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Nganong dili sa katawhan sa pagsulbad sa mga problema niini? 

Nahibalo ka ba nga ang una ug katapusan nga mga butang gipakita sa Bibliya si Jesus nagwali 
mahitungod sa bahin sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios? 

Ba kamo masayud nga ang Gingharian sa Dios mao ang gibug-aton sa mga apostoles ug sa mga una 
nga misunod kanila? 

Ang Gingharian sa Dios ang mga tawo nga si Jesus? Ang gingharian sa Dios si Jesus nga buhi sa Iyang 
kinabuhi kanato karon? Ang Gingharian sa Dios sa pipila ka mga matang sa umaabot nga aktuwal nga 

gingharian? Motuo kanimo kon unsay gitudlo sa Bibliya? 

Unsa ang usa ka gingharian? Sama sa unsa ang gingharian sa Dios? Unsay gitudlo sa Bibliya? Unsa ang 
gitudlo sa unang simbahan Kristohanong? 

Ba kamo makaamgo nga ang katapusan dili moabut hangtud nga ang Gingharian sa Dios giwali ngadto 
sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi? 

Ang litrato sa atubangan nga hapin nagpakita sa usa ka nating carnero nga naghigda sa usa ka lobo nga ingon nga 
gilangkuban sa Burdine Printing ug Graphics. Ang litrato sa hapin mao ang bahin sa orihinal nga Simbahan sa Dios 
nga building sa Jerusalem gikuha sa 2013 ni Dr. Bob Thiel.  
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1. ba katawhan ang mga solusyon? 

Ang kalibutan nag-atubang sa daghang mga problema. 

Daghang mga tawo ang mga gigutom. Daghang mga tawo mga dinaugdaug. Daghang mga tawo ang-
atubang sa kawad-on. Daghang mga nasud anaa sa seryoso nga utang. Mga anak, lakip na ang wala pa 
matawo nga mga, atubang sa pag-abuso. Drug-resistant sa mga sakit pagtagad sa daghang mga 
doktor. Major sa industriya mga siyudad nga adunay hangin kaayo mahugaw nga mahimong 
himsog. Nagkalain-laing mga politiko naghulga sa gubat. Terorista pag-atake sa pagbantay sa 
nahitabo. 

Mahimo lider sa kalibotan-ayo sa mga problema nga giatubang sa katawhan? 

Daghan ang hunahuna ingon. 

Bag-ong Universal Agenda 

Sa Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka yawe nga-mubo nga sulat sa pakigpulong sa Vatican ni 
Santo Papa Francis, ang 193 nga mga nasud sa United Nations (UN) nagboto sa pagpatuman sa "17 
Sustainable Development Goals" sa kon unsa ang orihinal nga gitawag sa Bag-ong Universal 
Agenda. Dinhi mao ang mga UN 17 mga tumong: 

Tumong 1. Katapusan kawad-on sa tanan nga mga matang sa bisan asa 

Tumong 2. Katapusan kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug sa naugmad nga 
nutrisyon ug pagpalambo sa mapadayonon nga agrikultura 

Tumong 3. pagsiguro himsog nga kinabuhi ug pagpalambo sa pag-ayo-nga alang sa tanan sa 
tanang mga katuigan 

Tumong 4. pagsiguro inclusive ug patas nga kalidad sa edukasyon ug sa pagpalambo sa tibuok 
kinabuhi nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan 

Tumong 5. makab-ot gender equality ug paghatag ug gahum sa tanan nga mga babaye ug mga 
batang babaye 

Tumong 6. pagsiguro availability ug sa malungtarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang 
sa tanan 

Tumong 7. pagsiguro access sa barato, kasaligan, malungtarong ug modernong enerhiya alang 
sa tanan 

Tumong 8. Palambu gipaluyohan, inclusive ug mapadayonon nga ekonomikanhon nga 
pagtubo, puno ug mabungahon nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan 

Tumong 9. Build resilient nga imprastruktura, pagpalambo sa inclusive ug malungtarong 
industriyalisasyon ug foster kabag-ohan 

Tumong 10. Pagpakunhod walay kaangayan sa sulod ug sa taliwala sa mga nasud 

Tumong 11. Paghimo mga siyudad ug sa tawhanong mga pinuy-anan inclusive, luwas, lig-on ug 
malungtarong 



Tumong 12. pagsiguro malungtarong konsumo ug produksyon sumbanan 

Tumong 13. Dad-a dinalian nga aksyon sa pakigbatok sa climate change ug ang epekto niini 

Tumong 14. amping ug sa malungtarong paggamit sa mga kadagatan, mga dagat, ug sa 
kadagatan alang sa malungtarong kalamboan 

Tumong 15. Panalipdi, pagpasig-uli ug sa pagpalambo sa malungtarong paggamit sa terrestrial 
nga ekosistema, malungtarong pagdumala sa kalasangan, combat desyerto, ug mga piang ug 
makausab sa yuta degradation ug pahunongon biodiversity pagkawala 

Tumong 16. Pagpalambo sa malinawon ug inclusive mga katilingban alang sa malahutayon nga 
kalamboan, sa paghatag og access sa hustisya alang sa tanan ug sa pagtukod sa epektibo, 
tulubagon ug inclusive nga mga institusyon sa tanan nga lebel 

Tumong 17. Paglig-on sa mga paagi sa pagpatuman ug paghatag kinabuhi sa sa global 
partnership alang sa malungtarong kalamboan 

Agenda Kini nga unta hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab sa  2030 Agenda alang sa 
Sustainable Development. Kini nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga nag-atubang sa katawhan 
pinaagi sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith kooperasyon. Samtang daghan sa 
mga tumong niini maayo, ang pipila sa iyang mga pamaagi ug mga tumong dautan (cf. Genesis 3: 
4). Agenda Kini, usab, mao ang nahiuyon sa Santo Papa Francis ni Laudato Si encyclical. 

Ang "Bag-ong Universal Agenda" mahimong gitawag nga "Bag-ong Katoliko Agenda" sa pulong nga 
"katoliko" nagpasabut nga "universal nga." Pope Francis nga gitawag sa pagsagop sa sa Bag-ong 
Universal Agenda "usa ka importante nga ilhanan sa paglaum." 

Papa Francis usab gidayeg sa internasyonal nga kasabutan nga gitawag COP21 (opisyal nga giulohan 
og ika-21 nga Conference sa mga Hingtungdan sa UN Framework Convention sa Climate Change) sa 
Disyembre 2015, ug nagtambag sa mga nasud "sa pag-ayo sa pagsunod sa dalan sa unahan, ug uban sa 
usa ka walay katapusan-nagtubo nga pagbati sa panaghiusa . " 

Samtang walay usa gusto nga sa gininhawa nahugawan hangin, moadto gigutom, nagakalisod kaayo, 
nga namiligro, ug uban pa, kini internasyonal nga panaghiusa sa pagsulbad sa mga problema nga 
giatubang sa katawhan? 

Ang Track Record sa United Nations 

Ang United Nations naporma ug malig-on sa ibabaw sa 24 sa Oktubre 1945, human sa Gubat sa 
Kalibotan II, aron sa pagpugong sa lain nga sa maong panagbangi ug aron sa pagsulay sa pagpalambo 
sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagkatukod, ang UN may 51 nga sakop sa nag-ingon; adunay mga karon 
193. 

May mga ginatus, kon dili linibo, sa panag-away sa tibuok kalibutan sukad sa United Nations nag-
umol, apan kita wala pa nga sa unsa mahimong gihulagway nga sa ikatulo Gubat sa Kalibutan. 

Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon sa 
pagpalambo sa, inubanan sa matang sa interfaith ug ecumenical agenda nga Pope Francis ug sa 
daghang uban pang mga lider sa relihiyon naningkamot sa pagpalambo sa, magadala sa kalinaw ug 
kauswagan. 



Apan, ang track record sa United Nations sa pagbuhat niini wala maayo. Dugang pa sa mga daghang 
armadong panagbangi sukad sa United Nations nag-umol, daghang minilyon nga mga gigutom, mga 
kagiw, ug / o sa kaayo kabus. 

Kapin sa usa ka dekada na ang milabay, sa United Nations gibutang aron sa pagpatuman sa iyang 
mga Millennium Development Goals. Niini may walo ka "mga tumong development," apan wala kini 
molampos, gani sumala ngadto sa UN sa iyang kaugalingon. Busa, sa 2015, sa iyang gitawag nga "17 
Sustainable Development Goals" gisagop. Ang uban malaumon. Giisip sa pipila nga kini nga usa ka 
utopian pantasya. 

Ingon sa hangtud sa utopia moadto, sa Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga siya nagdamgo sa 
usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang simbahan makatabang sa kontinente nga makab-
ot. Bisan pa niana, ang damgo sa Santo Papa ni mobalik sa nga usa ka nightmare (cf. Pinadayag 18).  

Adunay Hinaot Mahimong Ang pipila sa Kooperasyon ug Kalampusan, Apan ... 

Merriam Webster ni Dictionary nag-ingon nga utopia mao ang "usa ka hinanduraw nga dapit sa diin 
ang gobyerno, mga balaod, ug sa mga kahimtang sa katilingban mao ang hingpit." 

Ang Bibliya nagtudlo nga ang katawhan dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang kaugalingon: 

23 Oh Ginoo, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon;  Kini wala sa 
tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. (Jeremias 10:23, HLGN sa tibuok 
gawas kon gipakita) 

Ang Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas: 

16 Ang pagkalaglag ug ang pagkaalaut maoy anaa sa ilang mga dalan; 17 Ug ang dalan sa kalinaw 
sila wala manghibalo 18 Walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa ilang mga mata.. (Roma 3: 16-
18) 

Bisan pa niana, daghang mga tawo nga nagtrabaho ngadto sa ilang panglantaw sa usa ka utopian 
katilingban ug bisan usahay mosulay sa naglakip sa sa relihiyon. Apan hapit walay andam sa pagsunod 
sa mga dalan sa usa ka matuod nga Dios. 

Kini mao ang dili nga walay pag-uswag ngadto sa bisan unsa nga sa United Nation o sa Vatican sa mga 
tumong. Adunay pipila ka mga, ingon man sa pipila ka mga kapakyasan. 

Sa pagkatinuod, ug tingali human sa kaylap nga panagbangi, usa ka matang sa internasyonal nga 
kalinaw sa deal nga miuyon ug nakumpirmahan (Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang bakak 
tambong sa pagtuo nga ang tawo nga sa pagdala mahitungod sa usa ka labaw nga malinawon ug 
utopian katilingban. 

Daghan ang gikuha sa sa maong internasyonal nga 'utopian pag-uswag' (cf. Ezequiel 13:10) ingon man 
sa nagkalain-laing mga ilhanan ug mga katingalahan (2 Tesalonica 2: 9-12). Apan ang Bibliya nag-ingon 
nga kalinaw dili katapusan (Daniel 9:27; 11: 31-44), bisan pa sa unsa nga mga lider mahimong nag-
angkon (1 Tesalonica 5: 3; Isaias 59: 8). 

Kon katawhan mao gayud makahimo sa tinuod nga pagdala mahitungod sa utopia, mao sa bisan unsa 
nga matang sa utopia nga posible? 



Oo. 

2. Unsa Ebanghelyo gibuhat ni Jesus sa Isangyaw? 
Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian katilingban, nga gitawag sa Gingharian sa Dios, mopuli sa 
tawhanong mga kagamhanan (Daniel 2:44; Pinadayag 11:15; 19: 1-21). 
Sang nagsugod si Jesus sa Iyang pagpangalagad sa publiko, siya misugod pinaagi sa pagsangyaw 

sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Ania ang Marcos mitaho: 
14 Karon si Juan gibutang sa bilanggoan, si Jesus miabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong 

Balita sa gingharian sa Dios, 15 ug nag-ingon, "Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa 
Dios anaa sa kamot. Paghinulsol, ug motuo sa Maayong Balita" (Marcos 1: 14-15). 

Ang termino nga ebanghelyo, gikan sa Gregong pulong nga katumbas nga espeling ingon euangelion, ug 
nagpasabot nga "maayo nga mensahe" o "maayong balita." Sa Bag-ong Tugon, ang Iningles nga pulong 
"gingharian," nga may kalabutan sa gingharian sa Dios, gihisgotan gibana-bana nga 149 ka beses diha sa 

HLGN ug 151 sa Douay Rheims Bibliya. Kini moabut gikan sa Gregong pulong nga katumbas nga espeling 

ingon basileia nga nagpasabot sa pagmando o sa gingharian sa mga harianon. 
Sa tawhanong mga gingharian, ingon man usab sa gingharian sa Dios, ug usa ka hari (Pinadayag 17:14), 
minglukop sila sa usa ka dapit (Pinadayag 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2: 3-4; 30: 9), ug sila mga 
sakop (Lucas 13:29). 
Ania ang unang publiko nga pagtulon-an gikan kang Jesus nga sa Mateo nagtala: 

Miadto 23 Ug si Jesus ang tibook Galilea, nga nagapanudlo didto sa mga sinagoga, nagwali sa 

Maayong Balita sa gingharian (Mateo 4:23). 
Mateo usab nagtala: 

35 Unya si Jesus nagalibod sa tanang mga lungsod ug mga balangay sa pagtudlo didto sa ilang 

mga sinagoga, nagwali sa Maayong Balita sa gingharian (Mateo 9:35). 
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus magahari sa walay katapusan: 

33 Ug siya magahari sa balay ni Jacob sa walay katapusan, ug sa Iyang gingharian walay 

katapusan (Lucas 1:33). 
Lucas nagrekord nga ang katuyoan nga si Jesus gipadala mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa 

Dios Matikdi kon unsay gitudlo ni Jesus.: 
43 Ug siya miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga 

lungsod, kay tungod niini nga katuyoan ako gipadala" (Lucas 4:43). 
Nakadungog na ba mo nga ang giwali? Ba kamo nga walay katapusan makaamgo nga katuyoan ni Jesus 

sa gipadala mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Dios? 
Lucas usab nagrekord nga si Jesus moadto ug sa pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: 

10 Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mibalik, gisugilon kaniya ang tanan nga ilang gibuhat. . 
Ug iyang gidala sila ug miadto sa hilit ngadto sa usa ka dapit nga awaaw nga iya sa lungsod nga 
ginganlan Betsaida 11 Apan sa hingbaloan kini nga ang panon sa katawhan, misunod sila 

kaniya; ug sila gidawat niya nga ug misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9: 10-
11). 



Si Jesus nagtudlo nga ang Gingharian sa Dios kinahanglan nga ang prayoridad alang sa mga tawo nga 
buot mosunod Kaniya: 

33 Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung (Mateo 6:33). 
. 31 Apan sa pagpangita sa gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butanga igadugang 
kaninyo 32 Ayaw kahadlok, diyutay nga panon sa mga carnero, kay kini mao ang nahamut-an sa 
inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian (Lucas 12: 31-32). 

Mga Kristohanon sa PAGPANGITA UNA sa Gingharian sa Dios. Sila sa pagbuhat niini pinaagi sa paghimo 

niini nga ilang tumoy sa prayoridad pinaagi sa buhi nga ingon nga si Kristo buot sila nga buhi, ug sa 

pagtan-aw sa unahan sa Iyang pagbalik ug sa gingharian. Bisan pa niana, ang kadaghanan nga nag-

angkong Cristo, dili lamang dili mangita una sa Gingharian sa Dios, sila wala gani masayud kon unsa 

kini. Daghan usab sa bakak nagtuo nga ang nalambigit sa politika sa kalibotan mao ang gipaabut sa Dios 

gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa pagsabut sa gingharian sa Dios, sila dili mabuhi karon ingon nga sila 
kinahanglan makasabut kon nganong katawhan mao ang sa ingon sayop. 
Matikdi usab nga ang gingharian nga gihatag ngadto sa usa ka gamay nga panon (cf. Roma 11: 

5). Nagkinahanglan kini og pagpaubos nga andam nga mahimong kabahin sa tinuod nga gamay nga 

panon. 
Ang Gingharian sa Diyos wala pa natukod sa Yuta 
Si Jesus nagtudlo nga ang Iyang mga sumusunod kinahanglan nga mag-ampo alang sa gingharian nga 
moabut, busa dili sila na sa pagpanag-iya niini: 

9 Ang atong Amahan sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. 10 Ang imong 

gingharian. Ang imong pagbuot matuman (Mateo 6: 9-10). 
Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an aron sa pagwali sa gingharian sa Dios: 

1 Unya gitawag siya sa iyang napulog-duha ka mga tinun-an sa tingub, ug mihatag kanila sa 

gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit 2 gipadala niya 
sila sa pagwali sa gingharian sa Dios (Lucas 9: 1-2).. 

Si Jesus nagtudlo nga ang Iyang presensya nga mag-inusara dili sa gingharian, ingon nga ang gingharian 
wala-on sa Yuta unya: 

28 Apan kong ako sa mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, sa pagkatinuod, ang gingharian sa 

Dios nahidangat na diha kaninyo (Mateo 12:28). 
Ang matuod nga gingharian sa umaabot. Kini mao ang mga wala dinhi karon ingon nga kini nga mga 

bersikulo gikan sa Marcos show: 
47 Ug kon ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini 

gikan. Kini mao ang mas maayo alang kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios uban sa usa ka 

mata, kay sa adunay duha ka mata nga igahulog ... (Marcos 9:47). 
23 Si Jesus mitan-aw sa libut ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud gayud alang sa mga 

adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" 24 Ug ang mga tinun-an nahibulong tungod 

sa iyang mga pulong. Apan mitubag si Jesus pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, lisod kaayo 

ang alang sa mga nagasalig sa mga bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! 25Mas sayon pa 
sa usa ka kamelyo paglusot sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka dato nga tawo sa makasulod 
sa gingharian sa Dios "(Marcos 10: 23-25). 



25 Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinom sa gikan sa bunga sa parras 

hangtud niadtong adlawa nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios "(Marcos 
14:25). 
43 si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa 

gingharian sa Dios, pag-anhi ug sa pagkuha sa kaisog ... (Marcos 15:43). 
Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian dili karon bahin sa niini nga kalibutan karon: 

36 Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili niini nga kalibutan Kon ang akong gingharian 

dinhi pa niining kalibotan, ang akong mga ulipon nakig-away, sa pagkaagi nga ako dili ikatugyan 
sa mga Judio, apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi." (Juan 18: 36). 

Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian moabut human Siya moanhi pag-usab ug nga Siya mahimong Hari 
niini: 

31 "Sa diha nga ang Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga balaan nga mga 

anghel uban kaniya, unya siya molingkod sa trono sa iyang himaya. 32 Ang tanan nga mga nasud 
pagatigumon sa atubangan niya, ug Siya sa pagbulag kanila sa usa gikan sa usa, ingon sa usa ka 
magbalantay sa carnero nga nagbahin sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. 33 Ug gibutang 
niya ang mga karnero sa iyang tuo nga kamot, apan ang mga kanding sa wala. 34 Ug ang Hari 
magaingon kanila diha sa iyang too nga kamot, 'Umari kamo nga gipanalanginan sa akong 
Amahan , nga makapanunod sa gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod 
sa kalibutan (Mateo 25: 31-34). 

Sukad sa Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita sa usa ka tinuod nga utopia hangtud human 

kini natukod. Tungod kay ang kadaghanan wala makasabot sa gingharian sa Dios, sila mapakyas sa 

pagsabut kon sa unsang paagi sa mga buhat sa iyang mga mahigugmaong gobyerno. 
Unsay giingon ni Jesus ang gingharian sama? 
Gihatag ni Jesus ang pipila ka mga pagpasabut sa unsa ang gingharian sa Dios sama sa: 

26 Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabud ug binhi diha sa 

yuta, 27 ug unya matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo sa, dili 
siya sa iyang kaugalingon dili mahibalo kon sa unsang paagi. 28 Kay ang ang yuta abot tanom 
pinaagi sa iyang kaugalingon: ang nahauna mao ang dahon, unya ang ulo, sa tapus nga ang bug-
os nga lugas diha sa uhay 29 Apan sa diha nga ang uhay, dihadiha iyang gamiton ang galab, 
tungod kay ang ting-ani moabut "(Marcos 4:. 26- 29). 
18 Unya miingon siya, "sa unsa ang gingharian sa Dios sama sa Ug sa unsa igapakasama ko 

kini 19 Kini mao ang sama sa usa ka liso sa mustasa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gibutang sa 
iyang tanaman; ug kini mitubo ug nahimong usa ka dako nga kahoy, ug ang mga langgam sa 
kalangitan nagsalag sa iyang mga sanga. "20 ug sa pag-usab siya miingon," sa unsa ba 
igapakasama ko ang gingharian sa Dios? 21 kini sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babaye 
ug gilubong diha sa tulo ka takus nga harina, hangtud gikapatuboan ang tanan "(Lucas 13: 18-
21). 

