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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:2 (c)

“Dumating Nawa ang Kaharian ng Dios”

ni Rev. Rodney Kleyn

Mga ilang linggo na ang nagdaan ating sinimulang tingnan ang paksa ng panalangin, gamit ang
halimbawang panalangin ni Jesus mula sa Mateo 6 at Lucas 11 na pangkaraniwang tinatawag na Lord’s
Prayer.  Ngayon ay ating isasaalang-alang ang pangalawang kahilingan, na itinuturo sa atin ni Jesus na
ipanalangin,  “Sumaamin nawa ang Iyong kaharian.”

Mabilis mong mapapansin na ito ay isang panibagong kahilingan na tungkol sa Dios.  Kanyang
tinatanggap ang tuon dito.  Tayo ay dumadalangin dito para sa pagtatatag at ng pagparito ng kaharian
ng Dios.  Gaano kahalaga ito.  Hindi tayo dapat lumalapit sa Dios na humihingi sa Kanya na tulungan
tayo na maitatag ang ating munting kaharian dito sa lupa.  Ang ating panalangin ay dapat nakatuon sa
Dios.  Ang layunin ng panalangin ay hindi upang makuha natin ang ating ibig at matugunan ang ating
mga nasain.  Sa panalangin, ang ating pagnanais ay dapat dalhin ng nakaayon sa Dios, kung sino Siya,
at ano ang Kanyang ninanais.

At ito, sa aking palagay, ay ang pangunahing bagay na itinuturo ni Jesus sa atin sa halimbawang
panalanging ito.  Ang panalanging ito ay binubuo ng anim na mga kahilingan, na ang tatlo ay nakatuon
sa Dios (Kanyang pangalan, Kanyang kaharian, at Kanyang kalooban), at tanging isa sa mga ito ang may
kinalaman sa ating pisikal, panlupang mga pangangailangan.

Itinuturo sa atin ni Jesus sa pangalawang kahilingan na manalangin,  “Sumaamin nawa ang Iyong
kaharian.”  Kapag idinadalangin mo ang mga salitang iyon, ano ang ibig mong sabihin sa kaharian?  At
kailan natin inaasahan na ang kahariang ito ay darating?

Sa ating panahon maraming iba’t ibang mga kasagutan sa mga tanong na ito.  At kaya ating ninanais
na sagutin sila ng napakaingat at maliwanag mula sa salita ng Dios.  Nais nating malaman kung ano ang
ibig sabihin ni Jesus kapag sinasalita Niya ang kaharian at ang pagparito nito.

Ngayon, mayroong maraming nagtuturo na bilang sagot sa kahilingang ito, dapat nating asahan balang
araw sa hinaharap ang pagtatatag ng kaharian dito sa sanlibutang ito na ang Kristianong mga prinsipyo,
mga batas, at mga kasanayan ay maghahari.  At sa ulo ng kahariang iyon, na magpapatakbo ng
kahariang yaon, ay si Cristo mismo o isang makapangyarihang grupo ng mga pulitikong Kristiano at mga
lider.

Ngayon ayokong paputukan ang bula ng sinuman, subalit ang katotohanan ay kapag ang Biblia ay
nagsasalita ng kaharian ng Dios, ang kaharian ni Cristo, o ng kaharian ng langit, ito ay hindi tumutukoy
sa hinaharap na kaharian dito sa sanlibutan.  At, hayaan akong idagdag ko ito, kung sa ganito mo
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inuunawa ang kahilingang ito, ikaw ay mabibigo, sapagkat hindi nangako ang Dios ng ganyan uri ng
kaharian bilang sagot sa panalanging ito.

Mayroon din ibang paraan para mauunawaan ang kahilingang ito.  Nais ko ngayong ipakita na ito ay
Biblikal, at walang kabiguan o paghihintay sa Dios na sagutin ang kahilingang ito.

