
dagat"  (Isaias 11: 6-9)

                  Inyo bang napagtanto na sinabi ni Jesus na ang katapusan 
                    ay hindi maaaring dumating hanggang ang Kaharian ng 
                 Dios ay ipinangangaral sa buong mundo bilang isang saksi?
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ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng 
tubig ay tumatakip sa
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Bakit hindi kayang  lutasin ng sangkatauhan 
ang mga problema nito? 

Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na 
ipinakikita ng Bibliya na ipinangaral ni 
Panginoong Jesus ay ang tungkol sa 
ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? 

Alam mo ba na ang Kaharian ng Diyos ay ang 
pinagdidiinan ng mga apostol at ng mga unang  

sumunod sa kanila? 

Ang Kaharian ba ng Diyos ay ang katauhan ni 
Jesus? Ang kaharian ba ng Diyos  ay si Jesus 
na namumuhay  sa atin ngayon? Ang Kaharian 
ba ng Diyos  ay isang uri ng mga hinaharap na 
tunay na kaharian? Magsisampalataya ba kayo 

sa kung anu-anong itinuturo ng Bibliya? 

Ano ba ang isang kaharian? Talagang ano nga  
ba  ang Kaharian ng Diyos? Anu-ano ang mga 
itinuturo ng Bibliya? Ano naman ang itinuro ng 

unang iglesiang Kristiyano? 

Inyo po bang napagtanto na ang katapusan ay 
hindi maaaring dumating hangga’t ang 

Kaharian ng Dios ay di pa ipinangangaral sa 
buong mundo bilang isang saksi? 

Ang litrato sa harap na pabalat ay nagpapakita ng 
isang batang tupa na nakahiga kasama ng isang 
lobo sa pamamagitan ng pagboboo ni Burdine 

Printing and Graphics. Ang litrato sa likod na takip 
ay bahagi ng orihinal na gusali ng Church of God 

sa Jerusalem na nakunan sa taong 2013 sa 
pamamagitan ni Dr Bob Thiel. 
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MGA NILALAMAN 
 

1. May solusyon ba ang 
sangkatauhan?      

2. Anong evanghelyo ang ipinangaral 
ni Jesus? 

3. Ang Kaharian ba ng Diyos  ay 
nakilala na sa Lumang Tipan? 

4. Ang mga Apostoles ba ay nagturo 
ng Evanghelyo ng Kaharian? 

5. Mga pinagmumulan sa labas ng 
Bagong Tipan itinuro ang Kaharian 
ng Diyos. 

6. Ang Greco-Romanong  simbahan 
ay nagtuturo na  Mahalaga ang 
Kaharian,      Ngunit ... 

7. Bakit nga ba ang Kaharian ng 
Diyos? 

Impormasyon sa Pagkontak 
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1. May solusyon ba ang 
sangkatauhan? 

Ang mundo ay nakakaharap ng maraming mga 
problema. 

Maraming mga tao ay nagugutom. Maraming 
mga tao ang naaapi. Maraming mga tao ang 
nasa  kahirapan. Maraming bansa ay nasa 
malubhang pagkakautang. Mga bata, kabilang 
ang mga hindi pa isinilang ay hinaharap na ang 
pang-aabuso. May mga sakit na hindi pa 
nagagamot ng droga ay nakababahala sa 
maraming mga doktor. Polusyon sa mga ciudad 
galing sa malalaking industriya na nakakasira 
ng kalusugan. Iba’t-ibang mga pulitikong 
nagbabanta ng digmaan. Walang humpay na 
pang-aataki ng mga terorista ang nagyayari. 

Kaya bang lulutasin ng mga lider sa mundo ang 
mga problemang nakaharap sa sangkatauhan? 

Maraming mga sumasang-ayon nito. 

Bagong Adyendang Pang Unibersal. 

Noong ika-25 ng Setyembre 2015, pagkatapos 
ng isang “key-note speech” o pangunahing 
talumpati ni Pope Francis ng Vatican, ang 193 
na mga bansa sa United Nations (UN) bumoto 
upang ipatupad ang "17 Sustainable 
Development Goals" o 

Labimpitong (17) Sustinableng Tunguhin sa 
Kaunlaran  na kung saan ang orihinal nito ay 
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tinatawag na ang Bagong Unibersal Agenda (New 
Universal agenda). Narito ang mga  17 na mga 
layunin ng UN: 
 

Layunin 1. Wakasan ang ano mang uri 
ng kahirapan sa lahat ng dako 

Layunin 2. Wakasan ang gutom, 
kakamtan ang seguridad sa pagkain at 
pahusayin ang nutrisyon at itataguyod 
ang masusuportahang agrikultura.  

Layunin 3. Tiyaking malusog na 
pamumuhay at ipagtaguyod ang 
kagalingan para sa lahat sa ano mang 
edad 

Layunin 4. Tiyaking mapapabilang ang 
lahat sa patas na kalidad na edukasyon 
at ipagtaguyod ang panghabang-buhay 
na pagkakataong makapag-aral ang lahat 

Layunin 5. Makamit ang patas na 
pangkasarian at bigyan ng 
kapangyarihan ang lahat na 
kababaihanan at mga batang babae.  

Layunin 6. Tiyakin ang pagkakaroon ng 
masusuportahang pamamahala ng tubig 
at kalinisan para sa lahat 

Layunin 7. Tiyakin ang daan para sa 
abot-kaya, maaasahan,masusuportahan 
at modernong enerhiya para sa lahat 

Layunin 8. Mananatiling itaguyod, 
mapagbilang at masusupurtahang 
paglago ng ekonomiya, buo at 
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produktibong pange-ngempleyo at 
disenteng trabaho para sa lahat 

Layunin 9. Pagtatayo ng nababanat na 
imprastraktura, magsulong ng 
mapagbilang at masusuportahang 
industriyalisasyon at kinakapatid na 
makabagong ideya 

Layunin 10. Bawasan ang hindi 
pagkakapareho sa loob at sa hanay ng 
mga bansa  

Layunin 11. Lumikha ng mga lungsod at 
matitirhan ng sangkatauhan, ligtas, 
matatag at masusuportahan 

Layunin 12. Tiyaking mapangmatagalan 
ang pangungonsumo at sapat na 
poduksyon 

Layunin 13. Gawing kagyat na pagkilos 
upang labanan ang pagbabago ng klima 
at epekto nito 

Layunin 14. Magtipid at 
masusuportahang gamitin ang 
karagatan, dagat at kayamanang 
pandagat para sa pananatiling kaunlaran 

Layunin 15. Protektahan, ibalik at 
itataguyod ang napapanatiling paggamit 
ng ekosistimang panlupa, sapat na 
pamamahala ng kagubatan, lumaban sa 
bahagyang pagtutuyo ng lupain at itigil 
at baliktarin ang pagbaba ng halaga ng 
lupa at ihinto ang pagkakawala sa 
natural na anyo ng kalikasan  
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Layunin 16. Itataguyod ang mapayapa at 
mapagbilang na lipunan para sa 
panatiling pag-unlad, magbigay daan 
para sa katarungan para sa lahat at 
bumuo ng epektibo, pananagutan at 
mapagsasamang institusyon sa lahat ng 
antas 

Layunin 17. Palakasin ang mga paraan 
ng pagpapatupad at buhaying muli ang 
pandaigdigang pasososyo para sa 
masusuportahang pagpapaunlad 

Ang adyendang ito ay dapat na maging ganap 
na ipapatupad sa taong 2030 at ito’y tinatawag 
ding ang 2030 Agenda para sa Sustainable 
Development. Nilalayon nitong malutas ang ano 
mang sakit na nakaharap sa sangkatauhan sa 
pamamagitan ng regulasyon, edukasyon, at 
internasyonal at pakikipagtulungan ng iba’t-
ibang pananampalataya. Habang marami sa 
mga layunin nito ay mabuti, ang ilan sa 
kanyang mga pamamaraan at mga layunin ay 
masama (cf. Genesis 3: 4). Ang adyendang ito 
ay sang-ayon din sa kay Pope Francis Laudato 
Si encyclical. 

Ang "Bagong Unibersal na Adyenda" ay 
maaaring tinatawag na "New Catholic Agenda" 
bilang ang salitang "katoliko" ay 
nangangahulugang "unibersal. Tinawag ni Pope 
Francis ang pag-aampon ng Bagong Unibersal 
na Adyenda  na "isang mahalagang palatandaan 
ng pag-asa." 

Pinuri din ni Pope Francis ang internasyonal na 
kasunduan na tinatawag na COP21 (opisyal na 
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may pamagat na ika-21 Conference ng Partido sa 
UN Framework Convention sa Pagbabago ng 
Klima) noong Disyembre 2015, at pinapayuhan 
ang mga bansa na "maingat sumunod ng daan 
sa unahan, at sa kailanmang lumalaking 
pagdaramdam ng pagkakaisa.”  

Habang walang gustong huminga ng hangin na 
may polusyon, kagutuman, pamumulubi, at 
mapalagay sa panganib, atpb., kaya bang 
lulutasin ito ng internasyonal na pagkakaisa 
ang problemang nakakaharap sa 
sangkatauhan? 

Ang “Track Record” ng mga Bansang 
Nagkakaisa 

Ang United Nations ay nabuo at naitatag noong 
24 Oktubre 1945, pagkatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, upang maiwasan ang isa 
pang kontrahan tulad nito at subukang 
itataguyod ang kapayapaan ng mundo. Sa 
pagkakabuo nito, ang UN ay nagkaroon ng 51 
bansang  miyembro; na sa ngayon ay 193 na.  

Nagkaroon na ng daan-daan, kung hindi libo-
libo, ng mga salungatan sa buong mundo 
magmula nang  ang United Nations ay nabuo, 
ngunit hindi pa dumating ang pangyayari na 
maaaring ilarawan natin bilang ang ikatlong 
Digmaang Pandaigdig. 

Ang ilan ay naniniwala na ang mga 
internasyonal na kooperasyon tulad ng United 
Nations na nag-aangking magtataguyod, 
pinagsamasama ng isang tipo at adyenda na 
sinubukan ni Pope Fancis at ng marami pang 
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mga religious leaders na itataguyod, na 
magdadala ng kapayapaan at kasaganaan. 

Gayunman, ang track record para sa United 
Nations upang gawin ito ay hindi pa nagging 
mabuti. Bilang karagdagan sa mga iba't-ibang 
mga armadong labanan magmula ng mabuo 
ang United Nations,  milyon-milyon ay gutom, 
mga nanganganlong, at lubhang mahihirap. 

Higit sa isang dekada na ang nakakaraan, ang 
United Nations ay nakalahad na ipatutupad ang 
kanyang “Millennium Development Goal”.. Ito ay 
nagkaroon ng walong "layuning pag-unlad," 
ngunit ito ay hindi nagtagumpay, maging 
alinsunod sa UN mismo ito. Kaya, sa 2015, ang 
kanyang tinatawag na "17 Sustainable 
Development Goals" ay pinagtibay. Ang ilan ay 
positibong umaasa. Ang ilan naman ay  
isinaalang-alang ito bilang  Yutopyang 
pantasya.  

Hanggang sa layo ng  Yutopia, noong Mayo 6, 
2016, Sinabi ni Pope Francis na pinangarap nya 
ang isang makataong  Yutopia ng Europa na 
ang kanyang iglesia ay maaaring makatutulong 
ng kontinente na makamit ito. Gayon 
paman,ang pangarap ng Papa ay magiging 
isang bangungot lamang (cf. Apocalipsis 18). 

 Maaaring May Pakikipagtulungan at Tagumpay, 
Ngunit… 

Ang Merriam Webster Dictionary ay nagsasabi na 
ang yutopia ay "isang haka-haka na lugar kung 
saan ang pamahalaan, mga batas, at 
panlipunang mga kondisyon ay perpekto." 
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Itinuturo ng Biblia na ang sangkatauhan ay 
hindi maaaring malutas ang mga problema nito 
sa kanyang sarili: 

23 Oh Panginoon, talastas ko ang lakad 
ng tao ay hindi sa kaniyang sarili; Ito ay 
hindi para sa taong lumalakad ang 
magtuwid ng kaniyang mga 
hakbang. (Jeremias 10:23, NKJV buong 
maliban kung hindi ipinahiwatig) 

Itinuturo ng Biblia na ang mga internasyonal na 
pakikipagtulungan ay mabibigo: 

16 Kagibaan at kahirapan ang nasa 
kanilang mga daan; 17 At ang daan ng 
kapayapaan ay hindi nila 
nakilala 18 Walang pagkatakot sa Dios sa 
harap ng kanilang mga mata.. (Roma 3: 
16-18) 

Gayon pa man, maraming mga tao ay 
nagtatrabaho patungo sa kanilang pananaw ng 
isang Yutopya na lipunan at kahit minsan 
subukan upang makasali ang relihiyon. Pero 
halos walang sino man ay nais sumama sa mga 
lakad ng isang tunay na Diyos. 

Hindi ibig sabihin na magkakaroon ng walang 
pag-unlad patungo sa alinman sa mga United 
Nation o ang layunin ng Vatican. Magkakaroon 
ng ilang mga, pati na rin ang ilang mga 
“setbacks.” 

Sa totoo lang, at marahil pagkatapos ng 
napakalaking kontrahan, isang uri ng 
internasyonal na usapang  pangkapayapaan ay 
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sumang-ayonan at makumpirma (Daniel 
9:27). Kapag ito’y mangyayari, maraming 
magkakamaling mag-akala na ang 
sangkatauhan ay nagdadala ng isang mas 
mapayapang Yutopian na lipunan.  

Marami ang madadala sa ganitong internasyoal 
na yutopiang pag-unlad (cf. Ezekiel 13:10) pati 
na rin ng iba't-ibang mga palatandaan at 
kababalaghan (2 Tesalonica 2: 9-12).Ngunit 
sinasabi ng Bibliya ang gayong kapayapaan ay 
hindi tatagal (Daniel 9:27; 11: 31-44), sa kabila 
ng kung ano ang mga sinasabi ng mga lider (1 
Tesalonica 5: 3; Isaias 59: 8). 

Kung ang sangkatauhan ay lubos na hindi 
kayang magdadala ng isang tunay na yutopia, 
meron pabang uri ng yutopia ang posibling 
mangyayari? 

Oo. 
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2. Anong Ebanghelyo ang 
Pinangangaral ni Jesus? 
Itinuturo ng Biblia na ang isang Yutopyan na 
lipunan, na tinatawag na ang Kaharian ng Diyos, ay 
papalit ng gobyerno ng tao (Daniel 2:44; 
Apocalipsis 11:15; 19: 1-21). 
Nang simulan ni Jesus ang Kanyang pangmadlang 
ministeryo, Siya ay nagsimula sa pamamagitan ng 
pangangaral tungkol sa ebanghelyo ng Kaharian 
ng Diyos. Narito ang ulat ni Marcos: 

14 At nang makaraan ng si Juan ay ilagay 
sa bilangguan, si Jesus ay dumating sa 
Galilea, na ipinangangaral ang ebangelio ng 
kaharian ng Dios, 15 At nangagsasabi, 
"Naganap na ang panahon, at ang kaharian 
ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo, at 
magsisampalataya sa ebangelio" (Marcos 
1: 14-15). 

Ang terminong ebanghelyo, ay mula sa salitang 
Griyego na isinalin bilang euangelion, at 
nangangahulugang "magandang mensahe" o 
"mabuting balita." Sa Bagong Tipan, ang Ingles na 
salitang "kaharian," na may kaugnayan sa kaharian 
ng Diyos, ay nabanggit ng humigit-kumulang 149 
na beses sa NKJV at 151 sa Douay 
Rheims Bibliya. Ito ay mula sa salitang Griyego 
isinalin bilangBasileia na Sumisimbolo ang 
panuntunan o kasakupan ng royalty. 
Ang kaharian ng tao, pati na rin ang kaharian ng 
Diyos,ay magkaroon ng isang hari (Apocalipsis 
17:14), sinasakopan sila ng isang heograpiya na 
lugar (Apocalipsis 11:15), sila ay may mga 
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panuntunan (Isaias 2: 3-4; 30: 9), at sila ay may 
mga taong sinasakupan(Lucas 13:29). 
Ito ay ang unang pangmadlang pagtuturo mula kay 
Jesus na si Mateo ay itinala ang: 

 23 At nilibut ni Jesus ang buong Galilea, na 
nagtuturo sa mga sinagoga nila, at 
ipinangangaral ang evangelio ng kaharian 
(Mateo 4:23). 

 Itinatala rin ni Mateo: 
35 At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga 
bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga 
sinagoga nila, na ipinangangaral ang 
evangelio ng kaharian (Mateo 9:35). 

Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na si Jesus ay 
maghahari magpakailan man: 

33 At Siya ay maghahari sa angkan ni Jacob 
magpakailanman, at sa Kanyang paghahari 
ay walang katapusan (Lucas 1:33). 

Itinala ni Lucas na ang panukala na si Jesus ay 
sinugo ay ang ipangaral ang Kaharian ng 
Diyos Pansinin kung ano ang itinuro ni Jesus.: 

43 Sinabi niya sa kanila: "Dapat namang 
ipangaral ko ang kaharian ng Diyos sa mga 
ibang bayan, dahil para sa layuning ito ako 
ay sinugo ako" (Lucas 4:43). 

Naririnig na nga ba ninyo itong ipinangaral? Inyo 
bang napagtanto na ang layunin na si Jesus ay 
ipinapadala ay ang ipangaral ang Kaharian ng 
Diyos? 
 Itinatala din ni Lucas na si Jesus ay pumunta at 
ipangaral ang kaharian ng Dios: 
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10 At ang mga apostol, na nang sila'y 
nagbalik, sinabi sa Kanya ang lahat ng 
bagay ang kanilang ginawa. . Nang 
magkagayo'y kinuha niya ang mga ito at 
nagpunta bukod sa isang ilang na dako na 
kabilang sa bayan na tinatawag na 
Betsaida 11 Datapuwa't nang matalastas ito 
ng karamihan, sila ay sumunod sa 
Kanya; at natanggap niya sila at nagsalita 
sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos 
(Lucas 9: 10-11). 

Itinuro ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay dapat 
na ang pangunahing priyoridad para sa mga taong 
nais sumunod sa Kanya: 

33 Datapuwa't hanapin muna ang kaharian 
ng Diyos at ang Kanyang katuwiran (Mateo 
6:33). 
. 31 Datapuwa't hanapin ang kaharian ng 
Diyos, at lahat ng mga bagay na ito ay 
pawang idaragdag sa inyo 32 Huwag kang 
matakot, munting kawan; sapagka't 
nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang 
sa inyo'y ibigay ang kaharian (Lucas 12: 31-
32). 

Ang mga Kristiyano ay dapat unahin ang paghanap 
ang Kaharian ng Diyos. Gawin nila ito sa 
pamamagitan ng paggawa  nito na kanilang 
pangunahing priyoridad sa pamamagitan ng 
pamumuhay bilang Kristo at magkakaroon sila ng 
buhay at umaasa sa Kanyang pagbabalik at 
kaharian. Ngunit, karamihan sa mga nag-aangkin 
ni Cristo, hindi lamang tumalikud sa paghahanap 
ng Kaharian ng Diyos, kundi hindi talaga nila alam 
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kung ano ito. Marami din ang nagkamaling 
naniniwala na ang isang makibahagi sa 
makamundong pulitika ay syang inaasahan ng 
Diyos mula sa mga kristiano. Sa pamamagitan ng 
hindi pag-unawa ng  kaharian ng Diyos, hindi ukol 
ang kanilang pamumuhay sa kung anong dapat, o 
umiintindi kung bakit ganito ang lamat ng 
sangkatauhan. 
Pansinin din na ang kaharian ay ibinigay sa isang 
munting kawan (cf. Roma 11: 5). Kailangan ang 
kapakumbabaan upang maging handa upang 
maging bahagi ng tunay na munting kawan. 
Ang Kaharian ng Diyos ay hindi pa nai-itinatag 
sa ibabaw ng Lupa 
Itinuro ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay 
dapat manalangin para sa kaharian na darating, 
samakatuwid itoy patunay na hindi pa pag-aari nito: 

9 Ama namin na nasa langit ka, Sambahin 
nawa ang Pangalan mo. 10 Dumating nawa 
ang kaharian. Gawin nawa ang iyong 
kalooban (Mateo 6: 9-10). 

Sinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad upang 
ipangaral ang Kaharian ng Dios: 

1 At tinipon Niya ang labingdalawa, at 
binigyan sila ng kapangyarihan at 
kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at 
upang magpagaling ng mga sakit 2 Sinugo 
niya sila upang ipangaral ang kaharian ng 
Diyos (Lucas 9: 1-2).. 

Itinuro ni Jesus na ang Kanyang presensya ay hindi 
ang kaharian, na ang kaharian ay hindi pa itinatag 
sa lupa: 
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28 Nguni't kung nagpapalayas ako ng mga 
demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng 
Diyos, tunay na ang kaharian ng Diyos ay 
dumating sa inyo (Mateo 12:28). 

Ang tunay na kaharian ay sa hinaharap. Ito ay hindi 
dito ngayon dahil ang mga talatang ito mula kay 
Marcos ay nagpapakita:  

47 At kung ang mata mo'y 
makapagpapatisod sa iyo sa kasalanan, ay 
dukitin mo. Ito ay mas mahusay para sa iyo 
na pumasok sa kaharian ng Dios na may 
isang mata, kaysa may dalawang mata, 
ngunit ihahagis ... (Marcos 9:47). 
23 Si Jesus ay tumingin sa paligid at sinabi 
sa kanyang mga alagad, "Paano mahirap 
ito ay para sa mga taong may kayamanan 
ang pumasok sa paghahari ng Diyos!" 24 At 
nangagtaka ang mga alagad sa kaniyang 
mga salita. Nguni't sumagot si Jesus muli at 
sinabi sa kanila, "Mga anak, kung paano 
mahirap ito ay para sa mga nagtitiwala sa 
kayamanan ang pumasok sa paghahari ng 
Diyos! 25 Magaan pa sa isang kamelyo ang 
dumaan sa butas ng isang karayom, kay sa 
isang taong mayaman na pumasok sa 
kaharian ng Dios "(Marcos 10: 23-25). 
25 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi 
na ako iinom mula ngayon ng bunga ng 
ubas, hanggang sa araw na iyon kapag 
iinumin ko ito nang panibago sa kaharian ng 
Dios "(Mark 14:25). 
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43 Dumating si Jose na taga Arimatea, isang 
kilalang miyembro ng konseho, na noon ay 
ang kanyang sarili naghihintay para sa 
kaharian ng Diyos, darating at pagkuha 
tapang ... (Marcos 15:43). 

Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay hindi bahagi ng 
panahong kasalukuyan ng sanglibutan: 

36 Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay 
hindi sa sanglibutang ito Kung Ang kaharian 
ko ay sa sanglibutang ito, ang Aking mga 
alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y 
huwag maibigay sa mga Judio: nguni't 
ngayo'y ang aking kaharian ay hindi mula 
rito." (Juan 18: 36). 

Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay ibig sumunod 
sa kanyang muling pagbabalik at na Siya ay 
magiging Hari nito: 

31 "Kapag ang Anak ng tao na nasa 
kaniyang kaluwalhatian, at lahat ng mga 
anghel sa Kanya, at pagkatapos ay siya ay 
uupo sa luklukan ng kaniyang 
kaluwalhatian. 32 Ang lahat ng mga bansa ay 
titipunin sa harap Niya, at Siya ihiwalay ang 
mga ito sa isa't isa, bilang isang pastol sa 
mga tupa at sa mga kambing. 33 At ilalagay 
niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, 
ngunit ang mga kambing sa kaliwa. 34 

Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa 
nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, 
mga pinagpala ng aking Ama , manahin 
ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo 
buhat nang itatag ang sanglibutan (Mateo 
25: 31-34). 
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Dahil ang Kaharian ng Diyos ay wala pa rito, hindi 
natin makita ang isang tunay na yutopia hanggang 
matapos ito nai-itinatag. Dahil ang karamihan ay 
hindi nakauunawa ng kaharian ng Diyos, bigo 
nilang mauunawaan kung paano gumagana ang 
Kanyang mapagmahal na pamahalaan. 
Ano ang sinabi ni Jesus kung ano ang katulad 
ng kaharian. 
Ibinigay ni Jesus ang ilang paliwanag ng kung ano 
ang Kaharian ng Diyos ay tulad ng: 

26 At sinabi niya, "Ang kaharian ng Dios, na 
gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa 
lupa, 27 at natutulog at nagbabangon sa gabi 
at araw, at sumisibol at lumaki ang binhi na 
di niya nalalaman kung paano, 28 Sa 
kaniyang sarili aay nagbubunga ang lupa; 
una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos 
ay butyl na humihitik sa uhay. 29 Datapuwa't 
pagka hinog na ang bunga, ay ginagamit 
agad ang panggapas, sapagka’t dumating 
na ang pagaani "(Marcos 4:. 26- 29). 
18 Nang magkagayo'y sinabi niya, "Ano ang 
kaharian ng Dios na gaya At sa kung ano ko 
itutulad 19 Ito'y tulad sa butil ng mustasa na 
kinuha ng isang tao at ilagay sa kaniyang 
sariling halamanan; at ito'y sumibol, at 
naging isang punong kahoy, at ang mga 
ibon sa himpapawid at humapon sa mga 
sanga nito. "20 At muling sinabi niya," sa ano 
ko itutulad ang kaharian ng Dios? 21 tulad sa 
lebadura na kinuha ng isang babae, at 
itinago sa tatlong takal na harina hanggang 
sa ito'y nalebadurahang lahat "(Lucas 13: 
18-21). 
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Ang mga talinghagang ito iminumungkahi na, sa 
una, ang Kaharian ng Diyos ay lubos na maliit, 
ngunit ay magiging malaki. 
Naitala din ni Lucas: 

29 Sila ay darating mula sa silangan at sa 
kanluran, mula sa hilaga at timog, at umupo  
sa kaharian ng Diyos (Lucas 13:29). 

Kaya, ang Kaharian ng Diyos ay may mga tao mula 
sa lahat ng dako ng mundo. Ito ay HINDI limitado 
sa mga may ninunong Israelita lamang. Ang mga 
tao ay umupo sa kaharian na ito. 
Lucas 17 at ang Kaharian 
Ang Lucas 17: 20-21 napalilito ng ilan. Ngunit, 
mapapansin na ang mga tao ay talagang kakain sa 
Kaharian ng Diyos: 

15 "Mapapalad ang kakain ng tinapay sa 
kaharian ng Diyos!" (Lucas 14:15). 

Dahil ang mga tao ay (sa hinaharap) kumain sa 
Kaharian ng Diyos, ito ay hindi isang bagay na 
isangtabi na lamang sa kanilang mga puso ngayon, 
sa kabila ng maling pagsasalin / hindi 
pagkauunawaan ng Lucas 17:21 na iminumungkahi 
kung hindi man. 
Ang Moffatt na  pagsasalin ng Lucas 17: 20-21 ay 
dapat makatulong na maunawaan ng ilan: 

20 Nang tinanong ng mga Pariseo kung 
kailan ang Paghahari ng Diyos dumarating, 
ay sinagot niya sila, "Ang Paghahari ng 
Diyos ay hindi darating tulad ng inaasahan 
ninyo upang mahuli sa paningin ng mga 
ito; 21 wala nang magsasabi, ‘Naririto o’ o 
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'Naririyan, 'dahil ang Paghahari ng Diyos ay 
nasa gitna ninyo. " (Lucas 17: 20-21, 
Moffatt) 

Pansinin na si Jesus ay nagsasalita sa mga di 
napagbagong loob, sa laman, at mapagpaimbabaw 
na mga Pariseo. "Sumagot si Jesus sa kanila," 
Jesus - Ang mga Fariseo ang nagtanong kay Jesus 
tanong.Tumanggi silang kilalanin Siya. 
Sila ba’y nasa Iglesia? Hindi! 
Si Jesus ay hindi rin  nag-uusap tungkol sa isang 
iglesia na maitatag sa lalong madaling 
panahon. Ni, siya’y nag-uusap sa sintimiento sa 
isip at sa puso. 
Si Jesus ay nag-uusap tungkol sa Kanyang 
paghahari! Ang mga Pariseo ay hindi nagtanong sa 
Kanya tungkol sa isang iglesia. Sila’y walang 
kaalam-alam sa isang iglesia na itatatag sa lalong 
madaling panahon. Hindi sila nagtatanong tungkol 
sa isang uri ng walang kabulohang pagdaramdam. 
Kung sinuman ang nag-iisip na ang Kaharian ng 
Diyos ay ang IGLESIA- at ang Kaharian ng Diyos 
ay "nasa gitna" ng mga Pariseo - ang IGLESIA ba 
ay nasa gitna ng mga Pariseo? Malinaw na hindi! 
Tulad ng isang konklusyon na ito ay sa halip 
nakakatawa, hindi ba? Habang ang ilang mga 
Protestante na pagsasalin ay nagsasalin sa bahagi 
ng Lucas 17:21 bilang "ang Kaharian ng Diyos ay" 
nasa gitna ninyo "(NKJV / KJV), kahit na ang 
Catholic New Jerusalem Bible ay tamang 
nagsasalin bilang" ang kaharian ng Dios ay nasa 
gitna ninyo. " 
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Si Jesus ang isa sa gitna, sa gitna, ng mga 
Pariseo. Ngayon,iniisip ng mga Pariseo na sila ay 
nakatingin patungo sa  inaabangan na  Kaharian ng 
Diyos. Subalit iba ang pagkaka-intindi nila 
nito. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi ito ay magiging 
isang lokal, o limitadong kaharian para sa mga 
Hudyo lamang, habang ang mga ito ay tila nag-isip 
(ni isang simbahan bilang ang ilang ngayon ay 
naniniwala). Ang Kaharian ng Diyos ay hindi 
magiging isang tao at mga kahariang makikita na 
maaaring ituturo o makita, at magsasabing, “Narito 
na, dito; o “Iyon ang kaharian, banda roon.” 
Si Jesus, mismo, ay ipinanganak upang maging 
ang HARI ng Kahariang iyon, habang Siya ay 
malinaw na nagsaabi kay Pilato (Juan 18: 36-
37). Unawain na ginagamit ng Bibliya ang 
terminong "hari" at "kaharian"na papalit-palit (eg 
Daniel 7: 17-18,23). Ang HARI ng darating na 
Kaharian ng Diyos ay, Siyang nandoon, nakatayo 
sa tabi ng mga Pariseo. Ngunit ayaw nilang 
makilala Siya bilang kanilang hari (Juan 19:21). Sa 
muli Niyang pagbabalik, ang mundo ay tatanggi sa 
Kanya (Apocalipsis 19:19). 
Nagpatuloy si Jesus nang, sa mga sumusunod na 
talata sa Lucas 17, upang ilarawan ang Kanyang 
muling pagdating, kapag ang Kaharian ng Diyos 
papapanginoon sa ibabaw ng balat ng lupa 
(pagpapatuloy sa Moffatt para masinsin ang  
kabanatang ito): 

22 Sa kaniyang mga alagad ay sinabi niya, 
"Darating ang mga araw, na hahangarin 
ninyong makita ang isa sa mga araw ng 
anak ng tao, at hindi ninyo makikita. 23 At 
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sasabihin nila sa inyo, Naririyan! Naririto! 
Huwag kayong magsisiparoon, ni 
magsisisisunod man sa kanila.  24  Sapagka’t 
gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang 
panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag 
hanggang sa kabilang panig ng silong ng 
langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa 
kaniyang kaaarawan.   25 Datapuwa’t 
kailangan muna siyang magbata ng 
maraming bagay at itakuwil ng lahing ito 
(Lucas 17: 22-25, Moffatt). 

Tinukoy ni Jesus ang kidlat kumikislap, tulad ng sa 
Mateo 24: 27-31, na naglalarawan sa Kanyang 
ikalawang pagdating para MAGHARI sa buong 
mundo. Si Jesus ay hindi nagsasasabi na ang 
Kanyang mga tauhan ay hindi makakakita sa 
Kanyang pagbalik. Ang mga tao ay hindi 
makakakilala sa Kanya bilang kanilang HARI at 
kakalabanin pa siya. (Apocalipsis 19:19)! Aakalain 
ng marami na si Jesus ay kumakatawan sa 
Antikristo. 
Hindi sinasabi ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos 
ay sa loob ng mga Pariseo-Kanyang sinabi sa 
kanila sa kabilang dako na sila ay hindi papunta 
patungo sa Kaharian dahil sa kanilang 
pagkukunwari (Mateo 23: 13-14). Ni si Jesus ay 
nagsasabi na ang Iglesia ay Kaharian. 
Ang Kaharian ng Diyos ay isang bagay na ang tao 
ay isang araw makapapasok - tulad sa muling 
pagkabuhay ng mga matuwid! Gayunman, maging 
si Abraham at ang iba pang mga patriyarka ay hindi 
pa nakarating doon  (cf. Hebreo 11: 13-40). 
Napagalaman ng mga alagad noon na ang 
Kaharian ng Dios ay hindi personal na sa loob ng 
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mga ito, at  ng ito ay dumating pagkatapos ang 
Lucas 17:21, ay nagpapakita na: 

11 At samantalang pinakikinggan nila ang 
mga bagay na ito, at siya'y nagsalita ng iba 
pang talinghaga, sapagka't Siya ay malapit 
sa Jerusalem at sapagka't kanilang inakala 
na ang kaharian ng Diyos ay agad na lilitaw 
(Lucas 19:11). 

Ang kaharian ay malinaw na sa hinaharap 
Paano  mong sabihin kung ang kaharian ko ay 
malapit na? Bilang bahagi ng pagtugon sa tanong 
na iyan, may naitalang kaganapang hula si Jesus 
(Lucas 21: 8-28) at pagkatapos ay itinuro: 

29 Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga 

punong kahoy: 30 Pagka nangagdadahon na 
sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa 
inyong sarili na ang tagaraw malapit 
na. 31 Gayon din naman kayo, pagka 
nangakita ninyong nangyari ang mga 
bagay na ito, talastasin ninyo na ang 
kaharian ng Diyos ay malapit na (Lucas 
21: 29-31).  

Nais ni Jesus na ang Kanyang mga tauhan ay 
susunod sa mga hulang magaganap upang 
malaman nila kung kalian darating ang Kanyang 
Kaharian. Sa kabilang dako sinabi ni Jesus sa 
Kanyang mga taohan na magbantay at bigyang 
pansin ang mga kaganapang laman ng profesiya 
(Lucas 21:36; Marcos 13: 33-37). Sa kabila ng  
salita ni Jesus, walang nagbibigay pansin sa mga 
kaganapan  sa mundo na kumakawing sa 
profesiya. 
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Sa Lucas 22 & 23, mulng ipinakita ni Jesus na ang 
Kaharian ng Diyos ay isang bagay na matutupad sa 
hinaharap nang ituro niya: 

15 "Pinakahahangad kong kanin na kasalo 
ninyo an gang kodero ng paskuang ito bago 
ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa 
inyo, Ito’y hindi ko kakanin, hanggang sa 
ito’y maganap sa Kaharian ng Dios." 17At 
siya’y tumanggap ng isang saro, at nang 
siya’y makapagpasalamat, Kunin ninyo ito, 
at inyong pagbahabahaginin;" 18 sapagka't 
sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula 
ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa 
dumating ang kaharian ngDiyos." (Lucas 
22: 15-18). 
39 At siya’y inalipusta ng isa sa mga 
tampalasang nabibitin, na sinasabi, Hindi 
baga ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong 
sarili at kami." 40 Datapuwa’t sumagot ang 
isa, at pagsaway sa kaniya’y sinabi, Hindi 
ka pa baga natatakot sa Dios, yamang ikaw 
ay nasa gayon ding kaparusahan?, 41"At 
tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran; 
sapagka’t tinanggap natin ang nararapat na 
kabayaran sa ating mga gawa; datapuwa’t 
ang taong ito’y hindi gumagawa ng 
anomang masama. "42 At sinabi niya, Jesus, 
alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong 
kaharian "43 Ngunit sinabi ni Jesus sa 
kanya," sinasabi ko sa inyo na araw na ito 
ay kakasamahin kita sa Paraiso "(Lucas 
23:.. 39-43, ) (Sir, I’m very sorry. In order for 
me to have a quick, easy and accurate 
translation/editing, I opted to omit the 
“Aramaic in Plain English” version. I cannot 
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find any direct tagalog translation from this 
version on line) 

Ang Kaharian ng Diyos ay hindi agad dumating 
pagkatapos si Jesus ay pinatay alinman sa 
ipinakita nina Marcos at Lucas : 

43 Dumating si Jose na taga Arimatea, isang 
kasangguni na may marangal na kalagayan, 
nanaghihintay rin naman ng kaharian ng 
Dios; at pinangasahan… (Marcos 15:43). 
51 Siya ay mula sa Arimatea na isang 
lungsod ng mga Judio, na sa  kanyang sarili 
din ay naghihintay ng kaharian ng Diyos 
(Lucas 23:51). 

Pansinin na ito ay pagkatapos ng muling 
pagkabuhay na ang isang tao'y ipanganak na muli 
sa Kaharian ng Diyos ayon kay Juan: 

3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, 
"Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, maliban na ang tao’y ipinanganak na 
muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian 
ng Diyos." 4Sinabi ni Nicodemo sa kaniya: 
"Paano na ang tao'y ipanganak kung siya'y 
matanda na? makapapasok baga siyang 
bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at 
ipanganak? "5Sumagot si Jesus," 
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng 
tubig at ng Espiritu, ay hindi siya 
makapapasok sa kaharian ng Diyos (Juan 
3: 3 -5). 

Isaalang-alang na pagkatapos buhaying muli si 
Jesus, Siya’y muling nagtuturo tungkol sa Kaharian 
ng Dios: 
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3 Na sa kanila nama’y nagpakita rin siyang 
buhay,  sa pamamagitan ng maraming 
Mga katunayan, pagkatapos na siya’y 
makapaghirap, na napakikita sa kanila sa 
loob ng apat na pung araw, at nagpahayag 
ng mga bagay tungkol sa kaharian ng 
Dios(Mga Gawa 1: 3). 

Ang una at huling sermon na ibinigay ni Jesus 
ay tungkol sa Kaharian ng Diyos! Si Jesus  ay 
dumating bilang ang mensahero upang 
magturo tungkol sa Kahariang iyon. 
Ipinasulat ni Jesus kay Apostol Juan ang tungkol sa 
sanlibong taon ng Kaharian ng Diyos na magiging 
sa lupa. Pansinin kung ano ang ipinasulat Niya kay 
Juan: 

4 Aking nakita ang mga kaluluwa ng mga 
pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, 
at dahil sa salita ng Dios,at ang mga hindi 
sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan, 
at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang 
noo o sa kanilang mga kamay. At sila'y 
nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni 
Cristo sa loob ng sanlibong taon 
(Apocalipsis 20: 4). 

Itinuro ng Unang mga Kristiyano na ang sanlibong 
taong Kaharian ng Diyos ay magiging sa ibabaw ng 
lupa at papalitan ang mga pamahalaan ng mundo 
gaya ng itinuturo ng Bibliya (cf. Revelation 5:10, 
11:15). 
Bakit, kung ang Kaharian ng Diyos ay kaya 
mahalaga, na hindi sa karamihan narinig ito? 
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Bahagyang dahil tinatawag na ito ni Jesus ang 
isang hiwaga: ang 

11 At sinabi niya sa kanila: "Sa inyo 
ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng 
kaharian ng Dios: datapuwa't sa kanilang 
nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay 
nagsisidating sa mga talinghaga (Marcos 
4:11). 

Kahit ngayon ang tunay na Kaharian ng Diyos ay 
isang misteryo sa karamihan. 
Isaalang-alang din, na sinabi ni Jesus na ang 
katapusan (ng edad) ay darating (na) MATAPOS 
ang evangelyong ito ng kaharian ay ipangangaral 
sa buong mundo bilang isang SAKSI: 

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

Ang Pagpapahayag ng evanghelyo ng Kaharian 
ng Diyos ay mahalaga at magaganap sa mga 
oras ng pagtatapos. Ito ay isang "magandang 
mensahe" bilang ito ay nagbibigay ng tunay na 
pag-asa sa sanglibutang kasakitan, sa kabila ng 
kung ano ang ituturo ng mga pampulitikang 
lider. 
Kung isaalang-alang mo ang mga salita ni 
Jesus, ito ay dapat na malinaw na ang tunay na 
Kristiyanong simbahan ay dapat na 
ipinapahayag na itong ebanghelyo ng kaharian 
ngayon. Ito’y dapat ang karapatang maunang 
gawin para sa Iglesia. At upang gawin ito nang 
maayos, maraming mga wika ang dapat gagamitin. 
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Ito ay kung ano ang Continuing Church of God ay 
nagsumikap gagawin. At iyan kung bakit ang 
booklet na ito ay isinalin sa maraming wika. 
Itinuro ni Jesus na ang karamihan ay HINDI nais 
tanggapin ang Kanyang daan: 

13 "Pumasok sa makipot na pintuan: 
sapagka't maluwang ang pintuan at 
malapad ang daang patungo sa 
pagkapahamak, at marami ang mga taong 
pumunta sa pamamagitan ng ito 14 
Sapagka't makipot ang pintuan at mahirap 
ang daan na patungo sa buhay, at. may 
mga ilang na mahanap ito (Mateo 7: 13-14). 

Ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay 
humahantong sa buhay! 
Ito ay maaaring maging kawili-wili na pagtutuonan 
na bagaman ang karamihan sa nagsasabing sila'y 
Cristiano ay tila nakakalimut sa paniwala na ang 
diin ni Jesucristo na ipinangangaral ang evangelio 
ng kaharian ng Diyos, ang mga walang kaugnayan 
sa relihiyon at mga manunulat ng kasaysayan ay 
madalas naniniwala na ito ay ang tunay na itinuturo 
ng Bibliya. 
Gayon pa man, inaasahan ni Jesus mismo, na  ang 
Kanyang mga alagad ay ituro ang ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos (Lucas 9: 2,60). 
Dahil ang hinaharap na kaharian ay batay sa mga 
batas ng Diyos, ito ay magdala ng kapayapaan at 
kasaganaan - at ang pagsunod sa mga batas sa 
edad na ito ay humahantong sa tunay na 
kapayapaan (Awit 119: 165; Efeso 2:15). 
At ang mabuting balitang ito ng kaharian ay kilala 
sa mga kasulatan ng Lumang Tipan. 
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3. Ang Kaharian ba ay kilala sa 
Lumang Tipan? 

Ang Una at huling naitalang sermon ni Jesus 
kasangkot ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos (Marcos 1: 14-15; Gawa 1: 3). 
Ang Kaharian ng Diyos ay isang bagay na dapat 
sanang malaman ng mga  Hudyo sa panahon ni 
Jesus,  na nabanggit sa kanilang mga kasulatan, 
na tinawag natin ngayong Lumang Tipan. 