Kini nga mga sambingay mosugyot nga, sa una, ang gingharian sa Dios mao na nga gamay, apan 
mahimong dako nga. 
Lucas natala usab: 

29 Sila gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan ug sa habagatan, ug molingkod 

diha sa gingharian sa Dios (Lucas 13:29). 



Busa, ang Gingharian sa Dios adunay mga tawo gikan sa tanan nga sa ibabaw sa kalibutan. Kini dili 

mahimo nga limitado sa mga tawo nga adunay kagikan sa mga Israelinhon. Mga tawo magalingkod sa 

gingharian. 
Lucas 17 ug ang Gingharian 
Lucas 17: 20-21 perplexes sa pipila. Apan sa dili pa niana, makamatikod nga ang mga tawo mokaon diha 

sa Gingharian sa Dios: 
15 "Bulahan siya nga mokaon sa tinapay sa gingharian sa Dios!" (Lucas 14:15). 

Sanglit ang mga tawo (sa umaabot) sa pagkaon diha sa Gingharian sa Dios, kini mao ang dili usa ka 
butang lamang gigahin sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga namali ug hubad / 
pagsinabtanay sa Lucas 17:21 nga mosugyot kon dili. 
Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17: 20-21 kinahanglan nga makatabang sa pipila makasabut: 

20 Sa dihang gipangutana siya sa mga Fariseo sa diha nga ang Paghari sa Dios sa pag-abut, siya 

mitubag kanila, "Ang Paghari sa Diyos dili moabot ingon sa paglaum nga kamo sa pagdakop 
panan-aw sa niini; 21 walay usa nga moingon, 'Ania kini mao ang' o 'Adunay kini mao ang, 'alang 

sa Paghari sa Dios mao ang karon sa imong taliwala. " (Lucas 17: 20-21, Moffatt) 
Matikdi nga si Jesus nagsulti sa mga makabig, kalibutanon, ug sa salingkapaw nga mga Pariseo. "Mitubag 

kanila," Si Jesus - kini mao ang mga Pariseo nga nangutana kang Jesus sa pangutana. Sila midumili sa 

pag-ila kaniya. 
Sila sa IGLESYA? Dili! 
Si Jesus usab sa paghisgot mahitungod sa usa ka simbahan sa dili madugay organisar. Ni may iyang 
gipasabot pagbati diha sa hunahuna o kasingkasing. 
Si Jesus naghisgot bahin sa iyang mga PAGHARI! Ang mga Pariseo wala sa pagpangutana kaniya 

mahitungod sa usa ka simbahan. Nahibalo sila sa bisan unsa sa bisan unsa nga simbahan sa Bag-ong 

Tugon nga sa dili madugay nga nagsugod. Wala sila sa pagpangutana mahitungod sa usa ka matang sa 

pretty sentimento. 
Kon ang usa naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios 

mao ang "sulod" sa mga Pariseo - ang ANG SIMBAHAN sa sulod sa mga Pariseo? Tin-aw nga dili! 
Ang maong usa ka konklusyon mao ang hinoon nga kataw-anan nga dili kini? Samtang ang pipila ka 

Protestante hubad paghubad bahin sa Lucas 17:21 nga "ang Gingharian sa Dios mao ang" sa sulod ninyo 
"(HLGN / KJV), sa husto hubad bisan sa mga Katoliko nga Bag-ong Jerusalem Bible nga ingon nga" ang 
gingharian sa Dios anaa sa taliwala kaninyo. " 
Si Jesus mao ang usa ka sa taliwala sa, diha sa taliwala, sa mga Fariseo. Karon, ang mga Pariseo 

naghunahuna nga sila mitan-aw sa unahan sa Gingharian sa Dios. Apan sila masaypan sa pagsabut 

niini. Si Jesus mipasabut nga kini dili mahimo nga usa ka lokal nga, o limitado Gingharian alang sa mga 

Judio lamang, ingon nga sila daw sa paghunahuna (ni sa usa ka simbahan nga sama sa uban karon 

nagtuo). Gingharian sa Diyos dili lamang sa usa sa daghang mga tawo ug makita gingharian nga ang mga 

tawo mahimo itudlo o makakita, ug moingon, "Kini mao ang kini, dinhi"; o "nga ang Gingharian, sa 

ibabaw sa didto." 



Si Jesus, sa Iyang kaugalingon, natawo nga mahimong ang HARI niana nga Gingharian, ingon sa iyang 

matin-aw si Pilato (Juan 18: 36-37). Sabta nga ang Bibliya naggamit sa termino nga "hari" ug 

"gingharian" baylobaylo (eg Daniel 7: 17-18,23). Ang HARI sa umaabot nga Gingharian sa Dios, nan, ug 

didto, nga nagatindog sunod sa mga Fariseo. Apan wala sila makaila kaniya ingon nga ilang hari (Juan 

19:21). Sa diha nga siya mobalik, ang kalibutan nga misalikway Kaniya (Pinadayag 19:19). 
Si Jesus sa, sa mga mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa paghulagway sa iyang ikaduhang pag-
anhi, sa diha nga ang gingharian sa Dios magahari TANANG YUTA (padayon nga uban sa mga Moffatt 
alang sa pagkamakanunayon alang sa niini nga kapitulo): 

22 Sa iyang mga tinun-an siya miingon, "Adunay moabut nga mga adlaw sa diha nga kamo dugay 

ug taas nga sa kawang nga adunay bisan usa ka adlaw sa Anak sa tawo. 23 Ang mga tawo 

moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atua ra siya!' apan ayaw pag-adto o modagan sunod 
kanila, 24 kay ingon sa kilat nga ag gikan sa usa ka kiliran sa langit ngadto sa lain, mao man ang 
Anak sa tawo sa iyang kaugalingon nga adlaw. 25 Apan kinahanglan una siya molahutay dakong 
pag-antos ug isalikway sa sa karon nga kaliwatan (Lucas 17: 22-25, Moffatt). 

Gihisgotan ni Jesus sa kilat pagkidlap nga, sama sa Mateo 24: 27-31, nga naghulagway sa Iyang 

ikaduhang pag-anhi sa LAGDA sa tibuok kalibutan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Iyang mga tawo dili 

makahimo sa pagtan-aw kaniya sa Iyang pagbalik. Ang mga tawo dili moila Kaniya ingon nga ilang Hari 

ug makig-away batok kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang naghunahuna nga si Jesus nagrepresentar 

sa Antikristo. 
Wala nag-ingon ni Jesus nga ang Gingharian sa Dios sulod sa mga Fariseo-Siya misulti kanila sa ubang 
dapit nga wala sila moadto sa nga sa sa Gingharian tungod sa ilang pagpakaaron-ingnon (Mateo 23: 13-

14). Ni si Jesus nga nag-ingon nga ang Simbahan mao ang Gingharian. 
Ang Gingharian sa Dios mao ang usa ka butang nga mga tawo ang usa ka adlaw nga makahimo sa 

PAGSULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisan pa niana, bisan pa si Abraham ug ang ubang 

mga patriarka mao ang mga wala didto pa (cf. Hebreohanon 11: 13-40). 
Nahibalo ang mga tinun-an nga ang Gingharian sa Dios dili sa sulod kanila sa personal unya, ug nga kini 
kinahanglan nga makita sama sa mosunod, nga miabut human sa Lucas 17:21, nagpakita: 

11 Karon sa pagkadungog nila niining mga butanga, siya misulti sa usa ka sambingay, tungod kay 

siya mao ang duol sa Jerusalem, ug tungod kay sila naghunahuna nga ang gingharian sa Dios 
igapadayag dihadiha (Lucas 19:11). 

Gingharian mao ang tin-aw sa umaabot 
Unsaon nimo kon ang gingharian haduol na? Isip kabahin sa pagtubag sa maong pangutana, nga gitala ni 
Jesus matagnaong mga panghitabo (Lucas 21: 8-28) ug dayon mitudlo: 

29 Tan-awa ang kahoy nga higera, ug ang tanang mga kahoy. 30 Sa diha nga na nila, nan, inyong 

nakita ug nailhan alang sa inyong kaugalingon nga ang ting-init haduol na karon. 31 Gani kamo 
man, sa diha nga makakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo, hibaloi nga ang 
gingharian sa Dios mao ang duol (Lucas 21: 29-31). 

Buot ni Jesus nga Iyang mga katawhan sa pagsunod sa matagnaong mga panghitabo sa masayud sa diha 

nga ang gingharian moabut. Sa ubang dapit si Jesus miingon sa Iyang mga katawhan sa pagtan-aw ug 

pagtagad sa matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13: 33-37). Bisan pa sa mga pulong ni 
Jesus, daghan ang diskwento nga nagtan-aw sa matagnaong-nalambigit mga panghitabo sa kalibutan. 



Sa Lucas 22 & 23, pag-usab gipakita ni Jesus nga ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga matuman sa 
umaabot sa dihang Siya nagtudlo: 

15 "Uban sa mainitong tinguha ko sa mainit gayud ang pagkaon niini nga pasko uban kaninyo sa 

dili pa ako magaantus; 16 kay sultihan ko kamo, nga dili na ako mokaon niini hangtud nga 
matuman kini didto sa gingharian sa Dios." 17 Unya gikuha niya ang kopa, ug sa nakapasalamat, 
ug miingon, "Dawata ug bahina ninyo kini alang kaninyo; 18 kay sultihan ko kamo, nga dili na ako 
moinom sa gikan sa bunga sa parras hangtud sa gingharian sa Dios moabut" (Lucas 22: 15-18). 
39 Apan usa sa mga mamumuhat sa kadautan nga gilansang sa krus uban kaniya nagpasipala 

kaniya, ug siya miingon, "Kon ikaw mao ang Cristo, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa 
kami usab." 40 Ug ang iyang kauban nagbadlong kaniya, ug siya miingon kaniya, "Dili ka ba bisan 

nahadlok sa Dios? Kay ikaw usab anaa sa pagkahinukman sa silot uban kaniya. 41 Ug kami sa 

makiangayon, tungod kay kita takus, kay kita pagabalusan sumala sa atong nabuhat, apan walay 
bisan unsa nga dautan nga gibuhat sa usa niini. "42 Ug siya miingon ngadto ni Yeshua," akong 
Ginoo, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong gingharian "43 Apan si Jesus miingon kaniya," 
Amen, nagaingon ako kaninyo nga karon ikaw uban kanako sa Paraiso "(Lucas 23:.. 39-43, 
Aramaiko sa Kapatagan Iningles ) 

Ang Gingharian sa Dios wala moanhi sa diha nga si Jesus napatay sa bisan ingon nga ang duha Marcos ug 
Lucas nagpakita kanato: 

43 si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa 

gingharian sa Dios, pag-anhi ug sa pagkuha sa kaisog ... (Marcos 15:43). 
51 Siya mao ang gikan sa Arimatea, usa ka ciudad sa mga Judio, nga sa iyang kaugalingon usab 

naghulat alang sa gingharian sa Dios (Lucas 23:51). 
Matikdi nga mao ang human sa pagkabanhaw nga ang usa matawo pag-usab diha sa Gingharian sa Dios 
sama sa Juan mga rekord: 

3 Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon 

ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios." 4 Ug si Nicodemo 
nangutana kaniya, "Unsaon sa usa ka tawo ang pagpakatawo kong siya tigulang na? ? makasulod 
ba siya sa usa ka ikaduha nga higayon sa tiyan sa iyang inahan ug mahimugso"5 si Jesus mitubag," 
sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa 
Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios (Juan 3: 3 -5). 

Hunahunaa nga human mabanhaw si Jesus, Siya pag-usab nagtudlo mahitungod sa Gingharian sa Dios: 
3 usab siya sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang pag-antus pinaagi sa daghang mga 
mga pagpamatuod, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw, ug nagsulti sa mga butang 
mahitungod sa gingharian sa Dios (Buhat 1: 3). 

Ang una ug katapusan nga mga wali nga gihatag ni Jesus sa mga bahin sa Gingharian sa Dios! Jesus 

mianhi ingon nga ang mga sinugo sa pagtudlo bahin sa Gingharian. 
Usab ni Jesus ang Apostol Juan mosulat mahitungod sa kaliboan nga Gingharian sa Dios nga anaa sa 

ibabaw sa yuta. Matikdi kon unsay siya Juan isulat mo: 
4 Nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang saksi kang Jesus ug 

tungod sa pulong sa Dios, nga wala nagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug 



wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nagpuyo 

ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20: 4). 
Nagtudlo sa unang mga Kristohanon nga sa kaliboan Gingharian sa Dios sa ibabaw sa yuta ug pulihan sa 
mga gobyerno sa kalibutan nga ingon sa gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15). 
Ngano, kon ang Gingharian sa Dios mao ang importante kaayo, wala labing nakadungog kaayo daghan 
mahitungod niini? 
Partially tungod kay gitawag kini ni Jesus sa usa ka tinago: 

11 Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang tinagoan mahitungod sa gingharian sa Dios; 

apan kanila nga anaa sa gawas, ang tanan nga butang sa mga sambingay (Marcos 4:11). 
Bisan karon ang matuod nga Gingharian sa Dios mao ang usa ka misteryo sa labing. 
Tagda, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa edad) nga moabut (madugay) HUMAN sa 
ebanghelyo sa gingharian isangyaw diha sa tibuok nga kalibutan ingon sa usa ka PAGPAMATUOD: 

14 Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga usa ka 

pagpamatuod ngadto sa tanang mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan (Mateo 24:14). 
Pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios mao ang importante ug mao ang nahimo sa niini nga 

mga katapusan nga mga panahon. Kini mao ang usa ka "maayo nga mensahe" ingon nga kini 

nagtanyag sa tinuod nga paglaom sa humanities sakit, bisan pa sa unsang mga lider sa politika aron sa 
pagtudlo. 
Kon imong hunahunaon ang mga pulong ni Jesus, kini kinahanglan nga tin-aw sa tinuod nga 

Kristohanong simbahan kinahanglan nga pagmantala nga ebanghelyo sa gingharian karon. Kini 

kinahanglan nga sa iyang una nga prayoridad sa Simbahan. Ug aron sa pagbuhat niini sa husto nga 

paagi, daghang mga pinulongan kinahanglan nga gamiton. 
Kini mao ang naningkamot sa Continuing Simbahan sa Dios sa pagbuhat sa. Ug nga mao ang ngano nga 

booklet kini nga gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan. 
Si Jesus nagtudlo sa labing DILI modawat sa Iyang dalan: 

13 "Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga 
padulong sa kalaglagan, ug adunay daghan nga mosulod sa niini 14 Kay masigpit ang pultahan ug 
lisod nga mao ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug sa. adunay mga pipila ka mga nga 
makakaplag niini (Mateo 7: 13-14). 

Ang ebanghelyo sa gingharian sa Dios padulong sa kinabuhi! 
Kini mahimo nga sa interes sa timan-nga bisan tuod ang kadaghanan nga nag-angkong mga Kristohanon 
daw magpakabana sa ideya nga pagpasiugda ni Kristo sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian sa 
Dios, sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabut nga kini mao ang tinuod nga gitudlo 
sa Bibliya. 
Bisan pa niana, gidahom ni Jesus, sa iyang kaugalingon, ang Iyang mga tinun-an sa pagtudlo sa 
ebanghelyo sa Gingharian sa Dios (Lucas 9: 2,60). 
Tungod kay ang umaabot nga gingharian base sa mga balaod sa Dios, kini dad-on sa kalinaw ug 
kauswagan-ug sa pagsunod sa mga balaod sa niini nga edad mosangpot sa tinuod nga kalinaw (Salmo 
119: 165; Efeso 2:15). 
Ug kining maayong balita sa gingharian nailhan diha sa mga kasulatan sa Daang Tugon. 



3. Ang sa Gingharian nga nailhan diha sa Daang Tugon? 

Una ug katapusan narekord nga sermon ni Jesus nga nalambigit sa pagmantala sa Maayong Balita sa 
Gingharian sa Dios (Marcos 1: 14-15; Buhat 1: 3). 
Sa gingharian sa Dios mao ang usa ka butang nga ang mga Judio sa panahon ni Jesus kinahanglan nga 
nahibalo sa usa ka butang mahitungod sa ingon nga kini nga gihisgotan diha sa ilang mga kasulatan, nga 
karon atong gitawag sa Daang Tugon. 

Daniel Gitudlo Bahin sa Gingharian 
Misulat Ang propeta nga si Daniel: 

40 Ug ang ikaupat ka gingharian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmok ug 

makadaug sa tanan nga mga butang; ug sama sa puthaw nga magapigsat, gingharian nga 

magadugmok ug magadugmok sa tanan nga mga sa uban 41 Ug sanglit imong nakita ang mga tiil 
ug mga tudlo sa tiil, 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 ang 
puthaw gisakot sa seramiko yuta nga kolonon. 42 Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin 
nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon, mao nga sa gingharian nga mabakod kag may 
bahin mahuyang. 43 Ingon sa imong nakita ang puthaw nga sinaktan sa seramiko sa yutang 

kolonon, sila mosagol sa mga binhi sa mga tawo; apan sila dili mosunod sa usa ug usa, sama sa 

puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon 44 Ug sa mga adlaw sa mga hari ang Diyos sa langit 

magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. ug ang gingharian dili ibilin sa lain 

nga katawohan; kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, ug kini 

molungtad sa walay katapusan (Daniel 2: 40-44). 
18 Apan ang mga balaan sa Halangdon Uyamut modawat sa gingharian, ug managhupot sa 

gingharian sa walay katapusan, bisan hangtud sa kahangturan nga walay katapusan. ' (Daniel 

7:18). 
21 "Ako nagtan-aw, ug ang mao nga sungay nakiggubat batok sa mga balaan, ug sa nagaluntad 

nga batok kanila, 22 hangtud nga ang tigulang sa mga adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom 
gihimo sa pabor sa mga balaan sa Halangdon Uyamut, ug miabut ang panahon alang sa . sa mga 
balaan sa pagpanag-iya sa gingharian (Daniel 7: 21-22) 

Gikan sa Daniel, kita makakat-on nga ang panahon moabut sa diha nga ang Gingharian sa Dios sa 

paglaglag sa mga gingharian niini nga kalibutan ug molungtad sa walay kataposan. Kita makakat-on usab 
nga ang mga balaan sa ilang bahin sa pagdawat niini nga gingharian. 
Daghang mga bahin sa tagna ni Daniel alang sa atong panahon sa 21 st siglo. 
Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon: 

12 "Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari nga wala gingharian pa, 

apan sila makadawat sa awtoridad sa usa ka takna nga ingon sa mga hari sa mapintas nga 
mananap. 13 Kini mao ang sa usa ka hunahuna, ug sila mohatag sa ilang mga gahum ug awtoridad 
ngadto sa mananap nga mapintas . 14 Kini ang pagpakiggubat batok sa mga Cordero, ug ang 
Cordero makadaug kanila, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug ang hari sa mga hari; ug sila 

nga mga uban kaniya gitawag, pinili, ug mga matinumanon. " (Pinadayag 17: 12-14) 



Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay usa ka katapusan sa 
panahon sa yutan-ong gingharian uban sa napulo ka bahin ug nga ang Dios sa paglaglag niini, ug sa 
pagtukod sa Iyang gingharian. 

