug
takus sa dalan sa Ginoo... Magbantay kamo, ug pag-usab kamo
andam, ayaw pagpabug-at sa inyong mga kasingkasing, sa bag50

ong sugo . mahitungod sa gugma sa usag usa, ang Iyang pag-anhi
sa kalit nagpakita ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom
pinaagi sa kalayo, ang kinabuhing dayon, ang Iyang walay
kamatayon nga gingharian. Ug ang tanan nga mga butang bisan
unsa nga gitudlo sa Dios kamo nasayud, kon kamo mosiksik sa
dinasig nga mga Kasulatan, ikulit uban sa pluma sa Espiritu Santo
diha sa inyong mga kasingkasing, nga ang mga sugo unta
magpabilin diha kaninyo nga dili mapapas.' (Life of Polycarp,
Chapter 24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.
488-506)
Melito sa Sardis, kinsa usa ka lider sa Simbahan sa Dios, c. 170 AD,
gitudlo:
Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gipagula diha sa ebanghelyo—
ang karaan diha sa bag-o, nga nag-uban gikan sa Zion ug sa
Jerusalem; ug ang sugo nga gihatag sa grasya, ug ang tipo sa
nahuman nga produkto, ug ang kordero sa Anak, ug ang karnero
sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Dios...
Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa balaod ug niini
katumanan , samtang ang simbahan nahimong balay tipiganan sa
kamatuoran...
Kini mao ang nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa
kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa
kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagpanglupig ngadto sa
walay kataposang gingharian. ( Melito . Homiliya Sa Paskuwa.
Bersikulo 7 ,40 , 68. Hubad gikan sa Kerux : The Journal of Online
Theology. http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
Busa, ang Gingharian sa Diyos nailhan nga usa ka butang nga walay
kataposan, ug dili lamang ang kasamtangang Kristiyano o Katoliko nga
Simbahan ug naglakip sa balaod sa Diyos.
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Ang laing tunga-tunga sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo nga pagsulat
nag-awhag sa mga tawo sa pagtan-aw sa gingharian:
Busa, ayaw na itugot nga bisan kinsa kaninyo magpakaaroningnon ni molingi pa sa likod, kondili kinabubut-on nga moduol
ngadto sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Roman Clement.
Recognitions, Book X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa Ante-Nicene
Fathers, Tomo 8. Gi-edit ni Alexander Roberts & James
Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1886)
Dugang pa, bisan tuod kini dayag nga wala gisulat sa usa sa tinuod nga
simbahan, ang tunga-tunga sa ikaduhang siglo nga sinulat nga giulohan og
The Shepherd of Hermas sa hubad ni Roberts & Donaldson naggamit sa
ekspresyong “gingharian sa Diyos” katorse ka beses.
Ang matuod nga mga Kristohanon, ug bisan ang daghan lamang nga nagangkong Kristo, may nahibaloan bahin sa Gingharian sa Diyos sa
ikaduhang siglo.
Bisan ang Katoliko ug Eastern Orthodox nga santo nga si Irenaeus
nakasabot nga human sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon makasulod
sa Gingharian sa Diyos. Matikdi ang iyang gisulat, c. 180 AD:
Kay mao kana ang kahimtang niadtong kinsa mituo, tungod kay
diha kanila ang Balaang Espiritu, nga gihatag pinaagi Kaniya diha
sa bautismo, ug gipabilin sa nakadawat, kon siya naglakaw diha sa
kamatuoran ug sa pagkabalaan ug sa pagkamatarung ug sa
mapailubon nga paglahutay. Kay kini nga kalag adunay
pagkabanhaw diha kanila nga mituo, ang lawas midawat sa kalag
pag-usab, ug uban niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga
nabanhaw ug misulod ngadto sa gingharian sa Dios . (Irenaeus,
St., Obispo sa Lyon. Gihubad gikan sa Armenian ni Armitage
Robinson. Ang Demonstrasyon sa Apostoliko nga Pagwali,
Kapitulo 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. Ingon nga gimantala sa
SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. BAG-ONG
YORK: ANG MACMILLAN CO, 1920).
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Si Theophilus sa Antioch mitudlo:
Gihisgotan ko lang ang Iyang kaayo; kon tawgon ko Siya nga
Gingharian, ako naghisgut lamang sa Iyang himaya… Kay kon Siya
naghimo kaniya nga walay kamatayon sukad pa sa sinugdan, Siya
unta naghimo kaniya nga Dios. … Ni, nian, imortal o mortal nga
Siya mihimo kaniya, apan, sama sa among giingon sa ibabaw,
makahimo sa duha; aron nga kon siya mokiling ngadto sa mga
butang sa pagka-imortal, maghupot sa sugo sa Dios, siya
makadawat ingon nga ganti gikan Kaniya sa pagka-imortal, ug
mahimo nga Dios. ( Theophilus , To Autolycus , 1:3, 2:27)
Ang Katolikong santos, si Hippolytus, sa sayong bahin sa ikatulong siglo,
misulat:
Ug kamo makadawat sa gingharian sa langit, kamo kinsa, samtang
kamo nagpuyo niini nga kinabuhi, nakaila sa Celestial nga Hari. Ug
ikaw mahimo nga usa ka kauban sa Dios, ug usa ka kauban nga
manununod ni Kristo, dili na maulipon sa mga kahigal o mga
pagbati, ug dili na mausik pag-usab sa sakit. Kay nahimo ka nga
Dios: kay bisan unsa nga mga pag-antus nga imong naagoman
samtang ikaw usa ka tawo, kini iyang gihatag kanimo, tungod kay
ikaw gikan sa mortal nga agup-op , apan bisan unsa nga nahiuyon
sa Dios nga igahatag, kini nga mga gisaad sa Dios nga ihatag
kanimo, tungod kay ikaw gipakadios, ug gianak ngadto sa pagkaimortal. (Hippolytus. Pagpanghimakak sa Tanan nga Erehes, Libro
X, Kapitulo 30)
Ang tumong sa mga tawo mao ang pagkadios sa umaabot nga Gingharian
sa Diyos.
Mga Problema sa Ikaduha ug Ikatulong Siglo
Bisan pa sa kaylap nga pagdawat niini, sa ikaduhang siglo, usa ka antibalaod nga apostatang lider nga ginganlag Marcion mitindog. Si Marcion
mitudlo batok sa balaod sa Dios, sa Igpapahulay, ug sa literal nga
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Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway ni Polycarp ug sa uban pa, siya
adunay kontak sa Simbahan sa Roma sa dugay nga panahon ug daw
adunay impluwensya didto.
Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, ang mga alegorista natukod sa
Alexandria (Ehipto). Daghang mga alegorista ang misupak sa doktrina sa
umaabot nga gingharian. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila niadtong
mga alegorista:
Si Dionysius natawo sa usa ka halangdon ug adunahan nga
paganong pamilya sa Alexandria, ug naedukar sa ilang pilosopiya.
Siya mibiya sa pagano nga mga eskwelahan aron mahimong
estudyante sa Origen, nga iyang gilampos sa katungdanan sa
kateketikal nga eskwelahan sa Alexandria…
Si Clemente, Origen, ug ang Gnostic nga eskwelahan nagdaot sa
mga doktrina sa balaang mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw
ug alegoriya nga mga paghubad… Si Nepos dayag nga nakigbatok
sa mga Alegorista, ug mipadayon nga adunay paghari ni Kristo sa
yuta…
Si Dionysius nakiglantugi sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi
sa iyang asoy… " ang kahimtang sa mga butang nga anaa karon sa
gingharian sa Dios." Kini ang unang paghisgot sa gingharian sa
Diyos nga anaa sa kahimtang karon sa mga simbahan…
Gibadlong ni Nepos ang ilang kasaypanan, nga nagpakita nga ang
gingharian sa langit dili sambingay, kondili mao ang literal nga
pag-abot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa pagkabanhaw
ngadto sa kinabuhing dayon...
Mao nga ang ideya sa gingharian moabut sa karon nga kahimtang
sa mga butang gipanamkon ug gipatungha sa Gnostic school of
Allegorists sa Egypt, AD 200 hangtod 250, usa ka tibuuk nga siglo
sa wala pa ang mga obispo sa imperyo giisip nga mga nagpuyo sa
trono. …
54