Si Daniel ay Nagturo Tungkol sa Kaharian 
Isinulat ni propeta Daniel: 

40 At ang ikaapat na kaharian ay magiging 
matibay na parang bakal, palibhasa'y ang 
bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko 
ng lahat ng bagay; at kung paanong 
dinidikik ng bakal ang lahat ng ito, siya’y 
magkakaputolputol at madidikdik. 41 At 
yamang iyong nakita na ang mga paa at 
mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto 
ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay 
bakal, ay magiging kahariang hati; ngunit 
magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, 
yamang iyong nakita na ang bakal ay 
nahahalo sa putik na luto. 42 At kung 
paanong ang mga daliri ng paa ay bakal 
ang at isang bahagi ay putik, 
magkakagayon ang kaharian na ang isang 
bahagi ay matibay, at isang bahagi ay 
marupok. 43 At yamang iyong nakikita na 
ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, 
sila’y magkakahalo ng lahi ng mga 
tao; nguni't hindi sila magkakalakipan, gaya 
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ng bakal na hindi lumalakip sa putik. 44 At sa 
mga kaarawan ng mga haring yaon ay 
maglalagay ang Dios ng langit ng isang 
kaharian, na hindi magigiba kailan man, o 
ang kapangyarihan man niyao’y iiwan sa 
ibang bayan; kundi pagpuputolputulin at 
lilipunin niya ang lahat na kahariang ito, at 
yao’y lalagi magpakailan man.  (Daniel 2: 
40-44). 
18 Nguni't ang mga banal ng Kataastaasan 
ay magsisitanggap ng kaharian, at aariin 
ang kaharian magpakailan man, sa 
makatuwid baga’y magpakailan-kailan at 
kailanman. ' (Daniel 7:18). 
21 "Ako ay tumingin, at ang sungay ding 
yaon ay nakikipagdigma sa mga banal, at 
nanaig laban sa kanila, 22 Hanggang  ang 
matanda sa mga araw ay dumating, at ang 
kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng 
Kataas-taasan; at ang panaho’y dumating 
na inari ng mga banal ang kaharian (Daniel 
7: 21-22)  

Mula kay Daniel, nalaman natin na darating ang 
oras na ang Kaharian ng Diyos ay wawasakin ang 
kaharian ng mundong ito at tatagal 
magpakailanman. Nalaman din natin na ang mga 
banal ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa 
pagtanggap ng kahariang ito. 
Maraming mga bahagi ng hula ni Daniel ay para sa 
ating panahon sa ika-21 siglo. 
Pansinin ang ilang talata mula sa Bagong Tipan: 
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12 "Ang sangpung sungay na iyong nakita 
ay sangpung hari, na hidi  pa, 
nagsisitanggap sila ng ng kaharian; 
datapuwa’t magsisitanggap sila ng 
kapamahalaang paghahari na sa isang oras 
na kasama ng hayop. 13Ang mga ito ay may 
isang kaisipan, at ibinigay nila ang kanilang 
kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop, 
14 Makikipagbaka ang mga ito laban sa 
Cordero, at  sila'y dadaigin ng Cordero, 
sapagka't siya'y Panginoon ng mga 
panginoon at Hari ng mga hari; at ng mga 
kasama niya, na mga tinawag at mga pili, at 
mga tapat ay nananaig din ". (Apocalipsis 
17: 12-14) 

Kaya, makikita natin sa Luma at Bagong Tipan ang 
konsepto na magkakaroon ng isang  makalupang 
kaharian na may sampung mga bahagi at na ang 
Diyos ay wasakin ito at itatag ang Kanyang 
kaharian. 

Si Isaias ay Nagturo Tungkol sa Kaharian 
Kinasihan ng Diyos si Isaias na isulat ang tungkol 
sa unang bahagi ng Kaharian ng Diyos, ang isang 
libong taong paghahari kilala bilang ang sanlibong 
taon, sa ganitong paraan: 

1 May lumalabas na isang Usbong mula sa 
puno ni Isai, At isang sanga mula sa 
kaniyang mga ugat. 2 Ang Espiritu ng 
Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng 
karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng 
payo at ng katibayan, Ang Espiritu ng 
kaalaman at ng takot sa Panginoon. 
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3 Ang kaniyang kasayahan ay nasa 
pagkatakot sa Panginoon, at hindi siya 
hahatol ng ayon sa paningin ng kaniyang 
mga mata, ni magpasya sa pamamagitan 
ng pakikinig sa Kanyang mga 
tainga; 4 Nguni't ng katuwiran Kaniyang 
hahatulan ang dukha, at sasaway na may 
karampatan dahil sa mga maamo sa 
lupa; Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng 
kaniyang bibig, at ng hinga ng kaniyang 
mga labi Siya'y papatayin ang masama. 5 

At katuwiran ang magiging bigkis ng 
kaniyang baywang, at pagtatapat ang 
pamigkis ng kaniyang mga balakang. 
6 "Ang lobo ay tatahang kasama ng 
kordero,at ang leopardo  ay mahihigang 
kasiping ng batang kambing; at ang guya at 
ang batang leon, at ang patabain na 
magkakasama; at papatnubayan sila ng 
munting bata.7 Ang baka at ang oso ay 
manginginain;. Ang kanilang mga anak ay 
mahihigang magkakasiping: at ang leon ay 
kakain ng dayami na gaya ng baka 8 ang 
batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga 
ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay 
sa suso ang kaniyang kamay sa lungga ng 
ulupong, 9 Hindi sila magsisipanakit o 
magsisipanira man sa aking buong banal na 
bundok: sapagka't ang lupa ay mapupuno 
ng kaalaman ng Panginoongaya ng  tubig 
ay tumatakip sa dagat. 
10 "At mangyayari sa araw na yaon na ang 
angkan ni Isai, na  tumatayong 
pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin 
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ng mga bansa; at ang kaniyang 
pahingahang dako ay magigiging 
maluwalhati." (Isaias 11: 1-10) 

Ang dahilan kung bakit tinutukoy ito bilang ang 
unang bahagi o unang bahagi ng Kaharian ng 
Diyos, ay na ito ay isang panahon kung saan ito ay 
magiging pisikal (bago ang oras na kung kailan ang 
banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem dumating 
mula sa langit, Revelation 21) at mag tatapos ng 
isang libong taon. Nakumpirma ni Isaias ang pisikal 
na aspeto ng bahaging ito: 

11 At mangyayari sa araw na yaon, na 
ilalapag ng Panginoon uli ang kaniyang 
kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi 
sa kaniyang bayan na malalabi, Mula Asiria 
at Ehipto, Mula Patros at Cus, Mula Elam at 
Shinar, Mula Hamath at mula sa mga pulo 
ng dagat. 
12 At siya'y maglalagay ng pinakawatawat 
sa mga bansa, at titipunin niya ang mga 
tapon ng Israel, at pipisanin ang mga 
nangalat ng Juda mula sa apat na sulok ng 
lupa. 13Ang inggit ng Ephraim ay maaalis, at 
ang mga lumiligalig ng Juda ay 
mahihiwalay; ang Ephraim ay hindi 
maiinggit sa Juda, at ang Juda ay hindi 
liligalig sa  Ephraim 14 At sila’y lulusob sa 
mga Filisteo sa kalunuran; magksamang 
sasamsam sila sa mga anak ng silangan: 
kanilang iuunat ang kanilang kamay sa 
Edom at sa Moab; at susundin sila ng mga 
anak ni Ammom. 15 At lubos na sisirain ng 
Paingonoon ang look ng dagat ng Egipto; at 
iwawaswas ang kaniyang kamay sa ilog ng 
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kaniyang malakas na hangin,at 
papagpipituhing batis, at palalakarin ang 
mga tao na hindi basa ang mga paa. 16 At 
magkakaroon ng isang lansangan sa nalabi 
sa kaniyang bayan, na malalabi, mula sa 
Asiria; gaya ng nagkaroon sa Israel ng araw 
na siya’y umahon mula sa lupain ng 
Egipto.”(Isaias 11: 11-16)  

Si Isaias ay kinasihan ding  sumulat: 
2 At mangyayari sa mga huling araw, na 
ang bundok ng bahay ng Panginoon ay 
matatatag sa taluktok ng mga bundok, at 
magiging mataas sa mga burol; at lahat ng 
bansa ay magsisiparoon doon 3 At 
maraming bayan ay magsisiyaon at 
mangagsasabi, Halina kayo, ay tayo,y 
magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa 
bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya 
tayo ng kaniyang mga daan, at tayo’y 
magsisilakad sa kaniyang mga landas: 
sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang 
kautuan, at ang salita ng Panginoon ay 
mula sa Jerusalem. 4 At siya'y hahatol sa 
gitna ng mga bansa, at sasaway sa 
maraming tao; at kanilang pupukpukin ang 
kanilang mga tabak upang maging mga 
sudsod, at ang kanilang mga sibat ay 
maging mga karit;. Ang bansa ay hindi 
magtataas ng tabak laban sa bansa, 
mangagaaral pa man sila ng 
pakikipagdigma… 11 Ang mga tinging 
mapagmataas ng tao ay mabababa, at ang 
mga pagmamataas ng mga tao ay 
mahuhutok, at ang Panginoon magisa ay 
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mabubunyi sa kaarawang yaon. (Isaias 2: 
2-4,11) 

Kaya, ito ay magiging isang Yutopya na panahon 
ng kapayapaan sa lupa. Sa huli, ito ay magiging 
magpakailan man, na may Jesus 
nakapangyayari. Batay sa iba't-ibang mga banal na 
kasulatan (Awit 90: 4; 92: 1; Isaias 2:11; Hosea 6: 
2), ang Jewish Talmud ay nagtuturo na ito ay 
tumatagal ng 1,000 taon (Babylonian Talmud: 
Tractate Sanhedrin Folio 97A). 
Si Isaias ay kinasihan ring sumulat ng mga 
sumusunod: 

6 Sapagka't sa atin ay  ipinanganak, ang 
isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang 
anak na lalake; at ang pamamahala ay 
maaatang sa kaniyang balikat: at ang 
Kanyang pangalan ay tatawaging 
Kamanghamangha, Tagapayo, 
Makapangyarihang Dios, Walang hanggang 
Ama, Pangulo ng Kapayapaan. 7 Ang 
paglago ng kaniyang pamamahala at ng 
kapayapaan ay hindi  magkakaroon ng 
wakas, sa luklukan ni David, at sa Kanyang 
kaharian, upang itatag, at upang alalayan 
ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon 
hanggang sa magpakailan man. Isasagawa 
ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. 
(Isaias 9: 6-7) 

Pansinin na sinabi ni Isaias na si Jesus ay darating 
at magtatag ng isang kaharian na may isang 
pamahalaan. Habang ang maraming nag-aangkin 
ni Kristo sumisipi sa  talatang ito, lalo na sa 
Disyembre bawat taon, malamang na hindi 
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napapansin na ito ay nanghuhula higit sa ang 
katunayan na si Jesus ay ipinanganak. Ipinakikita 
ng Bibliya na ang Kaharian ng Diyos ay isang 
pamahalaan na may mga batas sa ibabaw ng mga 
paksa, at na si Jesus ay nasa ibabaw niito. Si 
Isaias, Daniel, at ang iba ay nanghula  nito. 
Ang batas ng Diyos ay ang paraan ng pag-ibig 
(Mateo 22: 37-40; Juan 15:10) at ang Kaharian ng 
Diyos ay pinasiyahan batay sa mga batas na 
iyon. Kaya ang Kaharian ng Diyos, sa kabila ng 
kung ano ang tingin nito sa mundo, ay batay sa 
pag-ibig. 
Mga Awit at Iba pa  
Hindi lamang si  Daniel at Isaias ang kinasihan ng 
Diyos na magsulat tungkol sa darating na Kaharian 
ng Diyos. 

Si Ezekiel ay kinasihang sumulat na ang mga 
angkan ng Israel (hindi lamang ang mga Hudyo) 
na  nakakalat sa panahon ng  Malaking 
Kapighatian ay magkakasamang magtitipon sa 
kaharian ng sanlibong taon na kaharian: 

17 Kaya't iyong sabihin, Ganito ang sabi 

ng Panginoong Dios: "Aking pipisanin 
kayo mula sa mga bayan, mag-ipon sa 
iyo mula sa mga lupain na inyong 
pinangalatan, at aking ibibigay sa inyo 
ang lupain ng Israel." '18 At sila ay 
pumunta doon, at kanilang aalisin ang 
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lahat na karumaldumal na bagay at ang 
lahat ng kasuklamsuklam niyaon, mula 
roon. 19 at aking bibigyan sila ng isang 
puso, at aking lalagyan ng bagong diwa 
ang loob ninyo, at aalisin ang batong 
puso sa kanilang laman, at bibigyan sila 
ng puso laman, 20 upang sila'y 
magsilakad sa aking mga palatuntunan 
at iingatan ninyo ang aking mga 
kahatulan, at inyong isagawa; at sila'y 

magiging aking bayan, at ako'y magiging 
kanilang Dios. 21 Nguni't tungkol sa kanila 
na ang puso ay sundin ang pagnanais 
para sa kanilang mga karumaldumal na 
bagay at ang kanilang mga 
kasuklamsuklam, aking pararatingin ang 
kanilang lakad sa kanilang sariling mga 
ulo, " 
sabi ng Panginoong Dios. (Ezekiel 11: 

17-21) 
Ang mga inapo ng mga angkan ng Israel ay hindi 
na kalat, ngunit susunod sa palatuntunan ng Diyos 
at ihinto ang pagkain ng  kasuklamsuklam na mga 
bagay (Levitico 11; Deuteronomio 14). 
Pansinin ang mga sumusunod sa Mga Awit tungkol 
sa kaharian ng Diyos: 
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27 Lahat ng mga wakas ng lupa ay 
makakaalaala, at magsisipanumbalik sa 
Panginoon: at lahat na angkan ng mga 
bansa ay magsisisamba sa harap 
mo. 28 Sapagka't ang kaharian ay sa 
Panginoon, At siya ay puno ng  mga 
bansa. (Mga Awit 22: 27-28) 
6 Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay 
magpakailan man; Cetro ng katuwiran ay 
siyang setro ng iyong kaharian. (Mga Awit 
45: 6) 
10 Lahat mong mga gawa ay 
mangagpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, 
at pupurihin ka ng iyong mga banal. 11 Sila'y 
mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong 
kaharian, at mangungusap ng iyong 
kapangyarihan, 12 Upang ipabatid sa mga 
anak ng tao ang kaniyang mga 
makapangyarihang gawa, at ang 
kaluwalhatian ng kamahalan ng kaniyang 
kaharian. 13 ang iyong kaharian ay walang 
hanggang kaharian, at ang kapangyarihan 
mo'y sa lahat ng sali't saling lahi. (Awit 145: 
10-13) 

Iba’t-ibang manunulat sa Lumang Tipan ay 
sumulat din tungkol sa mga aspeto ng kaharian 
(e.g. Ezekiel 20:33, si Obadias 21; Mikas 4: 7). 
Kaya, noong  nasimulan ni Jesus ang pagtuturo 
ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, ang 
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Kanyang agarang madla ay may ilang lubos na 
pagkikilala sa mga pangunahing konsepto. 
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4. Ang mga Apostol ba’y nagtuturo 
ng Ebanghelyo ng Kaharian? 

Habang may maraming mga nag-akala na ang 
ebanghelyo ay isang mabuting balita lamang 
tungkol sa katauhan ni Jesus, ang katotohanan 
ay ang mga tagasunod ni Jesus ay nagtuturo 
ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Iyon ang 

mensahe na dinala ni Jesus. 
Si Pablo ay itinuro ang Kaharian ng Diyos 
Isinulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa Kaharian 
ng Diyos at si Jesus: 

8 At siya'y pumasok sa sinagoga at 
nagsalitang may katapangan sa loob ng 
tatlong buwan, na nangangatuwiran at 
nanghihikayat tungkol sa mga bagay ng  
kaharian ng Diyos (Mga Gawa 19: 8). 
25 At sa katunayan, ngayon alam ko na 
kayong lahat, na aking nilibot na 
pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo 
muling makikita pa ang aking mukha.  (Mga 
Gawa 20:25). 
23 Kaya nang mataningan na nila siya ng 
isang araw, maraming dumating sa kanya 
sa kanyang pangaserahan, kung kanino 
siya ipinaliwanag at mataimtim nagpatotoo 
tungkol sa kaharian ng Dios, at sila'y 
hinihikayat tungkol kay Jesus sa 
pamamagitan ng kautusan ni Moises at sa 
mga Propeta, mula umaga hanggang 
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gabi. ... 31 Na ipinangangaral ang kaharian 
ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na 
nauukol sa Panginoong Jesucristo ng 
buong katapangan, wala sinomang 
nagbabawal sa kaniya (Gawa 28: 23,31). 

Mapapansin na ang Kaharian ng Diyos ay hindi 
lamang tungkol kay Jesus (bagaman siya ay isang 
pangunahing bahagi nito), nang si Pablo ay 
nagtuturo din tungkol kay Jesus  hiwalay  sa kung 
anong itinuro niya tungkol sa Kaharian ng Diyos. 
Tinawag din ni Pablo ito na evangelio ng Dios, 
ngunit ito pa rin ang evangelio ng kaharian ng Dios: 

9 ... ipinangaral namin sa inyo ang 
evangelio ng Dios ... 12 upang kayo’y 
magsilakad ng nararapat sa Dios, na siyang 
tumawag sa iyo sa Kanyang sariling 
kaharian at kaluwalhatian. (1 Tesalonica 2: 
9,12) 

Tinatawag din ni Pablo ito na evangelio ni Cristo 
(Mga Taga Roma 1:16). Ang "mabuting mensahe" 
ni Jesus, ang mensahe na itinuro Niya. 
Isaalang-alang na ito ay hindi lamang isang 
ebanghelyo tungkol sa pagkatao ni Hesu-Kristo o 
tungkol lamang sa Kanya bilang personal na 
tagapagligtas. Sinabi ni Pablo na ang evangelio ni 
Cristo ay kasama na ang pagsunod kay Jesus, sa 
Kanyang pagbabalik, at paghuhukom Ng Dios: 

6 ... Diyos na gantihin ng kapighatian ang 
mga pumipighati sa inyo,  7 at kayong mga 
pinighati ay bigyang kasama naming ng 
kapahingahan sa pagpapahayag ng 
Panginoong Jesus mula sa langit na 
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kasama ang mga anghel ng kaniyang 
kapangyarihan na nasa  nagniningas na 
apoy. 8 Na maghihiganti sa mga taong hindi 
nagsisikilala sa Diyos, at sa mga hindi 
nagsisitalima sa evangelio ng ating 
Panginoong Jesu-Cristo. 9 ang mga ito'y 
tatanggap ng kaparusahan, na walang 
hanggang kapahamakang mula sa harapan 
ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng 
Kanyang kapangyarihan, 10 pagka paririto 
siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga 
banal, at upang siya’y maging 
kahangahanga sa lahat ng mga 
nagsisampalataya sa araw na yaon 
sapagka’t ang aming patotoo sa inyo ay 
pinaniwalaan. (2 Tesalonica 1: 6-10). 

Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na ang kaharian 
ay isang bagay na malamang tayo'y tatanggap, 
ngunit hindi ganap nating pag-aari ngayon:  

28 kami ay tatanggap ng isang kahariang 
hindi mayayanig (Hebreo 12:28). 

Maaari nating maunawaan at inaasahan ang 
pagiging bahagi ng Kaharian ng Diyos ngayon, 
ngunit hindi pa ganap na napapasok ito. 
Si Pablo ay particular na kinompirma na sino man 
ay hindi pa ganap na makakapasok sa Kaharian ng 
Diyos bilang isang mortal na tao,  mangyayari 
ito pagkatapos ng pagkabuhay na maguli: 

50 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang 
laman at ang dugo ay hindi 
makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni 
ang kasiraan ay magmamana ng walang 
kasiraan. 51 Narito, sinasaysay ko sa inyo 
ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay 
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mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay 
babaguhin, 52 Sa isang sangdali, sa isang 
kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: 
Sapagka’t tutunog  ang pakakak, at ang 
mga patay ay mangabubuhay na maguli na 
walang kasiraan, at tayo'y babaguhin (1 
Corinto 15: 50-52). 
1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios 
at ng Panginoong Jesu-Kristo, na siyang 
huhukom sa mga buhay at sa mga patay, 
sa Kanyang pagpapakita at sa Kanyang 
kaharian (2 Timoteo 4: 1). 

Hindi lamang si Pablo ang nangangaral, ngunit 
ihahatid ni Jesus ang Kaharian sa Dios Ama: 

20 Datapuwa't si Cristo nga'y muling 
nabuhay sa mga patay, at naging ang 
unang bunga niyaong mga natulog 
na. 21 Sapagka't yamang sa pamamagitan 
ng tao'y dumating ang kamatayan, sa 
pamamagitan ng Tao din ang dumating ang 
pagkabuhay na maguli ng mga 
patay. 22 Sapagka't kung paanong kay Adam 
ang lahat ay nangamamatay, gayon kay 
Cristo ang lahat ay bubuhayin 23 Nguni't 
bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan;. 
Si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ay 
yaong mga kay Cristo, sa kaniyang 
pagparito 24 nang magkagayo'y darating ang 
wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian 
sa Diyos Ama, sa makatuwid baga’y sa 
Ama; pagka lilipunin na niya ang lahat ng 
paghahari, at lahat ng kapamahalaan at 
kapangyarihan. 25 Sapagka't kinakailangang 
siya'y maghari hanggang mailagay niya sa 
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lahat ng mga kaaway sa ilalim ng kaniyang 
mga talampakan. (1 Corinto 15: 20-25). 

Itinuro rin ni Pablo na hindi matuwid (mga lumabag 
sa kautusan) ay hindi magmamana ng Kaharian ng 
Dios: 

9 Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga 
liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian 
ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang 
mga mapakiapid, ni ang mga mananamba 
sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, 
ni ang mgamakiapid sa kapuwa lalake, 10 Ni 
ang mga magnanakaw, ni ang mga 
masasakim, ni ang mga manglalasing, ni 
ang mga mapagtungayaw, ni ang mga 
mangingikil ang magmamana ng kaharian 
ng Diyos (1 Corinto 6: 9-10). 
19 Ngayon ang mga gawa ng laman ay 
hayag na, na kung saan ay ang mga: 
pangangalunya, pakikiapid, karumihan, 
kalibugan, 20 Pagsamba sa diosdiosan, 
pangkukulam, mga pagtataniman, mga 
pagtatalo, mga paninibugho, mga 
pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga 
pagkakabahabahagi, mga hidwang 
pananampalataya, 21 mga kapanaghilian, 
mga paglalasing, mga kalayawan, at ang 
mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na 
ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala 
nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa 
ng gayong mga bagay ay hindi 
masisipagmana ng kaharian ng Dios. 
(Galacia 5: 19-21). 
5  
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Sapagka’t talastas ninyong lubos, na 
sinomang mapakiapid, o mahalay, o 
masakim, na isang mapagsamba sa mga 
diosdiosan, ay walang anomang 
mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng 
Dios. (Efeso 5: 5). 