Isaias Gitudlo Bahin sa Gingharian 
Sa Dios dinasig ni Isaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa Gingharian sa Dios, ang libo ka tuig nga 
paghari nga nailhan nga milenyo, niini nga paagi: 

1 Ug may mogula nga usa ka Rod gikan sa punoan ni Isai, ug ang usa ka sanga gikan sa iyang mga 

gamot. 2 Ang Espiritu sa Ginoo mokunsad diha kaniya, ang Espiritu sa kaalam ug sa pagsabut, ang 
espiritu sa pagtambag ug kagahum, ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo. 
3 Ang iyang kalipay anaa sa kahadlok sa Ginoo, ug siya dili magahukom sumala sa panan-aw sa 

iyang mga mata, ni mosaway siya sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog; 4 Apan 
sa pagkamatarung magahukom siya sa mga kabus, Ug sa paghukom uban sa kaangayan alang sa 

mga maaghup sa yuta; Siya magahampak sa yuta sa baras sa iyang baba, Ug pinaagi sa 
gininhawa sa iyang mga ngabil siya mopatay sa mga dautan. 5 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, leopardo Ang mohigda uban sa nating 

kanding, ang nating vaca ug ang nating leon ug ang linaming nga mananap sa tingub; Ug ang usa 
ka bata nga gamay maoy magamando kanila 7 Ang baka ug ang oso managsibsib;. Ang ilang mga 
batan-on mohigda sa tingub; Ug ang leon mokaon sa dagami sama sa vaca nga toro 8 ang mga 
bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa, ug ang linutas nga bata mobutang sa iyang kamot 
diha sa langub sa halas nga bahion 9 sila dili mopasakit ni molaglag sa tanan.. akong balaan nga 
bukid, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. 
10 "Ug sa adlaw nga adunay usa ka gamut ni Isai, nga mobarug ingon nga usa ka bandila sa mga 

katawohan;. Kay ang mga Gentil mangita kaniya, Ug ang iyang dapit nga pagapahulayan 

mahimong mahimayaon" (Isaias 11: 1-10) 
Ang rason nga ako naghisgot sa niini nga ingon nga ang mga una nga bahin o sa unang bahin sa 
Gingharian sa Dios, mao nga kini mao ang usa ka panahon diin kini mahimong pisikal (sa wala pa ang 
panahon sa diha nga ang balaan nga ciudad, ang Bag-ong Jerusalem nanaog gikan sa langit, ang 

Pinadayag 21) ug molungtad sa usa ka libo ka tuig. Gipamatud-an ni Isaias sa pisikal nga bahin sa niini 

nga bahin sa dihang siya nagpadayon uban sa: 
11 Kini mahinabo niadtong adlawa, nga ang Ginoo magpahigayon sa iyang kamot sa pag-usab sa 

ikaduha nga higayon aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawohan nga nahibilin, gikan sa Asiria, 
ug ang Egipto, Gikan sa Patros ug Etiopia, gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamath, ug sa mga 
mga isla sa dagat. 
12 Siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, Ug sa hininginlan gikan sa Israel, Ug pagatigumon 

ang nangapatlaag gikan sa Juda gikan sa upat ka mga suok sa yuta. 13 Usab ang kasina usab sa 

Ephraim mawala, ug ang mga kaaway sa Juda mahimong pagaputlon; Ang Ephraim dili na 

masina sa Juda, ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim 14 Apan sila manghugpa sa abaga sa 

mga Filistehanon paingon sa kasadpan. Mag-uban sila agaw sa mga katawhan sa Sidlakan; Sila 

sa ilang mga kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang mga katawhan ni Ammon managtahud 

kanila 15 Ang Ginoo sa hingpit molaglag sa dila sa dagat sa Egipto. Uban sa iyang mga gamhanang 
hangin nga Siya uyog sa iyang kumo sa ibabaw sa Suba, Ug hampakon kini sa pito ka mga sapa, 



ug mohimo sa mga tawo sa pagtabok sa uga nga-tumbanan. 16 Adunay usa ka dalan nga halapad 
alang sa salin sa iyang katawohan Kinsa ang mahibilin, gikan sa Asiria, Ingon kini alang sa Israel 

sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Egipto. (Isaias 11: 11-16) 
Isaias usab giinspirar sa pagsulat: 

2 Karon kini mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa Ginoo ba nga malig-on sa 

ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug igatuboy ibabaw sa mga bungtod; Ug ang tanang mga nasud 

magaganayan ngadto niini 3 Daghang mga tawo moabut ug moingon, "Umari kamo, ug 

mangadto kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Siya motudlo 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 sa daghang mga katawohan..; Sila ilang mga espada ngadto sa punta sa daro, ug ang 

ilang mga bangkaw himoon nga mga galab;. Nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni 

sila makakat-on pa sa gubat ... 11 Ang mapahitas-on nga panagway sa tawo ipaubos, ang 

pagkamapahitas-on sa mga tawo nga miyukbo, Ug ang Ginoo lamang ang himayaon niana nga 

adlaw. (Isaias 2: 2-4,11) 
Busa, kini mahimo nga usa ka utopian panahon sa kalinaw sa yuta. Sa katapusan, kini nga sa walay 

katapusan, uban ni Jesus nagharing. Base sa mga nagkalain-laing nga mga kasulatan (Salmo 90: 4; 92: 1; 
Isaias 2:11; Oseas 6: 2), ang mga Judio Talmud nagtudlo kini moabot sa 1,000 ka mga tuig 
(Babilonyanhong Talmud: Tractate Sanhedrin panid 97a). 
Isaias giinspirar sa usab pagsulat sa mosunod: 

6 Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, Ngadto sa kanato ang usa ka anak nga lalake 

gihatag; Ug ang gobyerno sa ibabaw sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga 

Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe 
sa Pakigdait. 7 Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa 
trono ni David, ug sa ibabaw sa iyang gingharian, pag-order niini ug sa pagtukod kini uban sa 

justicia ug pagkamatarung Gikan niana nga panahon, bisan sa walay katapusan. Ang kakugi ni 

Jehova sa mga panon magahimo niini. (Isaias 9: 6-7) 
Matikdi nga si Isaias miingon nga si Jesus moabut ug pagtukod og usa ka gingharian uban sa usa ka 

gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon kang Kristo mokutlo niini nga tudling, ilabi na sa Disyembre 

sa matag tuig, sila tambong sa palabyon nga kini pagpanagna labaw pa kay sa sa kamatuoran nga si Jesus 

matawo. Gipakita sa Bibliya nga ang Gingharian sa Dios adunay usa ka gobyerno sa mga balaod sa mga 

sakop, ug nga si Jesus mahimong sa ibabaw niini. Isaias, Daniel, ug ang uban nanagna niini. 
Ang mga balaod sa Dios mao ang mga dalan sa gugma (Mateo 22: 37-40; Juan 15:10) ug sa Gingharian sa 

Dios nga nagmando base sa mga balaod. Busa ang gingharian sa Dios, bisan pa kon sa unsang paagi sa 

daghan nga sa kalibutan sa pagtan-aw niini, nga base sa ibabaw sa gugma. 
Salmo ug Dugang 
Kini mao ang dili lamang Daniel ug Isaias nga dinasig sa Dios sa pagsulat bahin sa umaabot nga 
gingharian sa Dios. 



Ezequiel giinspirar sa pagsulat nga ang mga sa mga banay sa Israel (dili lang sa mga Judio) nga 

nagkatibulaag sa panahon sa panahon sa Dakong Kagul-anan nga nga nagpundok sa sa kaliboan nga 

gingharian: 
17 Busa ingon, 'Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: "Tigumon ko kamo gikan sa mga 

katawohan, pundokon ko kamo gikan sa mga kayutaan diin kamo gipatibulaag, ug ako 

magahatag kaninyo sa yuta sa Israel."' 18 Ug sila didto, ug ilang kuhaon ang tanang iyang 

makapaluod nga mga butang, ug ang tanan nga mga dulumtanan gikan didto. 19 ug ako 

magahatag kanila sa usa ka kasingkasing, ug ako magbutang sa usa ka bag-ong espiritu sa 

sulod nila, ug ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug sa paghatag kanila sa usa ka 

kasingkasing nga sa unod, 20 aron sila makalakaw sa akong kabalaoran, ug magabantay sa 

akong mga tulomanon, ug buhaton ninyo sila; ug sila mahimong akong katawohan, ug ako 

mahimo nga ilang Dios. 21 Apan alang niadtong kansang kasingkasing sa pagsunod sa tinguha 

alang sa ilang mga butang nga makapaluod ug sa ilang mga dulumtanan, dad-on ko ang ilang 

mga buhat diha sa ilang kaugalingon nga mga ulo, " 
nag-ingon ang Ginoong Dios. (Ezequiel 11: 17-21) 

Ang mga kaliwat sa mga banay sa Israel dili na nagkatibulaag, apan motuman sa kabalaoran sa Dios ug 
mohunong sa pagkaon mga butang nga dulumtanan (Levitico 11; Deuteronomio 14). 
Matikdi ang mosunod nga diha sa mga Salmo bahin sa gingharian sa Dios: 

27 Ang tanang mga kinatumyan sa kalibutan ba mahinumdom ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug ang 

tanang mga panimalay sa mga nasud ba sa pagsimba sa atubangan mo. 28 Kay ang gingharian sa 

Ginoo, Ug Siya nagahari ibabaw sa mga nasud. (Salmo 22: 27-28) 
6 Ang imong trono, Oh Dios, mao ang walay katapusan ug sa walay katapusan; Usa ka baras sa 

pagkamatarung mao ang baras sa imong gingharian. (Salmo 45: 6) 
10 Ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo, Oh Jehova, Ug ang imong mga balaan 

managdayeg kanimo. 11 Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug 
managhisgut mahitungod sa imong gahum, 12 Aron sa paghimo sa igapadayag ngadto sa mga 
anak nga lalake sa mga tawo sa iyang mga buhat nga gamhanan, Ug ang himaya sa 
pagkahalangdon sa iyang gingharian. 13 ang imong gingharian maoy gingharian nga walay 

katapusan, Ug ang imong ginsakpan magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. (Salmo 145: 
10-13) 

Nagkalain-lain nga mga magsusulat diha sa Daang Tugon usab misulat mahitungod sa mga bahin sa 

gingharian (eg Ezequiel 20:33; Abdias 21; Miqueas 4: 7). 
Busa, sa diha nga si Jesus nagsugod sa pagtudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios, ang Iyang diha-

diha nga mga mamiminaw nga ang pipila pamilyar sa mga nag-unang mga konsepto. 
4. ba sa mga Apostoles sa pagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian? 



Samtang daghan nga buhat sama sa ebanghelyo mao lamang ang maayong balita mahitungod sa tawo 

nga si Jesus, ang tinuod mao nga ang mga sumusunod ni Jesus mitudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa 

Dios. Nga mao ang mensahe nga gidala ni Jesus. 
Pablo Gitudlo sa Gingharian sa Dios 
Si Apostol Pablo misulat bahin sa Gingharian sa Dios ug kang Jesus: 

8 Ug siya miadto sa sinagoga, ug nagsulti nga walay kahadlok sa tulo ka bulan, nga 

nangatarungan ug nagpatoo mahitungod sa mga butang sa gingharian sa Dios (Buhat 19: 8). 
25 Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga gisuroy ko na sa pagsangyaw 

sa gingharian sa Dios (Buhat 20:25). 
23 Busa sa diha nga sila nakagtagal kaniya ug usa ka adlaw, daghan ang nangadto kaniya sa iyang 

gipuy, kang kinsa siya mipasabut ug ligdong nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios, ug 
naningkamot sa pagpatoo kanila mahitungod kang Jesus, pinasikad sa kasugoan ni Moises ug sa 

mga profeta, gikan sa buntag hangtud sa kahaponon. ... 31 nga nagwali sa gingharian sa Dios ug 

sa pagtudlo sa mga butang mahatungod sa Ginoong Jesu-Cristo uban sa tanan nga pagsalig, 

walay usa nga nagdili kaniya (Buhat 28: 23,31). 
Matikdi nga ang Gingharian sa Dios dili lang bahin kang Jesus (bisan tuod siya mao ang usa ka mayor nga 
bahin niini), ingon si Pablo nagtudlo usab mahitungod ni Jesus gilain gikan sa kon unsay iyang gitudlo 
bahin sa Gingharian sa Dios. 
Gitawag ni Pablo usab kini sa Maayong Balita sa Dios, kondili nga mao gihapon ang ebanghelyo sa 
Gingharian sa Dios: 

9 ... nagwali kami kaninyo sa Maayong Balita sa Dios ... 12 nga magalakaw nga takus sa Dios nga 

nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian ug himaya. (1 Tesalonica 2: 9,12) 
Ginganlan usab si Pablo kini sa ebanghelyo ni Kristo (Taga-Roma 1:16). Ang "maayo nga mensahe" ni 

Jesus, ang mensahe nga Iyang gitudlo. 
Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo mahitungod sa tawo nga si Jesus-Kristo o lang bahin 

sa personal nga kaluwasan. Si Pablo miingon nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod ni Jesus, 

sa Iyang pagbalik, ug sa hukom sa Dios: 
6 ... Dios nga magabayad sa kagul-anan sa mga tawo nga kaninyo, 7 ug sa paghatag kaninyo nga 

ginapaguol pahulay uban kanamo, sa diha nga ang Ginoong Jesus igapadayag gikan sa langit 
uban sa iyang gamhanang mga manolunda, 8 sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga 
tawo nga wala makaila sa Dios, ug sa ibabaw sa mga tawo nga wala magtuman sa Maayong 
Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9 Kini nga silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa 
atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahum, 10 sa diha nga siya moabut, sa Adlaw sa 
nga, sa pagahimayaon diha sa sa iyang mga balaan ug pagakahibudngan sa tanang mga motuo, 
tungod kay ang atong mga pagpamatuod kaninyo gitohoan (2 Tesalonica 1: 6-10). 

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian sa usa ka butang nga kita makadawat, dili nga kita 
karon sa bug-os-iya niini: 

28 kita sa pagdawat sa gingharian nga dili matay-og (Hebreohanon 12:28). 



Kita masabtan ug tan-aw sa unahan sa nga bahin sa gingharian sa Dios karon, apan wala sa bug-os 
misulod niini. 
Si Pablo ilabi nagpamatuod nga ang usa ka wala sa bug-os nga mosulod sa gingharian sa Dios ingon sa 
usa ka mortal nga tawo, ingon nga mahitabo kini human sa pagkabanhaw: 

50 Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian 

sa Dios; ni ang pagkadunot makapanunod sa pagkadili-madunoton 51 Ania karon, isulti ko 

kaninyo ang usa ka tinago:. Kitang tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mahimong nausab-52 sa 

usa ka pagpamilok, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga budyong. Kay ang trumpeta 

pagapatunggon, ug ang mga patay nga mga dili madunoton, ug kita pagaalid (1 Corinto 15: 50-
52). 
1 Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo, nga magahukom sa 

mga buhi ug sa mga patay sa iyang pagpadayag ug sa Iyang gingharian (2 Timoteo 4: 1). 
Si Pablo wala lamang nagtudlo nga, apan nga si Jesus sa pagluwas sa mga Gingharian ngadto sa Dios nga 
Amahan: 

20 Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug ang unang mga bunga sa mga 

nangatulog. 21 Kay sukad sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi Tawo mianhi sa pagkabanhaw 
sa mga patay. 22 Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang 
Kristo ang tanan mangabuhi 23 Apan ang matag usa sa iyang kaugalingon nga pagkasunodsunod:. 
Cristo ang unang bunga, pagkahuman sila nga mga iya ni Cristo sa iyang pag-anhi 24 Unya moabut 
ang katapusan, sa diha nga Siya nagaluwas sa mga gingharian ngadto sa Dios nga Amahan, sa 
diha nga siya nagabutang sa usa ka. matapos sa tanang pamunoan, ug ang tanan nga awtoridad 
ug gahum. 25 Kay kinahanglan nga siya maghari hangtud niya tanan nga mga kaaway sa ilalum sa 

iyang mga tiil. (1 Corinto 15: 20-25). 
Nagtudlo usab si Pablo nga ang dili matarung nga (sugo balud) dili makapanunod sa gingharian sa Dios: 

9 Wala ba kamo masayud nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa gingharian sa 

Dios? Ba dili malimbongan. Walay mga makihilawason, ni mga tigsimbag idolo, ni mga 

mananapaw, o mga bayot, o mga sodomhanon, 10 o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, 
o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios (1 Corinto 6: 9-10). 
19 Karon ang mga buhat sa unod makita, nga mao ang: pagpanapaw, pakighilawas, kahugaw, 

kaulag, 20 pagsimbag mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panagbingkil, mga 
pangabugho, pagsilaob sa kapungot, hakog nga ambisyon, mga panagsumpaki, 

pundokpundok, 21 kasina, pagbuno, mga paghuboghubog, hudyaka, ug ang mga sama sa; nga 
sultihan ko kamo nga daan, ingon usab sa ako misulti kaninyo sa panahon nga miagi, nga ang 
mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios (Galacia 5: 19-
21). 
5 Kay kini kamo nasayud, nga walay makihilawason, mahugaw, kun tawong mahikaw nga mao 

ang magsisimba, nga may panulondon nga anaa sa 
gingharian ni Cristo ug sa Dios (Taga-Efeso 5: 5). 

Dios adunay mga sumbanan ug nagkinahanglan sa paghinulsol gikan sa sala aron makahimo sa pagsulod 

sa Iyang gingharian. Ang Apostol nga si Pablo nagpasidaan nga ang uban wala magtudlo nga: 



6 Nahibulong ako nga kamo pagpatalikod sa mao nga sa dili madugay gikan sa kaniya nga 

nagtawag kaninyo sa grasya ni Cristo, ngadto sa usa ka lain-laing mga ebanghelyo, 7 dili nga 

adunay laing; kondili nga adunay nanagpagubot kaninyo ug buot magatuis sa Maayong Balita ni 

Cristo. 8 Apan bisan pa kon kami, o usa ba ka manolunda nga gikan sa langit, sa pagsangyaw sa 
bisan unsa nga lain nga Maayong Balita kaninyo kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo 
siya. 9 Samtang kita miingon sa atubangan sa, mao karon ako pag-usab, nga kon adunay 

magawali sa ebanghelyo ngadto sa kaninyo kay sa inyong nadawat, ipatunglo siya. (Galacia 1: 6-
9) 
3 Apan nahadlok ako, nga tingali daw, ingon sa Eva hinglimbongan sa bitin pinaagi sa iyang 

pagkamalalangon, pagadauton ang inyong mga hunahuna mahimo nga gikan sa kasayag nga 
anaa kang Cristo. 4 Kay kon siya nga moanhi magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali; o 
kong nagadawat kamo sa usa ka lain-laing mga espiritu nga dili kamo nakadawat, o sa usa ka 
lain-laing mga ebanghelyo nga wala ninyo gidawat - nga kamo mahimo nga maayo ang ibutang 

ang uban niini! (2 Corinto 11: 3-4) 
Unsa ang "ubang mga" ug "lain-laing mga," sa pagkatinuod sa bakak, sa ebanghelyo? 
Ang mini nga ebanghelyo adunay nagkalain-laing mga bahin. 
Sa kinatibuk-an, ang mga bakak nga ebanghelyo mao ang pagtuo nga kamo dili kinahanglan nga 
mosunod sa Dios ug sa tinuod naningkamot sa pagpuyo sa tinuod nga ngadto sa Iyang dalan samtang 

nag-angkon nga makaila sa Dios (cf. Mateo 7: 21-23). Kini lagmit nga hinakog nga-oriented. 
Ang bitin gilimbongan si Eva sa mahulog alang sa usa ka bakak nga mga ebanghelyo dul-an sa 6000 ka 
mga tuig na ang milabay (Genesis 3) -ug ang mga tawo nagtuo nga sila nasayud nga mas maayo pa kay 

sa Dios ug kinahanglan nga modesisyon sa maayo ug sa dautan alang sa ilang kaugalingon. Oo, human si 
Jesus miabut, ang iyang ngalan sagad gilakip sa nagkalain-laing mga bakak nga mga ebanghelyo-ug kini 
nga padayon nga ug magpadayon ngadto sa panahon sa katapusan nga Antikristo. 
Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga bakak nga ebanghelyo esensya usa ka Gnostic / 

Misteryuso mix sa kamatuoran ug sayop. Gnostic batakan nagtuo nga espesyal nga kahibalo nga 

gikinahanglan sa pagkab-ot sa espirituwal nga pagsabot, lakip na ang kaluwasan. Gnostic nakiling sa 

pagtuo nga kon unsa ang unod nga walay partikular nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios 

sa mga butang nga sama sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay. Usa sa maong bakak nga lider si Simon 

Magus, nga gipasidan-an sa mga Apostol Pedro (Mga Buhat 8: 18-21). 