Gihunahuna ni Clemente ang ideya sa gingharian sa Diyos isip usa
ka kahimtang sa tinuod nga kahibalo sa pangisip bahin sa Diyos.
Gipahayag kini ni Origen ingong espirituwal nga kahulogan nga
natago sa yanong letra sa Kasulatan . (Ward, Henry Dana. The
Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this
World; But to come in the Heavenly Country, of the Resurrection
from the Dead and of the Restitution of All Things. Gimantala ni
Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125)
Busa, samtang si Obispo Nepos nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa
Dios, ang mga alegorista misulay sa paghimo og sayop, dili kaayo literal,
pagsabot niini. Si Bishop Apollinaris sa Hierapolis misulay usab sa
pagpakigbatok sa mga sayop sa mga alegorista sa samang higayon.
Kadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios mibarug alang sa
kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios sa tibuok kasaysayan.
Herbert W. Armstrong Mitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Dugang pa
Sa ika -20 nga siglo, si anhing Herbert W. Armstrong misulat:
Tungod kay ilang gisalikway ang ebanghelyo ni Kristo. . . , ang
kalibutan kinahanglang mopuli ug laing butang sa iyang dapit.
Kinahanglan silang mag-imbento ug peke! Busa atong nadungog
ang gingharian sa Dios nga gihisgutan ingon nga usa lamang ka
nindot nga kataw-anan--usa ka nindot nga pagbati sa kasingkasing
sa tawo--nagapaubos niini ngadto sa usa ka ethereal, dili tinuod
WALA! Ang uban sayop nga naghulagway nga ang “IGLESIA” mao
ang gingharian. . . Ang propetang si Daniel, nga nabuhi 600 ka tuig
sa wala pa si Kristo, nahibalo nga ang gingharian sa Dios usa ka
tinuod nga gingharian--usa ka gobyerno nga nagmando sa
ibabaw.
literal nga mga TAWO sa yuta . . .
Dinhi . . . mao ang katin-awan sa Dios kon unsa ang GINGHARIAN
SA DIOS: “Ug sa mga adlaw niining mga haria...”--kini dinhi
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naghisgot sa napulo ka mga tudlo sa tiil, bahin sa puthaw ug
bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa pagkonektar
sa tagna sa Daniel 7, ug sa Pinadayag 13 ug 17, nagtumong sa
bag-ong UNITED STATES OF EUROPE nga karon nagporma . . .
atubangan sa imong mga mata! Ang Pinadayag 17:12 nagpatinaw sa detalye nga kini mahimong usa ka panaghiusa sa NAPULO
KA HARI O GINGHARIAN nga (Pin. 17:8) mobanhaw sa karaang
ROMAN EMPIRE . . .
Sa diha nga si Kristo moabut, siya moabut ingon nga HARI sa mga
hari, magmando sa tibuok yuta (Pin. 19:11-16); ug ang IYANG
GINGHARIAN-- ang GINGHARIAN SA DIOS --miingon si Daniel,
mao ang PAGTUON sa tanan niining kalibutanong mga gingharian.
Ang Pinadayag 11:15 nag-ingon niini niining mga pulonga: “Ang
mga gingharian niining kalibotana nahimong MGA GINGHARIAN
SA ATONG GINOO, UG SA IYANG KRISTO: ug siya magahari
hangtod sa kahangtoran”! Kini mao ang GINGHARIAN SA DIOS.
Kini ang KATAPUSAN sa karon nga mga gobyerno--oo, ug bisan
ang Estados Unidos ug ang mga nasud sa Britanya. Sila unya
mahimong mga gingharian--ang mga GOBYERNO--sa Ginoong
JESU-KRISTO, unya HARI sa mga hari sa tibuok yuta. Kini naghimo
sa hingpit nga KATAWHAN ang kamatuoran nga ang GINGHARIAN
SA DIOS usa ka literal nga GOBYERNO. Ingon nga ang Imperyo sa
Caldeanhon usa ka GINGHARIAN--bisan nga ang Imperyo sa Roma
usa ka GINGHARIAN--mao usab ang GINGHARIAN SA DIOS usa ka
gobyerno. Kini mao ang pagkuha sa GOBYERNO sa mga NASOD sa
kalibutan. Si Jesu-Kristo gihimugso aron mahimong HARI--usa ka
MAGMmando! . . .
Ang mao gihapong Jesu-Kristo nga milakaw ibabaw sa mga
bungtod ug mga walog sa Balaan nga Yuta ug sa mga dalan sa
Jerusalem kapin sa 1,900 ka tuig na ang milabay moanhi pagusab. Miingon siya nga mobalik siya. Human siya gilansang sa
krus, ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay human sa
tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (Mat. 12:40; Buhat 2:32; I Cor. 15:34). Mikayab siya sa Trono sa Dios. Punoang buhatan sa Gobyerno
sa Uniberso (Buhat 1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Pin. 3:21).
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Siya ang “halangdon nga tawo” sa sambingay, kinsa miadto sa
Trono sa
Ang Dios—ang “halayo nga yuta” —nga koronahan ingon nga Hari
sa mga hari ibabaw sa tanang kanasuran, ug unya mobalik sa yuta
(Lucas 19:12-27).
Sa makausa pa, siya anaa sa langit hangtud sa “panahon sa paguli sa tanang butang” (Mga Buhat 3:19–21). Ang pag- uli
nagpasabot sa pagpasig-uli sa kanhing kahimtang o kahimtang.
Niini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa Diyos sa yuta, ug
sa ingon, ang pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopiang
mga kahimtang.
Ang karon nga kagubot sa kalibutan, ang nagkagrabe nga mga
gubat ug mga panagbingkil mosangko sa kasamok sa kalibutan
nga hilabihan ka dako nga, gawas kon ang Dios mangilabot, walay
tawhanong unod nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa
kinatumyan niini sa dihang ang pagkalangan moresulta sa
paglaglag sa tanang kinabuhi gikan niining planetaha, si JesuKristo mobalik. Niining higayona siya moanhi ingon nga balaan
nga Dios. Moanhi siya sa tanang gahom ug himaya sa
Magbubuhat nga nagmando sa uniberso. (Mat. 24:30; 25:31.)
Moanhi siya ingong “Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo”
(Pin. 19:16), aron sa pagtukod ug super-gobyerno sa kalibotan ug
pagmando sa tanang kanasoran “uban sa gunitanan nga puthaw.
” ( Pin. 19:15; 12:5 ) . . .
Si Kristo Dili Gidawat?
Apan ang katawhan ba mosinggit sa kalipay, ug moabi-abi kaniya
diha sa hilabihang kalipay ug kadasig—bisan ba ang mga
simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanismo?
Dili sila! Sila motuo, tungod kay ang mini nga mga ministro ni
Satanas (II Cor. 11:13-15) naglimbong kanila, nga siya mao ang
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Antikristo. Ang mga simbahan ug ang mga nasud masuko sa iyang
pag-abot (Pin. 11:15 uban sa 11:18), ug ang mga pwersa sa militar
sa tinuod mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag
kaniya (Pin. 17:14)!
Ang mga nasod makigsangka sa kinapungkayan nga gubat sa
umaabot nga Gubat sa Kalibotan III, uban sa panggubatan sa
Jerusalem (Zac. 14:1-2) ug unya si Kristo mobalik. Sa labaw sa
kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga
nasud" nga makig-away batok kaniya (bersikulo 3). Bug-os niyang
pildihon sila (Pin. 17:14)! “Ang iyang mga tiil magatindog niadtong
adlawa sa ibabaw sa bukid sa mga Olibo,” usa ka mubo kaayo nga
gilay-on ngadto sa silangan sa Jerusalem (Zac. 14:4). (Armstrong
HW. The Mystery of the Ages, 1984)
Ang Bibliya nagpahayag nga si Jesus mobalik ug Siya modaog, apan
daghan ang makig-away batok Kaniya (Pinadayag 19:19). Daghan ang
moangkon (base sa sayop nga pagsabot sa tagna sa Bibliya, apan sa bahin
tungod sa mini nga mga propeta ug mistiko) nga ang mibalik nga Jesus
mao ang kataposang Antikristo!
Ang mosunod gikan usab ni Herbert Armstrong:
Ang tinuod nga relihiyon--ang kamatuoran sa Diyos nga gihatagan
ug gahom sa gugma sa Diyos nga gihatag sa Balaang
Espiritu...KALIPAY DILI MABATI sa pag-ila sa Diyos ug kang JesuKristo--sa pagkahibalo sa KAMATUORAN--ug sa kainit sa balaang
GUGMA sa Diyos!...
Ang mga pagtulon-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios mao ang
"pagkinabuhi sa matag pulong" sa Balaang Bibliya...
Ang mga tawo motalikod gikan sa dalan sa “pagkuha” ngadto sa
dalan sa “paghatag”—ang paagi sa gugma sa Dios.
USA ka BAG-ONG SIBILISASYON ang mogunit sa yuta! (ibid)
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Ang BAG-ONG SIBILISASYON mao ang Gingharian sa Dios. Ang
pagproklamar nga ang bag-ong sibilisasyon moabut ug ibase sa gugma
mao ang dakong bahin sa tinuod nga ebanghelyo sa gingharian nga
gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod. Kana usa ka butang nga
among gisangyaw sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios.
Narealisar ni Herbert Armstrong nga ginatudlo ni Jesus nga ang tawhanon
nga katilingban, bisan pa ginahunahuna sini nga luyag magtuman,
nagsikway sa ‘paghatag sing dalan’ sang kabuhi, ang dalanon sang gugma.
Halos walay usa nga morag nakasabot sa hustong kahulogan sa gitudlo ni
Jesus.
Ang kaluwasan pinaagi ni Hesus kabahin sa Ebanghelyo
Karon ang pipila nga nakabasa niini lagmit naghunahuna bahin sa
kamatayon ug papel ni Jesus sa kaluwasan. Oo, bahin kana sa ebanghelyo
nga pareho nga gisulat sa Bag-ong Tugon ug Herbert W. Armstrong.
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan
pinaagi ni Jesus:
16

Kay wala ko igakaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini mao
ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo,
una sa mga Judio ug usab sa mga Griego (Roma 1:16).
4

Busa kadtong mga nagkatibulaag miadto sa tanang dapit nga
nagwali
ang pulong. 5 Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa
Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. … 12 Apan sa diha
nga sila mituo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang
mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesukristo, ang
mga lalaki ug mga babaye gibunyagan. … 25 Busa sa diha nga sila
nakapamatuod ug nakasangyaw sa pulong sa Ginoo, sila mibalik
sa Jerusalem, nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa daghang mga
balangay sa mga Samarianhon. 26 Karon ang anghel sa Ginoo
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misulti kang Felipe … 40 Si Felipe hingkaplagan sa Azotus . Ug sa
iyang pag-agi didto, nagwali siya sa tanang mga lungsod hangtud
nga miabut siya sa Cesarea. ( Buhat 8:4 , 5, 12, 25, 26, 40 )
18

Iyang giwali kanila si Jesus ug ang pagkabanhaw. ( Buhat 17:18 )

30

Unya mipuyo si Pablo sa tibuok duha ka tuig sa iyang giabangan
nga balay, ug gidawat niya ang tanan nga miduol kaniya, 31 nga
nagawali sa gingharian sa Dios, ug nagatudlo sa mga butang
mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo uban ang bug-os nga
pagsalig, walay bisan kinsa nga nagdili kaniya. ( Buhat 28:30-31 )
Matikdi nga ang pagsangyaw naglakip kang Jesus UG sa gingharian.
Ikasubo, ang hustong pagsabot sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos
lagmit nga nawala gikan sa mga pagtulon-an sa Greco-Romanhong mga
simbahan.
Sa tinuud, aron matabangan kita nga mahimong bahin sa kana nga
gingharian, gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga tawo nga Iyang gipadala si
Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3:16-17) ug giluwas kita pinaagi
sa Iyang grasya (Efeso 2:8). Ug kana maoy bahin sa maayong balita (Mga
Buhat 20:24).
Ang Ebanghelyo sa Gingharian Mao ang Gikinahanglan sa Kalibutan,
Apan ...
Ang pagtrabaho alang sa kalinaw (Mateo 5:9) ug pagbuhat og maayo
maoy mapuslanon nga mga tumong (cf. Galacia 6:10). Apang, madamo
nga lider sang kalibutan, lakip ang relihioso nga mga lider, ang nagapati
nga ang internasyonal nga pagbuligay sang tawo ang magadala sing
paghidait kag kauswagan, kag indi ang Ginharian sang Dios. Ug samtang
sila adunay pipila ka temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang dili
molampos, ang uban sa ilang tawhanong mga paningkamot sa katapusan
magdala sa planetang Yuta ngadto sa punto nga kini makahimo sa
kinabuhi nga dili mapadayon kon si Jesus dili mobalik aron sa pagtukod sa
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Iyang Gingharian. Ang mga tawo nga nag-ayo sa yuta nga wala ang Dios
usa ka kawang ug bakak nga ebanghelyo (Salmo 127:1).
Daghan sa kalibutan ang naningkamot sa paghiusa sa usa ka semirelihiyoso nga Babylonian nga internasyonal nga plano aron ibutang sa
usa ka bag-ong kahikayan sa kalibutan sa ika-21 nga siglo . Kini usa ka
butang nga gisaway sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios sukad sa
pagsugod niini ug nagplano nga magpadayon sa pagsaway. Sukad nga
gilimbongan ni Satanas si Eva sa pagkahulog sa bersyon sa iyang
ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3), daghang
mga tawo ang mituo nga mas nahibalo sila kay sa Diyos kon unsay
makapahimo kanila ug sa kalibotan nga mas maayo.
Sumala sa Bibliya, magkinahanglan kinig kombinasyon sa usa ka lider sa
militar sa Uropa (gitawag nga Hari sa Amihanan, gitawag usab nga
Mananap sa Pinadayag 13:1-10) uban sa usa ka lider sa relihiyon (gitawag
ug mini nga propeta, gitawag usab nga THE kataposang Antikristo ug ang
duha ka sungay nga Mananap sa Pinadayag 13:11-17) gikan sa siyudad sa
pito ka bungtod (Pinadayag 17:9 , 18 ) aron dad-on ang usa ka 'Babilonia'
(Pinadayag 17 & 18) nga han-ay sa kalibotan. Bisan tuod ang katawhan
nagkinahanglan sa pagbalik ni Kristo ug sa pagtukod sa Iyang gingharian,
daghan sa kalibutan ang dili magtagad niini nga mensahe sa ika-21 nga siglo
—sila magpadayon sa pagtuo sa lain-laing mga bersyon sa bakak nga
ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat ug saksi.
Hinumdomi nga si Jesus mitudlo:
14