Ang Diyos ay may mga pamantayan at mga 
hinihingi ng pagsisisi mula sa kasalanan upang sa 
makapasok sa Kanyang kaharian. Nagbabala si 
Apostol Pablo na ang ilan ay hindi nagtuturo na:   

6 Ako'y namamangha na kay dali  ninyong 
nagsilipat sa ibang evangelio  buhat sa 
tumawag sa inyo sa biyaya ni 
Cristo.panahon mula sa Kanya na tumawag 
sa inyo sa biyaya ni Cristo; 7 Na ito'y hindi 
ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa 
inyo’y nagsisiligalig, at nangagiibig na 
pasamain ang evangelio ni Cristo. 
8 Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel 
na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng 
anomang evangelio na iba sa aming 
ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. 
9 Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling 
gayon ang aking sinabi ngayon, Kung ang 
sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang 
evangelio na iba kay sa inyong tinanggap 
na, ay matakuwil. (Galacia 1: 6-9) 
3 Nguni't ako'y natatakot, baka sa anumang 
paraan, kung paanong si  
Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang 
katusuhan, ang inyong walang malay at 
malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay 
pasamain. 4 Sapagka't kung yaong paririto 
ay mangaral ng ibang Jesuss, na hindi 
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naming ipinangaral, o kung kayo’y 
nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi 
ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi 
ninyo tinanggap, ay mabuting pagtitiisan 
ninyo.! (2 Corinto 11: 3-4) 

Ano ang "sa iba" at "naiiba," ang talagang huwad 
na ebanghelyo? 
Ang huwad na ebanghelyo ay may iba't-ibang mga 
bahagi. 
Sa pangkalahatan, ang mga bulaang ebanghelyo 
ay ang paniwala na hindi mo na kailangang sundin 
ang Diyos at talagang nagsusumikap upang 
mamuhay nang tapat sa Kanyang paraan habang 
inaako ang pagkilala ng Panginoon (cf. Mateo 7: 
21-23). Ito ay may kaugaliang makasarili. 
Ang ahas ay nandaya kay Eva na mahulog para sa 
isang huwad na ebanghelyo halos 6000 taon na 
ang nakakaraan (Genesis 3) -at ang mga tao ay 
naniniwala na sila’y mas mahusay kaysa sa Diyos 
at dapat magpasya kung ano’ng nararapat, mabuti 
at masama para sa kanilang sarili. Oo, pagkatapos 
dumating si Jesus, Ang kaniyang pangalan ay 
madalas na nakalakip sa iba't-ibang mga bulaang 
ebanghelyo-at ito ay nai-patuloy at magpapatuloy 
hanggang sa panahon ng huling Antikristo. 
Ngayon pabalik sa panahon ni Apostol Pablo, ang 
mga huwad na ebanghelyo ay isang Gnostik / 
Mystic halo ng katotohanan at mali. Ang Gnostics 
ay naniniwala na ang espesyal na kaalaman ay 
kung ano ang kinakailangan upang matamo ang 
espirituwal na pananaw, kabilang ang 
kaligtasan. Ang Gnostics ay naniniwala na kung 
ano ang ginawa ng laman ay walang anomang 
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kahihinatnan at ang mga ito’y sasalungat sa 
pagsunod sa Diyos sa mga bagay na tulad ng 
ikapitong araw na Sabbath. Isa itong si Simon 
Magus, ang bulaang lider na binigyan ng babala ni 
Apostol Pedro (Gawa 8: 18-21). 

Ngunit ito ay hindi Madali 
Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na si  Philip ay 
nagturo ng Kaharian ng Dios: 

5 Nang magkagayo'y lumusong si Felipe sa 
bayan ng Samaria at ipinangaral si Cristo sa 
kanila. ... 12 magsipaniwala sila kay Felipe 
na nangangaral ng mabubuting balita 
tungkol sa kaharian ng Dios ... (Mga Gawa 
8: 5,12). 

Ngunit si Jesus, Pablo, at ang mga alagad ay 
nagtuturo na ito ay hindi madali upang makapasok 
sa Kaharian ng Diyos: 

24 At sa pagmamasid sa kaniya ni Jesus ay 
sinabi, Pagkahiraphirap na makapasok sa 
kaharian ng Dios ang mga may 
kayamanan!"  25 Sapagka't magaan pa sa 
isang kamelyo ang dumaan sa butas ng 
isang karayom, kay sa isang taong 
mayaman ang pumasok sa kaharian ng 
Dios. " 
26 At yaong mga nakarinig ay nagsabi: 
"Sino nga kaya ang makaliligtas?" 
27 Datapuwa't sinabi niya, "Ang mga bagay 
na di mangyayari sa mga tao ay may 
pangyayari sa Dios." (Lucas 18: 24-27) 
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22 "Kami ay dapat sa pamamagitan ng 
maraming mga kapighatian pumasok sa 
kaharian ng 
Diyos "(Gawa 14:22). 
3 Kami ay nararapat, mga kapatid,  
mangagpasalamat nalagi sa Dios dahil sa 
inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong 
pananampalataya ay lumalaking lubha, at 
ang pagibig ng bawa’t isa sa iba’t iba sa 
inyong lahat ay sumasagana; Ano pa’t kami 
sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo 
sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong 
pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng 
mga paguusig sa inyo at sa mga 
kapighatiang inyong tinitiis; 5 na isang 
tandang hayag ng matuwid na paghukom 
ng Dios; upang kayo’y ariing karapatdapat 
sa kaharian ng Dios, na dahil dito’y 
nangagbabata rin naman kayo: 6 Kung isang 
bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng 
kapighatian ang mga pumipighati sa 
inyo, 7 at kayong mga pinighati ay bigyang 
kasama namin ng kapahingahan sa 
pagpapakahayag ng Panginoong Jesus 
mula sa langit na kasama ang mga 
anghel,(2 Tesalonica 1: 3-7). 

Dahil sa kahirapan, ilan lamang ang tinawag at 
pinili ngayon sa panahong na ito upang maging 
bahagi nito (Mateo 22: 1-14; Juan 6:44; Hebreo 6: 
4-6). Ang iba ay tatawagin pa mamaya, bilang 
ipinakikita ng Bibliya na yaong "nangamamali sa 
diwa ay darating sa pagkaunawa, at mga taong 
nagreklamo ay mangatututo ng aral" (Isaias 29:24). 
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Si Peter Nagturo ng Kaharian 
Itinuro ni Apostol Pedro na ang kaharian ay walang 
hanggan, at ang evanghelyo ng Diyos ay dapat na 
susundin ng masigasig  o haharap ng paghahatol. 

10 Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan 
ninyo na mangapanatag kayo sa pagtawag 
at pagkahirang sa inyo: sapagka’t kung 
gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi 
kayo mangatitisod kailan man; 11sapagka’t 
sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa 
inyo ang pagpasok sa kahariang walang 
hanggan ng Panginoon natin at 
Tagapagligtas na si Jesucristo (2 Pedro 1: 
10-11). 
17 Sapagka't dumating na ang panahon ng 
pasimula ng paghuhukom sa bahay ng 
Dios; at kung ito ay nagsisimula sa atin, ano 
ang magiging wakas ng mga hindi 
nagsisitalima sa evangelio ng Dios? (1 
Pedro 4:17). 

Ang Huling Mga Aklat ng Bibliya at ang 
Kaharian 
Itinuturo ng Biblia na "ang Diyos ay pag-ibig" (1 
Juan 4: 8,16) at si Hesus ay Diyos (Juan 1: 1,14) -
ang Kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng isang 
Hari na  pag-ibig at ang kanyang mga batas ay 
suportahan ang pag-ibig, hindi poot (cf. Pahayag 
22: 14-15). 
Ang huling aklat ng Biblia na sadyang tinatalakay 
ang Kaharian ng Diyos.  
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15 At humihip ang ikapitong anghel; At 
nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, 
na nagsasabi, "Ang kaharian ng mundong 
ito ay naging mga kaharian ng ating 
Panginoon at ng kaniyang Cristo, at Siya'y 
maghahari magpakailan kailan 
man" (Apocalipsis 11:15). 

 

Si Jesus ay maghahari sa kaharian! At ang Bibliya 
ay nagpapakita ng dalawa Niyang mga titulo: 

16 At Siya ay mayroong isang pangalang 
nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang 
hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON 
NG MGA PANGINOON (Apocalipsis 19:16). 

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

4 At nakakita ako ng mga luklukan, at may 
mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y 
pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang 
mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo 
dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita 
ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa 
hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi 
tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa 
kanilang kamay; at sila,y nangabuhay, at 
nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng 
isang libong taon. . . 6 Mapalad at banal ang 
makalakip sa unang pagkabuhay na 
maguli; sa mga ito’y walang kapangyarihan 
ang ikalawang kamatayan; kundi sila'y 
magiging mga saserdote ng Dios at ni 
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Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa 
isang libong taon (Apocalipsis 20: 4,6). 

Ang mga tunay na Kristiyano ay bubuhaying muli 
upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 
sanlibong taon! Dahil ang kaharian ay tumagal 
magpakailanman (Pahayag 11:15), ngunit itong 
nabanggit na paghahari ay isang libong taon 
lamang. Ito ay kung bakit ko tinutukoy bilang ang 
pangunahing bahagi ng kaharian - ang pisikal, ang 
sanlibong taong bahagi, taliwas sa panghuling 
yugto, na mas espirituwal ang antas. 
Ilang mga kaganapan ay nakalista sa Aklat ng 
Apocalipsis bilang nagaganap sa pagitan ng 
sanlibong taon at huling yugto ng Kaharian ng Dios: 

7 At kung maganap na ang isang libong 
taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang 
bilangguan 8 At lalabas upang dumaya sa 
mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, 
sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa 
pagbabaka: na ang bilang nila ay gaya ng 
buhangin sa dagat. ... 11 At nakita ko ang 
isang malaking luklukang maputi, at ang 
nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, 
ang lupa at ang langit ay tumakas; at 
walang nasumpungang kalalagyan nila. 12 At 
nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, 
na nangakatayo sa harapan ng Diyos, at 
mga aklat ay nangabuksan. At isa pang 
aklat ay binuksan, na siyang aklat ng 
buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon 
sa kanilang mga gawa, sa pamamagitan ng 
mga bagay na nasusulat sa mga aklat. 13 at 
ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa 
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loob niyaon, at ibinigay ng Kamatayan at 
Hades ang mga patay na nasa kanila. At 
sila'y hinatulan bawa't tao ayon sa kaniyang 
mga gawa. 14 At ang kamatayan at ang 
Hades ay ibinulid sa dagatdagatang 
apoy. Ito ang ikalawang kamatayan.. 15 At 
sinumang hindi nasumpungang nakasulat 
sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa 
dagatdagatang apoy (Apocalipsis 20: 7-8, 
11-15).. 

Ang Aklat ng Apocalipsis ay nagpapakita na 
mayroon pang susunod na bahagi na  darating 
pagkatapos ng isang libong taon na paghahari at 
pagkatapos ng ikalawang kamatayan: 

1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang 
isang bagong lupa: sapagka't ang unang 
langit at ang unang lupa ay lumipas na; at 
ang dagat ay wala na. 2 Nang magkagayo'y 
akong si Juan, nakita  ko ang mga banal na 
lunsod, ang Bagong Jerusalem, na 
nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na 
nahahandang gaya ng isang babaing 
kasintahan na nagagayakang talaga sa 
kaniyang asawa. 3 At narinig ko ang isang 
malakas na tinig na nagsasabi, " narito, ang 
tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at 
siya'y mananahan sa kanila, at sila'y 
magiging mga bayan niya ang Diyos mismo 
ay sasakanila at magiging Dios nila 4 at 
papahirin ng Diyos ang bawat luha sa 
kanilang mga mata;.. hindi na magkakaroon 
ng kamatayan, ni kalungkutan, ni pag-iyak. 
hindi dapat magkaroon ng higit pang mga 
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sakit, ang mga bagay ng una ay naparam 
na. "  (Apokalipsis 21:1-4) 

 
1 At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng 
tubig ng buhay, na maningning na gaya ng 
bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng 
Cordero. 2 Sa gitna ng lansangan niyaon, at sa 
magkabilang panig ng ilog, naroon ang punong 
kahoy ng buhay, na namumunga ng 
labindalawang  prutas, ang bawat punong 
kahoy ng kaniyang bunga sa bawat buwan. Ang 
mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling 
sa mga bansa. 3 At hindi na magkakaroon pa ng 
sumpa: at ang luklukan ng Dios at ng Cordero 
ay naroroon sa loob nito, at ang Kanyang mga 
lingkod ay maglingkod sa Kanya. 4 Sila'y 
makakita ng Kanyang mukha, at ang Kanyang 
pangalan ay sasa kanilang mga noo 5 at hindi na 
magkakaroon pa ng gabi. At sila’y hindi 
nangangailangan ng liwanag ng ilawan, o 
liwanag ng araw, sapagka’t ang Panginoong 
Diyos ay nagbibigay sa kanila ng liwanag. At 
sila'y maghahari magpakailan kailan 
man. (Apocalipsis 22: 1-5) 

Pansinin na itong panahon ng kapangyarihan, na 
kung saan ay pagkatapos ng isang libong taon, ay 
kinabibilangan ng mga lingkod ng Diyos at 
tumatagal magpakailanman. Ang Banal na 
Ciudad,, na inihanda sa langit, mag-iiwan sa langit 
at bababa sa lupa. Ito ang simula ng huling yugto 
ng Kaharian ng Diyos. Isang panahon ng  WALA 
NG SAKIT AT PAGDURUSA! 
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Ang maamo ay magmamana ng lupain (Mateo 5: 5) 
at lahat ng bagay (Apocalipsis 21: 7). Ang lupa, 
kabilang ang Banal na Ciudad na sakup nito, ay 
magiging mas mahusay dahil mga pamamaraan  
ng Diyos ay ipinatutupad. Napag-alaman na: 

7 Ang paglago ng kaniyang pamamahala at 
ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng 
wakas (Isaias 9: 7). 

Malinaw na magkakaroon ng paglago matapos ang 
huling yugto  ang Kaharian ng Diyos ay nagsimula 
na ang lahat ay susunod sa pamahalaan ng Diyos. 
Ito ay magiging isang pinaka maluwalhating oras: 

9 Datapuwa't gaya ng nasusulat: ". Hindi 
nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni 
pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na 
inihanda ng Dios sa kanila na 
nangagsisiibig sa Kaniya" 10Subalit ang 
Diyos ay nagsiwalat ng mga ito sa amin sa 
pamamagitan ng Kanyang Espiritu ( 1 
Corinto 2: 9-10). 

Ito ay isang oras ng pag-ibig, kagalakan, at walang 
hanggang ginhawa. Ito ay magiging isang 
kamangha-manghang oras! 
Ayaw mo ba’ng magkaroon ka ng bahagi sa loob 
nito? 
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5. Mga pinagmulan sa labas ng Bagong Tipan 
ay itinuro ang Kaharian ng Diyos 

Ang mga nauunang nagpahahayag ni Cristo ba 
ay nasaisip nila na ipangangaral ang evanghelio  
ng literal na Kaharian ng Dios? 
Oo. 
Mga taon na nakakaraan, sa isang panayam na 
ibinigay ng Professor Bart Ehrman ng University of 
North Carolina, siya’y paulit-ulit, at tamang ini-
stress na hindi kagaya ng mga 
nangagmamarunong na mga  
 Kristiyano ngayon, si Jesus at ang Kanyang unang 
mga tagasunod ay nagpapahayag ng Kaharian ng 
Diyos. Kahit ang pangkalahatang-unawa ng 
Kristiyanismo ni Dr. Ehrman ay lubos na naiiba sa 
Conitinuing Church of God, kami ay sumang-ayon 
na ang evanghelyo ng kaharian ay yong  
ipinahayag ni Jesus mismo na ang Kanyang mga 
tagasunod ay naniniwala . Gusto rin naming 
sumang-ayon na maraming nag-aangking mga 
Kristiyano ngayon ay hindi nakauunawa.  

Ang Pinakalumang iniingatang  Sulat at Sermon 
pagkatapos Ng Bagong Tipan  
Ang Kaharian ng Diyos ay isang makabuluhang 
bahagi na tinaguriang "ang pinakamatandang 
kumpletong Kristiyano na sermon na nananatili" 
(Holmes MW Ancient Christian Sermon Ang 
Apostolic Fathers:.. Greek Texts at Ingles na 
Pagsasalin, 2nd ed Baker Books, Grand Rapids, 
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2004, p. 102). Itong  Ancient Christian 
Sermon naglalaman ng mga pahayag tungkol dito: 

5: 5 Bukod dito alam ninyo, mga kapatid, na 
ang ating pamamalagi sa mundo ng laman 
ay hindi gaanong mahalaga at panandalian 
lamang, ngunit ang pangako ni Cristo ay 
dakila at kagilagilalas: kapahingaan sa 
darating na kaharian at buhay na walang 
hanggan. 

Ang pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang 
kaharian ay hindi sa ngayon, ngunit ito ay darating 
at maging walang hanggan. Higit pa rito, ang 
pinakalumang sermon na ito ay nagsasabing: 

6: 9 At kung kahit ang mga matutuwid na 
tao’y hindi nila maliligtas ang kanilang 
sariling mga anak, sa pamamagitan ng 
kanilang sariling mga matuwid na gawa, 
ano ang katiyakan ang taglay natin na 
makapagpasok sa kaharian ng Dios kung 
hindi natin panatilihing dalisay at walang 
dungis ang ating bautismo? O sino ang 
magiging ating tagapagtaguyod, kung sa 
atin ay hindi pa natagpuan na magkaroon 
ng banal at matuwid na gawa? 9: 6 Kaya't 
mangagibigan tayo sa isa't isa, upang 
tayong lahat ay papasok sa kaharian ng 
Diyos. 

 11: 7 Kaya't, kung alam natin kung ano ang matuwid 
sa paningin ng Diyos, tayo ay papasok sa kanyang 
kaharian at  tumanggap ng mga pangako na ang 
"hindi narinig ng tainga o sa mata ay nakakita o 
maging sa puso ng tao ay naisip." 
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12: 1 Maghintay tayo, samakatuwid oras-oras 
para sa kaharian ng Diyos sa pagmamahal 
at katuwiran, dahil hindi natin alam ang 
araw ng pagpapakita ng Diyos  12: 6. Sabi 
niya, ang kaharian ng aking Ama ay 
darating. 

Ang pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang pag-
ibig sa pamamagitan ng tamang pamumuhay ay 
kinakailangan, na tayo ay hindi parin nakakapasok 
sa Kaharian ng Diyos, at na ito ay mangyayari 
pagkatapos ng araw ng pagpapakita ng Diyos -
samakatuwid pagkatapos ng pagbabalik muli  ni 
Jesus. Ito ay kaharian ng Ama at ang kaharian ay 
hindi lamang si Jesus. 
Kapansin-pansin na ang tila pinakalumang 
Kristiyanong sermon na pinahintulutan ng Diyos na 
mananatili ay parehong Kaharian ng Diyos na 
tinuturo ng Bagong Tipan at ng Continuing Church 
of God  na ngayon ay nagtuturo din (ito ay posible 
at maaaring ito ay mula sa isang aktwal na Iglesia 
ng Dios, ngunit ang aking limitadong kaalaman ng  
Griyego ay naglilimita sa aking kakayahan upang 
gumawa ng isang matatag na deklarasyon). 

 Mga Pangulo ng Iglesia sa ikalawang Siglo at 
ang Ebanghelyo ng Kaharian 
Dapat alamin na ang unang bahagi ng 
ikalawang siglo na si Papias, tagapakinig ni Juan at 
ang isang kaibigan ng Polycarp at itinuturing na 
isang santo sa mga Romano Katoliko, itinuro ang 
kaharian ng sanlibong taon. Si Eusebius ay 
nagtatala na si Papias ay nagturo: 

... Magkakaroon ng isang libong taon 
pagkatapos ng muling pagkabuhay mula sa 
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mga patay, kapag ang personal na 
paghahari ni Cristo ay itinatag na dito sa 
mundo. (Fragments ng Papias, VI. Tingnan 
din sa Eusebius, Kasaysayan ng Simbahan, 
Aklat 3, XXXIX, 12) 

Itinuro ni Papias na ito ay magiging isang panahon 
ng lubhang kasaganahan: 

Sa katulad na paraan, [Sinabi niya] na ang 
isang butil ng trigo ay nagbubunga ng 
sampung 
libong mga uhay, at na ang bawat uhay ay 
magkakaroon ng sampung libong butil, at 
bawat butil ay nagbubunga ng sangpung 
mina pa na malinaw, dalisay, mainam na 
harina, at mansanas, at mga buto, at ang 
mga damo ay nagbunga ng nararapat na 
mga sukat; at na ang lahat na hayop, ay 
kumain sa mga bunga ng lupa, magiging 
mapayapa at maayos, at maging sa sakdal 
na pagpapasakop sa tao. "[Mga patotoo ay 
dala ng mga bagay na ito sa mga pagsulat 
ni Papias, isang sinaunang tao, na noon ay 
isang tagapakinig ni Juan at ang isang 
kaibigan ng Polycarp, sa ikaapat ng 
kanyang mga libro: sapagka't limang aklat 
ay binubuo sa pamamagitan niya ...] 
(Fragments ng Papias, IV) 

Ang liham matapos ang Bagong Tipan para sa  
mga taga Corinto nagsasabi: 

42: 1-3 Ang mga Apostol ay tumanggap ng 
Ebanghelyo para sa atin mula sa 
Panginoong Jesucristo; Si Jesucristo ay 
sugo mula sa Diyos. Kaya kung gayo'y si 
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Cristo ay mula sa Diyos, at ang Apostol ay 
galing kay Cristo. Samakatuwid parehong 
galing sa kalooban ng Diyos sa takdang 
panahon. Yamang taglay natin ang 
nakatanggap ng isang gawain, at tapos 
maging lubos na panatag sa pamamagitan 
ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong 
Jesucristo, at nakumpirma sa salita ng 
Diyos nang may lubos na katiyakan ng 
Espiritu Santo, yao'y lumabas sa mabuting 
balita na ang kaharian ng Diyos ay dapat 
dumating. 