Apan kini mao ang dili Sayon 
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga Felipe nagtudlo Gingharian sa Dios: 

5 Unya milugsong Felipe sa siyudad sa Samaria ug giwali kanila ang Cristo. ... 12 sila kang Felipe sa 

pagmantala niya sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios ... (Buhat 8: 5,12). 
Apan si Jesus, Pablo, ug ang mga tinun-an nagtudlo nga kini dili sayon ang pagsulod sa gingharian sa 
Dios: 

24 Ug sa diha nga nakita ni Jesus nga siya nasubo sa hilabihan gayud, Siya miingon, "Pagkalisud 

gayud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! 25 Kay masayon alang sa 
usa ka kamelyo paglusot sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka adunahan nga tawo sa pagsulod 
sa gingharian sa Dios. " 
26 Ug sila nga nakadungog niini nangutana, "Nan, kinsa ang arang maluwas?" 



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

24-27) 
22 "Kita kinahanglan gayud nga pinaagi sa daghang mga kasakit sa pagsulod sa gingharian sa 
Dios "(Buhat 14:22). 
3 Kita mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon, ingon nga kini maoy 

angay, kay ang inyong pagtoo nagatubo sa hilabihan gayud, ug ang gugma sa matag-usa kaninyo 
sa tanan nga mga nga molabaw ngadto sa usag usa, 4 aron nga kami gayud nanaghimaya tungod 
kaninyo sa taliwala sa mga iglesia sa sa Dios tungod sa inyong pagpailub ug pagtoo, diha sa 
tanang mga paglutos ug mga kasakitan nga imong molahutay, 5 nga mao ang dayag nga 
ebidensiya sa matarung nga paghukom sa Dios, nga kamo ginaisip nga takus sa gingharian sa 
Dios, nga alang niini kamo usab mag-antus; 6 tungod kay kini mao ang sa usa ka butang nga 
matarung sa Dios ang pagbalus sa kagul-anan sa mga tawo nga kaninyo, 7 ug sa paghatag 
kaninyo nga ginapaguol pahulay uban kanamo, sa diha nga ang Ginoong Jesus igapadayag gikan 
sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolunda, (2 Tesalonica 1: 3-7). 

Tungod sa mga kalisdanan, lamang sa pipila na karon nga gitawag ug gipili niini nga edad nga mahimong 

bahin niini (Mateo 22: 1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6: 4-6). Ang uban nga gitawag sa ulahi, ingon sa 
gipakita sa Bibliya nga ang mga "nga nangasayup diha sa espiritu makadangat sa pagsabut, ug kadto nga 
nagreklamo makakat-on sa doktrina" (Isaias 29:24). 

Pedro Gitudlo sa Gingharian 
Si Apostol Pedro nagtudlo nga ang gingharian nga walay katapusan, ug nga ang Maayong Balita sa Dios 
kinahanglan nga makugihon nagtuman o adunay paghukom: 

10 Busa, mga igsoon, nga bisan sa mas makugihon aron sa paghimo sa imong tawag ug 

pagkapinili, kay kon inyong himoon kini nga mga butang dili gayud kamo mahipangdol; 11 kay 
mao ang usa ka pultahan nga itagana kaninyo sa madagayaon ngadto sa gingharian nga walay 
katapusan sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo (2 Pedro 1: 10-11). 
17 Kay ang panahon miabut alang sa paghukom sa magsugod sa balay sa Dios; ug kon kini 

magsugod man kanato una, unsa ang katapusan sa mga tawo nga wala magtuman sa Maayong 

Balita sa Dios? (1 Pedro 4:17). 

Ang Katapusan nga mga Libro sa Bibliya ug sa Gingharian 
Ang Bibliya nagtudlo nga "ang Diyos mao ang gugma" (1 Juan 4: 8,16) ug si Jesus mao ang Dios (Juan 1: 
1,14) -ang Gingharian sa Dios adunay usa ka Hari nga mao ang gugma ug kansang mga balaod sa 
pagsuporta sa gugma, dili magdumot sa (cf. Pinadayag 22: 14-15). 
Ang kataposang basahon sa Bibliya ilabi naghisgot sa Gingharian sa Dios. 

15 Ug mibudyong ang ikapito ka manolonda: Ug dihay mga makusog nga tingog didto sa langit, 

nga nagaingon, "Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang 

Cristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan!" (Pinadayag 11:15). 
Jesus paghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa iyang mga titulo: 

16 Ug siya sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat: Hari sa kaharian ug 

Ginoo sa kaginoohan (Pinadayag 19:16). 



Apan si Jesus sa usa ka lamang nga magahari? Matikdi kini nga tudling gikan sa Pinadayag: 
4 Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan ngadto 

kanila. Unya nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang saksi kang 
Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala nagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang 

larawan, ug wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug 

sila nagpuyo ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig. . . 6 Bulahan ug balaan ang 

tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Kapin sa ingon niini ang ikaduhang 

kamatayon walay gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Cristo, ug magahari 
sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20: 4,6). 

Matuod nga mga Kristohanon pagabanhawon sa paghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka 

tuig! Tungod kay ang gingharian molungtad sa walay kataposan (Pinadayag 11:15), apan nga paghari nga 

gihisgotan mao ang lamang sa usa ka libo ka tuig. Kini mao ang ngano nga ako naghisgot sa niini nga sa 

sayo pa nga ang unang hugna sa mga gingharian-ang pisikal, ang kaliboan, bahin ingon nga supak ngadto 
sa katapusan nga, mas espirituhanon, nga bahin. 
Pipila ka mga panghitabo nga gilista diha sa Basahon sa Pinadayag ingon nga nahitabo sa taliwala sa mga 
kaliboan ug kataposang hugna sa Gingharian sa Dios: 

7 Karon sa diha nga ang ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan 8 ug 

mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka nasikohan sa yuta, sa Gog ug sa 
Magog, sa pagtigum kanila, aron sa pagpakig-away, kansang gidaghanon ingon sa sa balas sa 

dagat. ... 11 Unya nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi ug ang naglingkod niini, gikan sa 

kang kinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan nanagpangalagiw,. Ug may hikaplagan nga 

dapit alang kanila. 12 Ug nakita ko ang mga patay, gagmay ug dagku, nga nagatindog sa 

atubangan sa Dios, ug mga basahon gibuksan. Ug lain nga basahon gibuksan, nga mao ang 

Basahon sa Kinabuhi. Ug ang mga patay pagahukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga 

butang nga nahasulat sa mga basahon. 13 Ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang 

kamatayon ug ang Hades 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 mao ang ikaduhang kamatayon 15 Ug bisan kinsa nga dili makaplagan nga 

nahisulat diha sa Basahon sa Kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20: 7-8, 
11-15).. 

Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay usa ka ulahi nga bahin nga moabut human sa ka libo ka 
tuig nga paghari ug human sa ikaduha nga kamatayon: 

1 Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug 

ang unang yuta milabay. Usab dihay dagat wala na. 2 Unya ako, si Juan, nakakita sa ciudad nga 
balaan, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, nga 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, " Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa 
mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan sa Dios sa 
iyang kaugalingon magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios 4 ug sa Dios ang tanang luha gikan 
sa ilang mga mata;.. adunay wala nay kamatayon, ni kaguol, ni paghilak. walay dili na kasakit, 

kay ang unang mga butang nangagi na. " (Pinadayag 21: 1-4) 



1 ¶ Ug iyang gipakita kanako ang usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, 
nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero. 2 Sa tunga-tunga sa iyang dalan, ug sa masigkakilid sa 
suba mao ang kahoy sa kinabuhi, nga nag-napulo ug duha ka mga bunga, ang matag kahoy nga 
nagahatag sa iyang bunga matag-bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. 3 Ug 
didto dili na tunglo, apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini, ug ang iyang mga ulipon 
magasimba kaniya. 4 Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga 
agtang 5 walay walay gabii didto. sila kinahanglan nga walay suga, ni kahayag sa adlaw, kay ang 
Ginoong Dios nagahatag kanila sa kahayag. Ug sila magahari hangtud sa kahangturan.(Pinadayag 22: 
1-5) 

Matikdi nga kini nga paghari, nga mao ang human sa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa Dios ug sa 

walay katapusan. Ang Balaan nga Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug moanhi sa 

yuta. Kini mao ang sinugdanan sa katapusan nga bahin sa Gingharian sa Dios. Ang usa ka panahon sa 

WALA PA KASAKIT O PAG-ANTOS! 
Ang mga maaghop magapanunod sa yuta (Mateo 5: 5) ug sa tanan nga mga butang (Pinadayag 21: 

7). Ang yuta, lakip na ang Balaan nga Siyudad nga mahitabo sa ibabaw niini, nga mas maayo tungod kay 

ang mga paagi sa Dios nga ipatuman. Hunahunaa nga: 
7 Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan (Isaias 9: 7). 

Tin-aw nga adunay pagtubo human sa katapusan nga bahin sa Gingharian sa Diyos nagsugod na sa ingon 
sa tanan nga mosunod sa gobyerno sa Dios. 
Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon: 

9 Apan ingon sa nahisulat: ". Ang mata wala makakita, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop 

sa kasingkasing sa tawo ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma 
kaniya" 10 Apan ang Dios mipadayag sila sa kanato pinaagi sa Iyang Espiritu ( 1 Corinto 2: 9-10). 

Kini mao ang usa ka panahon sa gugma, kalipay, ug sa walay katapusan nga kahupayan. Kini mahimong 

usa ka hinanduraw nga panahon! 
Dili ka ba gusto nga ang imong bahin sa niini? 

5. Tinubdan sa gawas sa Bag-ong Tugon nga gitudlo  
sa Gingharian sa Dios 
Ba sa unang mga magtutudlo sa Cristo maghunahuna nga sila unta sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa 

usa ka literal nga Gingharian sa Dios? 
Oo. 
Ka tuig na ang milabay, sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa Propesor Bart Ehrman sa University sa 
North Carolina, siya balik-balik, ug sa husto nga paagi, mitataw nga dili sama sa kadaghanan sa 
nagasugid sa mga Kristohanon karon, si Jesus ug ang Iyang unang mga sumusunod nagmantala sa 

Gingharian sa Dios. Bisan tuod sa kinatibuk-ang pagsabut sa Kristiyanidad Dr. Ehrman ni pag-ayo lahi 

gikan niana nga sa Continuing Simbahan sa Dios, kita mouyon nga ang ebanghelyo sa gingharian mao 
ang Jesus nga mismo sa Iyang kaugalingon nagmantala ug ang Iyang mga sumusunod nagtuo sa. Usab 
kita mouyon nga sa daghan nga mga nag-angkon nga mga Kristohanon karon dili makasabut nga. 

Ang Labing Karaang Mapreserbar Post-Bag-ong Pagsulat Tugon & Wali 



Ang Gingharian sa Dios mao ang usa ka mahinungdanon nga bahin sa unsa ang nag-angkon nga mao 
"ang labing karaan nga bug-os nga Kristohanong wali nga nakalahutay" (Holmes MW Karaang mga 
Kristohanong Wali Ang Apostolikong mga Amahan:.. Gregong mga Texts ug Iningles Translations, 2nd ed 

Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Kini nga Karaang mga Kristohanong Walinaglangkob niini nga 

mga pamahayag mahitungod niini: 
5: 5 Labut pa ikaw nanghibalo, mga igsoon, nga ang atong pagpuyo sa kalibutan sa mga unod 

walay bili ug lumalabay, apan ang saad ni Cristo mao ang daku ug kahibulongan nga: uban sa 
mga umaabot nga gingharian ug sa kinabuhi nga dayon. 

Ang pamahayag sa itaas nagpakita nga ang mga gingharian dili karon, apan moabut ug nga walay 

katapusan. Dugang pa, nag-ingon niining karaang wali: 
6: 9 Karon kon bisan sa maong matarung nga mga tawo nga sama niini dili makahimo, pinaagi sa 

ilang kaugalingong mga matarung nga mga buhat, aron sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa ang 
pasalig nga kita sa pagsulod sa gingharian sa Dios kon kita mapakyas sa pagtuman sa atong 

bawtismo nga putli ug dili bulingon? O kinsa ang atong manlalaban, kon kita wala nakaplagan 
nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat 9: 6 Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, nga 
kita mahimo nga ang tanan nga mosulod sa gingharian sa Dios. 11: 7 Busa, kon kita nasayud kon unsa 
ang matarung sa atubangan sa Dios, kita makasulod sa iyang gingharian, ug makadawat sa mga 
saad nga "ang dalunggan wala makadungog, ni ang mata nakakita ni mata makakita sa ni sa 
kasingkasing sa tawo naghunahuna." 
12: 1 ¶ kita maghulat, busa takna sa takna alang sa gingharian sa Dios diha sa gugma ug sa 

pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa Dios sa pagpakita 12: 6. Nag-ingon siya, sa 
gingharian sa akong Amahan moabut. 

Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gugma pinaagi sa tukma nga buhi ang gikinahanglan, nga 
kita sa gihapon wala misulod sa gingharian sa Dios, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa Dios nga 

pagpadayag-nga human mobalik pag-usab si Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug ang 
gingharian dili lang si Jesus. 
Kini mao ang makapaikag nga ang labing karaan nga dayag sa Kristohanong wali nga ang Dios nagtugot 
nga mabuhi nagtudlo sa sama nga Gingharian sa Dios nga ang Bag-ong Tugon nagtudlo ug 
saContinuing Simbahan sa Dios karon nagtudlo (kini mao ang mahimo nga kini mahimo nga gikan sa usa 
ka aktuwal nga Simbahan sa Dios, apan sa akong limitado nga kahibalo sa Grego limitasyon sa akong 
abilidad sa paghimo sa usa ka lig-on nga deklarasyon). 

Ikaduhang Lider sa Century Simbahan ug sa Ebanghelyo sa Gingharian 
Kini kinahanglan nga nakita sa sayo sa 2 nd siglo nga Papias, nga magpapanimati sa Juan ug sa usa ka 
higala sa Polycarp ug giisip nga usa ka santos pinaagi sa mga Romano Katoliko, nagtudlo sa kaliboan nga 

gingharian. Si Eusebius natala nga Papias mitudlo: 

... Adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa diha nga ang personal 

nga paghari ni Kristo nga malig-on niini nga yuta. (Tipik sa Papias, VI. Tan-awa usab Eusebius, 

Kasaysayan sa Simbahan, Basahon 3, XXXIX, 12) 
Nagtudlo Papias nga kini usa ka panahon sa daghan kaayo: 

Sa sama nga paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo nga og napulo ka 



ka libo ka mga dalunggan, ug nga ang matag dalunggan may napulo ka libo ka mga lugas, ug ang 

tanan nga mga lugas nga magahatag sa napulo ka libra sa tin-aw, putli, fino nga harina; ug nga 

ang mga mansanas, ug ang mga liso, ug sa balili nga og sa susama nga katimbangan; ug nga ang 

tanan nga mga mananap, pagpakaon unya lamang sa productions sa yuta, mahimong 
makigdaiton ug harmonious, ug sa hingpit nga pagpasakop sa tawo. "[Pagpamatuod an sa niini 
nga mga butang sa sinulat nga Papias, usa ka karaang tawo, nga mao ang usa ka magpapanimati 
ni Juan ug ang usa ka higala sa Polycarp, sa ikaupat sa iyang mga libro, sa lima ka mga basahon 
nga naglangkob sa kaniya ...] (tipik sa Papias, IV) 

Ang post-Bag-ong Tugon nga Sulat ngadto sa mga taga Corinto nag-ingon: 
42: 1-3 Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato gikan sa Ginoong Jesu-

Cristo; Si Jesu-Kristo gipadala gikan sa Dios. Busa si Cristo mao ang gikan sa Dios, ug ang mga 

Apostoles gikan kang Cristo. Ang duha Busa miabut sa kabubut-on sa Dios diha sa gitudlo 

aron. Busa nakadawat sa usa ka katungdanan, ug sa bug-os nga mipasalig pinaagi sa 

pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug gipamatud-an diha sa pulong sa Dios uban sa 
bug-os nga pasalig sa Espiritu Santo, sila uban sa mga malipayon nga mga balita nga ang 
gingharian sa Dios moabut. 

Polycarp sa Smirna mao ang usa ka unang pangulo Kristohanon, nga usa ka tinun-an ni Juan, ang 

katapusan sa mga orihinal nga mga apostoles nga mamatay. Polycarp c. 120-135 AD mitudlo: 
Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian 

sa Dios. (Polycarp. Sulat ngadto sa mga taga-Filipos, Chapter II. Gikan sa Ante-Nicene Fathers, 

Tomo 1 ingon nga giedit ni Alejandro Roberts & Santiago Donaldson. American nga Edisyon, 
1885) 
Pagkahibalo, nan, nga ang "Dios dili mabiaybiay," kita kinahanglan nga paglakaw nga takus sa 
Iyang sugo ug himaya ... Kay kini mao ang pag-ayo nga sila kinahanglan nga pagaputlon gikan sa 
kailibgon nga anaa sa kalibutan, tungod kay "ang tanan nga pangibog warreth batok sa ang 
espiritu; "ug" walay mga makihilawason, o mga bayot, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang 
kaugalingon uban sa katawhan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios, "ni ang mga tawo nga 

sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi ug dili angay. (ibid, Chapter V) 
Kita unya mag-alagad Kaniya sa kahadlok, ug uban sa tanan nga balaan nga pagtahud, bisan 
ingon nga siya sa iyang kaugalingon gisugo kanato, ug ingon sa mga apostoles nga misangyaw sa 
Ebanghelyo ngadto sa kanato, ug ang mga manalagna nga nagmantala daan sa pag-anhi sa 

Ginoo. (ibid, Chapter VI) 
Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, gitudloan Polycarp nga ang matarung, dili ang sugo balud, nga 
makapanunod sa gingharian sa Dios. 
Ang mosunod nga nag-angkon usab nga gitudloan sa Polycarp: 

Ug sa sunod nga adlaw nga igpapahulay siya miingon; Pamatia ninyo ang akong tambag, mga 

anak nga hinigugma sa Dios. Nga gipakaon ko kaninyo sa diha nga sa mga obispo sa mga gasa, 

ug karon pag-usab ako moawhag kaninyo sa tanan nga sa paglakaw decorously ug sa takus nga 

paagi diha sa dalan sa Ginoo ... Watch kamo, ug pag-usab kamo andam, Himoa nga ang inyong 

mga kasingkasing mahiluwan, ang bag-ong sugo mahitungod sa gugma sa usag usa, sa Iyang 

pag-anhi sa kalit gipadayag nga ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi sa 

kalayo, ang kinabuhi nga walay katapusan, ang Iyang imortal nga gingharian. Ug ang tanan nga 



mga butang bisan unsa nga nga gitudlo sa Dios kamo masayud, sa diha nga kamo mangita sa 
dinasig nga Kasulatan, ikulit sa dagang sa Espiritu Santo sa ibabaw sa inyong mga kasingkasing, 

nga ang mga sugo magpabilin diha kanimo indelible. ' (Kinabuhi sa Polycarp, Kapitulo 24. JB 

Lightfoot, Ang Apostolikong mga Amahan, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 
Melito sa Sardis, nga usa ka Simbahan sa Dios lider, c. 170 AD, mitudlo: 

Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gi-isyu sa ebanghelyo-ang daan nga sa bag-o, ang duha sa 

pag-abut sa sa tingub gikan sa Sion ug sa Jerusalem; ug ang sugo nga gi-isyu sa grasya, ug ang 

matang sa natapos nga produkto, ug ang nating carnero sa Anak, ug ang mga carnero sa usa ka 
tawo, ug ang tawo sa Dios ... 
Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa mga balaod ug sa iyang mga 
katumanan, samtang ang simbahan nahimong sa balay nga tipiganan sa kamatuoran ... 
Kini mao ang usa nga 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 gingharian nga walay katapusan. (. Melito wali sa pasko bersikulo 7,40, 68 Hubad 

gikan sa Kerux:.. Ang Journal sa Online Theology 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Busa, ang Gingharian sa Dios nailhan nga usa ka butang nga walay katapusan, ug dili lamang sa 
kasamtangan nga Kristohanon o Katoliko nga Simbahan ug naglakip sa balaod sa Dios. 
Laing tunga-tunga sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo pagsulat awhag sa mga tawo sa pagtan-aw sa 
gingharian: 

Busa, himoa nga walay bisan usa kaninyo na nagminaut ni mitan-aw nga naglakaw, apan sa 

kinabubut-on moduol sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Sa Roma Clemente. Nga pag-ila, 

Basahon X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Giedit ni Alexander 
Roberts & Santiago Donaldson. American nga Edisyon, 1886) 

Dugang pa, samtang nga kini dayag nga wala gisulat sa usa sa sa tinuod nga simbahan, ang mga tunga-

tunga sa ikaduha nga siglo sa pagsulat nga giulohan og Ang Magbalantay sa Hermas sa paghubad 
pinaagi sa Roberts & Donaldson naggamit sa ekspresyon nga "gingharian sa Diyos" napulog-upat ka 
higayon. 
Matuod nga mga Kristohanon, ug bisan sa daghang mga lamang nga nagasugid sa kang Kristo, nasayud 
sa usa ka butang bahin sa Gingharian sa Dios diha sa ikaduha nga siglo. 
Bisan sa mga Katoliko ug Eastern Orthodox nga balaan nga Irenaeus nakasabut nga human sa 

pagkabanhaw, ang mga Kristohanon nga makasulod sa Gingharian sa Dios. Matikdi kon unsay iyang 

gisulat, c. 180 AD: 
Kay sama sa kahimtang sa mga tawo nga nanagpanoo, sanglit diha kanila sa kanunay 
magapabilin sa Espiritu Santo, nga gihatag sa kaniya diha sa bautismo, ug gipabilin sa tigdawat, 

kon siya nagalakaw sa kamatuoran ug pagkabalaan ug pagkamatarung ug pagpailub. Alang sa 

kalag nga kini adunay usa ka pagkabanhaw sa kanila nga motoo, ang lawas sa pagdawat sa kalag 
pag-usab, ug uban sa niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga gibanhaw ug sa pagsulod 

ngadto sa gingharian sa Dios. . (Irenaeus, St., Obispo sa Lyon Gihubad gikan sa Armenia sa 

Armitage Robinson Ang Pasundayag sa Apostolic Pagsangyaw, Kapitulo 42. Wells, Somerset, Okt. 
1879. Ingon sa gipatik sa SOCIETY SA GIDASIG KRISTOHANONG KAHIBALO NEW YORK:.. SA 
Macmillan CO, 1920). 