Kapag nagsasalita si Jesus ng kaharian sa Kasulatan, tinutukoy Niya ang paghahari ng soberanong Dios
sa mga puso ng Kanyang mga pinili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na Siya
mismo ang Dios, at sa pamamagitan ng Kanyang salita, na buhay at makapangyarihan at matalas kaysa
alinmang tabak na magkabila’y talim. At ang pagparito ng kahariang hindi ito ay lamang sa hinaharap.
Ang kaharian ay dumarating kailanman at saanman mayroong positibong tugon ng pananampalataya o
pagsunod sa salita ng Dios.

Kaya nga, ito ang aking sinasabi.  Kung ikaw ngayon ay nananampalataya sa evangelio ni Jesu Cristo,
kung ikaw ngayon ay nagtitiwala sa Kanya para sa kapatawaran at kaligtasan, kung ikaw ngayon ay
nagsisisi sa iyong mga kasalanan at nagnanais na maglingkod sa Dios sa pagsunod sa Kanyang salita,
kung gayon ang Dios ay mayroon at ang Dios ay sumasagot sa kahilingang ito sa iyong buhay.  At kung
iniisip mo ang tungkol dito, ito ay ay isang kamangha-manghang bagay.  Hindi tayo naghihintay para sa
dakilang bagay na magaganap sa hinaharap.  Hindi, ang dakilang kapangyarihan ng Dios ay dumating
na sa ating mga puso sa pamamagitan ng evangelio ng biyaya.  Sa ating mga puso, ang Dios sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kamangha-manghang gawa ng pagbuhay-muli,
ay nagtagumpay at pinalitan ang ating mga makasalanang puso ng isang bagong puso na naghahangad
at naghahanap sa Dios.  Ito ay dakilang tagumpay laban sa kasalanan.  Sa pagpapanibagong-loob,
ipinipihit ng Dios ang ating mga puso palayo mula sa sanlibutan tungo sa Kanyang sarili.  Ginagawa Niya
tayong kalarawan ni Jesu Cristo.  Pinupuno Niya tayo ng espiritual na pagkapoot at paglaban sa diablo.
Dahil sa Kanyang makapangyarihang salita, binibigyan Niya tayo ng tagumpay laban sa tukso sa ating
buhay.

Nakita mo, ang mga kalaban na ating nilalabanan bilang mga Kristiano ay hindi lamang pisikal.  Sila ay
hindi kaaway sa laman at dugo.  Kundi, tulad ng sinabi ni Pablo sa atin sa Efeso 6, tayo ay nakikibaka
laban sa espiritual na mga kaaway na nakikipagdigma laban sa kaluluwa.  Tayo ay nakikibaka laban sa
mga pamunuan at kapangyarihan, laban sa namamahala sa kadiliman ng kasalukuyang sanlibutan, laban
sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.  Ang ating kalaban ay ang diablo at ang
kanyang masasamang mga impluwensiya.

Nais ko na maunawaan mo ito.  Ito ay napakahalaga.  Kung mawawala ang ating tuon at magsimulang
isipin ang kaharian sa panlabas, panlupang paraan, samakatuwid ay maiwawala natin ang isang tunay
na pang-unawa kung ano ang kasalanan at ang kanyang kapangyarihan.  Ang tunay na digmaan para
sa kaharian ng Dios ay nasa ating mga puso at sa mga panahong iyon ng tukso upang magkasala.  Ang
sandata na ating ipakikipaglaban ay ang salita ng Dios.  Kung ang ating tuon sa digmaan para sa
kaharian ng Dios ay maging panlabas, magsisimula nating ipatalo ang labanan laban sa kasalanan sa
ating mga kaluluwa.

Ngayon, kung sakali na ikaw ay tumutol sa paliwanag na ito ng kaharian, hayaan mo akong bumanggit
ng ilang mga bagay na sinabi mismo ni Jesus tungkol sa kaharian ng Dios at sa katangian nito.