Si Polycarp ng Smyrna ay isang nauunang lider ng  
Kristiyanismo, isang alagad ni Juan, na pinakahuli 
sa mga orihinal na apostol na 
namamatay. Polycarp c. 120-135 AD nagturo: 

Mapapalad ang mga dukha, at ang mga 
inuusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila 
ang kaharian ng Diyos. (Polycarp. Sulat sa 
mga taga-Filipos, Chapter II. Mula Ante-
Nicene Fathers, Dami 1 bilang na-edit sa 
pamamagitan ng Alexander Roberts & 
James Donaldson. Amerikano Edition, 
1885) 
Dahil alam natin na "ang Diyos ay hindi 
maaring  ilaspatangin," kailangan 
magsilakad tayo ng nararapat sa Kanyang 
utos at kaluwalhatian ... Nakabubuti na sila 
ay mahihiwalay sa mga kalayawan na 
nangasa sanglibutan, dahil "ang bawat 
laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu; 
"at" kahit ang mga mapakiapid, ni mga 
nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa 
kapuwa lalaki, ay hindi mangagmamana ng 
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kaharian ng Diyos, "o mga taong gumawa 
ng mga bagay na hindi pantay-pantay at 
hindi karapatdapat. (ibid, Kabanata V) 
 

Maglilingkod tayo sa Kanya na may takot, at ng 
buong paggalang, kahit na bilang siya mismo ay 
ipinagutos sa atin, at bilang ang mga apostol na 
ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa atin, at ang mga 
propeta na sila sa simula ay nagpahayag sa 
pagdating ng Panginoon. (ibid, Kabanata VI) 
Tulad ng iba sa Bagong Tipan, itinuro ni Polycarp 
na ang matuwid, hindi para sa mga lumalabag sa 
utos, ay mangagmamana ng kaharian ng Dios. 
Ang mga sumusunod ay inaangkin na tinuruan din 
ni Polycarp: 

At sa mga sumusunod na sabbath sabi 
niya; 'Inyong dinggin ang aking pangaral, 
mga anak na minamahal ng Diyos. Ibinilin 
ko sa inyo kapag ang mga obispo ay 
naroroon, at ngayon muli kong ipayo sa 
inyong lahat para maglakad ng matuwid at 
marapat sa paraan ng Panginoon 
... Magsipagbantay kayo, at muli Kayong 
handa , Huwag mabagabag ang inyong 
mga puso, ang bagong utos tungkol sa  
pag-ibig sa isa't isa, ang Kanyang pagdating 
ay biglang magpapakita bilang isang mabilis 
na kidlat, ang dakilang paghatol sa 
pamamagitan ng apoy, ang buhay na 
walang hanggan, ang Kanyang walang 
kamatayang kaharian. At sa lahat ng 
anumang bagay na itinuturo ng Dios na 
inyong nalalaman, pagka inyong hinahanap 
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ang kinasihang Kasulatan, na inukit sa 
panulat ng Banal na Espiritu sa inyong mga 
puso, na ang mga kautusan ay maaaring 
magsipanatili sa inyo na hindi napapawi. 
' (Life of Polycarp, Kabanata 24. JB 
Lightfoot, Ang Apostolic Fathers, Vol. 3.2, 
1889, pp. 488-506) 

Si Melito ng Sardis, na noon ay isang lider ng 
Iglesia ng Dios, c. 170 AD, ay nagturo: 

Sa katunayan ang batas na ibinigay sa 
ebanghelyo-ang luma sa bago, parehong 
lumabas magkasama mula sa Sion, at sa 
Jerusalem; at ang utos na ibinigay sa 
biyaya, at ang uri sa natapos na produkto, 
at ang kordero sa Anak, at ang mga tupa sa 
isang tao, at ang tao sa Diyos ... 
Ngunit ang ebanghelyo ang naging 
paliwanag ng batas at ang kanyang 
katuparan, habang ang iglesia ay naging 
kamalig ng katotohanan ... 
Ito ay ang isa na nagligtas sa atin mula sa 
pagkaalipin patungo sa kalayaan, mula sa 
kadiliman patungo sa liwanag, mula sa 
kamatayan tungo sa buhay, mula sa paniniil 
patungo sa isang walang hanggang 
kaharian. (. Melito Homiliya Sa Passover 
Verses 7,40, 68. Translation mula Kerux:.. 
Ang Journal ng Online Theology 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N
1A1.asp) 

Kaya, ang Kaharian ng Diyos ay kilala bilang isang 
bagay na walang hanggan, at hindi lamang ang 
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kasalukuyang Kristiyano o Iglesia Catolika at 
kasama  ang kautusan ng Diyos. 
Ang isa pang sa gitnang-huli ng siglong ikalawa ay 
isinulat na nagpapayo ng mga tao upang tumingin 
sa kaharian: 

Samakatuwid, walang sinoman sa inyo na 
magpakunwari o tumingin paurong, kundi  
maluwag sa kaloobang  lumapit sa 
Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. (Roman 
Clement. Recognitions, Book X, Kabanata 
XLV. Excerpted mula Ante-Nicene Fathers, 
Dami 8. Ini-edit ni Alexander Roberts & 
James Donaldson. Amerikano Edition, 
1886) 

Higit pa rito, habang ito ay tila hindi na isinulat ng 
isa sa tunay na iglesia, ang kalagitnaan ng 
ikalawang siglong pagsulat na may pamagat 
na Ang Shepherd ng Hermas sa pagsasalin sa 
pamamagitan ng Roberts & Donaldson ay 
gumagamit ng pananalitang "kaharian ng Diyos" 
labing-apat na beses. 
Ang Tunay na mga Kristiyano, at kahit sa 
maraming nagpahayag ng paniniwala ni Kristo, 
alam ang isang bagay tungkol sa Kaharian ng 
Diyos sa ikalawang siglo. 
Kahit na ang Katoliko at Eastern Orthodox Santo 
Irenaeus nakakaunawa, na pagkatapos ng muling 
pagkabuhay, ang mga Kristiyano ay makakapasok 
sa Kaharian ng Diyos. Pansinin kung ano ang 
isinulat niya, c. 180 AD:  
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Ganito ang estado ng mga  naniniwala, 
dahil sa kanila ay patuloy namalagi ang 
Espiritu Santo, na binigyan Niya sa 
pamamagitan ng bautismo, at ito ay 
mananatili sa pamamagitan ng mga 
tumatanggap, kung siya ay naglalakad sa 
katotohanan at kabanalan at katuwiran at sa 
pagtitiis. Para ang kaluluwa na ito ay may 
isang muling pagkabuhay sa mga 
nagsisisampalataya, ang katawan na 
matanggap ang kaluluwa muli, at kasama 
ang mga ito, sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo, ibinangon 
at papasok sa kaharian ng Dios. . 
(Irenaeus, St., Bishop ng Lyon Isinalin mula 
sa Armenian ni Armitage Robinson The 
Demonstration of the Apostolic Preaching, 
Kabanata 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. 
Bilang inilathala sa SOCIETY FOR 
PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 
NEW YORK:.. THE Macmillan CO, 1920). 

Problema sa Ikalawa at Ikatlong Siglo 
Sa kabila ng malawakang pagtanggap nito, sa 
ikalawang siglo, isang kontra-batas na tumalikod sa 
dating pananampalataya na nagngangalang 
Marcion ay bumangon. Si Marcion ay nagtuturo 
laban sa kautusan ng Diyos, ang Sabbath, at ang 
literal na Kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay 
tinuligsa ni Polycarp at iba pa, siya ay minsa’y 
nagkaroon ng kontak sa Iglesia ng Roma at tila 
nagkaroon ng impluwensiya doon. 
Sa ikalawa at ikatlong siglo, ang mga gumagawa 
ng mga talinghaga ay itinatag sa Alexandria 
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(Egypt). Marami sa kanila ay laban sa doktrina ng 
darating na kaharian. Pansinin ang ulat tungkol sa 
ilan sa mga taga-talinghaga: 

Si Dionysius ay ipinanganak ng isang 
marangal at mayamang paganong pamilya 
sa Alexandria, at siya ay edukado sa 
kanilang pilosopiya. Iniwan niya ang 
paganong mga paaralan upang maging 
isang mag-aaral kay Origen, na siyang 
nagiging tagumpay na nanunungkulan sa 
catechetical na paaralan ng Alexandria ... 
Sina Clement, Origen, at ang paaralang 
Gnostic ay nagpapasama ng mga doktrina 
ng banal na aral sa pamamagitan ng 
kanilang imahinatibo at mga talinghagang 
mga interpretasyon ... sila’y nakakuha para 
sa kanilang sarili ang pangalan ng 
"Allegorists” o “tagatalighaga.” Si Nepos ay 
publikong nakipaglaban sa mga Allegorista, 
at naninindigan na magkakaroon ng 
paghahari ni Cristo sa mundo ...  
Si Dionysius ay nakipagtalo sa mga 
tagasunod ni Nepos, at sa pamamagitan ng 
kanyang salaysay ... "sa ganoong estado ng 
mga bagay na ngayon ay umiiral sa 
kaharian ng Dios." Ito ay ang unang 
pagbanggit ng kaharian ng Diyos na umiiral 
sa kasalukuyang estado ng mga simbahan 
... 
Si Nepos sinaway ang kanilang kamalian, 
na nagpapakita na ang kaharian ng langit 
ay hindi isang talinghaga lamang, ngunit ito 
ay ang literal na darating na kaharian ng 
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ating Panginoong sa pagkabuhay na maguli 
sa buhay na walang hanggan ... 
Kaya ang ideya ng kaharian dumating sa 
kasalukuyang estado ng mga bagay ay 
nabuboo at dinala sa paaralang Gnostic ng 
mga Alegorista sa Ehipto, AD 200 sa 250, 
isang buong siglo bago ang mga obispo ng 
imperyo ay dumating na itinuturing na 
nagmamay-ari ng trono ... 
Si Clemente ay bumuboo ng ideya na ang 
kaharian ng Dios ay gaya ng isang estado 
ng tunay na mental na kaalaman ng Dios. 
Si Origen ay nagsasabi na ito’y parang 
isang espirituwal na kahulugang nagtago sa 
malinaw na sulat ng Kasulatan. (Ward, 
Henry Dana The Gospel of the Kingdom :. A 
Kingdom Not of This  World; But To Come 
in the Heavenly Country, of the 
Resurrection of the Dead at ng Restitution 
of All Things.  Inilathala ni Claxton,. Remsen 
& Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Kaya, bagaman si Bishop Nepos ay nagturo ng 
ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos, sinubukan ng  
mga allegorista na makabuo ng isang mali, hindi 
gaanong literal, na pag-uunawa  nito. Si Bishop 
Apollinaris ng Hierapolis ay sumubok ding labanan 
ang mga kamalian ng mga alegorista. Yaong tunay 
na nasa Simbahan ng Panginoon ay tumayo para 
sa katotohanan ng literal na Kaharian ng Diyos sa 
buong kasaysayan. 
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Herbert W. Armstrong Nagturo ng Evangelio ng 
Kaharian  

 Sa ika 20 siglo, sumulat ang yumaong Herbert W. 
Armstrong: 

Sapagka't 
kanilang itinakuwil ang ebanghelyo ni 
Cristo. . . , Ang mundo ay nagawang  
palitan ito ng iba’ng hindi totoo.. Sila ay 
lumilikha ng isang peke! Kaya aming 
nabalitaan ang kaharian ng Diyos na 
tinutukoy medyo isang karaniwang 
bukambibig na lamang - gandang 
damdamin sa puso ng tao - pinapaliit ito 
bilang isang parang kalangitan, imitasyong 
WALA! Ang iba naman ay  mali’ng 
katawanin ito bilang ang "IGLESIA" ay ang 
kaharian. . . Ang propetang si Daniel, na 
nabuhay 600 taon bago si Kristo, alam na 
ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na 
kaharian - isang pamahalaang namumuno 
sa literal  na mga tao sa lupa. . . 
Narito. . . paliwanag ng Dios ay kung ano 
ang KAHARIAN NG DIYOS: "At sa mga 
araw ng mga haring ito ..." -  dito ay 
nagsasalita ukol sa sampung daliri ng paa, 
isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay 
putik na luto. Sa pamamagitan ng 
pagkonekta ang hula sa Daniel 7, at 
Apocalipsis 13 at 17, ay tumutukoy sa mga 
bagong UNITED STATES OF EUROPE na 
ngayon ay bumubuo. . . sa harap ng iyong 
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mga mata! Apocalipsis 17:12 gumagawa ng 
malinaw na detalye na ito ay magkakaroon 
ng isang unyon ng SAMPUNG MGA HARI 
OR MGA KAHARIAN na (Apoc 17: 8) ay 
muling ibalik ang lumang ROMAN 
EMPIRE. . . 
Kapag dumating si Kristo, siya ay darating 
bilang HARI ng mga hari, na pamahalaang 
mabuti ang buong lupa (Apoc 19: 11-16); at 
ang KANYANG KAHARIAN-- ang 
KAHARIAN NG DIYOS –sabi kay Daniel, ay 
upang Ubusin lahat ng mga makamundong 
kaharian. Apocalipsis 11:15 nagpahayag  
sa mga salitang ito: "Ang kaharian ng 
sanglibutan ay naging mga kaharian ng 
ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at 
siya'y maghahari magpakailan kailan 
man"! Na ito ay ANG KAHARIAN NG 
DIYOS. Ito ay ang KATAPUSAN ng 
kasalukuyang pamahalaan - oo, at kahit na 
ang Estados Unidos at ang mga bansa na 
Britanya. Sila pagkatapos ay magiging mga 
kaharian - ang PAMAHALAAN - ng 
Panginoong  JESUS, at HARI ng mga hari 
sa ibabaw ng buong lupa. Ito’y maging 
ganap at maliwanag  na patunay na ang 
KAHARIAN NG DIYOS ay isang literal na 
PAMAHALAAN. Gayon din naman ang 
Chaldean Empire ay isang KAHARIAN - 
kahit bilang ang Roman Empire ay isang 
KAHARIAN - kaya ang KAHARIAN NG 
DIYOS ay isang pamahalaan. Ito ay  papalit 
sa  mga PAMAHALAAN ng  mga BANSA ng 
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buong mundo. Si Jesucristo ay ipinanganak 
na maging isang HARI - isang PINUNO! . . .  
Ang parehong Jesu-Cristo na lumakad sa 
ibabaw ng mga bundok at lambak ng Banal 
na Lupain at mga lansangan ng Jerusalem 
ng higit sa 1,900 taon na ang nakakaraan 
ay darating muli.Sinabi niya siya ay darating 
muli. Pagkatapos siya’ng ipinako sa krus, 
binangon siya ng Diyos mula sa mga patay 
pagkatapos ng tatlong araw at tatlong gabi 
(. Matt 12:40; Gawa 2:32; I Cor 15: 3-
4.). Umakyat sa trono ng Diyos. Punong-
himpilan ng Uniberso (Mga Gawa 1: 9-11; 
Heb 1: 3.; 8: 1; 10:12; Rev. 3:21). 
Siya ang "maharlika na tao" ng talinghaga, 
na napunta sa Trono ng Diyos - ang 
"malayong lupain" - na nakoronahan bilang 
Hari ng mga hari sa ibabaw ng lahat na 
bansa, at pagkatapos ay  bumalik sa lupa 
(Lucas 19: 12-27 ). 
Muli, siya ay nasa langit hanggang sa "mga 
panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng 
mga bagay" (Gawa 3: 19-21). Ang 
pagsasauli sa dati ay nangangahulugang 
pagpapanumbalik sa isang dating anyo o 
kondisyon. Sa kasong ito, ang 
pagpapanumbalik ng pamahalaan ng Diyos 
sa lupa, at sa gayon, ang pagpapanumbalik 
ng kapayapaan sa mundo, at Yutopyan na 
kondisyon. 
Ang kasalukuyang kaguluhan sa mundo, 
dumadami ng digmaan at alitan ay rurok sa 
mundo ng kaguluhan, na maliban kung ang 
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Diyos ay mamamagitan, ay walang  lamang 
makaliligtas na buhay (Mat. 24:22). Sa 
kanyang rurok kapag ang pagtatagal ay 
magreresulta ng pagsabog nang lahat ng 
buhay sa ibabaw ng mundong ito, si 
Jesucristo ay babalik. Panahong siya ay 
darating bilang banal na Diyos. Siya ay 
darating bitbit lahat na kapangyarihan at 
kaluwalhatian ng unibersong-pamumuno ng 
Maylalang. (Mat 24:30;.. 25:31) Siya ay 
darating bilang "Hari ng mga hari, at 
Panginoon ng mga panginoon" (Apoc 
19:16), upang magtatag ng pinakahusay na 
pamahalaan at pamumunoan ang lahat na 
bansa "na may panghampas na bakal 
"(Rev. 19:15; 12: 5). . . 
Si Cristo inaayawan? 
Nguni't ang sangkatauhan ba’y sisigaw na 
may kagalakan, at tatanggap sa kanya ng 
sabik at sigasig - kahit na ang mga 
simbahan ng mga tradisyonal na 
Kristiyanismo? 
Sila ay hindi! Sila ay maniniwala, dahil ang 
mga bulaang ministro ni Satanas (II Corinto 
11: 13-15.) ang dumaya sa kanila, na siya 
ang Antikristo. Ang mga simbahan at ang 
mga bansa ay galit sa kanyang pagdating 
(11:15 sa 11:18), at ang mga pwersang 
militar ay magtatangkang lalaban sa kanya 
upang siya'y patayin (Apoc 17:14)!  Ang 
mga bansa ay sumasabak sa isang 
kinasabikang labanan ng darating na 
Pangatlong  
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Digmaang-Pandaigdig, na may battlefront 
sa Jerusalem (Zac 14: 1-2.) at kung gayo'y 
si Cristo ay magbabalik. Higit sa karaniwan 
kapangyarihan siya’y "lalaban sa mga 
bansang yaon" na magsilaban sa kaniya 
(talata 3). Lubos niyang talunin ang mga ito 
(Apoc 17:14)! "Ang kanyang mga paa ay 
magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng 
mga Olivo," isang maikling distansya sa 
silangan ng Jerusalem (Zac 14: 
4.). (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 
1984) 

Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay babalik at Siya’y 
mananalo, gayon man maraming lalaban sa 
Kaniya. 
 (Apocalipsis 19:19). Marami ang nagsasabing 
(batay sa maling pagkaunawa ng hula ng Biblia, 
ngunit bahagyang dahil sa mga bulaang propeta at 
mga mistiko) na ang pagbabalik ni Hesus ay ang 
huling Antikristo! 
Ang mga sumusunod ay mula rin kay Herbert 
Armstrong: 

Ang tunay na relihiyon - ang katotohanan ng 
Diyos na nagbigay ng kapangyarihan sa 
pagibig ng Dios sa pamamagitan ng Banal 
na Espiritu ... GALAK NA DI MASABI  ang 
pag-alam ng Diyos at si Jesucristo - ng pag-
alam ng KATUTUHANAN - at ang init ng 
banal na PAG-IBIG ng Diyos ... 
Ang mga aral ng totoong Iglesia ng Diyos ay 
iyong  nabubuhay ng bawat salita" ng Banal 
na Bibliya ... 
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Ang tao ay paliko galing sa "way of get" 
patungo sa “way of give " – tanging paraan 
ng pag-ibig ng Diyos. 
Ang BAGONG sibilisasyon  ngayon ay 
dapat hihigpitan ang pagkakahawak sa 
lupa! (ibid) 

Ang BAGONG sibilisasyon ay ang Kaharian ng 
Diyos. Ipinapahayag na ang bagong sibilisasyon ay 
darating at nababatay sa pag-ibig ay isang 
pangunahing bahagi na kung saan ang tunay na 
ebanghelyo ng kaharian na si Jesus at ang 
Kanyang mga tagasunod ay  nagtuturo. At iyon ay 
isang bagay na tayo sa Continuing Church of God 
ay nangangaral din. 
Si Herbert Armstrong ay natanto niya na si Jesus 
ay nagtuturo na ang lipunan ng tao, kahit na ito ay 
nagnanais na sumunod, ay tinanggihan pa rin ang 
'magbigay daan' ng buhay sa kapwa tao, ang 
tanging paraan ng pag-ibig. Halos tila walang  
maayos na nakauunawa ng kahalagahan sa mga 
tinuturo ni Jesus. 
Kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay bahagi 
ng Ebanghelyo 
Ngayon ang ilang mga taong nagbabasa nito ay 
marahil magtaka tungkol sa kamatayan ni Jesus at 
papel nito sa kaligtasan. Oo, iyon ay bahagi ng 
ebanghelyo na ang Bagong Tipan at Herbert W. 
Armstrong ay parehong sumulat tungkol nito. 
Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na ang 
ebanghelyo ay nagsasama ng kaligtasan sa 
pamamagitan ni Jesus: 
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16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang 
ebanghelyo ni Cristo, sapagka't siyang 
kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng 
bawa't sumasampalataya; sapagka't ang 
Judio muna at gayundin para sa Griego 
(Mga Taga Roma 1:16). 
4 Ang mga nagsipangalat nga ay 
nagsipaglakbay, sa lahat ng dako na 
ipinangangaral ang salita. 5 At bumaba si 
Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral 
si Cristo sa kanila. ... 12 Datapuwa't nang 
magsipaniwala sila kay Felipe na 
nangangaral ng mabubuting balita tungkol 
sa kaharian ng Dios at sa pangalan ni 
Jesucristo, ang parehong mga kalalakihan 
at kababaihan ang 
nabautismuhan. ... 25 gayon nang sila'y 
makapagparoo't makapagpatotoo at masabi 
na nila ang salita ng Panginoon, ay 
nangagbalik sila sa Jerusalem, na 
ipinangangaral ang evangelio sa maraming 
nayon ng mga Samaritano. 26 Ngayon ang 
isang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay 
Felipe ... 40 Si Felipe ay natagpuan sa 
Asdod. At sa pagdadaan, ipinangaral niya 
ang ebanghelio sa lahat ng mga bayan 
hanggang sa dumating siya sa 
Cesarea. (Gawa 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ipinangaral niya sa kanila si Jesus at ang 
pagkabuhay na muli. (Gawa 17:18) 
30 Nang magkagayo'y tumahan si Pablo na 
dalawang taong ganap sa kaniyang 
tahanang inuupahan, at tinatanggap ang 
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lahat na naparoon sa kaniya, 31 na 
ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at 
itinuturo ang mga bagay na nauukol sa 
Panginoong Jesucristo ng buong 
katapangan, wala sinomang nagbabawal sa 
kaniya. (Gawa 28: 30-31) 

Pansinin na kasama ng pangangaral si Jesus AT 
ang  kaharian. Nakakalungkot, ang isang tamang-
unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay 
may gawi na nawawala mula sa mga turo ng mga 
simbahang Greco-Roman. 
Sa totoo lang, upang tulungan tayong maging 
bahagi ng kaharian, na mahal ng Diyos ang tao 
kaya ipinadala niya si Jesus upang mamatay para 
sa atin (Juan 3: 16-17). 