Mga problema sa Ikaduha ug Ikatulong Kasiglohan 
Bisan pa sa iyang kaylap nga pagdawat, sa ikaduhang siglo, usa ka anti-balaod sa apostata nga lider nga 

si Marcion mibangon. Marcion nagtudlo batok sa balaod sa Dios, ang adlaw nga igpapahulay, ug sa 

literal nga Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway sa Polycarp ug sa uban, siya kontak sa Simbahan 
sa Roma sa pipila na ka panahon ug daw adunay impluwensya didto. 
Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, allegorists mga giestablisar sa Alejandria (Egipto). Daghang mga 

allegorists supak sa doktrina sa umaabot nga gingharian. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila sa mga 

allegorists: 
Dionisio natawo sa usa ka halangdon ug adunahan nga pagano nga pamilya sa Alejandria, ug 

edukado sa ilang pilosopiya. Siya mibiya sa paganong mga tunghaan nga mahimong usa ka 
estudyante sa Origen, nga milampos siya sa katungdanan sa pagbantay sa mga katekismo sa 
eskwelahan sa Alejandria ... 
Clemente, Origen, ug ang mga Gnostic eskwelahan nga nanapi sa mga doktrina sa balaan nga 
mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw ug masambingayong mga interpretasyon ... sila nga 
makuha alang sa ilang mga kaugalingon sa ngalan sa "Allegorists." Nepos sa publiko nabatukan 
sa mga Allegorists, ug magpabilin nga adunay usa ka paghari ni Kristo sa ibabaw sa yuta ... 
Dionisio nakiglantugi uban sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy ... "sa maong 
usa ka kahimtang sa mga butang ingon nga karon anaa diha sa gingharian sa Dios." Kini mao ang 
unang paghisgot sa gingharian sa Dios nga naglungtad diha sa kahimtang karon sa mga iglesia ... 
Nepos gibadlong sa ilang kasaypanan, nga nagpakita nga ang gingharian sa langit dili 
masambingayon, apan mao ang literal nga umaabot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa 
pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan ... 
Busa ang ideya sa gingharian sa karon nga kahimtang sa mga butang nga ipanamkon ug gidala 
diha sa Gnostic eskwelahan sa Allegorists sa Egipto, AD 200 ngadto sa 250, usa ka bug-os nga 
siglo sa wala pa ang mga obispo sa imperyo miabut nga giisip nga nagpuyo sa trono ... 
Clement nanamkon sa ideya sa sa gingharian sa Dios ingon sa usa ka kahimtang sa tinuod nga 

mental nga kahibalo sa Dios. Origen gibutang niini ingon nga usa ka espirituhanon nga 

kahulogan nga gitagoan diha sa kapatagan sulat sa Kasulatan. (Ward, Henry Dana Ang 
Ebanghelyo sa Gingharian. Usa ka Gingharian Dili niini nga Kalibutan, Dili niini nga Kalibutan, 
Apan sa Umari sa Langitnong Country, sa Pagkabanhaw gikan sa mga Patay, ug sa Pagpahiuli sa 
Tanan nga mga Butang Gipatik sa Claxton,. Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Busa, samtang ang Bishop Nepos mitudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios, ang mga allegorists 

misulay sa pag-uban sa usa ka bakak nga mga, dili kaayo literal, pagsabot niini. Bishop Apollinaris sa 

Hierapolis misulay usab sa pagpakig-away sa mga sayop sa mga allegorists mahitungod sa mao nga 

panahon. Kadtong tinuod nga diha sa Simbahan sa Dios nagtindog alang sa kamatuoran sa literal nga 

Gingharian sa Dios sa tibuok kasaysayan. 

Herbert W. Armstrong Gitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Plus 
Sa 20 th nga siglo, misulat sa mga ulahing bahin sa Herbert W. Armstrong: 

Tungod kay ilang gisalikway ebanghelyo ni Kristo. . . , Ang kalibutan sa paghulip sa usa ka 

butang nga lain diha sa iyang dapit. Sila adunay sa pag-imbento sa usa ka mini Busa kami 

nakadungog sa gingharian sa Dios nga gisulti sa ingon lamang sa usa ka maanyag nga lang nga 



mga pamulong - sa usa ka nindot nga sentimento sa kasingkasing sa tawo - pagkunhod niini sa 

usa ka ethereal, dili tinuod WALAY! Uban Gihulagway nga ang "SIMBAHAN" mao ang 

gingharian. . . Ang manalagna nga si Daniel, nga nagpuyo 600 ka tuig sa wala pa Cristo, nahibalo 

nga ang gingharian sa Dios mao ang usa ka tinuod nga gingharian - ang usa ka gobyerno nga 

magmando sa literal nga TAWO sa ibabaw sa yuta. . . 
Dinhi. . . mao ang katin-awan sa kon unsa ang GINGHARIAN SA DIYOS KAY sa Dios: "Ug sa mga 

adlaw sa mga hari ..." - kini dinhi sa pagsulti sa napulo ka mga tudlo sa tiil, nga bahin sa puthaw 

ug bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa pagkonektar sa sa tagna sa Daniel 7, ug 

Pinadayag 13 ug 17, nga nagtumong sa sa mga bag-o nga UNITED STATES SA EUROPE nga karon 

pagtukod. . . atubangan sa imong mga mata! Pinadayag 17:12 naghimo patag sa detalye nga 

kini mahimo nga usa ka panaghiusa sa NAPULO KA HARI O GINGHARIAN nga (Pin 17: 8) ang 

banhawon sa daan nga ROMAN IMPERYO. . . 
Sa diha nga moabut Cristo, siya moanhi ingon sa HARI sa mga hari, nga nagmando sa tibuok yuta 

(Pin 19: 11-16); ug IYANG KINGDOM-- ang GINGHARIAN SA DIYOS --said Daniel, mao ang 

magaut-ut niining tanan nga mga gingharian sa kalibotan. Pinadayag 11:15 nag-ingon kini niini 

nga mga pulong: "Ang gingharian sa kalibutan nahimong ANG GINGHARIAN SA ATONG Jehova, 

UG SA IYANG KRISTO: ug siya magahari sa mga katuigan nga walay katapusan"! Kini mao ANG 

GINGHARIAN SA DIYOS. Kini mao ang katapusan sa karon mga gobyerno - oo, ug bisan sa 

Estados Unidos ug sa British nga mga nasud. Sila unya mahimong mga gingharian - ang mga 

gobyerno - sa Ginoo JESU-KRISTO, nan HARI sa mga hari sa ibabaw sa tibuok yuta. Kini naghimo 

sa bug-os PATAG sa kamatuoran nga ang GINGHARIAN SA DIYOS mao ang usa ka literal nga 

GOBYERNO. Bisan ingon sa mga Caldeahanon Imperyo mao ang usa ka GINGHARIAN - bisan 

ingon sa Romanhong Imperyo mao ang usa ka GINGHARIAN - mao nga ang mga GINGHARIAN SA 

DIYOS mao ang usa ka gobyerno. Kini mao ang sa pagkuha sa ibabaw sa mga GOBYERNO sa mga 

NASOD sa kalibutan. Si Jesu-Kristo NATAWO nga mahimong usa ka HARI - sa usa ka 

MAGMAMANDO! . . . 
Ang sama nga Jesukristo kinsa naglakaw sa ibabaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaang 
Yuta ug sa kadalanan sa Jerusalem labaw pa kay sa 1,900 ka tuig na ang milabay mao ang pag-

anhi pag-usab. Siya miingon nga siya moanhi pag-usab. Human siya gilansang sa krus, gibanhaw 

siya sa Dios gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (. Mat 12:40; Buhat 2:32; 

I Cor 15: 3-4.). Siya mikayab ngadto sa Trono sa Dios. Headquarters sa Gobyerno sa Uniberso 
(Buhat 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Pin 3:21). 
Siya mao ang "halangdon nga tawo" sa sambingay, nga miadto sa Trono sa Dios - ang "halayo 
nga yuta" - nga coronated ingon nga Hari sa mga hari sa ibabaw sa tanang mga nasud, ug unya 
sa pagbalik ngadto sa yuta (Lucas 19: 12-27 ). 
Pag-usab, siya anaa sa langit hangtud sa "mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang" 

(Buhat 3: 19-21). Pagpahiuli nagpasabot sa pagpasig-uli sa usa ka kanhi nga kahimtang o 

kahimtang. Sa kini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa Dios dinhi sa yuta, ug sa ingon, ang 
pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopian mga kahimtang. 
Kalibutan karon kagubot, nagkagrabeng mga gubat ug mga panagbingkil kinapungkayan sa 
kalibutan sa kagul-anan nga dako kaayo nga, gawas kon mangilabot sa Dios, walay tawo nga 

unod nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa niini sangkoanan sa diha nga paglangan moresulta 



sa hulaw sa tanan nga kinabuhi gikan sa planeta, si Jesukristo mobalik. Kini nga panahon siya 

moanhi ingon nga balaan nga Dios. Siya moanhi diha sa tanan nga mga gahum ug himaya sa 

uniberso-nagharing Maglalalang. (Mat 24:30;.. 25:31) Siya moanhi ingon nga "Hari sa mga hari, 
ug Ginoo sa mga ginoo" (Pin 19:16), sa pagtukod sa kalibutan nga super-gobyerno ug magmando 

sa tanan nga mga nasud "uban sa usa ka sungkod nga puthaw "(Pin 19:15; 12: 5). . . 
Cristo dili maayo? 
Apan kabubut-on sa katawhan singgit sa kalipay, ug abi-abi kaniya sa nagsalimoang kalipay ug 
kadasig - kabubut-on bisan pa sa mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanidad? 
Sila dili! Sila motuo, tungod kay ang mga mini nga mga ministro ni Satanas (II Cor 11: 13-15.) 

Naglimbong kanila, nga siya mao ang Antikristo. Ang mga iglesia ug ang mga nasud nga masuko 

sa iyang pag-abut (Pin 11:15 uban sa 11:18), ug sa mga puwersa sa militar gayod mosulay sa 
pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag kaniya (Pin 17:14)! 
Ang mga nasud nga moapil diha sa mga kulba-hinam gubat sa sa umaabot nga Gubat sa 

Kalibotan III, uban sa gubat sa Jerusalem (Zac 14: 1-2.) Ug si Cristo mobalik. Sa labaw sa 

kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga nasud" nga makig-away batok 

kaniya (bersikulo 3). Siya hingpit pildihon kanila (Pin 17:14)! "Ang iyang mga tiil motindog 

niadtong adlawa nga sa ibabaw sa bukid sa mga Olivo," usa ka mubo kaayo nga gilay-on sa 

sidlakan sa Jerusalem (Zac 14: 4.). (Armstrong HW. Ang Misteryo sa mga Ages, 1984) 
Nagaingon ang Bibliya nga si Jesus mobalik ug siya modaog, apan daghan ang makig-away 
batok Kaniya (Pinadayag 19:19). Daghan ang nag-angkon (base sa ibabaw sa sayop nga pagsabot sa 

tagna sa Bibliya, apan ang partially tungod sa mini nga mga propeta ug mga mistiko) nga ang pagbalik ni 
Jesus mao ang katapusan nga Antikristo! 
Ang mosunod mao ang gikan usab sa Herbert Armstrong: 

Ang matuod nga relihiyon - kamatuoran sa Dios naghatag ug gahum sa gugma sa Dios nga 
gihatag pinaagi sa Espiritu Santo ... kalipay nga dili maasoy sa pagkahibalo sa Dios ug ni 
Jesukristo - sa pagkahibalo KAMATUORAN - ug ang kainit sa balaan nga GUGMA sa Dios ... 
Ang mga pagtulun-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios lamang sa mga sa "buhi pinaagi sa matag 
pulong nga" sa Balaang Bibliya ... 
Mga tawo motalikod gikan sa dalan sa "og" sa dalan sa "paghatag" - paagi sa gugma sa Dios. 
BAG-ONG sibilisasyon ang karon pagkupot sa yuta! (ibid) 

Ang BAG-ONG sibilisasyon mao ang Gingharian sa Dios. Pagmantala nga ang bag-ong sibilisasyon 

moabut ug base sa ibabaw sa gugma mao ang usa ka dakong bahin sa kon unsa ang tinuod nga 
ebanghelyo sa gingharian nga si Jesus ug ang Iyang mga sumusunod nga gitudlo mao ang tanan 

mahitungod sa. Ug nga mao ang usa ka butang nga kita sa Padayong Simbahan sa Dios sa pagsangyaw 

ingon man. 
Herbert Armstrong nakaamgo nga si Jesus nagtudlo nga ang katilingban sa tawo, 
bisan kon kini naghunahuna nga kini nga gusto sa pagtuman, nga nagsalikway sa 'paghatag nga paagi' sa 

kinabuhi, ang dalan sa gugma. Hapit walay usa nga daw sa husto makasabot sa kahulogan sa pagtudlo ni 

Jesus. 
Kaluwasan pinaagi ni Jesus mao ang bahin sa Ebanghelyo 



Karon ang uban nga makabasa niini nga halayo tingali maghunahuna bahin sa kamatayon ni Jesus ug 

papel sa kaluwasan. Oo, nga mao ang bahin sa ebanghelyo nga ang Bag-ong Tugon ug Herbert W. 

Armstrong duha misulat mahitungod sa. 
Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi kang Jesus: 

16 Kay wala ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Cristo, kay kini mao ang gahum sa Dios ngadto 

sa kaluwasan alang sa tanan nga nagatuo, alang sa Judio una sa ug usab alang sa Grego (Roma 
1:16). 
4 Busa kadtong mga nagkatibulaag sa paglakaw nga nanagwali sa pulong. 5 Ug si Felipe 

milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria, ug giwali kanila ang Cristo. ... 12 Apan sa mitoo sila kang 

Felipe sa pagmantala niya sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni 

Jesu-Cristo, ang mga lalaki ug mga babaye gibunyagan. ... 25 Busa sa diha nga sila nagpamatuod 

ug nagwali sa pulong sa Ginoo, sila namalik sa Jerusalem, nga nagwali sa Maayong Balita sa 
daghang mga balangay sa mga Samarianhon. 26 Karon sa usa ka manolonda sa Ginoo nagsulti 

kang Felipe ... 40 Felipe hingkaplagan didto sa Asdod. Ug sa naglakaw pinaagi sa, nagwali siya sa 

tanang kalungsuran hangtud sa iyang paghiabut sa Cesarea. (Buhat 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 siya nagwali kanila si Jesus ug ang pagkabanhaw. (Buhat 17:18) 
30 Unya mipuyo si Pablo sa tibuok duha ka tuig sa balay nga iyang giabangan, ug midawat sa 

tanan nga midangat kaniya, nga 31 nga nagwali sa gingharian sa Dios ug sa pagtudlo sa mga 

butang mahatungod sa Ginoong Jesu-Cristo uban sa tanan nga pagsalig, walay usa nga nagadili 

kaniya. (Buhat 28: 30-31) 
Matikdi nga naglakip sa pagwali ni Jesus UG sa gingharian. Ikasubo, ang usa ka husto nga pagsabot sa 

ebanghelyo sa gingharian sa Dios kahilig sa mawala gikan sa mga pagtulun-an sa mga simbahan Griego-
Romano. 
Pagkatinuod, aron sa pagtabang kanato nga mahimong bahin sa gingharian, ang Dios nahigugma sa mga 
tawo sa ingon 
daghan nga Siya mipadala si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3: 16-17). 

Ang Ebanghelyo sa Gingharian Unsay Nagkinahanglan sa Kalibutan, Apan ... 
Apan daghan sa kalibutan sa mga lider sa, lakip na ang relihiyosong mga mga, nagtuo nga kini mahimong 
internasyonal nga tawhanong kooperasyon nga dad-on sa kalinaw ug kauswagan, ug dili ang Gingharian 

sa Dios. Ug samtang sila sa pipila ka mga temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang nga dili 
molampos, sa ilang mga paningkamot sa tawo sa katapusan nga dad-on planetang Yuta sa punto nga kini 

sa paghimo sa kinabuhi nga nag kon si Jesus wala mobalik sa pagtukod sa Iyang Gingharian. Kini mao ang 
usa ka bakak nga mga ebanghelyo. 

Daghan sa kalibutan naningkamot sa pagbutang sa tingub sa usa ka semi-sa relihiyon sa Babilonya nga 
internasyonal nga nga plano sa pagbutang sa usa ka bag-ong kalibotan order sa 21 st siglo.Kini mao ang 
usa ka butang nga ang Continuing nga Simbahan sa Dios gisaway sukad sa pagsugod niini, ug mga plano 

sa pagpadayon sa pagsaway. Tungod kay si Satanas nga gilimbongan si Eva sa mahulog alang sa usa ka 
bersyon sa iyang ebanghelyo dul-an sa 6000 ka mga tuig na ang milabay (Genesis 3), ang mga tawo 
nagtuo nga sila nasayud nga mas maayo pa kay sa Dios kon unsa ang himoon kanila ug sa kalibutan nga 
mas maayo. 