Ug kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok
kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya moabut
ang katapusan. ( Mateo 24:14 )
Matikdi nga ang ebanghelyo sa gingharian makaabot sa kalibotan isip
saksi, unya moabot ang kataposan.
Adunay daghang mga hinungdan niini.
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Ang usa mao nga ang Dios gusto nga ang kalibutan makadungog sa tinuod
nga ebanghelyo sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan (nga gipakita
nga magsugod sa Mateo 24:21). Busa, ang mensahe sa ebanghelyo usa ka
saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezekiel 3; Amos 3:7). Kini moresulta sa mas
daghang Gentil nga mga pagkakabig sa dili pa si Jesus mobalik (Roma
11:25) ug igo nga dili Gentil nga mga pagkakabig (Roma 9:27) sa dili pa si
Jesus mobalik.
Ang usa pa mao nga ang kinauyokan sa mensahe mahimong sukwahi sa
mga panan-aw sa mibangon nga Mananap, Hari sa Amihanang gahum,
kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo. Sila sa batakan
mosaad og kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot, apan kini modala
ngadto sa katapusan (Mateo 24:14) ug kalaglagan (cf. 1 Tesalonica 5:3).
Tungod sa mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan nga nalangkit niini
(2 Tesalonica 2:9), kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa bakak (2
Tesalonica 2:9-12) imbes sa mensahe sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto
nga pagkondenar sa milenyal nga Gingharian sa Dios sa mga Romano
Katoliko, Eastern Orthodox, Lutheran, ug uban pa, daghan ang sayop nga
moangkon nga ang mensahe sa milenyo nga ebanghelyo sa Gingharian sa
Dios mao ang bakak nga ebanghelyo nga nakig-uban sa Antikristo.
Ang matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia (Pinadayag 3: 7-13)
magmantala sa milenyal nga ebanghelyo sa gingharian ingon man usab sa
pagsulti sa kalibutan kung unsa ang buhaton sa pipila ka kalibutanon nga
mga lider (lakip ang Mananap ug Bakak nga Propeta).
Suportahan nila ang pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mapintas
nga Mananap, ang Hari sa Amihanang gahum, kauban ang Bakak nga
Propeta, ang katapusang Antikristo, sa katapusan molaglag (kauban ang
pipila sa ilang mga kaalyado) ang USA ug ang Anglo-nasyon sa United
Kingdom. , Canada, Australia, ug New Zealand (Daniel 11:39) ug nga sa dili
madugay ilang gub-on ang usa ka Arabiko/Islamikong kompederasyon
(Daniel 11:40-43), naglihok ingong mga instrumento sa mga demonyo
(Pinadayag 16:13-14), ug sa katapusan makig-away kang Jesu-Kristo sa
Iyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19:19-20). Ang matinumanong mga
Filadelfia (Pinadayag 3:7-13) magpahibalo nga ang milenyal nga
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gingharian moabot sa dili madugay. Kini lagmit makapatunghag daghang
pagkobre sa media ug makaamot sa katumanan sa Mateo 24:14. Kami sa
Nagpadayon nga Simbahan sa Dios nag-andam ug literatura (sa daghang
mga pinulongan), nagdugang sa mga website, ug naghimo sa ubang mga
lakang sa pag-andam alang sa 'mubo nga buluhaton' (cf. Roma 9:28) nga
modala ngadto sa determinasyon sa Dios nga ang Mateo 24: 14 igo nang
gitagana ingong saksi alang sa kataposang moabot.
Ang 'bakak nga ebanghelyo' nga nagmantala sa mga lider sa kalibutan
(lagmit usa ka 'bag-o' nga tipo sa labing taas nga lider sa Europe kauban
ang usa ka kompromiso nga papa nga moangkon nga usa ka porma sa
Katolisismo) dili gusto niana-dili nila gusto nga mahibal-an sa kalibutan
kung unsa gyud ang ilang buhaton. buhaton (ug dili gani motuo niini sa
ilang kaugalingon sa sinugdan, cf. Isaias 10:5-7). Sila ug/o ang ilang mga
tigpaluyo lagmit usab nga sayop nga magtudlo nga ang matinud-anon nga
mga taga-Philadelphia mosuporta sa usa ka ekstremistang doktrina
(milenarianismo) sa umaabot nga antikristo. Bisan unsa nga mga
pagkondenar nga ilang gihimo ug/o ilang mga sumusunod ngadto sa mga
matinud-anon sa Filadelfia ug sa Nagapadayon nga Simbahan sa Dios
magpahinabog paglutos (Daniel 11:29-35; Pinadayag 12:13-15). Kini usab
modala ngadto sa katapusan—ang pagsugod sa Dakong Kasakitan (Mateo
24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24:14-15; Daniel 11:31) ingon man usa ka
panahon sa panalipod alang sa matinud-anon nga Filadelfia Mga
Kristohanon (Pinadayag 3:10; 12:14-16).
Ang Mapintas nga Mananap ug Bakak nga Propeta mosulay ug puwersa,
ekonomikanhong pagpangilog, mga timailhan, bakak nga mga
katingalahan, pagpatay, ug uban pang mga pagpit-os (Pinadayag 13:1017; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2:9-10) aron makontrolar. . Ang mga
Kristohanon mangutana:
10

“Hangtod kanus-a, O Ginoo, balaan ug matuod, hangtod nga
imong hukman ug ipanimalos ang among dugo sa mga nagpuyo
sa yuta?” ( Pinadayag 6:10 )
Sa tanang katuigan, ang katawhan sa Diyos naghunahuna, “Unsa kadugay
hangtod sa pagbalik ni Jesus?”
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Samtang wala kita mahibalo sa adlaw o oras, kita nagpaabut nga si Jesus
mobalik (ug ang milenyal nga Gingharian sa Dios natukod) sa ika-21 nga
siglo
base sa daghang kasulatan (eg Mateo 24:4-34; Salmo 90:4; Oseas 6: 2;
Lucas 21:7-36; Hebreohanon 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonica
5:4), ang pipila ka bahin niini nakita na nato karon nga natuman.
Kung si Jesus dili mangilabot, ang kalibutan malaglag ang tanan nga
kinabuhi:
21

Kay unya aduna unyay dakung kasakitan, nga wala pa mahitabo
sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud niining panahona, ug dili
na gayud mahitabo. 22 Ug gawas kon kadtong mga adlawa pamubon, walay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili
pagapahamub-on kadtong mga adlawa. ( Mateo 24:21-22 )
29

Dihadiha human sa kasakitan niadtong mga adlawa ang adlaw
mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag; ang mga
bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit
mangatay-og. 30 Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo magpakita sa
langit, ug unya ang tanang mga banay sa yuta managsubo, ug sila
makakita sa Anak sa Tawo nga moanhi sa mga panganod sa langit
uban ang gahum ug dakung himaya. 31 Ug siya magapadala sa
iyang mga manolonda uban sa makusog nga tingog sa trumpeta,
ug ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka
hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. ( Mateo
24:29-31 )
Ang Gingharian sa Diyos mao ang gikinahanglan sa kalibotan.
Mga Ambassador para sa Gingharian
Unsa ang imong papel sa Gingharian?
Sa pagkakaron, kung tinuod ka nga Kristiyano, kinahanglan kang
mahimong ambassador niini. Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pablo:
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20

Busa karon, kami mga embahador alang kang Cristo, ingon nga
ang Dios nangamuyo pinaagi kanamo: kami nangamuyo kaninyo
alang kang Cristo, nga makig-uli kamo sa Dios. ( 2 Corinto 5:20 )
14

Busa, barug kamo, nga binaksan ang inyong hawak sa
kamatuoran, nga nagsul-ob sa panagang sa dughan sa
pagkamatarong, 15 ug gisul-ob ang inyong mga tiil sa pag-andam
sa ebanghelyo sa kalinaw; 16 Labaw sa tanan, gamita ang taming
sa pagtuo nga pinaagi niini kamo makahimo sa pagpalong sa
tanang nagdilaab nga mga pana sa daotan. 17 Ug kuhaa ang
helmet sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang
pulong sa Dios; 18 nga mag-ampo kanunay uban sa tanan nga pagampo ug pangamuyo diha sa Espiritu, ingon nga mabinantayon
ngadto niini nga katuyoan uban sa tanan nga paglahutay ug
pangamuyo alang sa tanan nga mga santos— 19 ug alang kanako,
nga ang pulong mahimo nga ihatag ngari kanako, nga Ako
makabuka sa akong ba-ba nga walay kahadlok sa pagpahibalo.
ang misteryo sa ebanghelyo, 20 nga tungod niini ako usa ka
embahador nga ginapos; aron niini makasulti ako nga maisugon,
ingon sa kinahanglan kong isulti. ( Efeso 6:14-20 )
Unsa ang usa ka embahador? Ang Merriam-Webster ngalan niining mga
mosunod:
1 : usa ka opisyal nga sinugo; ilabina : usa ka ahente sa
diplomatiko nga adunay pinakataas nga ranggo nga akreditado sa
usa ka langyaw nga gobyerno o soberano isip residente nga
representante sa iyang kaugalingong gobyerno o soberano o
gitudlo alang sa usa ka espesyal ug kasagaran temporaryo nga
diplomatikong buluhaton
2 a : usa ka awtorisado nga representante o mensahero
Kung ikaw usa ka tinuod nga Kristiyano, ikaw usa ka opisyal nga sinugo,
alang kang Kristo! Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pedro:
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9

Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong
pagkasacerdote, usa ka balaan nga nasud, iyang kaugalingong
espesyal nga katawhan, aron kamo makamantala sa mga
pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit
ngadto sa iyang katingalahang kahayag; 10 nga kaniadto dili usa ka
katawhan apan karon katawhan na sa Diyos, nga wala makadawat
ug kaluoy apan karon nakabaton ug kaluoy. ( 1 Pedro 2:9-10 )
Ingong mga Kristohanon, kita kinahanglang mahimong bahin sa usa ka
balaang nasod.
Unsang nasud karon ang balaan?
Aw, sa pagkatinuod walay bisan usa sa mga gingharian niining
kalibotana—apan sila sa kataposan mahimong bahin sa Gingharian ni
Kristo ( Pinadayag 11:15 ). Kini ang nasud sa Dios, ang Iyang Gingharian
nga balaan.
Ingong mga embahador, kita kasagarang dili makigbahin sa direktang
politika sa mga nasod niining kalibotana. Apan kinahanglang magkinabuhi
kita sa paagi sa kinabuhi sa Diyos karon (tan-awa usab ang libre nga libro
nga anaa sa www.ccog.org nga giulohan: Mga Kristohanon: Mga
Embahador alang sa Gingharian sa Diyos, Biblikanhong mga instruksiyon
sa pagkinabuhi ingong Kristohanon ). Sa pagbuhat sa ingon, mas makaton kita ngano nga ang mga paagi sa Dios labing maayo, aron sa Iyang
gingharian mahimo kitang mga hari ug mga pari ug maghari uban ni Kristo
sa yuta:
5

Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa
atong mga sala pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, 6 ug naghimo
kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa iyang Dios ug
Amahan, kaniya ang himaya ug ang kagamhanan hangtud sa
kahangturan. Amen. ( Pinadayag 1:5-6 )
10

Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga sacerdote sa among
Dios; Ug kita maghari dinhi sa yuta. ( Pinadayag 5:10 )
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Usa ka umaabot nga aspeto niana mao ang pagtudlo niadtong mga mortal
sa paglakaw diha sa mga dalan sa Dios:
19

Kay ang katawhan magapuyo sa Zion sa Jerusalem; dili na ka
mohilak . Siya magmaloloy-on kanimo sa tingog sa imong pagtuaw; Sa diha nga Siya makadungog niini, Siya motubag kanimo. 20
Ug bisan pa nga ang Ginoo magahatag kanimo sa tinapay sa
kagul-anan ug sa tubig sa kasakit, Apan ang imong mga
magtutudlo dili na mabalhin ngadto sa usa ka suok, Apan ang
imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. 21 Ang
imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo, nga
magaingon, "Kini mao ang dalan, lumakaw ka niini," Sa diha nga
ikaw moliko sa tuo nga kamot O bisan kanus-a ikaw moliko sa
wala. ( Isaias 30:19-21 )
Samtang kana usa ka panagna alang sa milenyal nga gingharian, niining
panahona ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:
12

... sa niini nga panahon kinahanglan nga kamo mahimong mga
magtutudlo (Hebreohanon 5:12)
15

Apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyong mga
kasingkasing: ug pag-andam kanunay sa pagtubag sa matag tawo
nga mangutana kaninyo sa rason sa paglaum nga anaa kaninyo
uban sa kaaghup ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).
Ang Bibliya nagpakita nga daghan sa mas matinumanong mga
Kristohanon, sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan, magtudlo sa
daghan:
33

Ug ang mga tawo nga nakasabut makatudlo sa daghan (Daniel
11:33).
Busa, ang pagkat-on, pagtubo sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), usa ka
butang nga angay natong buhaton karon. Kabahin sa imong tahas sa
Gingharian sa Dios mao ang pagkahimong makatudlo. Ug alang sa mas
67

matinud-anon, Filadelfia (Pinadayag 3:7-13), mga Kristohanon, kini
naglakip usab sa pagsuporta sa importante nga pagsaksi sa ebanghelyo sa
wala pa ang pagsugod sa milenyal nga gingharian (cf. Mateo 24:14).
Human matukod ang Gingharian sa Diyos, ang katawhan sa Diyos gamiton
sa pagtabang sa pagpasig-uli sa nadaot nga planeta:
12

Sila nga gikan sa taliwala ninyo magatukod sa karaang mga
dapit
nga
biniyaan
;
Imong patindogon ang mga patukoranan sa daghang mga
kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon nga Mag-aayo sa Nangaguba, Ang
Mag-uuli sa mga Dalan aron Pagapuy-an. ( Isaias 58:12 )
Busa, ang katawhan sa Diyos nga nagkinabuhi sa paagi sa Diyos niining
panahona makapasayon sa mga tawo sa pagpuyo sa mga siyudad (ug sa
ubang dapit) niining panahon sa pagpasig-uli. Ang kalibutan mahimong
usa ka mas maayo nga lugar. Kita kinahanglan nga mahimong mga
embahador ni Kristo karon, aron kita makaalagad usab sa Iyang
Gingharian.
Ang Tinuod nga Mensahe sa Ebanghelyo Makabag-o
Si Jesus miingon, “Kon kamo magpadayon sa Akong pulong, kamo tinuod
gayod nga Akong mga tinun-an. 32 Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug
ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:31-32). Ang
pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos
nagpagawas kanato gikan sa pagkalit-ag sa bakak nga mga paglaom
niining kalibotana. Maisugon natong suportahan ang usa ka plano nga
epektibo—ang plano sa Dios! Gilimbongan ni Satanas ang tibuok
kalibotan (Pinadayag 12:9) ug ang Gingharian sa Diyos mao ang tinuod
nga solusyon. Kinahanglan kitang mobarug ug mopasiugda sa kamatuoran
(cf. Juan 18:37).
Ang mensahe sa ebanghelyo labaw pa kay sa personal nga kaluwasan.
Ang maayong balita sa Gingharian sa Dios kinahanglang magbag-o sa usa
niining panahona:
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2

Ug ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kondili pag-usab
kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong
mapamatud-an kung unsa ang maayo ug dalawaton ug hingpit
nga kabubut-on sa Dios. ( Roma 12:2 )
Ang matuod nga mga Kristohanon nabag-o sa pag-alagad sa Diyos ug sa
uban:
22

Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa
inyong mga agalon sumala sa unod, dili sa pag-alagad sa mata ,
ingon nga mga tawo nga makapahimuot, kondili sa kinasingkasing
nga kasingkasing, nga mahadlokon sa Dios. 23 Ug bisan unsa ang
inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing, ingon nga
alang sa Ginoo ug dili sa mga tawo, 24 kay nahibalo kamo nga
gikan sa Ginoo magadawat kamo sa balus sa panulondon; kay
nagaalagad kamo sa Ginoong Cristo. ( Colosas 3:22-24 )
28

Busa, sanglit nakadawat man kita ug usa ka gingharian nga dili
matarug, managbaton kita ug grasya, nga pinaagi niini kita
makaalagad sa Dios nga nahamut-an uban ang pagtahud ug
diosnon nga kahadlok. ( Hebreohanon 12:28 )
Ang matuod nga mga Kristohanon nagkinabuhi nga lahi sa kalibotan.
Gidawat nato ang mga sukdanan sa Diyos nga labaw sa kalibotan kon
unsay husto ug sayop. Ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo
(Hebreohanon 10:38), kay gikinahanglan ang pagtuo aron magkinabuhi sa
paagi sa Diyos niining panahona. Ang mga Kristohanon giisip nga lahi
kaayo sa kalibotan nga ilang gipuy-an, nga ang ilang paagi sa pagkinabuhi
gitawag nga “ang Dalan” sa Bag-ong Tugon (Mga Buhat 9:2; 19:9; 24:14 ,
22 ). Ang kalibutan nagkinabuhi nga hakog, ubos sa pagmando ni Satanas,
sa gitawag nga “dalan ni Cain” (Judas 11).
Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka mensahe sa pagkamatarung,
kalipay, ug kalinaw (Roma 14:17). Ang matagnaong pulong, sa husto nga
pagsabot, makapahupay (cf. 1 Corinto 14:3; 1 Tesalonica 4:18), ilabi na sa
atong pagtan-aw sa kalibutan nahugno (cf. Lucas 21:8-36). Ang tinuod nga
Kristohanong paagi sa kinabuhi motultol sa espirituhanong kadagaya ug
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pisikal nga mga panalangin (Marcos 10:29-30). Kini maoy bahin kon
nganong ang mga nagpuyo niini nakasabot nga ang kalibotan
nagkinahanglan sa Gingharian sa Diyos. Ang mga Kristohanon maoy mga
embahador sa Gingharian sa Diyos.
Ang mga Kristohanon nagbutang sa atong paglaum diha sa espirituhanon,
dili sa pisikal, bisan tuod kita nagpuyo sa pisikal nga kalibutan (Roma 8:58). Kita adunay “paglaum sa ebanghelyo” (Colosas 1:23). Kini maoy usa ka
butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga daghang nagangkong Jesus karon ang wala gayod makasabot.
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6. Ang Greco-Roman nga mga simbahan
nagtudlo nga ang Gingharian Importante, Apan…
Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtuo nga sila nagtudlo sa mga
aspeto sa Gingharian sa Diyos, apan adunay problema sa tinuod nga
pagsabot kon unsa kini. Pananglitan, ang The Catholic Encyclopedia
nagtudlo niini bahin sa gingharian:
ni Kristo … Sa matag yugto sa Iyang pagtudlo ang pag-abot niini
nga gingharian, ang nagkalain-laing aspeto niini, ang tukma nga
kahulogan niini, ang paagi diin kini makab-ot, nahimong
sukaranan sa Iyang mga diskurso, mao nga ang Iyang diskurso
gitawag og “ang ebanghelyo. sa gingharian”...nagsugod sila sa
pagsulti sa Simbahan isip “ang gingharian sa Dios”; cf. Col., I, 13; I
Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ug uban pa ...nagpasabot kini sa
Simbahan ingon nga Balaang institusyon ... (Pope H. Kingdom of
God. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910).
Bisan tuod nga ang ibabaw nagpunting sa “Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I,
6, 9; v, 10,” kon imong pangitaon kini, imong makita nga walay usa niana
nga mga bersikulo ang nagsulti og bisan unsa mahitungod sa Simbahan
nga mao ang Gingharian sa Dios. Nagtudlo sila nga ang mga magtutuo
mahimong bahin sa Gingharian sa Diyos o nga kini ang gingharian ni Jesus.
Ang Bibliya nagpasidaan nga daghan ang mag-usab sa ebanghelyo o
mobalik ngadto sa lain, nga dili tinuod (Galacia 1:3-9). Ikasubo, lainlain
ang naghimo niana.
Si Jesus mitudlo, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.
Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako ” (Juan 14:6). Si
Pedro mitudlo kang , “Ni adunay kaluwasan diha kang bisan kinsa, kay
walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa mga tawo nga
pinaagi niini kita maluwas” (Mga Buhat 4:12). Si Pedro misulti sa mga
Judeo nga ang tanan kinahanglan adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsol
ug pagdawat ni Jesus aron maluwas (Mga Buhat 2:38).
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Sukwahi niini, si Pope Francis nagtudlo nga ang mga ateyista, kung wala si
Jesus, maluwas pinaagi sa maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga
ang mga Judio mahimong maluwas nga walay pagdawat kang Jesus!
Dugang pa, siya ug ang pipila ka mga Greco-Romano daw naghunahuna
usab nga ang usa ka dili-biblikal nga bersyon sa 'Maria' usa ka yawe sa
ebanghelyo ingon man usa ka yawe sa ecumenical ug interfaith nga
panaghiusa. Ikasubo, sila ug ang uban wala makasabut sa importansya ni
Jesus UG sa tinuod nga Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios. Daghan ang
nagpasiugda ug bakak nga mga ebanghelyo.
Daghan ang gustong molakaw pinaagi sa panan-aw ug magbaton ug
pagtuo sa kalibotan. Ang Bag-ong Tugon nagtudlo nga ang mga
Kristohanon kinahanglan nga motan-aw sa ibabaw:
2