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Siyang 
Kailangan sa Mundo, Ngunit ... 
Ngunit maraming mga lider ng mundo, kabilang 
ang mga relihiyoso, naniniwala na ito’y sa 
pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon ng 
tao ang magdudulot ng kapayapaan at 
kasaganaan, at hindi ang Kaharian ng Diyos. At 
habang sila ay magkakaroon ng ilang mga 
pansamantalang tagumpay, sila ay hindi   
magtagumpay, ang kanilang mga pantaong 
pagsisikap ay ganap na magdudulot ng planetang 
Earth sa ponto na ang buhay ay hindi na kayang 
masusuportahan kung si Jesus ay hindi nagbalik 
upang itatag ang kaniyang Kaharian. Ito ay isang 
maling ebanghelyo. 
Marami sa mundo na sinusubukang 
pinagsasamahin ang isang semi-relihiyosong 
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Babylonian internasyonal na plano upang ilagay sa 
isang bagong anyong pandaigdig ng  ika-21 
siglo. Ito ay isang bagay na ang Patuloy na Iglesia 
ng Dios ay tumuligsa simula sa umpisa at balak na 
ipatuloy na tuligsain. Simula na ang Satanas ay 
nandaradaya kay Eva na mahulog sa isang 
bersyon ng kanyang ebanghelyo halos 6000 taon 
na ang nakakaraan (Genesis 3), ang mga tao ay 
naniniwala na alam nila na mas magaling sila 
kaysa sa Diyos kung paano sila at ang mundo ay 
huhusay.  
Ayon sa Bibliya, ito ay nangailangan ng isang 
kumbinasyon ng isang military na  lider sa Europa 
(na tinatawag na ang Hari ng Hilaga, tinatawag din 
na ang Hayup ng Apocalipsis 13: 1-10) kasama 
ang isang relihiyosong lider (na tinatawag na ang 
bulaang propeta, na tinatawag din na ANG  final na 
Antikristo at ang dalawang sungay ng Hayup ng 
Apocalipsis 13: 11-17) mula sa lungsod ng pitong 
burol (Apocalipsis 17: 9,18) upang dalhin sa isang 
'Babylonian' (Apocalipsis 17 & 18) na anyo ng 
mundo. Kahit ang sangkatauhan ay 
nangangailangan ng pagbabalik ni Kristo at ang 
pagtatatag ng Kanyang kaharian, marami sa 
mundo ay hindi biinigyang-pansin ang mensaheng 
ito sa ika 21st na siglo-sila ay patuloy na 
naniniwalang  iba't ibang mga bersyon ng mga 
huwad na ebanghelyo ni Satanas. Ngunit ang 
mundo ay makakatanggap ng isang saksi.  
Sariwain sa alaala na itinuro ni Jesus: 

14 At ang ebangelyong ito ng kaharian ay 
ipangangaral sa buong sanglibutan bilang 
isang patotoo sa lahat ng mga bansa, at 
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kung magkagayo’y darating ang 
wakas. (Mateo 24:14) 

Pansinin na ang ebanghelyo ng kaharian ay 
maaabot ang sanglibutan bilang isang saksi, 
pagkatapos ay darating ang wakas. 
Mayroong ilang mga kadahilanan para dito. 
Ang isa ay  ninais ng Diyos na ang buong 
sanglibutan ay makakarinig ng tunay na 
ebanghelyo bago ang simula ng Malaking 
Kapighatian (kung saan ipinapakita na nag-umpisa 
sa Mateo 24:21). Kaya ang mensahe ng 
ebanghelyo ay pareho ng isang saksi at isang 
babala (cf. Ezekiel 3; Amos 3: 7). 
Isa pa ay ang diwa ng mensahe ay nasasalungat 
sa mga pananaw ng pagsikat ng Hayup, Hari ng 
Hilagang  kapangyarihan, kasama ang Bulaang 
Propeta, ang huling Anticristo. Sila’y mangangako 
ng kapayapaan sa pamamagitan ng sariling 
pagsisikap, ngunit ito ay humantong sa kanyang 
katapusan(Mateo 24:14) at pagkawasak (cf. 1 
Tesalonica 5: 3). 
Dahil sa mga tanda at mga kahangahangang 
kasinungalingan na nau-ugnay sa kanila (2 
Tesalonica 2: 9), karamihan sa mundo ay pumili ng 
maniwala sa isang kasinungalingan (2 Tesalonica 
2: 9-12) sa halip na ang mensahe ng 
ebanghelyo. Dahil sa hindi tamang pagsumpa ng 
sanlibong taong Kaharian ng Diyos ng mga 
Romano Katoliko, Silangang Orthodox, Lutheran, at 
iba pa, marami ang nagkamaling umaangkin na 
ang mensahi ng milenyal na ebanghelio ng 
Kaharian ng Dios ay isang huwad na ebanghelio na 
nauugnay ng Antikristo.  
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Ang tapat na mga Kristiyanong Filadelfian 
(Apocalipsis 3: 7-13) ay nagpapahayag ng milenyal 
na ebanghelyo ng kaharian pati na rin ang 
pagsasabi sa sanglibutan kung ano ang tunay na 
hangganan ng mga makamundong pinuno 
(kabilang ang mga hayop at Maling Propeta). 
Sila ay sumusuporta sa pagsasabi sa sanglibutan 
ng mensahe na ang Hayop, Hari ng Hilagang 
kapangyarihan, kasama ang mga Bulaang Propeta, 
ang huling Antikristo, ay ganap na sirain (kasama 
ang ilan sa kanilang mga kaalyado) USA at ang 
mga Bansang-Anglo sa United Kingdom , Canada, 
Australia, at New Zealand (Daniel 11:39) at na sila 
ay makalipas ang ilang sandali sirain ang isang 
Arabic / Islamic kompederasyon (Daniel 11: 40-43), 
kikilos bilang kasangkapan ng mga demonyo 
(Apocalipsis 16: 13-14), at sa huli lumaban ni 
Jesucristo sa Kanyang pagbabalik (Apocalipsis 
16:14; 19: 19-20). Ang mga tapat na Philadelphian 
(Apocalipsis 3: 7-13) ay nagpapahayag na ang 
kaharian ng sanlibong taon ay paparating na. Ito ay 
malamang na makabuo ng atensyon ng medya at 
mag-ambag sa katuparan ng Mateo 24:14. 
Ang 'huwad na ebanghelyo' nagpahayag ng mga 
lider ng mundo (malamang na ang ilang 'bagong' 
uri ng mga nangungunang lider ng Europa kasama 
ang isang naka-kompromisong papa na aangkin ng 
isang uri ng Katolicismo) ay ayaw nila – ayaw 
nilang malaman ng mundo kung ano talaga ang 
kanilang gagawin (at sa una ayaw pa silang 
maniwala sa kanilang mga sarili, cf. Isaias 10: 5-
7). Sila at / o ang kanilang mga tagasuporta ay 
sadyang magtuturo ng kamalian na ang mga tapat 
na mga Philadelphians ay magtataguyod ng isang 
doktrina (millenarianism) ng isang darating na 
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anticristo. Anumang paghahatol nila at / o ang 
kanilang mga tagasubaybay’ng gagawin sa tapat 
na mga Philadelphian at sa Continuing Church of 
God ay magdudulot ng pag-uusig (Daniel 11: 29-
35; Apocalipsis 12: 13-15). Ito rin ang humantong 
sa katapusan-ang simula ng Malaking Kapighatian 
(Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 14-15; 
Daniel 11:31) pati na rin ang isang panahong 
proteksyon para sa mga tapat na Kristiyanong 
Philadelphian (Apocalipsis 3:10; 12: 14-16). 
Ang Hayop at Bulaang Propeta ay susubuk ng 
puwersa, pang-ekonomiyang blackmail, mga 
palatandaan, mga kahangahangang 
kasinungalingan, pagpatay, at iba pang mga 
presyon (Apocalipsis 13: 10-17; 16: 14; Daniel 
7:25; 2 Tesalonica 2: 9-10) na magkaroon ng 
kontrol . Ang mga Kristiyano ay magtanong: 

10 "Hanggang kailan, Oh Panginoong banal 
at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti 
ang aming dugo, sa mga nananahan sa 
ibabaw ng lupa?" (Apocalipsis 6:10) 

Sa buong panaho, ang mga tao ng Diyos ay 
nagtataka, "Gaano katagal ito hanggang sa 
dumating si Jesus?" 

Habang hindi namin alam ang araw o ang oras, 
inaasahan naming si Jesus ay babalik (at ng 
sanlibong taong Kaharian ng Diyos na itinatag) 
sa ika-21 siglo batay sa maraming mga banal na 
kasulatan (eg Mateo 24: 4-34; Awit 90: 4; Hosea 6: 
2; Lucas 21: 7-36; Hebreo 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pedro 
3: 3-8; 1 Tesalonica 5: 4), ang ilang mga bahagi ng 
kung saan namin ngayon makita na natutupad. 
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Kung si Jesus ay hindi mamagitan,  mamamatay 
ang lahat na buhay sa mundo 

21 Sapagka't kung magkagayo'y 
magkakaroon ng malaking kapighatian, na 
ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa 
pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, 
at ni hindi na mangyayari kailan man 22 At 
malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay 
walang lamang ang maliligtas: datapuwa't 
dahil sa mga hirang ay paiikliin mga araw 
na yaon. (Mateo 24: 21-22) 
29 Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng 
kapighatian sa mga araw na ito ang araw ay 
magdidilim, at ang buwan ay hindi 
magbibigay ng kaniyang 
liwanag, mangalalaglag ang mga bituin 
mula sa langit, at magsisipangatal ang mga 
kapangyarihan sa mga langit. 30 Nang 
magkagayo'y ang tanda ng Anak ng tao ay 
lilitaw sa langit, at pagkatapos ang lahat ng 
mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy, at 
makikita nila ang Anak ng Tao napaparitong 
sumasa mga alapaap ng langit na may 
kapangyarihan at dakilang 
kaluwalhatian. 31 at isusugo niya ang 
Kanyang anghel na may matinding 
pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang 
mga hinirang mula sa apat na hangin, mula 
sa isang dulo ng langit hanggang sa 
kabila. (Mateo 24: 29-31) 

Ang Kaharian ng Diyos ay kung ano ang kailangan 
ng mundo. 
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Mga Embahador para sa Kaharian  
Ano ang iyong papel sa Kaharian? 
Sa ngayon, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, 
dapat kang maging isang ambasador para 
dito. Pansinin ang isinulat ni Apostol Pablo: 

20 kami nga’y mga ambasador sa pangalan 
ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos 
sa pamamagitan namin: kayo’y 
pinamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, 
na kayo'y makipagkasundo sa Dios. (2 
Corinto 5:20) 
14 Magsitibay nga kayo, na may bigkis ang 
inyong baywang ng katotohanan, na may 
sakbat na baluti ng katuwiran, 15 at 
panyapak sa iyong mga paa sa mga 
paghahanda ng evangelio ng 
kapayapaan; 16 bukod dito ay taglayin ninyo 
ang kalasag ng pananampalataya, na 
siyang ipapatay ninyo sa lahat ng 
nangagniningas na suligi ng masama. At 
magsikuha rin naman kayo ng turbante ng 
kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, ng 
siyang salita ng Dios: 18 Na magsipanalangin 
kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at 
daing sa buong panahon, at mangagpuyat 
sa buong katiyagaan at daing na patungkol 
sa lahat ng mga banal, 19At sa akin, upang 
ako’y pagkalooban ng pananalita sa 
pagbubuka ng aking bibig, upang 
ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng 
evangelio, 20 Na dahil dito ako’y isang 
ambassador na natatanikalaan; upang sa 
ganito ako’y magsalita na may katapangan 
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gaya ng nararapat na aking salitain. (Efeso 
6:14-20) 

Ano ang isang embahador? Ang  Merriam-
Webster ay may mga sumusunod na kahulugan?: 

1: isang opisyal na sugo lalo: a diplomatic 
agent ng pinakamataas na ranggo na 
pinaniwalaan sa isang banyagang 
pamahalaan o reyna bilang kinatawang 
residente ng kanyang sariling pamahalaan o 
reyna o hinirang para sa isang espesyal at 
madalas na pansamantalang diplomatikong 
tungkulin. 

2 a: isang awtorisadong kinatawan o sugo 

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

9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, 
isang makaharing pagkasaserdote, 
bansang banal, ang Kanyang sariling mga 
espesyal na mga tao, upang inyong 
ipahayag ang mga karangalan niyaong 
tumawag sa inyo mula sa kadiliman, 
hanggang sa kaniyang kagilagilalas na 
kaliwanagan: 10 Na nang nakaraang 
panahon ay hindi bayan, datapuwa't 
ngayo'y sa bayan ng Dios: na hindi 
nagsipagkamit ng awa datapuwa't ngayo'y 
nagsipagkamit ng awa. (1 Pedro 2: 9-10) 

Bilang mga Kristiyano, tayo ay maging bahagi ng 
isang banal na bansa. 
Aling bansa ay banal sa ngayon? 
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 Tiyak na wala ng mga kaharian ng sanlibutang ito-
ngunit sila sa huli ay magiging bahagi ng kaharian 
ni Cristo (Apocalipsis 11:15). Ito ay bansa ng 
Diyos, ang Kanyang kaharian na banal. 
Bilang mga embahador, tayo ay hindi normal 
umaakit sa mga direktang pulitika ng mga bansa ng 
mundong ito. Ngunit tayo ay mabuhay sa paraan 
ng pamumuhay ng Diyos ngayon. Sa paggawa 
nito,  mas mahusay na malaman natin kung bakit 
ang pamamaraan ng Diyos ay pinakamahusay, 
upang sa Kanyang kaharian maaari tayong maging 
mga hari at saserdote at maghahari kasama ni 
Kristo sa lupa: 

5 Sa kaniya na umiibig sa atin at nagkalag 
sa atin sa ating mga kasalanan sa Kanyang 
sariling 
dugo, 6 at ginawa tayong kaharian, mga 
saserdote sa kaniyang Diyos at Ama, sa 
Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari 
magpakailan kailan 
man. Amen. (Apocalipsis 1: 5-6) 
10 At ginawa tayong kaharian, mga 
saserdote sa aming Dios; At sila'y 
nangaghahari sa ibabaw ng 
lupa. (Apocalipsis 5:10) 

Isang hinaharap na aspeto nito ay maging 
pagtuturo sa mga taong dati mga mortal upang 
lumakad sa mga daan ng Dios: 

19 Sapagka't ang bayan ay tatahan sa Sion 
sa Jerusalem; At igagawa mo hindi na iiyak 
pa. Siya'y tunay na magiging mapagbiyaya 
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sa iyo sa tinig ng iyong daing; Kapag 
kaniyang maririnig, sasagutin ka niya. 20 At 
bagaman nagbibigay sa iyo ang Panginoon 
ng tinapay ng kasakunaan at ng tubig ng 
kadalamhatian, gayon ma'y hindi na 
makukubli pa ang iyong mga tagapagturo, 
kundi makikita ng iyong mga mata ang 
iyong mga tagapagturo: 21 At ang iyong mga 
pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran 
mo, na nagsasabi, ito ang daan, lakaran 
ninyo; pagka kayo’y pumipihit sa kanan, at 
pagka kayo’y pumipihit sa kaliwa. (Isaias 
30: 19-21) 

Habang ito’y  isang hula para sa kaharian ng 
sanlibong taon, sa panahon ngayon ang mga 
Kristiyano ay kailangan nang maging handang 
mangagtuturo: 

12 ... sa ngayon tayo ay kinakailangan nang 
maging mga guro (Hebreo 5:12) 
15 Kundi inyong ariing banal ang Panginoon 
sa inyong mga puso: na lagi kayong handa 
ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa 
inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang 
nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot (1 
Pedro 3:15, KJV). 

Ipinakikita ng Bibliya na marami sa mga mas tapat 
na mga Kristiyano ay, bago ang simula ng  
Malaking Kapighatian, magtuturo sa marami; 

33 At silang marunong sa bayan ay 
magtuturo sa marami (Daniel 11:33). 

Kaya, pag-aaral, magsilago sa biyaya at kaalaman 
(2 Pedro 3:18), ay isang bagay na dapat nating 
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gawin ngayon. Kasama sa inyong tungkulin sa 
Kaharian ng Diyos ay may kakayahang magturo. At 
para sa mga mas tapat, mga Philadelphian 
(Apocalipsis 3: 7-13), ang mga Kristiyano, ito ay 
isama din ang mga sumusuporta sa mahalagang 
saksing ebanghelyo bago ang simula ng kaharian 
ng sanlibong taon (cf. Mateo 24:14). 
Matapos itinatag ang Kaharian ng Diyos, ang mga 
tao ng Diyos ay gagamitin upang makatulong na 
ibalik ang isang nasirang planeta: 

12A At silang magiging iyo ay magtatayo ng 
mga dating sirang dako; ikaw ay 
magbabangon ng mga patibayan ng 
maraming sali’t saling lahi; at ikaw ay 
tatawagin Ang tagapaghusay ng sira, Ang 
tagapagsauli ng mga landas na 
matatahanan. (Isaias 58:12) 

Kaya, ang mga tao ng Diyos na nabuhay sa 
pamaraan ng Diyos sa panahong ito ay gawing 
mas madali para sa mga tao upang magsipanahan 
sa mga lungsod (at sa ibang lugar) sa panahong ito 
ng pagbabalik sa dati. Ang mundo ay tunay na 
maging isang mas mahusay na lugar. Dapat nating 
maging mga ambasador para kay Kristo ngayon, 
para tayo din ay  makapaglingkod sa Kanyang 
Kaharian. 
Ang Tunay na Mensahe ng Ebanghelyo ay 
Makapagbabago 
Sinabi ni Hesus, "Kung kayo’y magsisipanatili sa  
aking salita, kung magkagayo’y tunay nga kayong 
mg alagad ko; 32 At inyong makikilala ang 
katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa 
inyo." (Juan 8: 31-32). Ang pagkaalam ng 
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katotohanan tungkol sa ebanghelyo ng  kaharian 
ng Diyos ay magpapalaya sa atin mula sa pagiging 
makulong sa maling pag-asa sa mundong ito. 
Maaaring sa tapang nating suportahan ang isang 
plano na gumagana – ang plano ng Diyos! Nilinlang 
ni Satanas ang buong mundo (Apocalipsis 12: 9) at 
ang Kaharian ng Diyos ay ang tunay na solusyon. 
Kailangan natin ang tumayo at ipagtaguyod ang 
katotohanan (cf. Juan 18:37). 
Ang mensahe ng ebanghelyo ay higit pa sa 
personal na kaligtasan. Ang mabuting balita ng 
Kaharian ng Diyos ay dapat ibahin ang anyo ng isa 
sa panahong ito: 

2 At huwag kayong magsiayon sa 
sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa 
pamamagitan ng 
ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang 
mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at 
kaayaaya at sakdal na kalooban ng 
Diyos. (Roma 12: 2) 

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

22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng 
bagay sa mga yaong ayon  sa laman ay 
inyong mga panginoon, hindi ang 
paglilingkod sa paningin, na gaya ng 
pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa 
katapatan ng puso, na mangatakot sa 
Panginoon:  23 At anomang inyong 
ginagawa, gawin ng buong puso, na gaya 
ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, 24 
Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon 
ikaw ay makakatanggap ng ganting mana; 
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sapagka’t naglilingkud kayo sa Panginoong 
Jesucristo. (Colosas 3: 22-24) 
28 Kaya’t  pagkatanggap ng isang 
kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo 
ng biyayang sa pamamagitan nito ay 
makapaghahandog tayong may paggalang 
at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod 
sa Dios. (Hebreo 12:28) 

Ang tunay na mga Kristiyano ay nabubuhay sa 
ibang pamamaraan mula sa mundo. Tumatanggap 
tayo ng mga pamantayan ng Diyos sa ibabaw ng 
mundo para sa kung ano ang tama at mali. Nguni't 
ang matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya 
(Hebreo 10:38), dahil nangangailangan ng  
pananampalataya upang mabuhay sa pamamaraan 
ng Diyos sa panahong ito. Ang mga Kristiyano ay 
itinuturing na nakakaiba  sa mundo nilang 
tinitirahan, na ang kanilang paraan ng pamumuhay 
ay tinutukoy bilang "ang Daan" sa Bagong Tipan 
(Mga Gawa 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Ang mundo ay 
nabubuhay na makasarili, sa ilalim sa ugoy ni 
Satanas, sa kung saan ay tinatawag na "sa daan ni 
Cain" (Judas 11). 
Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos ay isang 
mensahe ng katuwiran, kagalakan, at kapayapaan 
(Roma 14:17). Ang salitang pang profesiya, 
maayos na nauunawaan, ay nakakaaliw (cf. 1 
Corinto 14: 3; 1 Tesalonica 4:18), lalo na habang 
pinapanood nating ang mundo ay gumuho (cf. 
Lucas 21: 8-36). Ang tunay na Kristiyanong paraan 
ng pamumuhay ay humantong sa espirituwal na 
kasaganaan at pisikal na mga pagpapala (Marcos 
10: 29-30). Ito ay bahagi ng kung bakit ang mga 
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naninirahan nito ay nakauunawa na kailangan ng 
mundo ang Kaharian ng Diyos.  Ang mga 
Kristiyano ay mga embahador ng Kaharian ng 
Diyos. 
Sa mga Kristiyano ilagay ang ating mga pag-asa sa 
espirituwal, hindi ang pisikal, bagaman nakatira 
tayo sa isang pisikal na mundo (Roma 8: 5-
8). Mayroon tayong "pag-asa ng ebanghelyo" 
(Colosas 1:23). Ito ay isang bagay, na alam ng 
sinaunang Kristiyano na maraming nag-aangkin ni 
Jesus ngayon ay hindi tunay na nakauunawa. 
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6. Ang mga Greco-Romanong simbahan 
nagturo na ang Kaharian ay Mahalaga, Ngunit ... 