Sumala sa Bibliya, kini sa usa ka kombinasyon sa usa ka pangulo sa militar sa Europe (gitawag nga Hari sa 
mga North, nga gitawag usab sa Mapintas nga Mananap sa Pinadayag 13: 1-10) uban sa usa ka lider sa 
relihiyon (nga gitawag sa mga mini nga profeta, nga gitawag usab ANG katapusan nga 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 sa pagdala sa usa ka 'sa Babilonya' (Pinadayag 17 & 18) kalibutan order. Bisan tuod 
katawhan nagkinahanglan sa pagbalik ni Kristo ug sa pagtukod sa Iyang gingharian, daghan sa kalibutan 
dili pagtagad sa niini nga mensahe sa 21 st siglo-sila magpadayon sa pagtuo sa mga nagkalain-laing mga 

bersiyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat sa usa ka saksi. 

Hinumdomi nga gitudlo ni Jesus: 

14 Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga usa ka 

pagpamatuod ngadto sa tanang mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14) 

Matikdi nga ang ebanghelyo sa gingharian sa pagkab-ot sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi, unya 
moabut na ang katapusan. 

Adunay daghang mga rason alang niini nga. 

Ang usa mao nga gusto sa Dios ang kalibutan sa pagpamati sa tinuod nga ebanghelyo sa atubangan sa 

pagsugod sa Dakong Kagul-anan (nga gipakita sa pagsugod sa Mateo 24:21). Busa ang mensahe sa 
ebanghelyo mao ang usa ka saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezequiel 3; Amos 3: 7). 

Ang lain mao nga ang unod sa mensahe nga supak sa mga panglantaw sa mga nagtubo nga Mapintas 
nga Mananap, Hari sa mga North gahum, uban sa mga Mini nga Propeta, sa katapusan nga 

Antikristo. Sila batakan mosaad sa kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot, apan kini modala ngadto 
sa sa katapusan (Mateo 24:14) ug sa kalaglagan (cf. 1 Tesalonica 5: 3). 

Tungod sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak nga nakig-uban kanila (2 Tesalonica 2: 9), ang 
kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa usa ka bakak (2 Tesalonica 2: 9-12) inay sa mensahe sa 

ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga paghukom sa mga kaliboan Gingharian sa Dios pinaagi sa mga 
Romano Katoliko, Sidlakang Ortodokso, Lutheran, ug sa uban, daghan ang sayop nga nag-angkon nga 
ang mga mensahe sa mga kaliboan nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios mao ang bakak nga ebanghelyo 
nga nakig-uban sa Antikristo. 

Ang matinud-anon nga Filadelfia Kristohanon (Pinadayag 3: 7-13) ang pagsangyaw sa kaliboan nga 
ebanghelyo sa gingharian ingon man sa pagsulti sa kalibutan unsa ang pipila ka kalibutanon nga mga 
lider sa (lakip na ang sapat kag ang Mini nga Propeta) mahimong ngadto sa. 

Sila pagsuporta sa pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mapintas nga Mananap, Hari sa mga North 
gahum, uban sa mga Mini nga Propeta, ang katapusan nga Antikristo, sa katapusan laglagon (uban sa 
pipila sa ilang mga kaalyado) sa USA ug sa mga Anglo-nasud sa United Kingdom , Canada, Australia, ug 
New Zealand (Daniel 11:39) ug nga sila sa dili madugay human niana sa paglaglag sa usa ka Arabiko / 
Islamic panag-abin (Daniel 11: 40-43), function ingon nga mga ginamiton sa mga demonyo (Pinadayag 
16: 13-14), ug sa katapusan sa pagpakig-away kang Kristo Jesus sa Iyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19: 

19-20). Ang matinud-anon nga mga Philadelphians (Pinadayag 3: 7-13) nga nagpahibalo nga ang mga 

kaliboan nga gingharian nga sa pag-abut sa dili madugay. Kini lagmit og daghan media coverage ug 
makatampo sa sa katumanan sa Mateo 24:14. 

Ang 'bakak nga ebanghelyo' pagmantala sa mga lider sa kalibutan (lagmit ang pipila 'bag-ong' nga 
matang sa ibabaw lider sa Europe uban sa usa ka compromised papa nga nag-angkon sa usa ka matang 
sa Katolisismo) dili sama sa nga-sila dili gusto sa kalibutan aron sa pagkat-on kon unsa ang ilang kabubut-
on sa tinuod nga buhaton (ug dili gani motuo nga kini sa ilang mga kaugalingon sa una, cf. Isaias 10: 5-



7). Sila ug / o sa ilang mga supporters usab lagmit bakak nagtudlo nga ang mga matinud-anon nga mga 

Philadelphians nga pagpasiugda sa usa ka doktrina (milenyo) sa usa ka umaabot nga antikristo. Bisan 
unsa paghukom nga sila ug ang / o ang ilang mga sumusunod sa paghimo ngadto sa Filadelfia matinud-

anon ug sa Continuing Simbahan sa Dios mag-aghat sa paglutos (Daniel 11: 29-35; Pinadayag 12: 13-

15). Kini usab mosangpot ngadto sa sa katapusan-ang pagsugod sa Dakong Kagul-anan (Mateo 24:21; 
Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 14-15; Daniel 11:31) ingon man sa usa ka panahon sa panalipod alang sa mga 
matinud-anon sa Philadelphia mga Kristohanon (Pinadayag 3:10; 12: 14-16). 

Ang sapat kag Mini nga Propeta sulayan puwersa, sa ekonomiya blackmail, mga timailhan, mga 
katingalahan nga bakak, pagpatay, ug sa ubang mga kapit-os (Pinadayag 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 

Tesalonica 2: 9-10) nga adunay kontrol sa . Kristohanon mangutana: 
10 "Unsa ka dugay, O Ginoo, balaan ug tinuod, hangtud nga ikaw paghukman ug pagbalusan ang 

among dugo sa mga nagapuyo sa yuta?" (Pinadayag 6:10) 
Latas sa katuigan, ang katawhan sa Diyos naghunahuna, "Unsa ka dugay kini hangtud mobalik si Jesus?" 

Samtang wala kita mahibalo sa adlaw o sa takna, kita ni Jesus sa pagbalik (ug sa kaliboan Gingharian sa 
Dios malig-on sa) sa 21 st siglo base diha sa daghan nga mga 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 
mga bahin sa nga atong makita karon natuman. 
Kon si Jesus wala mangilabot, ang kalibutan nga laglagon ang tanan nga kinabuhi: 

21 Kay unya moabut ang dakung kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa 
kalibutan hangtud niini nga panahon, dili, ni sa walay katapusan mao ang 22 Ug gawas kon 

kadtong mga adlaw on, walay unod nga maluwas. apan tungod sa mga pinili nga mga adlaw 

pamub-an. (Mateo 24: 21-22) 
29 Dihadiha human sa kasakitan niadtong mga adlawa, ang Adlaw mongitngit, ug ang bulan dili 

magahatag sa iyang kahayag; ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit, ug ang mga 

kagamhanan sa mga langit mangauyog. 30 Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo makita diha sa 
langit, ug unya ang tanan nga mga kabanayan sa yuta manag-minatay, ug ilang makita ang Anak 
sa Tawo pag-abot sa ibabaw sa mga panganod sa langit uban sa gahum ug dako nga 
himaya. 31 ug iyang ipadala ang iyang mga anghel uban sa usa ka dakung tingog sa usa ka 
trompeta, ug ilang pagatigumon sa tingub ang iyang mga pinili gikan sa upat ka mga hangin, 

gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain. (Mateo 24: 29-31) 
Ang Gingharian sa Dios mao ang gikinahanglan sa kalibutan. 

Ambassadors alang sa Gingharian 
Unsa ang inyong papel sa Gingharian? 
Karon, kon ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, ikaw nga mahimong usa ka sinugo alang niini. Matikdi 

ang gisulat ni Apostol Pablo: 
20 Busa karon, kami mga embahador alang sa kang Cristo, maingon nga ang Dios nangaliyupo 

pinaagi kanamo: hangyoon namo kamo sa ngalan ni Cristo, magpasig-uli ngadto sa Dios. (2 

Corinto 5:20) 



14 Busa, sa gibaksan sa imong hawak sa kamatuoran, nga gibutang sa ibabaw sa tabon sa dughan 

sa pagkamatarung, 15 ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa Maayong Balita sa 
pakigdait: 16 labaw sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga kamo makahimo sa 
makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan 17 ug dawata ninyo ang salokot sa 
kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. 18 sa pag-ampo kanunay uban 
sa tanan nga pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga diha sa Espiritu, managtukaw sa katapusan 
uban sa os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa tanang mga santos- 19 ug alang kanako, nga 
paglitok mahimong gihatag kanako, aron ako sa akong baba nga walay kahadlok sa pagpaila sa 

tinago sa Maayong Balita, 20 nga alang niini ako mao ang sinugo sa mga talikala; nga sa aron ako 

makasulti nga walay kahadlok, ingon sa kinahanglan ko igasulti. (Efeso 6: 14-20) 
Unsa ang usa ka sinugo Merriam-Webster adunay mosunod nga kahulugan: 

1: usa ka opisyal nga sinugo; ilabi na sa: sa usa ka diplomatic ahente sa labing taas nga ranggo 
accredited sa usa ka langyaw nga gobyerno o hari ingon sa representante residente sa iyang 
kaugalingon nga gobyerno o hari o gitudlo alang sa usa ka espesyal nga ug sa kanunay 
temporaryo diplomatic buluhaton 

2 sa usa ka: usa ka awtorisado nga representante o sinugo 

Kon ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang Kristo! Matikdi ang 

gisulat ni Apostol Pedro: 
9 Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaang 
nasud, ang Iyang kaugalingong katawhan, aron kamo magamantala sa pagdayeg Kaniya nga 
nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag: 10 nga kaniadto 
dili usa ka katawhan apan karon sa mga katawhan sa Dios, nga wala mahiagum sa kalooy, apan 

karon nahiagum na sa kalooy. (1 Pedro 2: 9-10) 
Ingong mga Kristohanon, kita nga mahimong kabahin sa usa ka balaan nga nasud. 
Nga ang nasud nga karon balaan? 
Aw, sa pagkatinuod walay bisan kinsa sa mga gingharian niining kalibutan-apan sila sa katapusan nga 

bahin sa gingharian ni Kristo (Pinadayag 11:15). Kini mao ang nasod sa Diyos, sa Iyang gingharian nga 

balaan. 
Ingon sa mga embahador, kita dili kasagaran apil sa direkta nga politika sa mga nasud sa kalibutan. Apan 

kita sa pagpuyo sa dalan sa kinabuhi sa Dios karon. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon, kita mas maayo nga 

makakat-on kon nganong ang pamaagi sa Dios mao ang labing maayo, sa pagkaagi nga diha sa Iyang 
gingharian nga atong mahimong mga hari ug mga saserdote ug maghari uban ni Kristo ibabaw sa yuta: 

5 Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala sa Iyang 

kaugalingon nga 
dugo, 6 ug naghimo kanato nga mga hari ug mga pari ngadto sa Iyang Dios ug Amahan, ngadto 
Kaniya ang himaya ug ang panggahum hangtud sa kahangturan ug sa walay 

katapusan.Amen. (Pinadayag 1: 5-6) 
10 Ug naghimo kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa atong Dios; Ug kita magahari sa 

ibabaw sa yuta. (Pinadayag 5:10) 



Usa ka umaabot nga bahin sa nga mahimong pagtudlo sa mga tawo nga mortal nga dayon sa paglakaw 
diha sa mga dalan sa Dios: 

19 Kay ang katawohan magapuyo sa Sion diha sa Jerusalem; Ikaw dili na mohilak. Siya kaayo-on 

kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; Sa diha nga siya makadungog, siya motubag kanimo.20 Ug 
bisan ang Ginoo magahatag kanimo sa tinapay sa kagul-anan ug sa tubig sa kasakit, bisan pa 
niana ang imong mga magtutudlo dili matarug ngadto sa usa ka pamag na, Apan ang imong mga 
mata makakita sa imong mga magtutudlo. 21 Ang imong mga igdulungog makadungog sa usa ka 
pulong sa imong likod, nga magaingon, "kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana," Kon 

mobalik ka sa mga kamot nga too O sa matag higayon nga ikaw sa wala. (Isaias 30: 19-21) 
Samtang nga mao ang usa ka tagna alang sa kaliboan nga gingharian, sa niini nga panahon ang mga 
Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo: 

12 ... pinaagi sa niini nga panahon kinahanglan kamo nga mahimong mga magtutudlo 

(Hebreohanon 5:12) 
15 Apan sa pagbalaan sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga kasingkasing; ug andam kanunay sa 

pagtubag sa tanan nga mangayo kaninyo ug katarungan sa paglaum nga anaa kaninyo uban ang 
kaaghop ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV). 

Gipakita sa Bibliya nga ang daghan sa mga labaw nga matinud-anon nga mga Kristohanon, sa dili pa ang 
pagsugod sa Dakong Kagul-anan, magatudlo sa daghan; 

33 Ug ang mga sa mga tawo nga makasabut magatudlo sa daghan nga mga (Daniel 11:33) 
Busa, sa pagkat-on, nagtubo diha sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), mao ang usa ka butang nga 

kinahanglan nga atong gibuhat karon. Bahin sa inyong papel sa Gingharian sa Dios mao nga makahimo 

sa pagtudlo. Ug alang sa mas matinud-anon, Filadelfia (Pinadayag 3: 7-13), ang mga Kristohanon, kini 

usab naglakip sa pagsuporta sa mga importante nga saksi sa ebanghelyo sa wala pa ang pagsugod sa 
kaliboan nga gingharian (cf. Mateo 24:14). 
Human sa Gingharian sa Dios natukod, ang mga katawhan sa Dios gigamit sa pagtabang sa pagpasig-uli 
sa usa ka naguba nga planeta: 

12 Kadtong gikan sa inyong taliwala ba sa pagtukod sa daan nga mga dapit nga biniyaan;  
Ikaw mopatindog sa mga patukoranan sa daghanan nga mga kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon sa 

aayo sa Mag, Ang uli sa Streets sa Mopuyo Sa. (Isaias 58:12) 

Busa, ang mga katawhan sa Dios nga nagpuyo sa dalan sa Dios diha sa niini nga edad maghimo niini nga 
mas sayon alang sa mga tawo sa pagpuyo diha sa mga siyudad (ug sa ubang dapit) sa panahon sa niini 

nga panahon sa pagpasig-uli. Ang kalibutan tinuod mahimong usa ka mas maayo nga dapit. Kita 
kinahanglan nga embahador alang kang Cristo karon, aron usab kita sa pag-alagad diha sa Iyang 
Gingharian. 

Ang Mensahe Tinuod nga Ebanghelyo mao ang makapausab nga 

Si Jesus miingon, "Kon pabilin kamo sa akong pulong, kamo ang akong mga tinun-an gayud 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 Dios nagahilway sa aton gikan sa 
natanggong sa bakak nga mga paglaom sa kalibutan Kita walay kahadlok sa pagsuporta og usa ka plano 
nga mga buhat-sa Dios sa plano ni Satanas naglimbong sa tibuok kalibutan (Pinadayag 12: 9) ug sa 



Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga solusyon. kita kinahanglan nga sa pagbarug alang sa ug sa 
pagsuporta sa kamatuoran (cf. Juan 18:37). 

Ang mensahe sa ebanghelyo mao ang labaw pa kay sa bahin sa personal nga kaluwasan. Ang maayong 
balita sa Gingharian sa Dios pagbag-o sa usa sa niini nga edad: 

2 Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili mausab pinaagi sa 

sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug 

hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 2) 

Matuod nga mga Kristohanon nga mausab sa pag-alagad sa Dios ug sa uban: 

22 ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod, dili 
sa eyeservice, ingon sa mga tawo, kondili diha sa katim-os sa kasingkasing, nga mahadlokon sa 

Dios. 23 Ug bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhata ninyo sa kinasingkasing ingon nga sa 
Ginoo ug dili nga sa mga tawo, 24 sa pagkahibalo nga gikan sa Ginoo kamo magadawat sa balus 

nga sa kabilin: alang kanimo sa pag-alagad sa Ginoong Cristo. (Colosas 3: 22-24) 

28 Busa, tungod kay kita sa pagdawat sa gingharian nga dili mauyog, managbaton kita ug gracia, 
nga kita mahimong mag-alagad sa Dios uban sa balaan nga pagtahud ug diosnon nga 

kahadlok. (Hebreohanon 12:28) 

Matuod nga mga Kristohanon nga buhi nga lahi gikan sa kalibutan. Dawaton nato ang mga sukdanan sa 

Diyos sa ibabaw sa kalibutan alang sa unsa ang matarung ug sayop. Ang lang mabuhi pinaagi sa pagtoo 
(Hebreohanon 10:38), ingon nga kini nagkinahanglan sa hugot nga pagtuo sa pagpuyo sa dalan sa Dios 

diha sa niini nga edad. Mga Kristohanon giisip nga lahi kaayo sa kalibutan sila nagpuyo sa, nga ang ilang 

paagi sa kinabuhi gitawag nga "ang Dalan" sa Bag-ong Tugon (Buhat 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Ang kalibutan 
nagpuyo sa kahakog, sa ilalum sa pagmando ni Satanas, sa unsa nga gitawag nga "ang dalan ni Cain" 
(Judas 11). 

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka mensahe sa pagkamatarung, kalipay, ug kalinaw 

(Roma 14:17). Ang matagnaong pulong, sa husto nasabtan, naghupay (cf. 1 Corinto 14: 3; 1 Tesalonica 

4:18), ilabi na sa ingon nga motan-aw kita sa kalibutan nga crumble (cf. Lucas 21: 8-36). Ang tinuod nga 
Kristohanong paagi sa kinabuhi nagapadulong ngadto sa espirituwal nga kadagaya ug sa pisikal nga mga 

panalangin (Marcos 10: 29-30). Kini mao ang bahin sa kon nganong ang mga tawo nga mabuhi kini nga 

makasabut nga ang gikinahanglan sa kalibutan sa Gingharian sa Dios. Mga Kristohanon mao ang mga 
embahador sa Gingharian sa Dios. 

Mga Kristohanon ang nagbutang sa among paglaum diha sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan pa kita 

nagpuyo sa usa ka pisikal nga kalibutan (Roma 8: 5-8). Kita adunay mga "paglaum sa Maayong Balita" 

(Colosas 1:23). Kini mao ang usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga ang daghan nga 
nag-angkon ni Jesus nga karon dili tinuod nga masabtan. 

6. Grego-Romano simbahan sa pagtudlo sa mga Gingharian Importante, Apan ... 
Ang Griego-Romano simbahan nagtuo nga sila nagtudlo bahin sa Gingharian sa Dios, apan ang 

kasamok sa pagkatinuod sa pagsabut kon unsa kini gayud ang Pananglitan, ang Catholic 

Encyclopedia nagtudlo kini mahitungod sa gingharian.: 



Ni Kristo ... Sa matag yugto sa Iyang pagtulon-an sa pag-anhi niini nga gingharian, ang mga 
nagkalain-laing mga bahin, sa iyang tukma nga kahulogan, ang dalan nga kini mao ang nakab-ot, 
sa paghimo sa pagkaon sa Iyang mga pakigpulong, nga daghan sa ingon nga ang Iyang 
pakigpulong gitawag nga "ang ebanghelyo sa gingharian "... sila misugod sa pagsulti sa Simbahan 

ingon nga" ang gingharian sa Dios "; cf. Col., ako, 13; Tesalonica ako, ii, 12. Apoc, ako, 6, 9. v, 

10, ug uban pa ... nagpasabot kini nga ang Simbahan nga sama sa nga Balaan nga institusyon ... 
(Papa H. Gingharian sa Dios. Ang Catholic Encyclopedia, Tomo VIII. 1910). 