Ibutang ang imong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga
butang sa yuta. ( Colosas 3:2 )
7

Kay nagalakat kita paagi sa pagtuo, indi paagi sa panulok. ( 2
Corinto 5:7 )
Bisan pa, si Papa Pius XI sa batakan nagtudlo sa paglakaw pinaagi sa iyang
pagtan-aw sa iyang simbahan:
...ang Simbahang Katoliko...mao ang gingharian ni Kristo dinhi sa
yuta. ( Encyclical ni Pius Quas Primas ).
Ang CatholicBible101 nga website nag-ingon, “ ang Gingharian sa Diyos
gitukod sa yuta ni Jesu-Kristo sa tuig 33 AD, sa porma sa Iyang Simbahan,
nga gipangulohan ni Pedro...ang Katolikong Simbahan.” Apan ang
milenyal nga Gingharian sa Dios wala dinhi ni ang Simbahan sa Roma,
apan kini ania sa yuta. Bisan og ang tinuod nga Simbahan sa Dios adunay
“mga yawe sa gingharian” (Mateo 16:19), kadtong nag-angkon nga ang
simbahan mao ang gingharian “nagkuha sa yawe sa kahibalo” (Lucas
11:52).
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Ang Simbahan sa Roma kusganong nagtudlo batok sa umaabot nga yutanon nga milenyal nga Gingharian sa Diyos nga kini mao lamang ang
"doktrina sa Antikristo" nga gilista sa opisyal nga Catechism of the
Catholic Church :
limbong sa Antikristo nagsugod na sa pagporma sa kalibutan sa
matag higayon nga ang pag-angkon gihimo aron maamgohan
sulod sa kasaysayan ang mesiyanikong paglaom nga matuman
lamang lapas sa kasaysayan pinaagi sa eschatological nga
paghukom. Gisalikway sa Simbahan bisan ang giusab nga mga
porma niining pagpalsipikar sa gingharian nga ipailalom sa ngalan
sa millenarianismo… (Katekismo sa Simbahang Katoliko.
Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY
1995, p. 194)
Ikasubo, kadtong mouyon niana adunay dagkong mga problema sa
pagmantala sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos sa kataposan. Ang uban
mokuha
makalilisang nga mga lakang batok niadtong nagmantala niini (Daniel
7:25; 11:30-36). Apan, tingali maghunahuna ka, dili ba ang tanan nga nagangkon nga si Jesus ingon Ginoo maanaa sa gingharian? Dili, dili sila.
Matikdi ang giingon ni Jesus:
21

“Dili ang tanan nga nagaingon kanako , 'Ginoo, Ginoo,'
makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa
kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. 22 Daghan ang
moingon kanako niadtong adlawa, 'Ginoo, Ginoo, wala ba kami
managna sa imong ngalan, naghingilin sa mga yawa sa imong
ngalan, ug nagbuhat ug daghang mga katingalahan sa imong
ngalan?' 23 Ug unya igaingon ko kanila, 'Wala ako makaila kaninyo;
pahawa gikan Kanako , kamo nga nagabuhat ug kalapasan!' (
Mateo 7:21-23 )
Si Apostol Pablo nakamatikod nga ang “misteryo sa pagkamalapason”
“nagalihok na” (2 Mga Taga-Tesalonica 2:7) sa iyang panahon. Kini nga
kalapasan nalangkit usab sa usa ka butang nga gipasidaan sa Bibliya batok
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sa kataposang mga panahon nga gitawag ug “Misteryo, Dakong
Babilonya” (Pinadayag 17:3-5).
Ang “misteryo sa pagkamalapason” nalangkit sa nag-angkon nga mga
Kristohanon nga nagtuo nga dili nila kinahanglan nga tumanon ang
Napulo ka Sugo sa Diyos, ug uban pa ug/o adunay daghan kaayong
madawat nga eksepsiyon niini ug/o adunay madawat nga mga porma sa
penitensiya aron sa paglapas sa balaod sa Diyos. balaod, busa samtang
sila naghunahuna nga sila adunay usa ka porma sa balaod sa Diyos, sila
wala maghupot ug usa ka matang sa Kristiyanismo nga giila ni Jesus o sa
Iyang mga apostoles nga lehitimo.
Ang Greco-Roman sama sa mga Pariseo nga naglapas sa mga sugo sa
Dios, apan nag-angkon nga ang ilang mga tradisyon naghimo niini nga
madawat—gisaway ni Jesus ang maong paagi (Mateo 15:3-9)! Gipasidanan usab ni Isaias nga ang mga tawo nga nag-angkon nga iya sa Dios
mosukol batok sa Iyang balaod (Isaias 30:9). Kining malapason sa balaod
nga pagrebelde usa ka butang nga atong, ikasubo, makita kini hangtod
karon.
Ang laing "misteryo" mopatim-aw nga ang Simbahan sa Roma daw
nagtuo nga ang militaristikong ekumenikal ug interfaith nga mga agenda
niini motultol ngadto sa kalinaw ug dili-biblikal nga bersiyon sa Gingharian
sa Diyos dinhi sa yuta. Ang Kasulatan nagpasidaan batok sa umaabot nga
ekumenikal nga panaghiusa nga gitudlo niini, sulod sa pipila ka tuig,
magmalampuson (pahinumdom: ang New Jerusalem Bible , usa ka hubad
nga giaprobahan sa Katoliko, gipakita):
4

Naghapa sila sa atubangan sang dragon, kay ginhatagan niya ang
sapat sang iya awtoridad; ug sila mihapa sa atubangan sa
mananap nga mapintas, nga nagaingon: Kinsa ba ang ikatandi sa
mananap nga mapintas? Kinsay makabatok niini?' 5 Ang mananap
gitugotan sa pagsulti sa iyang mga pagpasigarbo ug mga
pagpasipala ug sa paglihok sulod sa kap-atan ug duha ka bulan; 6
Ug gibungat niini ang mga pasipala batok sa Dios, batok sa iyang
ngalan, sa iyang langitnong Tolda, ug sa tanan nga nanagpuyo
didto. 7 Gitugotan kini sa pagpakiggubat batok sa mga santos ug
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pagbuntog kanila, ug gihatagan ug gahom ibabaw sa matag
kaliwat, katawhan, pinulongan ug nasod; 8 ug ang tanang tawo sa
kalibotan mosimba niini, nga mao, ang matag usa kansang ngalan
wala mahisulat sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan diha sa
basahon sa kinabuhi sa halad nga Kordero. 9 Si bisan kinsa nga
makadungog, pamati: 10 Kadtong alang sa pagkabihag ngadto sa
pagkabihag; kadtong alang sa kamatayon pinaagi sa espada
ngadto sa kamatayon pinaagi sa espada. Mao nga ang mga santos
kinahanglan adunay paglahutay ug pagtuo. ( Pinadayag 13:4-10 ,
NJB )
Ang Bibliya nagpasidaan batok sa kataposang panahon nga panaghiusa sa
Babilonya:
1

Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong nag-abot sa
paghambal sa akon, kag nagsiling, ‘Dali diri kag ipakita ko sa imo
ang silot sang daku nga makihilawason nga nagalingkod sa trono
sa higad sang bugana nga tubig, 2 nga kaupod niya ang tanan nga
hari sang duta. nagpakighilawas, ug nagpahubog sa tanang
katawhan sa kalibotan sa bino sa iyang pagpanapaw.' 3 Iya akong
gidala sa espiritu ngadto sa usa ka desyerto, ug didto nakita ko
ang usa ka babaye nga nagsakay sa mapula nga mananap nga
may pito ka ulo ug napulo ka sungay ug may mga titulo nga
mapasipalahon nga nasulat sa tibuok niini. 4 Ang babaye nagsulob ug purpura ug eskarlata ug naggilakgilak sa bulawan ug mga
alahas ug mga perlas, ug nagkupot siya ug bulawan nga kopa sa
bino nga napuno sa dulumtanan nga hugaw sa iyang
pagpakighilawas; 5 sa iyang agtang nahisulat ang usa ka ngalan,
usa ka misteryosong ngalan: 'Babilonia nga Bantogan, ang
inahan sa tanang pampam ug sa tanang mahugawng buhat sa
yuta .' 6 Nakita ko nga siya hubog, nahubog sa dugo sa mga
santos, ug sa dugo sa mga martir ni Jesus; ug sa dihang nakita ko
siya, ako hingpit nga nalibog. ( Pinadayag 17:1-6 , NJB )
9

'Kini nagkinahanglag pagkamaalamon. Ang pito ka ulo mao ang
pito ka bungtod , nga gilingkoran sa babaye . . . 18 Ang babaye nga
imong nakita mao ang dakong siyudad nga may awtoridad
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ibabaw sa tanang mga magmamando sa yuta.' ( Pinadayag 17:9 ,
18 , NJB )
1