Ang Greco-Romanong mga simbahan ay 
naniniwala na itinuturo nila ang mga aspeto ng 
Kaharian ng Diyos, ngunit may problema sa 
tunay na pag-unawa  kung ano ang katunayan 
nito. Halimbawa, The Catholic Encyclopedia ay 

nagtuturo na ito tungkol sa kaharian.: 
Kay Cristo ... Sa bawat yugto sa Kaniyang 
pagtuturo ang pagdating ng kaharian na ito, 
ang iba't-ibang aspeto nito, ang tiyak na 
kahulugan, ang mga paraan na kung paano 
ito makakamtan, ay nagbuo ng sangkap na 
hilaw ng Kanyang diskurso, kaya ang 
Kanyang diskursong ito ay tinatawag na 
"ang ebanghelyo ng kaharian "... sila ay 
nagsimulang magsalita na ang Simbahan 
ay bilang" ang kaharian ng Diyos "; cf. Col., 
I, 13; I Thess, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. v, 10, at 
iba pa ... ang ibig sabihin nito ay ang 
Simbahan bilang isang Banal na institusyon 
... (Pope H. Kaharian ng Diyos. The 
Catholic Encyclopedia, Dami VIII. 1910). 

Bagaman ang sa itaas ay nakatutok sa "Col., I, 
13; I Thess, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. v, 10, "kung ikaw 
ay tumingin nito,  makikita mo na nikahit isa sa mga 
talata na ito’y nagsasalita ng kahit ano tungkol sa 
Simbahan bilang ang Kaharian ng 
Diyos. Tinuturuan nila ang mga mananampalataya 
na bahagi ng Kaharian ng Diyos o na ito ay 
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kaharian ni Jesus. Nagbabala ang Biblia na 
marami ang magbabago ng ebanghelyo o pupunta 
sa iba, sa isang hindi totoo  (Mga Taga-Galacia 1: 
6-9). Nakakalungkot, mayroon  ng gumagawa nito. 
Itinuro ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, 
at ang buhay. Walang sinumang makaparoroon sa 
Ama kundi sa pamamagitan Ko "(Juan 14: 
6). Itinuro ni Pedro, "At sa kanino mang iba ay 
walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang 
pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga 
tao, na sukat nating ikaligtas" (Gawa 4:12). Sinabi 
ni Pedro sa mga Judio ang lahat ay dapat 
magkaroon ng pananampalataya na magsisi at 
tanggapin si Jesus upang maligtas (Gawa 2:38). 
 
Salungat nito, Si Pope Francis ay nagturo na ang 
mga hindi naniniwala sa Dios,at mga walang Jesus, 
ay maaaring maliligtas pa rin sa pamamagitan ng 
mabubuting gawa! Siya rin ang nagtuturo na ang 
mga Hudiyo ay makaliligtas kahit hindi tinatanggap 
si Jesus! Bukod pa rito, siya at ang ilang mga 
Greco-Romano ay tila isaalang-alang na ang isang 
di-Bibliya na bersyon ng 'Mary' ay isang susi sa 
ebanghelyo at isang susi sa ekumeniko at 
pagkakaisa sa pananampalataya. Nakakalungkot, 
sila at ang iba ay hindi nakauunawa  ng 
kahalagahan ni Jesus AT ang tunay na Ebanghelyo 
ng Kaharian ng Diyos. Marami ang tumataguyod sa 
huwad na evangelio. 
Maraming nais maglakad sa pamamagitan ng 
paningin at magkaroon ng pananampalataya sa 
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mundo. Ang Bagong Tipan ay nagtuturo na ang 
mga Kristiyano ay dapat tumingin sa itaas: 

2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga 
bagay sa itaas, huwag sa mga bagay na 
nasa lupa. (Colosas 3: 2) 
7 Sapagka't nagsisilakad kami sa 
pamamagitan ng pananampalataya, hindi 
sa pamamagitan ng paningin. (2 Corinto 5: 
7) 

Gayon pa man, Si Pope Pius XI ay nagtuturo sa 
paglalakad sa pamamagitan ng kanyang paningin 
ng kanyang iglesia: 

... ang Catholic Church ... ang kaharian ni 
Cristo sa lupa. (Ni Pius encyclical Quas 
Primas as cited in Kramer P. The 
Devil’sFinal Battle.Good Counsel 
Publications, 2002, p. 73). 

Ang CatholicBible101 website ay nagaangking, 
"ang Kaharian ng Diyos ay itinatag sa lupa sa 
pamamagitan ni Jesucristo sa taon 33 AD, sa anyo 
ng Kanyang Simbahan, sa pamumuno ni Peter ... 
ang Catholic Church." Ngunit ang sanlibong taong 
Kaharian ng Diyos ay hindi pa dito ni sa  Simbahan 
ng Roma, ngunit ito ay sa lupa. 
Ang Iglesia ng Roma ay nagtuturo ng masidhi 
laban sa isang sanglibong taong Kaharian ng Diyos 
na ito raw ay isang tanging "doktrina ng Anticristo" 
na nakalista sa opisyal na Katesismo ng 
Simbahang Katoliko: 

676 Ang Antikristong panlilinlang ay 
nagsisimula nang tumanggap ng hugis sa 
mundo, sa bawat oras na ang pagkilala nito  
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ay ginawa upang mapagtanto sa loob ng 
kasaysayan na mesayanik na pagasa na 
maaari lamang na natanto lampas sa 
kasaysayan sa pamamagitan ng 
eschatological na paghatol. Ang Iglesia ay 
tumanggi at iniba ang mga anyo ng 
palsipikasyon ng kaharian na dumating sa 
ilalim ng pangalan ng millenarianismo ... 
(Catechism of the Catholic Church. 
Imprimatur Potest + Joseph Cardinal 
Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Nakakalungkot, ang mga taong sumasang-ayon  na 
ay magkakaroon ng mga pangunahing problema sa 
pagpapahayag ng Evangelio ng Kaharian ng Diyos 
sa dulo. Ang ilan ay magdadala sa kahila-hilakbot 
na mga hakbang laban sa mga pagpapahayag nito 
(Daniel 7:25; 11: 30-36). 8/27 P.36) 
Ngunit, maaari mong isipin, hindi ba lahat na nag-
aangking si Jesus bilang Panginoon ay 
makakapasok sa kaharian? Hindi, sila ay 
hindi. Pansinin kung ano ang sinabi ni Jesus: 

21 "Hindi ang bawa’t  nagsasabi sa akin, 
Panginoon, Panginoon, ay papasok sa 
kaharian ng langit, kundi ang gumaganap 
ng kalooban ng aking Ama na nasa 
langit. 22 Marami ang mangagsasabi sa akin 
sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, 
hindi baga nagsipanghula kami sa iyong 
pangalan, at sa pangalan mo’y 
nangagpalayas kami ng mga demonyo, at 
nagsigawa kami ng maraming mga 
makapangyarihan sa iyong pangalan?'23 At 
kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, 
Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala; 
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magsilayo kayo sa akin, kayong mga 
gumagawa ng katampalasanan! (Mateo 7: 
21-23) 

Ang Apostol Pablo ay bumabanggit na ang "hiwaga 
ng kawalan ng batas" ay "gumagawa na" (2 Mga 
Taga-Tesalonica 2: 7) sa kanyang panahon. Ang 
kawalan ng batas na ito ay  may kaugnayan sa 
isang bagay na ang babala ng Bibliya laban sa 
panahon ng pagtatapos na ay tinatawag na 
"Hiwaga, Dakilang  Babilonya" (Apocalipsis 17: 3-
5). 
Ang "hiwaga ng kawalan ng batas" ay may 
kaugnayan sa nagsasabing sila'y Cristiano na 
naniniwala na hindi na nila kailangang tuparin ang 
Sampung Kautusan ng Diyos, atbp at / o may mga 
maraming tanggap na pagbubukod dito at / o may 
mga katanggap-tanggap na mga paraan ng 
penitensiya  upang malayang lumabag sa batas ng 
Diyos, sa gayon habang ang sa tingin nila na 
magkaroon ng isang anyo ng kautusan ng Diyos, 
ang mga ito ay hindi tumupad ng isang anyo ng 
Kristiyanismo na si Jesus o ang Kanyang mga 
apostol ay lehitimong kumikilala. 
Ang Greco-Romano ay gaya ng mga Pariseo na 
lumabag sa Kautusan ng Diyos, ngunit inaangkin 
na ang kanilang mga tradisyon ay naging 
katanggap-tanggap – bagay na tinuligsa ni jesus 
(Mateo 15: 3-9)! Nagbabala rin si Isaias na ang 
mga tao na nag-aangking sa Kanya ay sila ring 
maghihimagsik laban sa Kanyang batas (Isaias 
30:9). Itong kawalan ng batas na paghihimagsik ay 
bagay na, nakakalungkot na mapapanuod nati 
ngayon.  
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Ang isa pang "hiwaga" ay lilitaw na ang Iglesia ng 
Roma ay tila naniwala na ang kanyang militaristic 
eecumenical  at interfaith agendas ay hahantong sa 
kapayapaan at ng isang di-Bibliya na bersyon ng 
Kaharian ng Diyos sa lupa. Ang kasulatan ay 
nagbababala laban sa isang darating na 
ekumenikong pagkakaisa na ito ay nagtuturo, sa 
ilang taon, at maging matagumpay (tandaan: 
ang New Jerusalem Bible, isang aprubadong 
pagsasalin sa Katoliko, ay ipinapakita): 
 

4 At sila’y nagpatirapa sa dragon, sapagka't 
ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan 
sa hayop; at nangagsisamba sa hayop, na 
nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop? 
At sinong makababaka sa kaniya? '5 At 
binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita 
ng malalaking bagay at mga kapusungan: at 
binigyan siya ng kapamahalaan, upang 
magpatuloy na apat na pu’t dalawang 
buwan; 6 at binuka niya ang kaniyang bibig 
sa kapusungan laban sa Dios, upang 
pusungin ang kaniyang pangalan, at ang 
kaniyang tabernakulo, gayon din naman 
ang mga nananahan sa langit. 7at 
ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa 
mga banal, at pagtagumpayan sila; at 
binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa’t 
angkan at bayan at wika at bansa. 8 at ang  
lahat ng nangananahan sa lupa ay 
nagsisisamba sa kaniya, na ang 
kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat 
sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay 
buhat nang itatag ang sanglibutan. 9  Kung 
sinoman ay may pakinig, ay makinig. 
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10 Kung ang sinoman ay sa pagkabihag, ay 
sa pagkabihag ay paroroon siya: kung ang 
sinoman ay papatay sa tabak, ay dapat 
siyang mamatay sa tabak. Narito ang 
pagtitiyaga at ang pananampalataya ng 
mga banal. (Apocalipsis 13: 4-10, NJB). 

Ang Biblia ay nagbabala laban sa isang oras ng 
pagtatapos na Babilonyang pagkakaisa: 

1 Ang  isa sa pitong anghel na may pitong 
mangkok ay dumating na makipag-usap sa 
akin, at sinabi, 'Halika dito at ipapakita ko sa 
iyo ang parusa sa bantog na patutot na 
nakaupo sa tabi ng maraming tubig, 2 na 
kasama na ang lahat ng mga hari sa lupa 
na pinakiapiran ang kanilang mga sarili, at 
ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa 
alak ng kaniyang pakikiapid. '3 dinala niya 
ako sa espiritu sa isang ilang, at doo'y 
nakita ko ang isang babae na nakasakay sa 
hayop na pula na may pitong ulo at 
sangpung sungay at may taglay na 
mapamusong pamagat na nakasulat sa 
lahat ng dako ito 4 ang babae ay bihis sa 
mga lilang at iskarlata at nahihiyasan ng 
ginto at ng mga mahalagang bato at mga 
perlas, at siya ay may hawak na isang 
sarong ginto na  puno ng mga kasuklam-
suklam, at ng mga bagay na marurumi ng 
kaniyang pakikiapid; 5 sa kaniyang noo ay 
nakasulat ang isang pangalan, isang 
misteryosong pangalan: '.Babilonyang 
Dakila, ang ina ng lahat ng mga patutot 
at mga kasuklamsuklam sa lupa 6 nakita 
ko na siya ay lasing, lasing sa dugo ng mga 
banal, at ang dugo ng mga martir ni 
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Jesus; at nang makita ko siya, ako ay lubos 
na nanggigilas. (Apocalipsis 17: 1-6, NJB) 
9 Ito’y pananawagan upang maging 
matalas. Ang pitong ulo ay ang pitong 
bundok, na kinauupuan ng babae. . . 18 At 
ang babae na iyong nakita ay ang dakilang 
bayan na may kapamahalaan sa lahat ng 
mga may kapangyarihan sa lupa. 
' (Apocalipsis 17: 9,18, NJB) 
1 Pagkatapos nito, nakita ko ang ibang 
anghel na nananaog mula sa langit, na may 
dakilang kapamahalaan na ibinigay sa 
kanya; ang lupa ay nagningning sa 
kaniyang kaluwalhatian. 2 Sa tuktok ng 
kanyang tinig ang sigaw niya, 'Ang 
Babilonya ay bumagsak, ang Babilonyang 
Dakila ay bumagsak na, at naging tahanan 
ng mga demonio at kulungan ng bawa’t 
karumaldumal at marumi, at 
kasuklamsuklam na mga ibon. 3 Lahat ang 
mga bansa ay nagsiinom ng malalim dahil 
sa alak ng kaniyang pagpapatutot; bawa’t 
hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at 
mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman 
dahil sa kapangyarihan ng kaniyang 
kalayawan. '4 At narinig ko ang ibang tinig na 
mula sa langit, na nagsasabi, 
mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan 
ko, upang huwag kayong mangaramay 
sa kaniyang mga kasalanan, at huwag 
kayong magsitanggap ng kaniyang mga 
salot. 5 Ang kaniyang mga kasalanan ay umabot 
hanggang sa langit, at naalaala ng Dios ang 
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kaniyang mga katampalasan: ibigay din 
ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at 
ibayuhin ninyo ng ibayo sa kaniyang mga 
gawa: sa sarong kaniyang pinaghaluan ay 
ipaghalo ninyo siya ng ibayo 6 siya ay dapat 
bayaran double ang halaga siya 
siningil.. Siya ay 7 Kung gaano ang 
pagkakapagmapuri, at pagkapamuhay na 
malayaw, ay gayon din naman ang ibigay 
ninyo sa kaniyang pahirap at pagluluksa: 
sapagka’t sinabi niya sa kaniyang puso, 
Ako’y nakaupong reina, ay hindi ako bao at 
hindi ko makikita kalian man ang 
pagluluksa. 8 Kaya’t  darating sa isang araw 
ang mga salot sa kaniya, kamatayan at 
pagluluksa, at gutom: at siya’y lubos na 
susunugin sa apoy: sapagka’t malakas ang 
Panginoong Dios na humatol sa kaniya. '9' At 
ang mga hari sa lupa, na nangakiapid at 
nangabuhay na malayaw na kasama niya, 
ay mangagsisiiyak at managsisitaghoy 
tungkol sa kaniya, pagkakita nila ng usaok 
ng kaniyang pagkasunog, (Apocalipsis 18: 
1-9, NJB)  

Sa Zacarias, ang Biblia ay nagbabala laban sa 
isang darating na Babilonia at nagpapakita na ang 
tamang pagkakaisa ay hindi mangyayari hanggang 
sa matapos bumalik si Jesus: 

6 Tumingin at magmasid!! Magsitakas kayo 
mula sa lupain ng hilagaan - sabi ni Yahweh 
- sapagka't kayo'y aking pinangalat na 
parang apat na hangin sa himpapawid – 
sabi ni Yahweh  7Oy! Tumanan ka, ikaw 
Zion na tumatahan na kasama ng anak 
na babae ng Babilonia.  
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8 Sapagka't si Yahweh Sabaoth nagsabi ng 
ganito,dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya 
ako, sa mga bansa na nanamsam sa inyo, 
sapagka’t ang humihipo sa inyo, ay 
humihipo sa itim ng kaniyang mata. 
9 Sapagka’t narito, aking ikukumpas ang 
aking kamay sa kanila, at sila’y magiging 
samsam niyaong nangaglilingkod sa kanila; 
at inyong malalaman na ang Panginoon ng 
mga hukbo ang nagsugo sa akin. 10Umawit 
ka, magalak, anak na babae ng 
Sion,sapagka’t narito, ako’y naparirito, at 
akoy tatahan sa gitna mo, sabi ni Yahweh! 
11 At  maraming bansa ay magpipisan ni 
Yahweh, at magiging aking bayan; at akoy 
tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na 
si Yahweh ng mga hukbo ay siyang 
nagsugo sa akin sa iyo!12 At mamanahin ni 
Yahweh ang Juda na pinaka bahagi niya sa 
banal na lupain at pipiliin pa ang Jerusalem. 
(Zacarias 2: 10-16, NJB; tandaan sa mga 
bersyong KJV / NKJV mga talata ay 
nakalista bilang Zacarias 2: 6-12)  

Ang ekumeniko at interfaith na kilusan na ang 
United Nations, Vatican, maraming Protestante at 
Eastern Orthodox na ang mga lider na 
nagtataguyod ay maliwanag na hinahatulan na ng 
Bibliya at hindi dapat hinihikayat. Nagbabala si 
Jesus ng mga nag-aangking sumusunod sa Kanya 
na siyang "ililigaw ng marami" (Mateo 24: 4-5). Ang 
subrang ekumenismo ay may kaugnayan sa "puti 
na mangangabayo" sa Apocalipsis 6: 1-2 (na ay 
HINDI Jesus) at ng patutot ng Apocalipsis 17. 
Kagaya ni Zacarias, si Apostol Pablo ay nagtuturo 
na ang tunay na pagkakaisa ng pananampalataya 



 

97 

 

ay hindi mangyayari hanggang sa matapos bumalik 
si Jesus: 

13 hanggang kaming  lahat ay maabot ang 
pagkakaisa sa pananampalataya at 
pagkakilala sa Anak ng Diyos at bumuo ang 
perpektong Man, ganap na mature sa 
kapuspusan ni Cristo ang kanyang 
sarili. (Efeso 4:13, NJB) 

Ang mga naniniwala sa ganitong  pagkakaisa bago 
ang pagbabalik ni Jesus, sila ay nagkakamali. Sa 
totoo lang, sa pagbabalik ni Jesus, wawasakin Niya 
ang pagkakaisa ng mga bansa na nagtutulong-
tulongan  laban sa Kanya: 

11:15 At humihip ang ikapitong anghel sa 
kanyang pakakak, at nagkaroon ng malakas 
na tinig sa langit, at nagsasabi, ‘Ang 
kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating 
Panginoon, at sa kaniyang Cristo; at siya’y 
maghahari magpakailan kalian man.' 16  At 
ang dalawangpu't apat na matatanda na 
nakaupo sa kanikaniyang luklukan sa harap 
ng Dios ay nangagpatirapa, at hinipo ang 
lupa na may kanilang mga noo sumasamba 
sa Diyos 17 sa mga salitang ito, 
'Nagpapasalamat kami sa iyo, 
Makapangyarihan sa lahat Panginoong 
Diyos, na ikaw ngayon, at naging ikaw nang 
nakaraan, hinawakan mo ang iyong 
dakilang kapangyarihan at simulan ang 
iyong paghahari. 18 At nagagalit ang mga 
bansa, at dumating ang iyong poot, at ang 
panahon ng mga patay upang 
mangahatulan, at ang panahon ng 
pagbibigay mo ng ganting-pala sa iyong 
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mga alipin na mga propeta, at sa mga 
banal, at sa mga natatakot sa iyong 
pangalan, maliliit at malalaki; at upang 
ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng 
lupa. ' (Apocalipsis 11: 15-18, NJB) 
19: 6 At narinig ko kung ang gaya ng isang 
tinig ng isang makapal na karamihan, at 
gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at 
gaya ng ugong ng malakas na kulog na 
nagsasabi, , 'Alleluia! Ang paghahari ng 
Panginoon nating Dios na 
Makapangyarihan sa lahat ay 
nagsimula; . . . 19 At nakita ko ang hayop, at 
ang  mga hari sa lupa at ang kanilang mga 
hukbo, na nangagkakatipon upang labanan 
ang Nakasakay at ang kanyang 
hukbo. 20 Ngunit sinunggaban ang hayop, at 
kasama ang bulaang propeta na gumawa 
ng mga himala sa ngalan ng hayop at sa 
pamamagitan nila ay nilinlang yaong 
tinanggap sa tanda ng hayop at yaong mga 
sumasamba sa kaniyang rebulto. Ang 
dalawang ito ay inihagis na buhay sa 
dagatdagatang apoy na nagliliyab sa 
asupre. 21 Ang lahat ng mga iba ay pinatay 
sa pamamagitan ng tabak ng nakasakay sa 
kabayo, na nagsilabas sa kaniyang bibig, at 
ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng 
mga laman nila. . . 20: 4 At nakakita ako ng 
mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa 
mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: 
at nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan 
ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa 
salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba 



 

99 

 

sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at 
hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo 
at sa kanilang kamay; at sila’y nangabuhay, 
at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob 
ng isang libong taon. (Apocalipsis 19: 6,19-
21; 20: 4, NJB) 

Pansinin na sisirain ni Jesus ang hukboan ng 
sanglibutan na nagkakaisa laban sa 
Kaniya. Pagkatapos Siya at ang mga banal ay 
maghahari. Iyon ay kapag magkakaroon ng 
tamang pagkakaisa ng pananampalataya. 
Nakakalungkot, maraming mga makikinig sa mga 
bulaang ministro na nagpapakita na mabuti, ngunit  
hindi, gaya ng babala ni Apostol Pablo (2 Corinto 
11: 14-15). 
Kung marami sana ang lubos na nakakaintindi ng 
Biblia at ng magandang balita ng Kaharian ng Dios, 
kakaunti lang sana ang nangakikihamok laban kay 
Cristo. 
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7. Bakit ang Kaharian ng Diyos? 
Kahit nasaisip ng tao na siya’y matalino, mayroong 
limitasyon ang ating pag-uunawa, ngunit sa Dios 
ang Kanyang “katalinohan ay walang sukat” (Awit 
147: 5). 
Iyon ay kung bakit kailangan ng pakikialam ng Dios 
upang ayusin ang mundong ito. 
 Habang marami ang naniniwala sa Dios, ang 
karamihan ng mga tao ay hindi gustong 
mamumuhay na Siya ang tunay na namamahala. 
Pansinin ang sumusunod: 

8 Kaniyang ipinakilala sa iyo, Oh tao, kung 
ano ang mabuti; At ano ang hinihingi ng 
Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may 
kaganapan, Upang ibigin ang kaawaan, at 
lumakad na may kababaan na kasama ng 
iyong Diyos? (Mikas 6: 8) 