Bisan tuod ang mga sa ibabaw nagpunting sa "Col., ako, 13; Tesalonica ako, ii, 12. Apoc, ako, 6, 9. v, 10, 

"kon ikaw motan-aw kanila, imong makita ang nga dili usa sa mga bersikulo ingon sa bisan unsa 

mahitungod sa Simbahan nga ang Gingharian sa Dios. Sila nagtudlo nga mga magtutuo mahimong 

bahin sa Gingharian sa Dios o nga kini mao ang gingharian sa Jesus. Ang Bibliya nagpasidaan nga daghan 

ang mag-usab sa ebanghelyo o mobalik sa usa, usa ka dili tinuod sa usa ka (Galacia 1: 6-9). Ikasubo, 

nagkalain-lain nga mga gibuhat nga. 
Si Jesus mitudlo, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay usa nga makaadto sa 

Amahan, gawas kon pinaagi kanako "(Juan 14: 6). Si Pedro nagtudlo, "Ni adunay kaluwasan sa bisan 

unsa nga lain nga mga, kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit nga gihatag sa mga tawo nga pinaagi 

niini kita maluwas" (Buhat 4:12). Gisuginlan si Pedro Judio ang tanan kinahanglan gayud nga adunay 

hugot nga pagtuo sa paghinulsol ug pagdawat nga si Jesus nga maluwas (Mga Buhat 2:38). 
Sukwahi niini, Pope Francis mitudlo nga ateyista, nga walay si Jesus, mahimong maluwas pinaagi sa 

maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga ang mga Hudiyo nga maluwas kon wala pagdawat kang 

Jesus! Dugang pa, siya ug ang pipila ka Grego-Roma usab daw sa paghunahuna nga ang usa ka non-sa 

Biblia nga bersyon sa 'Maria' mao ang usa ka yawe ngadto sa ebanghelyo ingon man usab sa usa ka yawe 

ngadto sa ecumenical ug interfaith panaghiusa. Ikasubo, dili sila ug ang uban makasabut sa 

kaimportante sa si Jesus UG ang tinuod nga Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios.Daghan ang pagpalambo 
sa bakak nga mga ebanghelyo. 
Daghan ang buot sa paglakaw pinaagi sa panan-aw ug adunay hugot nga pagtuo sa kalibutan. Ang Bag-
ong Tugon nagtudlo nga ang mga Kristohanon sa pagtan-aw sa itaas: 

2 Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang dinhi sa 

yuta. (Colosas 3: 2) 
7 Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa pagtan-aw. (2 Corinto 5: 7) 

Bisan pa niana, si Papa Pio XI batakan gitudloan sa paglakaw pinaagi sa iyang panan-aw sa iyang 
simbahan: 

... ang mga Katoliko nga Simbahan ... mao ang gingharian ni Cristo dinhi sa yuta. (Ni Pio 

encyclical Quas Primas ingon nga gisitar sa Kramer P. Ang Yawa Final Battle. Maayong Tambag 

Publikasyon, 2002, p. 73). 
Ang CatholicBible101 website claims, "ang Gingharian sa Dios gitukod sa yuta pinaagi sa kang Jesu-Cristo 
sa tuig 33 AD, sa dagway sa Iyang Simbahan, gipangulohan ni Pedro ... ang mga Katoliko nga Simbahan." 
Apan ang kaliboan nga gingharian sa Dios wala pa dinhi ni kini sa Simbahan sa Roma, apan kini sa ibabaw 
sa yuta. 



Ang Simbahan sa Roma nagtudlo sa ingon hugot nga batok sa usa ka sa dili madugay-anhi sa yutan-ong 
kaliboan Gingharian sa Dios nga kini mao ang batakan sa bugtong "nga doktrina sa Antikristo" gilista diha 

sa opisyal nga Katesismo sa Simbahan nga Katoliko: 
676 Ang Antikristo sa pagpanglingla na nagsugod sa pagkuha sa porma sa kalibutan sa matag 
panahon nga ang pag-angkon gihimo sa pagkaamgo sa sulod sa kasaysayan nga mesiyanhon nga 
paglaum nga mahimo lamang nga nakaamgo sa unahan sa kasaysayan pinaagi sa eschatological 

paghukom. Ang Simbahan gisalikway bisan giusab matang sa niini nga falsification sa gingharian 

nga moabut sa ilalum sa mga ngalan sa milenyo ... (Katesismo sa Simbahan nga Katoliko. 
Imprimatur nga imong mahimo + nga si Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Ikasubo, ang mga tawo nga mouyon nga adunay mayor nga mga problema uban sa pagsangyaw sa 

Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios sa katapusan. Uban sa pagkuha sa makalilisang nga mga lakang batok 

sa mga pagsangyaw niini (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Apan, aron kamo maghunahuna, dili tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon nga Ginoo diha sa 

gingharian? Dili, sila dili. Matikdi ang giingon ni Jesus: 
21 "Dili ang tanan nga nag-ingon kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, apan 

siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit. 22 Daghan ang moingon 
kanako niana nga adlaw, 'Ginoo, Ginoo, dili kita nanagna sa imong ngalan, ang mga yawa sa 
imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga katingalahan diha sa imong ngalan '23 ug unya ako 
mopahayag ngadto kanila,' wala ako makaila kaninyo;? mobiya gikan kanako, kamo nga 

nagabuhat kalapasan ' (Mateo 7: 21-23) 
Ang Apostol Pablo miingon sa "misteryo sa kalapasan" mao ang "na buhat" (2 Tesalonica 2: 7) sa iyang 

panahon. Kalapasan usab kini nga may kalabutan sa usa ka butang nga ang Bibliya nagpasidaan batok sa 

sa sa katapusan sa mga panahon nga gitawag nga "Misteryo, ang Babilonia nga Daku" (Pinadayag 17: 3-
5). 
Ang "misteryo sa kalapasan" nga may kalabutan sa nagasugid sa mga Kristohanon nga nagtuo nga sila 
dili kinahanglan nga pagbantay sa Napulo ka Sugo sa kasugoan sa Dios, ug uban pa ug / o adunay daghan 
kaayo nga mga madawat nga mga eksepsyon niini ug / o adunay madawat nga mga matang sa pag-antos 
sa paglapas sa sa Dios balaod, mao nga samtang sila naghunahuna nga adunay usa ka matang sa balaod 
sa Dios, sila wala pagtuman sa usa ka matang sa Kristiyanidad nga si Jesus o sa Iyang mga apostoles nga 
sa pag-ila ingon nga lehitimo. 
Ang Grego-Roma sama sa mga Pariseo nga nakalapas sa mga sugo sa Dios, apan nag-angkon sa ilang 
mga tradisyon nga gihimo gisaway niining dalawatong-Jesus nga pamaagi (Mateo 15: 3-9)!Nagpasidaan 
usab ni Isaias nga ang mga tawo nag-angkon nga buot mosukol sa Dios batok sa Iyang balaod (Isaias 30: 

9). Kini malinapason ang pagsukol sa usa ka butang nga kita, ikasubo, tan-awa kini ngadto sa niining 

adlawa. 
Laing "misteryo" makita nga nga ang Simbahan sa Roma daw sa pagtuo nga ang militaristiko ecumenical 
ug interfaith agenda mosangpot sa kalinaw ug sa usa ka non-sa Biblia nga bersyon sa Gingharian sa Dios 

dinhi sa yuta. Sa Kasulatan nagpasidaan batok sa usa ka umaabot nga ecumenical panaghiusa nga kini 

nagtudlo sa kabubut-on, alang sa usa ka pipila ka tuig, nga malampuson (Mubo nga sulat sa: ang Bag-
ong Jerusalem Bible, usa ka Katolikong-aprobahan nga hubad, gipakita): 

4 mihapa sila sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa dragon tungod kay siya naghatag sa 

mananap sa iyang awtoridad; ug mihapa sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa mananap 



nga mapintas, nga nagaingon, 'Kinsa ikatandi uban sa mapintas nga mananap? Kinsa ang makig-

away batok niini '5 mananap gitugotan sa baba sa iyang mga panghambog ug mga pasipala ug sa 
aktibo alang sa kap-atan ug duha ka bulan, 6 ug kini mihunghong sa iyang mga pasipala batok sa 
Dios, batok sa iyang ngalan, ang iyang langitnon nga Tolda ug ang tanan nga mga sheltered . 
didto 7 gitugotan sa paghimo sa gubat batok sa mga balaan ug sa pagbuntog kanila, ug gihatagan 
sa gahum ibabaw sa tanang rasa, mga tawo, pinulongan, ug nasud; 8 ug sa tanan nga mga 
katawhan sa kalibutan mosimba niini, nga mao, ang tanan kansang mga ngalan wala nahisulat sa 
sukad sa pagkatukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa halad nga Kordero 9 bisan kinsa nga 

makadungog, maminaw:. 10 Kadtong alang sa pagkabinihag, ngadto sa pagkabihag; kadtong 

alang sa kamatayon pinaagi sa espada sa kamatayon pinaagi sa pinuti. Kini ang hinungdan nga 

ang mga balaan kinahanglan nga adunay paglahutay ug hugot nga pagtuo. (Pinadayag 13: 4-10, 

NJB) 
Ang Bibliya nagpasidaan batok sa usa ka katapusan sa panahon sa Babilonia panaghiusa: 

1 Usa sa pito ka mga manolunda nga may pito ka mga panaksan miabut sa pagsulti kanako, ug 
miingon, 'Dali ngari ug ipakita ko kanimo ang silot sa dakung bigaon, nga naglingkod sa daplin sa 
dagkung katubigan, 2 kang kinsa ang tanang mga hari sa yuta nga nakighilawas sa ilang mga 
kaugalingon, ug nga maoy nagbuhat sa tanan nga mga populasyon sa kalibutan nahubog sa bino 
sa iyang pagpanapaw. '3 gikuha niya ako sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto 
nakita ko ang usa ka babaye nga nagsakay sa usa ka mananap nga mapula nga may pito ka mga 
ulo ug napulo ka mga sungay ug may mapasipalahong mga titulo nga gisulat tanan nga sa 
ibabaw niini 4 ug ang babaye nagasul-ob sa purpura ug mapula, ug glittered sa bulawan ug mga 
alahas ug mga mutya, ug siya naghupot sa usa ka bulawan nga winecup nga puno sa mga 

dulumtanan kahugawan sa iyang pagpakighilawas. 5 diha sa iyang agtang nahisulat ang usa ka 

ngalan, usa ka misteryosong ngalan: '. Dakong Babilonya, ang inahan sa tanan nga ang mga 

dautang babaye, ug ang tanan nga mga mahugaw nga mga buhat sa ibabaw sa yuta' 6 nakita ko 

nga siya hubog, nahubog sa dugo sa mga balaan, ug sa dugo sa mga martir sa si Jesus; ug sa diha 

nga nakita ko kaniya, ako sa bug-os mystified. (Pinadayag 17: 1-6, NJB) 
9 Kini gitawag alang sa pagkamaalamon. Ang pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bungtod, nga 

ang babaye naglingkod. . . 18 Ang babaye nga imong nakita mao ang daku nga ciudad nga may 

awtoridad ibabaw sa tanang mga principe sa ibabaw sa yuta. ' (Pinadayag 17: 9,18, NJB) 
1 Human niini, nakita ko ang laing manolonda nga nanaug gikan sa langit, uban sa dako nga 

pagtugot nga gihatag ngadto kaniya; ang yuta masidlak sa iyang himaya. 2 Sa ibabaw sa iyang 

tingog siya misinggit, 'Babilonia nahulog, ang Dakong Babilonya napukan, ug nahimong puloy-

anan sa mga yawa, ug sa usa ka lodging alang sa tanang mahugawng espiritu ug hugaw, 
makaluod nga langgam. 3 Ang tanan ang mga nasud nakainum sa lawom nga sa vino sa iyang 

pagpakighilawas; ang tanan nga hari sa ibabaw sa yuta nga nakighilawas sa iyang kaugalingon 

uban sa iyang, ug ang tanan nga magpapatigayon mitubo dato pinaagi sa iyang pagpatuyang '4 

Ang laing tingog misulti gikan sa langit. Nadungog ko ingon niini, 'Umari akong katawohan, gikan 
kaniya, aron nga dili kamo makaambit sa iyang mga krimen ug sa mga sama nga mga hampak 

sa pagdala. 5 Ang iyang mga sala nakaabut hangtud sa langit, ug ang Dios sa iyang mga krimen sa 

hunahuna : pagtratar kaniya ingon sa iyang pagtratar sa uban 6 siya kinahanglan nga gibayad 

double sa kantidad nga iyang gipangayo.. Siya mao ang usa ka doble lig-on nga kopa sa iyang 

kaugalingon nga sagol. 7 Ang matag usa sa iyang mga pomps ug mga hudyaka-bahakhak mao nga 



maparis sa usa ka pagsakit o sa usa ka kasakit. Ako naentrono ingong rayna, siya 

naghunahuna; Dili ako balo, ug dili gayud masayud sa pagbangotan 8 Kay nga, sa usa ka adlaw, 

ang mga hampak mangapukan sa iyang:. Sakit ug pagbangotan ug gutom. Siya gisunog ngadto sa 

yuta. Ang Ginoong Dios nga gihukman sa iyang gamhanan. '9 May ang pagminatay ug sa paghilak 

tungod kaniya pinaagi sa mga hari sa yuta nga nakighilawas sa ilang mga kaugalingon uban sa 

iyang, ug gihimo nga kahilayan uban sa iyang. Makita nila ang aso sa iyang nagasunog, 

(Pinadayag 18: 1-9, NJB) 
Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa usa ka umaabot nga Babilonia, ug nagpakita nga husto nga 
panaghiusa dili mahitabo hangtud human si Jesus mobalik: 

10 Tan-awa sa! Pagbantay! Kumalagiw kamo gikan sa yuta sa amihanan - Nagsiling Jehova kay 

gihatag ko kamo ngadto sa upat ka mga hangin sa langit - nagaingon si Jehova 11 Tan-awa sa 

gawas.! Himoa ang inyong ikyas, ang Zion, karon nga nagpuyo uban sa anak nga babaye sa 

Babilonia! 
12 Kay si Jehova nga Labing Gamhanan nag-ingon niini, sukad sa Himaya nagsugo kanako, 

mahitungod sa mga nasud nga nanagtulis kaninyo, 'Bisan kinsa nga nagahilabut kaninyo, 
nagahilabut sa kalimutaw sa akong mata. 13 Karon tan-awa, ako magawarawara sa akong kamot 

sa ibabaw kanila, ug sila pagaagawan sa mga tawo nga sila naulipon. ' Ug kamo makaila nga si 

Jehova nga Labing Gamhanan nagpadala kanako! 14 Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa Sion, 
kay karon moanha na ako sa pagpuyo sa taliwala ninyo -Yahweh nagaingon! 15 Ug sa adlaw nga 

daghang mga nasud nga nakabig kang Jehova. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila 

mabuhi sa taliwala ninyo. Ug kamo makaila nga si Jehova nga Labing Gamhanan nagpadala 

kanako kaninyo! 16 Jehova-iya sa Juda, nga iyang bahin sa Balaan nga Yuta, ug usab ang 

Jerusalem sa iyang mga pagpili. (Zacarias 2: 10-16, NJB; timan-i sa mga bersiyon sa KJV / HLGN 

sa mga bersikulo nga gilista ingon sa Zacarias 2: 6-12) 
Ang ecumenical ug interfaith lihok nga sa United Nations, Vatican, sa daghan nga mga Protestante, ug 

Eastern Orthodox lider pagpalambo sa tin-aw nga gihukman sa Bibliya ug dili kinahanglan nga gidasig. Si 

Jesus nagpasidaan sa mga mga nag-angkon sa pagsunod Kaniya nga "kadaghanan" (Mateo 24: 4-

5). Daghan ecumenism ang may kalabutan sa "puti magkakabayo" sa Pinadayag 6: 1-2 (nga mao ang DILI 
Jesus) ug sa bigaon sa Pinadayag 17. 
Sama Zacarias, mitudlo usab ang Apostol nga si Pablo nga ang tinuod nga panaghiusa sa hugot nga 
pagtuo nga dili mahitabo hangtud human sa si Jesus mobalik: 

13 hangtud nga kita tanan sa pagkab-ot sa panaghiusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa 
Anak sa Dios ug sa paghimo sa hingpit nga Tawo, bug-os nga hamtong nga uban sa kahupnganan 

ni Cristo sa iyang kaugalingon. (Efeso 4:13, NJB) 
Kadtong kinsa nagtuo nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa pagbalik ni Jesus anaa sa 

kasaypanan. Sa pagkatinuod, sa diha nga si Jesus mobalik, Siya sa paglaglag sa panaghiusa sa mga nasud 

nga maghiusa batok kaniya: 
11:15 Ug ang ikapito nga anghel mipatingog sa iyang trumpeta, ug mga tingog mahimo nga 

nakadungog sa pagsinggit sa langit, nga nagatawag, 'Ang gingharian sa kalibutan nahimong 
gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari sa mga katuigan nga walay 
katapusan.' 16 ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga naglingkod sa trono sa atubangan sa 
Dios, mihapa sa ilang mga kaugalingon ug mihikap sa yuta uban sa ilang mga agtang sa pagsimba 



sa Dios 17 uban niini nga mga pulong, 'Nagapasalamat kami sa imo, ang Labing Gamhanan nga 
Ginoong Dios, nga mao, siya nga mao, alang sa mapahitas- sa imong dakung gahum ug sugod sa 
imong paghari. 18 ang mga nasud diha sa kaguliyang ug karon ang panahon miabut alang sa 
imong balos, ug alang sa mga patay, ug alang sa imong mga alagad nga mga manalagna, alang sa 
mga balaan, ug alang sa mga nangahadlok sa imong ngalan, gagmay ug ang dagku, sa 

pagabalusan. Ang panahon miabut na sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta. ' (Pinadayag 

11: 15-18, NJB) 
19: 6 Ug nadungog ko ang daw sa mga tingog sa usa ka dakung panon sa katawhan, sama sa 

tingog sa dagat o sa dakung dahunog sa dalugdog, sa pagtubag, 'Aleluya! Ang pagmando sa 

Ginoo nga atong Dios nga Makagagahum sa ngatanan nagsugod; . . . 19 Unya nakita ko ang 

mananap nga mapintas, uban sa tanang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga panon sa 
kasundalohan, nga nanagtigum sa pagpakig-away sa Rider ug sa iyang panon sa 
kasundalohan. 20 Apan ang mapintas nga mananap binilanggo, uban sa bakak nga mga 
manalagna nga nagtrabaho milagro alang sa mananap ug pinaagi kanila nalimbongan ang mga 
tawo nga midawat branding sa marka sa mapintas nga mananap ug sa mga tawo nga misimba sa 

iyang larawan. Kining duha ka gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa 

azufre. 21 Ang tanan nga ang uban gipatay pinaagi sa espada sa Rider, nga miabut gikan sa iyang 

baba, ug ang tanan nga mga langgam tugob sa ilang kaugalingon uban sa ilang mga unod. . . 20: 

4 Unya nakita ko ang mga trono, diin sila mikuha sa ilang mga lingkoranan, ug kanila gihatag ang 

gahum sa paghatag sa paghukom. Nakita ko ang mga kalag sa tanan nga gipamunggotan sa ulo 

tungod sa nakasaksi sa Jesus ug tungod sa nagwali sa pulong sa Dios, ug kadtong nagdumili sa 
pagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug dili modawat sa brandmark sa ilang 

mga agtang o sa mga kamot; sila miabut sa kinabuhi, ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa 

ka libo ka tuig. (Pinadayag 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Matikdi nga si Jesus adunay aron sa paglaglag kasundalohan sa kalibutan nagkahiusa batok kaniya. Unya 

siya ug ang mga santos maghari. Nga mao ang sa diha nga adunay husto nga panaghiusa sa hugot nga 

pagtuo. 
Ikasubo, daghan mamati sa mini nga mga ministro nga makita sa maayo, apan dili, ingon sa gipasidan-an 
nga ang Apostol nga si Pablo (2 Corinto 11: 14-15). 
Kon labaw pa nga tinuod nga makasabut sa Biblia ug sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios dili kaayo 
makig-away batok kang Jesus. 
7. Nganong ang Gingharian sa Dios? 
Bisan tuod ang mga tawo gusto sa paghunahuna nga kita sa ingon Smart, adunay mga limitasyon sa 
atong pagsabut, apan sa Dios "salabutan walay kinutoban" (Salmo 147: 5). 
Mao nga kini pagpangilabot sa Diyos sa pag-ayo niini nga planeta. 
Samtang daghan ang nagtuo sa Dios, ang kadaghanan sa mga tawo dili sa pagpuyo sama sa Iyang tinuod 

nga nagdumala. Matikdi ang mosunod: 
8 Gipakita na niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa ang gikinahanglan sa Ginoo 

kaninyo Apan ang pagbuhat sa minatarung, Aron sa paghigugma sa kalolot, ug ang paglakaw nga 

mapinaubsanon uban sa imong Dios? (Miqueas 6: 8) 