Tapus niini, nakita ko ang laing manolonda nga nanaug gikan sa
langit, nga may dakung pagbulot-an nga gihatag kaniya; ang yuta
misidlak sa iyang himaya. 2 Sa kinakusgan sa iyang tingog siya
misinggit, ‘Ang Babilonya napukan na, ang Dakong Babilonya
napukan na, ug nahimong puloy-anan sa mga yawa ug puloy-anan
sa matag daotang espiritu ug hugaw, dulumtanan nga langgam. 3
Ang tanang mga nasud nakainum ug halalum sa vino sa iyang
pagpakighilawas; ang tagsatagsa ka hari sa yuta nakighilawas
uban kaniya, ug ang tagsatagsa ka magpapatigayon nadato
tungod sa iyang pagpatuyang. 4 Ang laing tingog misulti gikan sa
langit; Nadungog ko kini nga nag-ingon, ' Gumula kamo, akong
katawhan, palayo gikan kaniya, aron dili kamo makaambit sa
iyang mga krimen ug makabaton ug samang mga hampak nga
pagadad-on . 5 Ang iya mga sala naglab-ot sa langit, kag
ginahunahuna sang Dios ang iya mga sala: trataron sia subong
sang iya pagtratar sa iban. 6 Kinahanglang doblehon siya sa
kantidad nga iyang gipangayo. Kinahanglan nga siya adunay usa
ka doble nga kusog nga kopa sa iyang kaugalingon nga sagol. 7
Ang matag usa sa iyang mga pagpasigarbo ug paghudyaka
kinahanglang tugbangan sa usa ka pagsakit o kasakit. Ako
naglingkod sa trono ingon nga rayna, siya naghunahuna; Dili ako
balo ug dili gayod makahibalo sa pagbangotan. 8 Tungod niana, sa
usa ka adlaw, ang mga hampak modangat kaniya: sakit ug
pagbangotan ug gutom. Masunog siya hangtod sa yuta. Ang
Ginoong Dios nga naghukom kaniya gamhanan.' 9 'Adunay
pagbangotan ug paghilak alang kaniya tungod sa mga hari sa yuta
nga nagpakighilawas uban kaniya ug nakighilawas uban kaniya.
Ilang nakita ang aso samtang siya nagdilaab, (Pinadayag 18:1-9,
NJB)
Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa umaabot nga Babilonya ug
nagpakita nga ang hustong panaghiusa dili mahitabo hangtod sa pagbalik
ni Jesus:
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10

Pagbantay! Pagbantay! Kalagiw gikan sa yuta sa amihanan -nag-ingon si Yahweh - kay gipatibulaag ko kamo ngadto sa upat
ka hangin sa langit -- nag-ingon si Yahweh. 11 Pagbantay!
Kumalagiw ka, Zion, nga karon nagpuyo uban sa anak nga
babaye sa Babilonia!
12

Kay si Yahweh nga Labing Gamhanan nag-ingon niini, sukad nga
gisugo sa Himaya
kanako , mahitungod sa mga nasod nga nanglungkab kanimo,
'Bisan kinsa nga makahikap kanimo makahikap sa kalimutaw sa
akong mata. 13 Karon tan-awa, iwarawara ko ang akong kamot sa
ibabaw nila ug sila pagatulison niadtong ilang giulipon.' Unya
mahibaloan ninyo nga si Yahweh nga Labing Gamhanan ang
nagpadala kanako! 14 Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa
Sion, kay ania na ako aron mopuyo uban nimo—miingon si
Yahweh! 15 Ug nianang adlawa daghang mga nasod ang makabig
ngadto kang Yahweh. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila
magapuyo uban kanimo. Unya mahibaloan ninyo nga gipadala
ako ni Yahweh nga Labing Gamhanan nganha kaninyo! 16 Panagiyahon ni Yahweh ang Juda, ang iyang bahin sa Balaan nga Yuta,
ug himoon pag-usab ang Jerusalem nga iyang pilion. (Zacarias
2:10-16, NJB; matikdi sa KJV /NKJV nga mga bersiyon ang mga
bersikulo gilista ingon Zacarias 2:6-12)
Ang ekumenikal ug interfaith nga mga kalihokan nga gipasiugda sa United
Nations, Vatican, daghang Protestante, ug Eastern Orthodox nga mga
lider tin-awng gikondenar sa Bibliya ug dili angayng dasigon. Gipasidan-an
ni Jesus ang mga nag- angkon nga nagsunod Kaniya kinsa
“makapahisalaag sa daghan” (Mateo 24:4–5). Daghang ekumenismo ang
nalangkit sa “puti nga mangangabayo” sa Pinadayag 6:1-2 (nga DILI si
Jesus) ug ang bigaon sa Pinadayag 17.
Sama ni Zacarias, si Apostol Pablo mitudlo usab nga ang tinuod nga
panaghiusa sa pagtuo dili mahitabo hangtud human sa pagbalik ni Jesus:
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hangtod nga kitang tanan makaabot sa panaghiusa sa pagtuo ug
kahibalo sa Anak sa Diyos ug maporma ang hingpit nga Tawo,
hingpit nga hamtong uban ang kahupnganan ni Kristo mismo. (
Efeso 4:13 , NJB )
Kadtong nagtuo nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa ang pagbalik
ni Jesus nasayop. Sa tinuud, sa pagbalik ni Jesus, kinahanglan Niyang gubon ang panaghiusa sa mga nasud nga maghiusa batok Kaniya:
11:15

Unya ang ikapitong manolunda mihuyop sa iyang trumpeta,
ug nadungog ang mga tingog nga nagsinggit didto sa langit, nga
nag-ingon, 'Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa
atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtud sa
kahangturan.' 16 Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga
naglingkod sa trono sa atubangan sa Dios, mihapa ug mihikap sa
yuta uban sa ilang mga agtang nga nagasimba sa Dios 17 uban
niining mga pulonga, ‘Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo nga
Makagagahum sa tanan, Siya nga mao karon, Siya nga mao ang
kaniadto, kay nga nagbaton sa imong dakong gahom ug nagsugod
sa imong paghari. 18 Ang mga nasud nangagubot ug karon miabut
na ang panahon sa imong pagpanimalus, ug alang sa mga patay
nga pagahukman, ug alang sa imong mga alagad nga mga
manalagna, alang sa mga balaan ug alang kanila nga nahadlok sa
imong ngalan, gagmay ug dagku, nga pagagantihan. . Miabot na
ang panahon sa paglaglag niadtong naglaglag sa yuta.' (
Pinadayag 11:15-18 , NJB )
19:6

Ug nadungog ko ang daw mga tingog sa usa ka dakung panon,
sama sa dahunog sa dagat o sa dakung dahunog sa dalugdog, nga
nanag-ingon, 'Alleluia! Ang paghari sa Ginoo nga atong Dios nga
Labing Gamhanan nagsugod na; . . . 19 Unya nakita ko ang
mananap, uban ang tanang mga hari sa yuta ug ang ilang mga
kasundalohan, nga nagtigom aron sa pagpakig-away sa Nagasakay
ug sa iyang kasundalohan. 20 Apan ang mapintas nga mananap
nadakpan, uban sa mini nga manalagna nga nagbuhat ug mga
milagro alang sa mananap nga mapintas ug pinaagi kanila
naglimbong niadtong midawat sa pagpamarka sa marka sa
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mananap ug niadtong misimba sa iyang estatuwa. Kining duha
gitambog nga buhi ngadto sa nagdilaab nga linaw sa nagdilaab
nga asupre . 21 Ang tanan nga nahibilin gipamatay pinaagi sa
espada sa Magkakabayo, nga migula sa iyang baba, ug ang tanang
kalanggaman nangabusog sa ilang kaugalingon sa ilang unod. . .
20:4
Unya nakita ko ang mga trono, diin sila nanaglingkod, ug diha
kanila gihatag ang gahum sa paghatag ug paghukom. Nakita ko
ang mga kalag sa tanan nga gipunggotan sa ulo tungod sa ilang
pagsaksi alang kang Jesus ug tungod sa pagwali sa pulong sa Dios,
ug kadtong nagdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang estatwa
ug dili modawat sa marka sa ilang mga agtang o mga kamot; sila
nangabuhi, ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka
tuig. ( Pinadayag 19:6 , 19-21 ; 20:4 , NJB )
Matikdi nga kinahanglang laglagon ni Jesus ang mga kasundalohan sa
kalibotan nga nahiusa batok Kaniya. Unya Siya ug ang mga santos
maghari. Kana mao ang panahon nga adunay tukma nga panaghiusa sa
pagtuo. Ikasubo, daghan ang maminaw sa mini nga mga ministro nga daw
maayo, apan dili, sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo (2 Corinto 11:1415). Kon mas daghan ang tinuod nga nakasabut sa Bibliya ug sa
ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos gamay ra ang makig-away batok kang
Jesus.

80

81

7.

Nganong ang Gingharian sa Diyos?

Bisan tuod ang mga tawo ganahan nga maghunahuna nga kita maalamon
kaayo, adunay mga limitasyon sa atong pagsabot, apan ang “pagsabut sa
Dios walay kinutuban” (Salmo 147:5).
Mao nga kinahanglan ang pagpangilabot sa Diyos aron ayohon kini nga
planeta.
Samtang daghan ang nagtuo sa Diyos, ang kadaghanan sa mga tawo dili
gusto nga magkinabuhi sumala sa Iyang gimando. Matikdi ang mosunod:
8

Gipakita niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa
ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo kondili ang pagbuhat sa
matarong, Ang paghigugma sa kaluoy, Ug ang paglakaw nga
mapaubsanon uban sa imong Diyos? ( Miqueas 6:8 )
Ang paglakat nga mapainubuson upod sa Dios indi isa ka butang nga
handa gid nga himuon sang tawo. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva
(Genesis 3:1-6), ang mga tawo mipili sa pagsalig sa ilang kaugalingon ug sa
ilang mga prayoridad, labaw sa Dios, bisan pa sa Iyang mga sugo (Exodo
20:3-17).
Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo:
5

Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw
pagsalig sa imong kaugalingong salabutan; 6 Sa tanan nimong mga
dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan. 7
Ayaw pagmaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki
ang Ginoo ug likayi ang daotan. ( Proverbio 3:5-7 )
Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili gayod mosalig sa Diyos sa
bug-os nilang kasingkasing o maghulat Kaniya sa pagtultol sa ilang mga
lakang. Daghan ang nag-ingon nga ilang buhaton kung unsa ang gusto sa
Diyos, apan wala kini buhata. Ang katawhan nalimbongan ni Satanas
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(Pinadayag 12:9) ug nahulog alang sa mga kailibgon sa kalibutan ug sa
'garbo sa kinabuhi' (1 Juan 2:16).
Busa, daghan ang nakamugna sa ilang kaugalingong relihiyoso nga mga
tradisyon ug sekular nga mga gobyerno, tungod kay sila naghunahuna nga
sila labing nahibalo. Apan, sila wala (cf. Jeremias 10:23) ni ang labing
tinuod nga maghinulsol.
Mao nga ang katawhan nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo
24:21-22).
Tagda ang mga Kabulahanan
Usa sa labing nahibal- an nga serye sa mga pahayag nga gihatag ni Jesus
mao ang mga kabulahanan, nga Iyang gihatag sa Iyang Wali sa Bukid sa
mga Olibo.
Matikdi ang pipila sa Iyang gisulti:
3

“Bulahan ang mga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa
langit. 4 Bulahan ang mga nagbangotan, kay sila pagalipayon. 5
Bulahan ang mga maaghop, kay sila makapanunod sa yuta. 6
Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay sila
pagabusgon. 7 Bulahan ang mga maluluy-on, kay sila makadawat
ug kaluoy. 8 Bulahan ang mga putli ug kasingkasing, Kay sila
makakita sa Dios. 9 Bulahan ang mga makigdaiton, kay sila
pagatawgon nga mga anak sa Dios. 10 Bulahan ang mga ginalutos
tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit. (
Mateo 5:3-10 )
Anaa kini sa Gingharian sa Dios (cf. Marcos 4:30-31), nga sagad gitawag
nga Gingharian sa langit ni Mateo (cf. Mateo 13:31), diin kini nga mga
bulahan nga mga saad matuman. Diha sa Gingharian sa Diyos nga ang
saad matuman alang sa mga maaghop nga makapanunod sa yuta ug sa
mga putli nga makakita sa Diyos. Magpaabot sa maayong balita sa mga
panalangin sa Gingharian sa Diyos!
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Ang mga Dalan sa Diyos Husto
Ang kamatuoran mao nga ang Dios gugma (1 Juan 4: 8,16 ) ug DILI hakog
ang Dios. Ang mga balaod sa Dios nagpakita sa gugma ngadto sa Dios ug
sa atong silingan (Marcos 12:29-31; Santiago 2:8-11). Ang mga paagi sa
kalibutan hakog ug matapos sa kamatayon (Roma 8:6).
Matikdi nga ang Bibliya nagpakita nga ang tinuod nga mga Kristohanon
nagtuman sa mga sugo:
1

Bisan kinsa nga motoo nga si Jesus mao ang Cristo, gipanganak
sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma kaniya nga nanganak
nahigugma usab kaniya nga gipanganak niya. 2 Pinaagi niini
mahibaloan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Diyos, sa
dihang nahigugma kita sa Diyos ug nagtuman sa iyang mga sugo. 3
Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang
mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo
dili mabug-at. ( 1 Juan 5:1-3 )
Ang tanan nga “mga sugo sa Dios mga pagkamatarong” (Salmo 119:172).
Ang iyang mga dalan putli (1 Tito 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa
lain-laing mga matang sa "pagkamalapason" ug wala makaamgo nga si
Jesus WALA mianhi aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta,
kondili aron sa pagtuman niini (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa
ilang tinuod nga kahulogan ug pagpalapad niini labaw pa sa unsa ang
daghan. hunahuna (eg Mateo 5:21-28). Si Jesus mitudlo nga “ bisan kinsa
nga magabuhat ug magatudlo kanila, siya pagatawgon nga daku sa
gingharian sa langit” (Mateo 5:19) (ang mga termino nga 'Gingharian sa
Dios' ug 'gingharian sa langit' mahimong ibaylo).
Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago
2:17). Daghan ang nag-angkon nga nagsunod kang Jesus, apan dili tinuod
nga motuo sa Iyang mga pagtulon-an (Mateo 7:21-23) ug dili mosundog
Kaniya sa angay nilang buhaton (cf. 1 Corinto 11:1). “Ang sala mao ang
paglapas sa balaod” (1 Juan 3:4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23).
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Apan, ang Bibliya nagpakita nga ang kaluoy modaog batok sa paghukom
(Santiago 2:13) kay ang Diyos tinuod nga adunay plano alang sa tanan (cf.
Lucas 3:6).
Ang mga solusyon sa tawo, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili molihok. Sa
milenyal nga gingharian, si Jesus magmando uban sa “usa ka gunitanan
nga puthaw” (Pinadayag 19:15), ug ang maayo mopatigbabaw samtang
ang mga tawo magkinabuhi sa paagi sa Dios. TANANG problema sa
kalibotan naglungtad tungod kay ang mga katilingban niining kalibotana
nagdumili sa pagsunod sa Diyos ug sa Iyang balaod . Ang kasaysayan
nagpakita nga ang katawhan dili makahimo sa pagsulbad sa mga
problema sa katilingban:
6

Kay ang paghunahuna sa lawasnon mao ang kamatayon, apan
ang paghunahuna sa espirituhanon mao ang kinabuhi ug kalinaw.
7
Kay ang unodnon nga hunahuna maoy pagpakig-away batok sa
Dios; kay kini dili ubos sa balaod sa Dios, ni sa pagkatinuod
mahimo. 8 Busa, ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa
Dios. ( Roma 8:6-8 )
Ang mga Kristohanon kinahanglan nga mag-focus sa espirituhanon, ug
gihatagan sa Espiritu sa Dios sa pagbuhat sa ingon niini nga panahon
(Roma 8:9), bisan pa sa atong personal nga mga kahuyang:
26

Kay nakita ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili
daghan ang maalamon sumala sa unod, dili daghan ang
gamhanan, dili daghan ang mga halangdon, ang gitawag. 27 Apan
gipili sa Dios ang mga binuang sa kalibutan aron pakaulawan ang
mga manggialamon, ug gipili sa Dios ang mahuyang nga mga
butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga butang nga
gamhanan; 28 Ug ang ubos nga mga butang sa kalibutan ug ang
mga butang nga ginatamay gipili sa Dios, ug ang mga butang nga
wala, aron sa pagwagtang sa mga butang nga anaa, 29 aron walay
unod nga magahimaya sa iyang atubangan. 30 Apan gikan kaniya
kamo anaa kang Cristo Jesus, nga nahimong kaalam alang kanato
gikan sa Dios—ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagtubos —
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aron, ingon sa nahisulat na, “Siya nga magahimaya, pahimayaa
siya diha sa Ginoo.” ( 1 Corinto 1:26-31 )
Ang mga Kristohanon kinahanglang maghimaya sa plano sa Diyos! Kita
naglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Corinto 5:7), nagtan-aw sa itaas
(Colosas 3:2) diha sa pagtuo (Hebreohanon 11:6). Kita mapanalanginan
tungod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14).
Nganong ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?
Ang mga Protestante lagmit mobati nga sa dihang ilang gidawat si Jesus
ingon nga manluluwas, nga ilang gipangita ang Gingharian sa Diyos. Ang
mga Katoliko nagtuo nga kadtong nabunyagan, bisan sa mga masuso pa,
misulod sa ilang simbahan isip gingharian. Ang mga Katoliko ug ang
Eastern Orthodox lagmit maghunahuna nga pinaagi sa mga sakramento,
ug uban pa, sila nangita sa gingharian sa Dios. Samtang ang mga
Kristohanon kinahanglang magpabawtismo, ang Greco-RomanProtestante lagmit motan-aw sa kalibotan aron masulbad ang mga
problema sa katawhan. Sila lagmit adunay yutan-on nga-focus (cf. Roma
8:6-8).
Ang pagpangita pag-una sa Gingharian sa Dios (Mateo 6:33) maoy usa ka
tibuok kinabuhi nga tumong alang sa mga Kristohanon. Usa ka tumong,
dili ang pagtan-aw sa kalibutan alang sa mga solusyon, kondili sa Dios ug
sa Iyang mga paagi. Ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos
makapausab sa atong kinabuhi.
Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus,
pero naamgohan ba nimo nga nagpasabot kana nga ang tinuod nga mga
Kristohanon magmando gayod sa mga siyudad? Si Jesus mitudlo:
12

“Usa ka halangdon nga tawo miadto sa usa ka layong nasod
aron sa pagdawat alang sa iyang kaugalingon ug usa ka gingharian
ug sa pagbalik. 13 Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga
ulipon, ug gihatagan sila ug napulo ka mina, ug miingon kanila:
Magpatigayon kamo hangtud nga ako moabut. 14 Apan ang iyang
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mga katagilungsod nagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka
delegado sunod kaniya, nga nagaingon: Dili kami buot nga kining
tawohana magahari kanamo.
15