Lumakad na may kababaan na kasama ng Diyos 
ay  isang bagay na  hindi nais gagawin ng 
sangkatauhan. Mula sa panahon nina Adan at Eva 
(Genesis 3: 1-6), pinili ng sangkatauhan na umasa 
sa sarili at sa kanilang mga priyoridad, higit sa 
Diyos, sa kabila ng Kanyang mga utos (Exodo 20: 
3-17). 
Ang Aklat ng mga Kawikaan ay nagtuturo: 

5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong 
puso mo, At huwag kang manalig sa iyong 
sariling kaunawaan;. 6 Kilalanin mo siya sa 
lahat ng iyong mga lakad, At Kaniyang 
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ituturo ang iyong mga landas 7 Huwag kang 
magpakapantas sa iyong sariling mga 
mata; Matakot ka sa Panginoon at 
humiwalay sa kasamaan. (Kawikaan 3: 5-7) 

Gayon pa man, ang karamihan sa tao ay hindi 
tunay na magtiwala sa Diyos ng kanilang buong 
puso o maghintay sa Kanya upang idirekta ang 
kanilang mga hakbang. Maraming mga nagsasabi 
na kanilang gagawin kung ano ang gusto ng Diyos, 
ngunit hindi nila ginawa ito. Ang sangkatauhan ay 
nilinlang ni Satanas (Apocalipsis 12: 9) at 
bumagsak para sa masamang pita ng sanglibutan 
at ‘kapalaluan ng buhay '(1 Juan 2:16). 
Samakatuwid, maraming mga makabubuo ng 
kanilang sariling mga relihiyosong  tradisyon at 
sekular na pamahalaan, dahil sa tingin nila sila ang 
pinakamahusay. Gayunman, hindi sila (cf. 
Jeremias 10:23)  tunay na magsisi. 
Dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay 
nangangailangan ng Kaharian ng Diyos (cf. Mateo 
24: 21-22).  
Matuwid Ang Mga Daan ng Dios 
Ang katotohanan ay ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 
4: 8,16) at ang Diyos ay HINDI makasarili. Ang 
mga batas ng Diyos ay ang pag-ibig sa Diyos at sa 
ating kapwa (Marcos 12: 29-31; Santiago 2: 8-
11). Ang mga paraan ng mundo ay makasarili at 
pagwawakas sa kamatayan (Mga Taga Roma 8: 6). 
Pansinin na ipinakikita ng Bibliya na ang tunay na 
mga Kristiyano ay tumutupad sa mga utos: 

1 Ang sinomang nananampalataya na si 
Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng 
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Dios, at ang bawa’t umiibig sa nanganak ay 
umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 
2Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig 
sa mga anak sa Dios at tinutupad natin ang 
kaniyang mga utos. 3 Sapagka't ito ang 
pagibig sa Dios, na ating tuparin ang 
kaniyang mga utos. At ang Kanyang mga 
utos ay hindi mabibigat. (1 Juan 5: 1-3) 

Ang lahat ng mga “utos sa Diyos ay makatuwiran" 
(Awit 119: 172). Ang kaniyang mga lakad ay 
dalisay (1 Timoteo 1:5). Nakakalungkot, marami 
ang tumatanggap ng iba't ibang anyo ng "kawalan 
ng batas" at  hindi mapagtanto na si Jesus ay 
HINDI naparito upang sirain ang kautusan o ang 
mga propeta, kundi upang ganapin (Mateo 5:17), 
sa pamamagitan ng  pagpapaliwanag ng kanilang 
tunay na kahulugan at pagpapalawak ng mga ito 
higit pa sa kung ano ang iniisip ng karamihan. (eg 
Mateo 5: 21-27). Itinuro ni Jesus na "sinuman ang 
gumawa at nagtuturo sa kanila, siya ay tatawaging 
dakila sa kaharian ng langit" (Mateo 5:19) (ang 
mga katagang 'Kaharian ng Diyos' at 'kaharian ng 
langit' ay mapagpapalit). 
Itinuturo ng Biblia na ang pananampalataya na 
walang mga gawa ay patay (Santiago 
2:17). Sinasabi ng marami na sila’y sumunod kay 
Jesus, ngunit hindi tunay na naniniwala sa 
Kanyang mga turo (Mateo 7: 21-23) at hindi 
gumagaya sa Kanya habang ang mga ito ay dapat 
sana(cf. 1 Corinto 11: 1). "Ang kasalanan ay ang 
pagsalangsang sa kautusan" (1 Juan 3: 4, KJV) at 
ang lahat ay nagkasala (Roma 3:23). Gayunman, 
ipinakikita ng Bibliya na ang awa ay 
pagtatagumpay laban sa paghuhukom (Santiago 
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2:13) bilang ang Diyos ay tunay na may plano para 
sa lahat (cf. Lucas 3: 6). 
Ang mga solusyon ng tao, bukod sa daan ng Diyos, 
ay hindi gagana. Sa kaharian ng sanlibong taon, si 
Jesus ay mamamahalang kasama "ng tungkod na 
bakal" (Apocalipsis 19:15), at ang mgamahusay ay 
mangingibabaw bilang ang mga tao ay mabubuhay 
sa pamaraan ng Diyos. LAHAT ng mga problema 
sa mundo ay umiiral dahil ang mga lipunan sa 
mundong ito ay tumanggi na sumunod sa Diyos 
at sa Kanyang kautusan .Ang kasaysayan ay 
nagpapakita na ang sangkatauhan ay walang 
kakayahan sa paglutas ng mga problema ng 
lipunan: 

6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay 
kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng 
Espiritu ay buhay at 
kapayapaan 7 Sapagka't ang kaisipan ng 
laman ay pakikipagalit laban sa 
Dios. sapagka't hindi napasasaklaw sa 
kautusan ng Dios, ni sa katunayan ay 
maaaring maging. 8 Kaya , ang mga taong 
nangasa laman ay hindi makalulugod sa 
Dios. (Roma 8: 6-8) 

Ang mga Kristiyano ay mag-focus sa espirituwal, at 
binibigyan ng Espiritu sa Diyos na gawin sa 
panahong ito (Roma 8: 9), sa kabila ng ating mga 
personal na kahinaan: 

26 Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y 
pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang 
maraming marurunong ayon sa laman, hindi 
ang maraming may kapangyarihan, hindi 
ang maraming mahal na tao ang mga 
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tinawag . 27 Kundi pinili ng Dios ang mga 
bagay na kamangmangan ng sanglibutan, 
upang hiyain Niya ang mga marurunong; at 
pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina 
sa sanglibutan,upang hiyain niya ang mga 
bagay na malalakas, 28 At  ang mga bagay 
na mababa ng sanglibutan, at ang mga 
bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at 
ang mga bagay na walang halaga upang 
mawalang halaga ang mga  bagay na 
mahahalaga, 29 Upang walang laman na 
magmapuri sa harapan ng 
Dios. 30 Datapuwa't sa Kanya kayo’y 
nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay 
ginawang karunungang mula sa Dios, at 
katuwiran at kabanalan, at katubusan. 31 Na, 
ayon sa nasusulat, "Ang nagmamapuri, ay 
magmapuri sa Panginoon. " (1 Corinto 1: 
26-31) 

Ang mga Kristiyano ay magmapuri sa plano ng 
Diyos! Lumalakad tayo ngayon sa 
pananampalataya (2 Corinto 5: 7), ang pagtingin sa 
itaas (Colosas 3: 2) sa pananampalataya (Hebreo 
11: 6). Tayo ay magiging mapalad sa pagtutupad 
ng mga utos ng Diyos (Apocalipsis 22:14). 
Sinasabi ng Bibliya na ang mga Kristiyano ay 
mamamahalang kasama ni Jesus, ngunit 
napagtanto ba ninyo na ang tunay na Kristiano ay 
tunay na mamahala sa mga bayan? Itinuro ni 
Jesus:  

12 "Isang maharlika na tao ay naparoon sa 
isang malayong lupain, upang tumanggap 
ng kanyang sarili ng isang kaharian at 
magbalik. 13 Sa gayo'y tinawag niya ang 
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sampu sa kaniyang mga alipin, na ibinigay 
sa kanila ng sangpung mina, at sinabi sa 
kanila, Ipangalakal ninyo hanggang sa ako'y 
pumarito. '14 Datapuwa’t kinapopootan siya 
ng kaniyang mga mamamayan, at 
nagpadala ng isang sugo, na sinasabi, 
'Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa 
sa amin. 
15 "At nangyari, na nang siya’y muling 
magbalik, nang matanggap na ang 
kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang 
harapan ang mga aliping yaon, na binigyan 
niya ng salapi, upang maalaman niya kung 
gaano ang kanilang tinubo sa pangalakal.  
16 Nang magkagayo'y dumating ang una, na 
nagsasabi, 17 At sinabi niya sa kaniya, ikaw 
na manbuting  alipin: sapagka’t nagtapat ka 
sa kakaunti, magkaroon ka ng 
kapamahalaan sa sangpung bayan. 18 At 
dumating ang ikalawa, na nagsasabi, 
Panginoon, ang iyong mina ay nakakuha ng 
limang mina. 19 Gayon din naman sinabi niya 
sa kaniya, Magkaroon ka naman ng 
kapamahalaan sa limang bayan. ' (Lucas 
19: 12-19) 

Maging tapat sa ibabaw ng maliit na mayroon ka 
ngayon. Ang mga Kristiyano ay may pagkakataon 
na maghahari ng tunay na mga lungsod, sa isang 
tunay na kaharian. Sinabi rin ni Jesus, "Ang aking 
gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ang bawa't 
isa ayon sa kaniyang gawa" (Apocalipsis 
22:12). Ang Diyos ay may plano (Job 14:15) at 
isang lugar (Juan 14: 2) para sa mga taong  tunay 
na tumugon sa Kanya (Juan 6:44; Apocalipsis 
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17:14). Ang Kaharian ng Diyos ay totoo, maaari 
kayong maging isang bahagi ng ito! 
Sa simula ng 2016, ang journal Science ay 
nagkaroon ng isang artikulo na may pamagat "Ang 
kapangyarihan ng maraming tao" na ipinahiwatig 
na ang artipisyal na katalinuhan at crowdsourcing 
ay maaaring malutas ang "masamang problema’ na 
nakaharap sa sangkatauhan. Ngunit, nabigo ang 
artikulo na maunawaan kung ano ang kasamaan, 
isa pa kung paano malutas ito. 
Kooperasyon, bukod sa pagsunod sa mga tunay na 
paraan ng Diyos, ay nasa tiyak na mapapahamak 
at mabibigo sa ika-21 siglo bilang ito ay bumalik 
matapos ang baha noong ang sangkatauhan ay 
nagtutulongan upang magtayo ng nabigo na Torre 
ni Babel (Genesis 11: 1-9). 
Ang problema sa mundo, sa mga lugar katulad ng  
Gitnang Silangan (sa kabila ng inaasahan na 
lumilipas na pakinabang, eg Daniel 9: 27a; 1 
Tesalonica 5: 3), ay hindi malutas sa pamamagitan 
ng mga kawani na tao - kailangan natin ang 
kapayapaan ng Kaharian ng Diyos (Roma 14: 17). 
Ang mga problema tungkol sa  internasyonal na 
terorismo, sa kabila ng inaasahan na pakinabang, 
ay hindi maaaring malutas (cf. Ezekiel 21:12) sa 
pamamagitan ng nilinlang na nasa Nagkakaisang 
Bansa (cf. Apocalipsis 12: 9)- Kailangan natin ang 
kagalakan at kaginhawaan ng Kaharian ng Diyos. 
Ang mga problema ng kapaligiran ay HINDI 
malutas sa pamamagitan ng internasyonal na 
pakikipagtulungan, dahil ang mga  bansa sa mundo 
ay tumulong na sirain ang lupa (Apocalipsis 11:18), 
ngunit ang mga ito ay lutasin sa pamamagitan ng 
Kaharian ng Diyos. 
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Ang mga problema ng sekswal na kawalang-
kamatayan, pagpapalaglag, at pagbebenta ng mga 
bahagi ng katawan ng tao ay hindi malulutas sa 
pamamagitan ng USA, ngunit sa pamamagitan ng 
Kaharian ng Diyos. 
Ang napakalaking utang ng USA, UK, at marami 
pang ibang mga bansa ay hindi malulutas sa 
pamamagitan ng internasyonal brokering, ngunit sa 
huli (pagkatapos ng pagkawasak sabi ng Habakkuk 
2: 6-8) sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos. 
Kamangmangan at mali na edukasyon ay hindi 
maaaring lutasin sa pamamagitan ng 
Nagkakaisang Bansa – kailangan natin  ang 
Kaharian ng Diyos. Ang mga relihiyosong pag-
aaway ay hindi tunay na malutas sa pamamagitan 
ng anumang mga ekumeniko-interfaith na kilusan 
na sumasang-ayon sa kaligtasan bukod sa totoong  
Jesus ng Bibliya. Ang kasalanan ay ANG 
PROBLEMA sa mundo at tungkol dito, kailangan 
natin  ang sakripisyo ni Jesus at ang Kanyang 
pagbabalik sa Kaharian ng Diyos. 
Ang mga problema sa gutom ay hindi malutas sa 
pamamagitan ng genetically-modified na mga 
organismo na kung saan ay inilagay ang mundo sa 
panganib ng gutom dahil sa mga potensyal na 
ikasisira ng mga tanim -  kailangan natin ang 
Kaharian ng Diyos. 
Ang mga makabagong medikal ng agham ay hindi 
magkaroon ng lahat ng mga sagot para sa 
kalusugan ng tao – kailanagn natin ang Kaharian 
ng Diyos.  
Ang napakalaking kahirapan sa mga bahagi ng 
Africa, Asia, at sa ibang lugar, habang nakinabang 
minsan mula sa pangkatapusang ‘Babilonya’ (cf. 
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Apocalipsis 18: 1-19), ay hindi makalulutas ng 
problema ng kahirapan – kailangan natin ang 
Kaharian ng Diyos. 
Ang sanlibong taon na bahagi ng Kaharian ng 
Diyos ay isang literal na kaharian na itinatag sa 
mundo. Ito ay batay sa mapagmahal na batas ng 
Diyos at isang mapagmahal na Diyos bilang 
pinuno. Ang mga banal ay maghaharing kasama ni 
Cristo sa loob ng sanlibong taon (Apocalipsis 5:10; 
20: 4-6). Ang kahariang ito ay isama ang mga na 
nasa tunay na Iglesia ng Diyos, ngunit walang 
kasulatan na nagsasabi na ang Kaharian ng Diyos 
ay isang aktuwal na Iglesia (Catholic o kung hindi 
man). Ang Simbahan ng Roma ay tutol sa 
pagtuturo ng sanlibong taon, at mamaya ito ay higit 
pang makapangyarihang tutulan mensahe ng 
ebanghelyo ng Bibliya habang palapit tayo sa 
katapusan. Ito ay malamang na makakuha ng 
makabuluhang saklob ng  medya na maaaring 
makatulong sa katuparan ng Mateo 24:14. 
Sa kanyang huling yugto, ang Kaharian ng Diyos 
ay kasama na ang "Bagong Jerusalem, na 
nananaog mula sa langit buhat sa Dios" 
(Apocalipsis 21: 2) at ang kanyang paglago ay hindi 
magkakaroon ng wakas. Wala ng kalikuan, wala ng 
kalumbayan, at wala ng kamatayan. 
Ang pangangaral at pag-unawa sa ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang tema ng 
Bibliya. Ang mga  manunulat sa Lumang Tipanay 
nagturo tungkol nito. Si  Jesus, Pablo, at si Juan ay 
nagturo tungkol nito. 
Ang pinakalumang sermon ng 'Kristiyano' na 
matirang buhay sa labas ng Bagong Tipan ay 
nagturo tungkol nito. Ang pinaka unang mga lider 
ng Kristiyano sa ikalawang siglo, tulad ni Policarpo 
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at Melito, ay nagturo tungkol nito. Kaming   
nasa Patuloy na Iglesia ng Dios ay nagtuturo din 
ngayon. 
Sariwain sa alaala na ang Kaharian ng Diyos ay 
ang unang paksa na ipinakikita ng Bibliya na 
ipinangaral ni Jesus. Ito din ay ang ipinangaral niya 
pagkatapos ng muling pagkabuhay - at ito ay isang 
bagay na ang mga Kristiyano ay dapat unang 
hahanapin.  
Ang ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa buhay 
at kamatayan ni Jesus. Ang diin ng ebanghelyo na 
itinuro ni Jesus at sa Kanyang mga tagasunod ay 
ang darating na Kaharian ng Diyos. Ang 
ebanghelyo ng kaharian ay kabilang ang kaligtasan 
sa pamamagitan ni Kristo, ngunit kabilang din sa 
pagtuturo ay ang pagtatapos  ng mga pamahalaan 
ng tao (Pahayag 11: 5). 
Tandaan, itinuro ni Jesus na ang katapusan ay 
hindi darating hanggang sa matapos ang 
pangangaral sa evangelyo ng kaharian sa buong 
mundo bilang isang saksi sa lahat ng bansa (Mateo 
24:14). At ang pangangaral na iyon ay nangyayari 
na ngayon. 
Ang magandang balita ay ang Kaharian ng Diyos 
ay ang solusyon sa mga problemang nakaharap 
sa sangkatauhan . Ngunit, karamihan ay HINDI 
nais suportahan ito, at hindi rin makinig nito, at 
hindi rin nais na naniniwala sa katotohanan 
nito. Ang Kaharian ng Diyos ay walang hanggan 
(Mateo 6:13), habang ang "mundong ito ay 
lumilipas" (1 Corinto 7:31). 
Ang pagpapahayag ng tunay na evanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos ay isang bagay na tayo 
sa Patuloy na Iglesia ng Dios ay mga seryoso 
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tungkol nito. Nagsusumikap tayong ituro ang lahat 
ng mga bagay na itinuturo ng Biblia (Mateo 28: 19-
20), kasama na ang Kaharian ng Diyos (Mateo 
24:14). Habang hinihintay natin ang  kahariang 
iyon, kailangan nating matutunan at sundin ang 
daan ng Diyos at aliwin natin ang iba na nais 
maniniwala sa katotohanan. 
Ayaw mo bang suportahan ang pagpapahayag ng 
evanghelyo ng darating na Kaharian ng Diyos? 
Maniniwala ba kayo ng evanghelyo ng Kaharian ng 
Diyos? 
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Patuloy iglesia ng Dios 
 
Ang opisina sa USA ng Continuing iglesia ng 
Dios ay matatagpuan sa: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA. 
 
Patuloy na iglesia ng Dios (CCOG) website 
 
CCOG.ASIA site na ito ay focus sa Asya at may 
iba't-ibang mga artikulo sa maramihang mga Asian 
na mga wika, pati na rin ang ilang mga item sa 
Ingles. 
CCOG.IN Ito ay isang website na naka-target 
patungo sa mga pamanang Indian. Ito ay may mga 
materyales sa wikang Ingles at iba't-ibang mga 
wika na Indian. 
CCOG.EU Ito ay isang website na naka-target 
patungong Europa. Ito ay may mga materyales sa 
iba't-ibang European na mga wika. 
CCOG.NZ Ito ay isang website na naka-target 
patungong New Zealand at iba pa  na may isang British-
descended background. 
CCOG.ORG Ito ang pangunahing website ng Continuing 
Church of God. Naghahain ito sa mga tao sa lahat ng 
mga kontinente. Naglalaman ito ng mga artikulo, mga 
link, at mga video. 
CCOGCANADA.CA Ito ay isang website na naka-target 
patungo sa mga nasa Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ito ang 
wikang Espanyol website para sa patuloy na iglesia 
ng Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ito ang 
Pilipinas website ng patuloy na iglesia ng Dios. Ito 
ay may impormasyon sa wikang Ingles at Tagalog. 
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   balita at kasaysayan website 
 
COGWRITER.COM Ang website na ito ay isang 
pangunahing kasangkapan at may mga balita,  
doktrina, mga makasaysayang mga artikulo, mga 
video, at mga prophetic mga updates. 
 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ito ay isang 
madaling matandaan na website na may mga 
artikulo at impormasyon sa kasaysayan ng iglesia. 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ito ay isang 
online radio website na sumasaklaw sa mga 
balita at mga paksa ng biblia. 
 
YouTube Video Channels para Sermons & 
maiikling sermon, 
 
BibleNewsProphecy channel. CCOG 
sermonette video. 
 
CCOGAfrica channel. CCOG mensahe sa 
African wika. 
 
CDLIDDSermones channel. CCOG mensahe 
sa wikang Espanyol. 
 
ContinuingCOG channel. CCOG video 
sermons.  
 
 
 



Ang larawan ay nagpapakita sa ibaba ang 
ilan sa mga ilang natitirang mga ladrilyo 
(kasama ang ilang mga idinagdag mamaya) 
ng isang gusali sa Jerusalem minsan na kilala
bilang ang Cenacle, ngunit mas mahusay na 
inilarawan bilang ang Church of God sa Jerusalem
Western Hill (kasalukuyang tinatawag na Mt. Zion):

Ito ay pinaniniwalaan na naging ang lugar na 
marahil ang pinaka-unang tunay na Kristiyanong
simbahan. Ang isang gusali na ang 'ebanghelyo ng
Kaharian ng Diyos' ni Jesus sana ay naipangaral . 
Ito ay isang gusali sa Jerusalem na nangagturo 
sa Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos.

Para sa kadahilanang ito namin salamat din ng 
Diyos nang walang patid, dahil ... kayo, mga kapatid,
ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea 
kay Cristo Jesus.  (1 Tesalonica 2: 13-14)

Makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya 
na ibinigay na minsan magpakailan man inihatid 
sa mga banal.  (Judas 3)

Siya (Hesus) ay nagsabi sa kanila: "Dapat namang 
ipangaral ko sa kaharian ng Diyos sa mga ibang 
bayandin, dahil para sa layuning ito ako isinugo. 
"(Lucas 4:43)

Datapuwa't hanapin ang kaharian ng Diyos, at
lahat ng mga bagay na [c] ay pawang idaragdag s
a inyo. Huwag kang matakot, munting kawan, 
sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong
 Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. 
(Lucas 12: 31-32)