Sa paglakaw nga mapainubsanon uban sa Dios dili usa ka butang sa katawhan ang tinuod nga andam sa 

pagbuhat sa. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva (Genesis 3: 1-6), ang mga tawo nga gipili sa pagsalig sa 

ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga prayoridad, sa ibabaw sa Dios, bisan pa sa Iyang mga sugo (Exodo 
20: 3-17). 
Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo: 

5 Sumalig ka sa Ginoo sa tanan nga imong 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 pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug 

pahalayo gikan sa dautan. (Proverbio 3: 5-7) 
Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili tinuod nga mosalig diha sa Dios uban sa tanan sa ilang mga 

kasingkasing o maghulat Kaniya sa pagtultol sa ilang mga lakang. Daghan ang nag-ingon nga sila sa 

pagbuhat sa unsay gusto sa Dios, apan dili sa pagbuhat niini. Katawhan nga gilimbongan ni Satanas 

(Pinadayag 12: 9) ug nahulog alang sa mga kailibgon sa kalibotan ug ang 'garbo sa kinabuhi' (1 Juan 
2:16). 
Busa, daghan ang moabut sa uban sa ilang kaugalingon nga relihiyosong mga tradisyon ug sa sekular nga 

mga gobyerno, tungod kay sa ilang hunahuna sila nahibalo nga labing maayo. Apan, dili sila (cf. Jeremias 

10:23) ni labing tinuod nga maghinulsol. 
Mao nga ang katawhan nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24: 21-22). 
Dalan Katungod sa Dios 
Ang kamatuoran mao nga ang Dios mao ang gugma (1 Juan 4: 8,16) ug ang Dios mao ang DILI 

hakog. Mga balaod sa Dios sa pagpakita sa gugma ngadto sa Dios ug sa atong silingan (Marcos 12: 29-31; 

Santiago 2: 8-11). Ang mga paagi sa kalibutan mao ang hakog ug katapusan diha sa kamatayon (Roma 8: 

6). 
Matikdi nga gipakita sa Bibliya tinuod nga mga Kristohanon sa pagtuman sa mga sugo: 

1 Bisan kinsa nga mosalig nga si Jesus mao ang Cristo, anak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma 

kaniya nga nanganak usab nahigugma kaniya nga gipanganak kaniya. 2 Niini maila nato nga 
nahigugma kita sa mga anak sa Dios, sa diha nga nahigugma kita sa Dios ug mosunod sa Iyang 
mga sugo . 3 Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo.Ug ang 

iyang mga sugo dili mabug-at. (1 Juan 5: 1-3) 
Ang tanan nga sa Dios "mga sugo mga pagkamatarung" (Salmo 119: 172). Ang iyang mga dalan maoy 

mga lunsay nga (1 Timoteo 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa nagkalain-laing matang sa 
"kalapasan" ug wala makaamgo nga si Jesus wala DILI moanhi sa paglaglag sa mga balaod o sa mga 
propeta, apan sa pagtuman kanila (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang mga tinuod nga 
kahulogan ug sa pagpuno kanila unahan sa unsa sa daghan nga mga naghunahuna (eg Mateo 5: 21-

27). Si Jesus nagtudlo nga "ang bisan kinsa nga nagabuhat ug nagtudlo kanila, siya pagaisipon nga daku 

didto sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19) (ang termino 'Gingharian sa Dios' ug 'gingharian sa langit' 
mga ibaylo). 
Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago 2:17). Daghan ang pag-angkon sa 

pagsunod ni Jesus, apan dili tinuod nga motuo sa Iyang mga pagtulun-an (Mateo 7: 21-23) ug dili 

sundogon Kaniya ingon nga sila kinahanglan (cf. 1 Corinto 11: 1). "Ang sala mao ang paglapas sa balaod" 

(1 Juan 3: 4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23). Apan, gipakita sa Bibliya nga ang kalooy modaug sa 



paghukom (Santiago 2:13) ingon nga ang Dios tinuod nga adunay usa ka plano alang sa tanan (cf. Lucas 
3: 6). 
Sa tawhanong mga solusyon, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili sa trabaho. Sa kaliboan nga gingharian, si 

Jesus magmando sa "usa ka sungkod nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug sa maayo nga makadaug ingon 
nga mga tawo mabuhi sa dalan sa Dios. TANANG mga problema sa kalibotan anaa tungod kay ang mga 

katilingban sa kalibutan magdumili sa pagsunod sa Dios ug sa Iyang balaod . Kasaysayan show sa 

katawhan mao ang dili makahimo sa pagsulbad sa mga problema sa katilingban: 
6 Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa Espiritu 

mao ang kinabuhi ug ang pakigdait 7 Kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa 

Dios. kay kini dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ni dili gayud mahimo. 8 Busa, sa mga tawo 

nga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. (Roma 8: 6-8) 
Mga Kristohanon sa pag-focus sa ibabaw sa mga espirituhanon, ug ihatag ang Espiritu sa Dios sa 
pagbuhat sa ingon niini nga edad (Roma 8: 9), bisan pa sa atong personal nga mga kaluyahon: 

26 Kay tan-awa ang ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang mga 

maalam sumala sa unod, dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga dungganan, ang 
mga gitawag. 27 Apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa 
mga manggialamon, ug ang Dios adunay mipili sa huyang nga mga butang sa kalibutan aron sa 
pagpakaulaw sa mga butang nga kusganon; 28 ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang 
mga butang nga gipili tinamay sa Dios, ug ang mga butang nga wala, aron sa pagdala sa bisan 
unsa sa mga butang nga , 29 Aron walay unod nga himaya diha sa Iyang presensya. 30 Apan gikan 
kaniya, anaa kamo kang Cristo Jesus, nga nahimong alang kanato ang kaalam nga gikan sa Dios-
ug pagkamatarung, ug pagkabalaan ug Katubsanan-31 nga, ingon sa nahisulat, "Siya nga himaya, himoa 

nga kaniya sa himaya diha sa Ginoo. " (1 Corinto 1: 26-31) 
Mga Kristohanon sa himaya sa plano sa Dios! Kita maglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Mga Taga-

Corinto 5: 7), sa pagtan-aw sa ibabaw (Colosas 3: 2) sa hugot nga pagtuo (Hebreohanon 11: 
6).Mapanalanginan kita sa pagsunod sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14). 
Ang Bibliya nag-nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus, apan kamo makaamgo nagpasabot 

nga nga ang tinuod nga mga Kristohanon gayod magmando sa mga siyudad? Gitudlo ni Jesus: 
12 "Usa ka tawong dungganan miadto sa usa ka halayong yuta aron sa pagdawat alang sa iyang 
kaugalingon ug usa ka gingharian, ug sa pagpauli. 13 Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga 
alagad, nga gitugyan kanila sa napulo ka mina, ug miingon kanila, 'Buhata sa negosyo hangtud 
Ako moabut.' 14 Apan ang iyang mga katagilungsod nanagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka 
delegasyon sa ulahi niya, nga nagaingon, 'dili kami buot nga kining tawohana maghari kanamo.' 
15 "Ug mao kadto nga sa diha nga siya mibalik, sa nakadawat na sa gingharian, iyang gisugo niini 

nga mga mga alagad, nga iyang gihatagan sa salapi, nga gitawag ngadto kaniya, nga siya unta 
masayud sa unsa nga paagi 
daghan ang tagsatagsa ka tawo nga nakaangkon sa patigayon 16 Unya miduol ang nahauna nga 
nag-ingon, 17 Ug siya miingon kaniya, 'Maayo, maayong ulipon.' Magtutudlo, ang imong mina 

hingdugangan ug nakaganansya sang napulo ka pilo. '; tungod kay kamo matinud-anon diha sa 
usa ka gamay kaayo, may awtoridad ibabaw sa napulo ka siyudad. '18 Ug ang ikaduha miduol nga 
nag-ingon,' Ginoo, ang imong mina hingdugangan ug nakaangkon lima ka mina. '19 Ingon man 

usab siya miingon kaniya,' Ikaw usab sa ibabaw sa lima ka lungsod. ' (Lucas 19: 12-19) 



Pagmatinud-anon sa ibabaw sa gamay nga kamo karon. Mga Kristohanon makabaton sa oportunidad sa 

pagmando sa ibabaw sa tinuod nga mga ciudad, sa usa ka tinuod nga gingharian. Si Jesus miingon usab, 

"ang akong balus uban kanako sa paghatag sa tagsatagsa sumala sa iyang buhat" (Pinadayag 22:12). Dios 
adunay usa ka plano (Job 14:15) ug sa usa ka dapit (Juan 14: 2) alang sa mga tawo nga tinuod sa 

pagtubag sa Kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang Gingharian sa Dios mao ang alang sa tinuod ug 

ikaw mahimo nga usa ka bahin sa niini! 
Sa pagsugod sa tuig 2016, ang journal Science may usa ka artikulo nga giulohan og "Ang gahum sa mga 
panon sa katawhan" nga nagpakita nga artipisyal nga salabutan ug crowdsourcing pagsulbad sa "dautan 

nga mga problema 'nag-atubang sa katawhan. Bisan pa niana, napakyas ang artikulo sa pagsabot kon 

unsa ang pagkadautan, himoa nga mag-inusara sa unsa nga paagi sa pagsulbad niini. 
Kooperasyon, gawas sa pagsunod sa matuod nga mga paagi sa Dios, ingon sa gitakda nga mapakyas sa 
21 st siglo ingon nga kini mao balik human sa Dakong Lunop sa dihang katawhan mikooperar sa pagtukod 
sa napakyas Tore sa Babel (Genesis 11: 1-9). 
Mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan pa sa gilauman temporal nga mga 
paglambo, eg Daniel 9: 27a; 1 Tesalonica 5: 3), dili masulbad sa mga tawo-kita nagkinahanglan sa 
kalinaw sa Gingharian sa Dios (Roma 14: 17). 
Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot kadaugan, dili masulbad (cf. 
Ezequiel 21:12) pinaagi sa nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayag 12: 9) kinahanglan sayod ug sa 
hingpit nga kalipay ug kahupayan sa Gingharian sa Dios. 
Ang mga problema sa palibot ang DILI masulbad pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon, ingon sa 
mga nasud sa kalibutan makatabang sa paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan sila masulbad pinaagi 
sa Gingharian sa Dios. 
Ang mga problema sa sekswal nga pagka-imortal, aborsyon, ug sa pagbaligya sa lawas sa tawo 
mga bahin dili masulbad pinaagi sa USA, apan pinaagi sa Gingharian sa Dios. 
Ang kaylap nga utang nga sa USA, UK, ug daghang ubang mga nasud nga adunay dili masulbad pinaagi sa 
internasyonal nga brokering, apan sa katapusan (human sa kalaglagan matag Habacuc 2: 6-8) pinaagi sa 
Gingharian sa Dios. 
Walay alamag ug sa mis-edukasyon dili masulbad pinaagi sa United Nations-kita nagkinahanglan sa 

Gingharian sa Dios. Sa relihiyosong panag-away dili tinuod nga masulbad sa bisan unsa nga ecumenical-

interfaith kalihukan pag-uyon sa kaluwasan gawas sa matuod nga si Jesus sa Biblia. Ang sala mao ang 

ANG ISYU sa kalibutan ug alang sa nga, kita kinahanglan sa halad ni Jesus ug sa Iyang pagbalik sa 
Gingharian sa Dios. 
Kagutom isyu dili masulbad pinaagi sa genetically-modified mga organismo nga pagbutang sa mga bahin 
sa kalibutan sa risgo sa gutom tungod sa potensyal nga crop kapakyasan-kita nagkinahanglan sa 
Gingharian sa Dios. 
Sa modernong medikal nga siyensiya wala sa tanan nga mga tubag alang sa tawo sa panglawas-kita 
nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios. 
Ang kaylap nga kakabus sa mga bahin sa Aprika, Asia, ug sa ubang dapit, samtang makabenepisyo sa usa 
ka panahon gikan sa katapusan sa panahon nga 'ang Babilonia' (cf. Pinadayag 18: 1-19), dili sa pagsulbad 
sa problema sa kakabus-kita nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios. 
Ang kaliboan nga bahin sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka literal nga gingharian nga malig-on sa 
ibabaw sa yuta. Kini base sa mahigugmaon nga mga balaod sa Dios ug sa usa ka mahigugmaong Dios 



ingon nga lider. Ang mga Santos magahari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 5:10; 
20: 4-6). Kini nga gingharian maglakip sa mga tinuod nga diha sa Simbahan sa Dios, apan walay kasulatan 
nga nag-ingon nga ang Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga ang Simbahan (Katoliko o kon dili). Ang 
Simbahan sa Roma nga supak sa kaliboan nga pagtulon-an, ug sa ulahi kini mas gamhanan mosupak sa 
mensahe sa ebanghelyo sa Bibliya ingon nga kita mas duol ngadto sa katapusan. Kini lagmit og 
mahinungdanon nga coverage sa media nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14. 
Sa katapusan nga bahin, ang Gingharian sa Dios naglakip sa "Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa 
langit gikan sa Dios" (Pinadayag 21: 2) ug ang abut walay katapusan. Adunay dili na sa pagkadili-
matarung, dili na 
kasubo, ug wala na ang kamatayon. 
Sa pagsangyaw ug sa pagsabut sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka importante nga 
tema sa Bibliya. Daang magsusulat Tugon mitudlo mahitungod niini. Si Jesus, nagtudlo si Pablo, ug Juan 
mahitungod niini. 
Ang labing karaan nga "Kristohanon" wali nga mabuhi sa gawas sa Bag-ong Tugon mitudlo mahitungod 
niini. Unang bahin sa ikaduhang siglo sa mga lider sa Kristohanon, sama sa Polycarp ug Melito, mitudlo 
mahitungod niini. Kita sa Continuing Simbahan sa Dios sa pagtudlo niini karon. 
Hinumdomi nga ang Gingharian sa Dios mao ang unang hilisgutan nga gipakita sa Bibliya si Jesus nagwali 
mahitungod sa. Kini mao usab ang gisangyaw niya human sa pagkabanhaw-ug kini mao ang usa ka 
butang nga ang mga Kristohanon kinahanglan mangita sa una. 
Ang ebanghelyo mao ang dili lamang bahin sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa 
ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod mao ang pag-abot sa Gingharian sa 
Dios. Ang ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi kang Cristo, apan naglakip usab sa 
pagtudlo sa katapusan sa mga gobyerno sa tawo (Pinadayag 11: 5). 
Hinumdomi, si Jesus nagtudlo nga ang katapusan dili moabut hangtud human sa ebanghelyo sa 
gingharian isangyaw ngadto sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi ngadto sa tanan nga mga nasud 
(Mateo 24:14). Ug pagsangyaw nga nahitabo karon. 
Ang maayong balita mao nga ang Gingharian sa Dios mao ang solusyon sa mga problema nga 
giatubang sa katawhan . Bisan pa niana, kadaghanan DILI gusto sa pagsuporta sa niini, ni makadungog, 
ni gusto sa pagtuo sa kamatuoran niini. Gingharian sa Diyos mao ang walay katapusan nga (Mateo 6:13), 
samtang ang "niining kalibutan nagataliwan" (1 Mga Taga-Corinto 7:31). 
Pagsangyaw sa tinuod nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios mao ang usa ka butang nga kita 
sa Continuing Simbahan sa Dios seryoso. Kita naningkamot sa pagtudlo sa tanan nga mga butang nga 
gitudlo sa Bibliya (Mateo 28: 19-20), lakip na ang Gingharian sa Dios (Mateo 24:14). Samtang nagpaabot 
kita nga gingharian, kita kinahanglan nga makat-on ug pagsunod sa mga paagi sa Diyos ug sa paghupay 
sa uban nga gusto sa pagtuo sa kamatuoran. 
Dili ba pagsuporta sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa umaabot nga Gingharian sa Dios? Motuo kamo sa 
ebanghelyo sa gingharian sa Dios? 

 

 

Padayon nga Simbahan sa Dios 
 



Ang USA buhatan sa Continuing Simbahan sa Dios nahimutang sa: 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Nagpadayon sa Simbahan sa Dios (CCOG) website 
 

CCOG.ASIA site Kini nga focus sa Asia ug adunay nagkalain-lain nga mga artikulo 
sa daghang Asia pinulongan, ingon man sa pipila ka mga butang sa Iningles. 
CCOG.IN Kini mao ang usa ka website target ngadto sa mga Indian nga 
panulondon. Kini adunay mga materyales sa pinulongan Iningles ug nagkalain-
laing mga pinulongan sa India. 
CCOG.EU Kini mao ang usa ka website target sa Uropa. Kini adunay mga materyal 
sa daghang mga pinulongan sa Europe. 
CCOG.NZ Kini mao ang usa ka website target ngadto sa New Zealand ug sa uban 
sa usa ka British-kagikan background. 
CCOG.ORG Kini mao ang nag-unang website sa Continuing Simbahan sa Dios. Kini 
nag-alagad sa mga tawo sa tanan nga mga kontinente. Kini naglangkob sa mga 
artikulo, mga link, ug mga video. 
CCOGCANADA.CA Kini mao ang usa ka website target ngadto sa mga sa Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Kini mao ang mga Espanyol nga 
pinulongan nga website alang sa padayon nga Simbahan sa Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Kini mao ang Pilipinas website sa 
Continuing Simbahan sa Dios. Kini adunay impormasyon sa Iningles ug Tinagalog.  
 

Balita ug Kasaysayan website 
 

COGWRITER.COM Kini nga website mao ang usa ka mayor nga himan nga 
pamahayag ug adunay mga balita, doktrina, sa kasaysayan artikulo, video, ug sa 
matagnaong mga updates. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Kini mao ang usa ka sayon sa paghinumdom sa 
website uban sa mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa simbahan. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Kini mao ang usa ka online radyo website nga 
naglangkob sa mga balita ug sa Biblia nga mga topiko. 
 

YouTube Video Channels alang sa mga Pagpanudlo & wali pukot 
 

BibleNewsProphecy channel. CCOG wali pukot video. 
CCOGAfrica channel. CCOG mensahe sa pinulongan sa Aprika. 
CDLIDDSermones channel. CCOG mga mensahe diha sa mga Espanyol nga 
pinulongan. 
ContinuingCOG channel. CCOG video mga wali.  



 
 
 
litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa mga pipila nga nahibilin tisa (plus ang uban 
dugang sa ulahi) sa usa ka building sa Jerusalem usahay nailhan nga ang Cenacle, 
apan mas maayo nga gihulagway ingon nga sa Simbahan sa Dios sa ibabaw sa 
Jerusalem sa Western Hill (karon gitawag nga Bukid sa Zion): 
 

 
 
Kini gituohan nga ang dapit sa tingali ang unang mga tinuod nga Kristohanong 
simbahan. Ang usa ka building nga 'ebanghelyo sa Gingharian sa Dios' Jesus 'unta 
igawali sa. Kini mao ang usa ka building sa Jerusalem nga nagtudlo sa Ebanghelyo sa 
Gingharian sa Dios. 
 
Tungod niini kami nagapasalamat sa Dios sa walay undang, kay ... kaninyo, mga 
igsoon, 
nahimong mga maawaton sa mga iglesia sa Dios sa Judea nga anaa kang Cristo Jesus. 
(1 Tesalonica 2: 13-14) 
 
Pakiglalis kainit tungod sa pagtoo nga sa makausa alang sa tanan gitugyan ngadto sa 
mga balaan. 
(Judas 3) 
 
Siya (si Jesus) miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto 
sa ubang mga siyudad 
usab, tungod kay alang niini nga katuyoan ako gipadala. "(Lucas 4:43) 
 
Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butang [b] 
igadugang kaninyo. Ayaw kahadlok, diyutay nga panon sa mga carnero, kay kini mao 
ang nahamut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. (Lucas 12: 
31-32) 
 
Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga 
usa ka saksi sa 



ang tanan nga mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14) 
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