“Ug mao nga sa iyang pagbalik, nakadawat sa

gingharian , unya iyang gisugo kining mga sulugoon, nga iyang
gihatagan ug kuwarta, nga tawgon ngadto kaniya, aron iyang
mahibaloan kon pila ang nakuha sa matag tawo pinaagi sa
patigayon. 16 Unya miabut ang nahauna, nga nagaingon,
Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug napulo ka mina. 17
Ug siya miingon kaniya: Maayong pagkabuhat, maayong ulipon;
tungod kay nagmatinumanon ka sa gamay kaayo, adunay
awtoridad sa napulo ka lungsod.' 18 Ug ang ikaduha miabut, nga
nagaingon: Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug lima ka
mina. 19 Sa samang paagi siya miingon kaniya, 'Ikaw usab labaw sa
lima ka siyudad.' ( Lucas 19:12-19 )
Pagmatinud-anon sa gamay nga naa nimo karon. Ang mga Kristohanon
adunay kahigayonan sa pagmando sa tinuod nga mga siyudad, sa usa ka
tinuod nga gingharian. Si Jesus usab miingon, “Ang akong ganti ania
Kanako , sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang buhat” (Pinadayag
22:12). Ang Dios adunay plano (Job 14:15) ug dapit (Juan 14:2) alang
niadtong tinuod nga motubag Kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang
Gingharian sa Diyos tinuod ug mahimo kang bahin niini!
Sa pagsugod sa 2016, ang journal Science adunay usa ka artikulo nga
giulohan og "The power of crowds" nga nagpakita nga ang artificial
intelligence ug crowdsourcing makasulbad sa "daotan nga mga problema'
nga giatubang sa katawhan. Bisan pa niana, ang artikulo napakyas sa
pagsabot kon unsa ang pagkadaotan, ilabina kon unsaon kini pagsulbad.
Ang pagtinabangay, gawas sa pagsunod sa tinuod nga mga paagi sa Dios,
sama sa gitakdang mapakyas sa ika-21 nga siglo sama sa pagbalik human sa
Dakong Lunop sa dihang ang katawhan nagtinabangay sa pagtukod sa
napakyas nga Tore sa Babel (Genesis 11:1-9).
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Ang mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan
pa sa gipaabot nga temporal nga ganansya, eg Daniel 9:27a; 1 Tesalonica
5:3), dili masulbad sa mga tawo—kinahanglan nato ang kalinaw sa
Gingharian sa Dios (Roma 14: 17).
Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot
nga kadaugan, dili masulbad (cf. Ezekiel 21:12) sa mga nalimbongan sa
United Nations (cf. Pinadayag 12:9)—kinahanglan nato ang kalipay ug
kahupayan sa Gingharian sa Dios.
Ang mga problema sa kinaiyahan DILI masulbad pinaagi sa internasyonal
nga kooperasyon, tungod kay ang mga nasud sa kalibutan motabang sa
paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan kini masulbad sa Gingharian sa
Dios.
Ang mga isyu sa sekswal nga imoralidad, aborsyon, ug pagbaligya sa mga
bahin sa lawas sa tawo dili masulbad sa USA (cf. Pinadayag 18:13), kondili
pinaagi sa Gingharian sa Dios.
Ang dako nga utang nga ang USA, UK, ug daghang uban pang mga nasud
dili masulbad pinaagi sa internasyonal nga pagbinayloay, apan sa
katapusan (human sa kalaglagan sa Habakkuk 2: 6-8) sa Gingharian sa
Dios.
Ang pagkawalay alamag ug sayop nga edukasyon dili masulbad sa United
Nations—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos. Ang relihiyosong
panag-away dili gayod masulbad pinaagi sa bisan unsang ekumenikal-sapagtuohan nga kalihokan nga miuyon sa kaluwasan gawas sa tinuod nga
Jesus sa Bibliya. Ang sala mao ang PROBLEMA sa kalibutan ug alang niana,
gikinahanglan nato ang sakripisyo ni Jesus ug ang Iyang pagbalik sa
Gingharian sa Dios. Ang modernong medikal nga siyensiya walay tanang
tubag sa panglawas sa tawo—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos.
Ang mga isyu sa kagutom dili masulbad pinaagi sa genetically-modified
nga mga organismo nga nagbutang sa mga bahin sa kalibutan sa peligro
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sa gutom tungod sa potensyal nga mga kapakyasan sa ani—kinahanglan
nato ang Gingharian sa Dios.
Ang dakong kakabos sa mga bahin sa Africa, Asia, ug sa ubang dapit,
samtang nagpahimulos sa usa ka panahon gikan sa kataposang panahon
'Babilonia' (cf. Pinadayag 18:1-19), dili makasulbad sa problema sa
kakabos—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios. Ang ideya nga, gawas
kang Jesus, ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon nga dautang
panahon' usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).
Ang milenyal nga hugna sa Gingharian sa Dios usa ka literal nga
gingharian nga pagatukuron dinhi sa yuta. Kini ipasukad sa
mahigugmaong mga balaod sa Diyos ug mahigugmaong Diyos ingong
pangulo. Ang mga santos magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka
tuig (Pinadayag 5:10; 20:4-6). Kini nga gingharian maglakip niadtong
tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios, apan walay kasulatan nga nagingon nga ang Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga Simbahan (Katoliko
o dili). Ang Simbahan sa Roma misupak sa milenyal nga pagtulon-an, ug sa
ulahi kini mas kusganong mosupak sa mensahe sa ebanghelyo sa Bibliya
samtang nagkaduol na kita sa kataposan. Kini lagmit makakuha og
mahinungdanong media coverage nga makatabang sa pagtuman sa
Mateo 24:14.
Sa kataposang bahin niini, ang Gingharian sa Diyos maglakip sa “Bag-ong
Jerusalem, nga manaug gikan sa langit gikan sa Diyos” (Pinadayag 21:2) ug
ang pag-uswag niini walay kataposan. Wala na unyay pagkadili-matarong,
wala nay kasubo, ug wala nay kamatayon.
Ang pagsangyaw ug pagsabot sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka
importante nga tema sa Bibliya. Ang mga magsusulat sa Daang Tugon
mitudlo mahitungod niini. Si Jesus, Pablo, ug Juan mitudlo mahitungod
niini. Ang labing karaan nga 'Kristiyano' nga sermon nga mabuhi sa gawas
sa Bag-ong Tugon nagtudlo bahin niini. Sayo sa ikaduhang siglo
Kristohanong mga lider, sama ni Polycarp ug Melito , mitudlo mahitungod
niini. Kami sa Nagapadayon nga Simbahan sa Dios nagtudlo niini karon.
Hinumdomi nga ang Gingharian sa Diyos mao ang unang ulohan nga
gipakita sa Bibliya nga gisangyawan ni Jesus (Marcos 1:13. Mao usab kini
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ang Iyang gisangyaw human sa pagkabanhaw (Mga Buhat 1:3)—ug usa
kini ka butang nga kinahanglang pangitaon pag-una sa mga Kristohanon
(Mateo. 6:33).
Ang ebanghelyo dili lamang mahitungod sa kinabuhi ug kamatayon ni
Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga
sumusunod mao ang umaabot nga Gingharian sa Diyos. Ang ebanghelyo
sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, apan naglakip usab
sa pagtudlo sa kataposan sa tawhanong mga gobyerno (Pinadayag 11:15).
Hinumdumi, si Jesus mitudlo nga ang katapusan dili moabut hangtud nga
ang ebanghelyo sa gingharian igawali ngadto sa kalibutan ingon nga saksi
ngadto sa tanang kanasuran (Mateo 24:14). Ug kana nga pagwali
nagakahitabo na karon.
Ang maayong balita mao nga ang Gingharian sa Diyos mao ang solusyon
sa mga problema nga giatubang sa katawhan . Bisan pa, ang kadaghanan
DILI gusto nga suportahan kini, o paminawon, o gusto nga motuo sa
kamatuoran niini. Ang Gingharian sa Diyos walay kataposan (Mateo 6:13),
samtang “kini nga kalibotan mahanaw” (1 Mga Taga-Corinto 7:31).
Ang pagmantala sa tinuod nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka
butang nga kita sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios seryoso. Kami
naningkamot sa pagtudlo sa tanang butang nga gitudlo sa Bibliya (Mateo
28:19-20), lakip ang Gingharian sa Diyos (Mateo 24:14). Samtang
ginahulat naton ina nga ginharian, dapat naton tun-an kag sundon ang
mga dalanon sang Dios kag lugpayan ang iban nga gusto magpati sa
kamatuoran.
Dili ba angay nimong suportahan ang pagmantala sa ebanghelyo sa
umaabot nga Gingharian sa Diyos? Motuo ka ba sa ebanghelyo sa
Gingharian sa Diyos?
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Nagpadayon nga Simbahan sa Dios
The USA office of the Nagpadayon nga Simbahan sa Dios is located at:
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; website
www.ccog.org.
Nagpadayon nga Simbahan sa Dios (CCOG) Mga website
CCOG.ASIA Kini nga site adunay focus sa Asia.
CCOG.IN Kini nga site gitumong ngadto sa mga Indian nga kabilin.
CCOG.EU Kini nga site gipunting sa Europe.
CCOG.NZ Kini nga site gipunting ngadto sa New Zealand ug uban pa nga
adunay kagikan sa Britanya.
CCOG.ORG This is the main website of the Nagpadayon nga Simbahan sa
Dios. Nag-alagad kini sa mga tawo sa tanang kontinente. Kini adunay mga
artikulo, mga link, ug mga video.
CCOGCANADA.CA Kini nga site gitumong sa mga naa sa Canada.
CCOGAfrica.ORG Kini nga site gitumong sa mga naa sa Africa.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. This is the Spanish
language website for the Nagpadayon nga Simbahan sa Dios.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. This is the Philippines website of
the Nagpadayon nga Simbahan sa Dios. Kini adunay impormasyon sa
English ug Tagalog.
Mga Website sa Balita ug Kasaysayan
COGWRITER.COM Kini nga website usa ka mayor nga himan sa
proklamasyon ug adunay mga balita, doktrina, makasaysayanong mga
artikulo, video, ug propetikanhong mga update.
CHURCHHISTORYBOOK.COM Kini usa ka dali nga mahinumduman nga
website nga adunay mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa
simbahan.
BIBLENEWSPROPHECY.NET Kini usa ka online nga website sa radyo nga
naglangkob sa mga balita ug mga hilisgutan sa Bibliya.
Mga Channel sa Video sa YouTube ug BitChute alang sa mga Wali ug
Mga Tala sa Wali
BibleNewsProphecy channel. Mga video sa sermon sa CCOG.
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CCOGAfrica channel. Mga mensahe sa CCOG sa mga pinulongan sa
Aprika.
CCOG Animations channel sa pagtudlo sa mga aspeto sa Kristohanong
pagtuo.
CCOGSermones channel adunay mga mensahe sa Spanish nga
pinulongan.
ContinuingCOG channel. Mga sermon sa video sa CCOG.
Ang litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa pipila ka nahabilin nga mga tisa (dugang
ang uban gidugang sa ulahi) sa usa ka bilding sa Jerusalem nga usahay nailhan
nga Cenacle, apan mas maayo nga gihulagway nga ang Simbahan sa Dios sa
Kasadpang Bungtod sa Jerusalem (karon gitawag og Mt. Zion):

Gituohan nga kini mao ang dapit sa tingali ang labing una nga tinuod nga tinukod
sa simbahan sa Kristiyano. Usa ka bilding nga gisangyawan unta ni Jesus ang
‘ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Kini usa ka bilding sa Jerusalem nga
nagtudlo sa Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios.

Tungod niini nagpasalamat usab kami sa Dios sa walay hunong, tungod
kay...kamo, mga igsoon, nahimong mga sumusunod sa mga iglesia sa
Dios nga sa Judea anaa kang Cristo Jesus. ( 1 Tesalonica 2:13-14 )
Pakigbisog sa mainiton gayud alang sa pagtoo nga sa makausa ra alang
sa tanan nga gihatag ngadto sa mga balaan. (Judas 3)
Siya (Jesus) miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa
Dios ngadto sa ubang mga siyudad usab, kay alang niini nga katuyoan
gipadala ako." ( Lucas 4:43 )

92

Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan [c] igadugang
kaninyo. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong
Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. ( Lucas 12:31-32 )
Ug kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibotan ingon
nga saksi sa tanang kanasoran, ug unya moabot ang kataposan. ( Mateo
24:14 )
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