Una, nais kong isipin mo ang tungkol sa pangangaral ni Jesus sa Bundok, na naitala sa Mateo 5-7.  Ang
mga yaon ay magagandang kapitulo sa Biblia.  Sa pangangaral na ito, ang paksa ni Jesus ay ang
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kaharian, at dito Kanyang nilarawan ang kalikasan ng kaharian at ang katangian ng mga mamamayan
ng kaharian bilang espiritual.  Kanyang sinabi, “Mapalad ang mahirap sa espiritu... mapalad silang mga
nagdadalamhati... mapalad ang maaamo... mapalad ang gumagawa ng pagkakasundo...  Mapapalad
kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig.”  Ito ang pagpapakilala ni Jesus sa Kristiano sa
sanlibutang ito.  Ang Kristiano ay hindi isang tumututok para sa makamundong pagkilala at pagsulong.
Siya ay maamo.  Siya ay nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran.  At ang kanyang kapalaran ay ito:
na siya ay pinag-uusig alang-alang sa katuwiran.  Ang kanyang mga sandata ay hindi mga sandata ng
pisikal na pakikipaglaban o pamumulitika, kundi ng kabutihan, kusang sakripisyo, pagpapatawad, at
kapakumbabaan.

Maaari ko din banggitin ang mga talinghaga ni Jesus, na kanyang paglalarawan ng mga misteryo ng
kaharian ng Dios.  Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus,  “Ang kaharian ng langit at tulad sa...”  at pagkatapos
Kanyang inihahambing ito sa ibat-ibang mga bagay.  Ang tumatanggap sa diin sa lahat ng mga
talinghaga ni Jesus ay ang kapangyarihan ng salita ng Dios.  Isipin ang talinghaga, gaya halimbawa, ng
iba’t ibang lupa.  Ang manghahasik ay si Jesus.  Ang iba’t ibang mga lupa ay ang mga puso ng tao.  Ang
binhi na naihasik ay ang salita ng Dios.  Kung saan ang salita ay may kapangyarihan, nagdadala ito ng
mga bunga.  At sinabi ni Jesus,  “Ganito maitutulad ang kaharian ng Dios.”  Ang kaharian ay hindi
dumating dahil sa lakas o dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa Espiritu at ng salita.

Pagkatapos, sinabi din mismo ni Jesus sa Lucas 17:20,  “Ang kaharian ng Dios ay hindi paririto na
mapagkikita.”  Hindi ito isang bagay na magagawang bilangin at sukatin sa panlupang pananaw.  Hindi
ito isang bagay na iyong mamamasdan at malalaman ng iyong pisikal na mga pakiramdam.  Hindi ito
tulad sa malalakas na mga sundalo ng dakilang si Alexander, o tulad sa sukat ng Imperyo ng Roma sa
ilalim ng mga Cesar.  Hindi ito isang bagay na mamamasdan ng iyong mga mata, tulad sa mga dakilang
kaharian ng sanlibitutang ito.  Subalit sinabi ni Jesus, sa susunod na talata,  “Ang kaharian ng Dios ay
nasa loob ninyo.”  Ang kapangyarihan ng Dios ay gumagawa sa iyong puso upang lupigin ang kasalanan.
Ito ang kaharian ng Dios.  

At pagkatapos matatandaan mo rin ang gabi ng kamatayan ni Jesus.  Pagkatapos ni Pedro, bilang
pagtatanggol kay Jesus, na putulin ang tainga ni Malco, sinabi ni Jesus sa kanya, “Ibalik mong muli ang
tabak sa lalagyan;  ang lahat ng nabubuhay sa patalim ay mamamatay din sa patalim.”  At, pagkatapos
nito, noong si Jesus ay nakatindig sa harap ni Poncio Pilato at nagtanong si Pilato,  “Ikaw ba ang hari
ng mga Judio?” 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 rito.”  Sa buong pagmiministeryo Niya, binigyang diin
ito ni Jesus.  Ang Kanyang mga disipulo ay palaging naghihintay at nagtatanong tungkol sa pagtatatag
ng panlupang kaharian – kahit sa panahon ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan (Mga Gawa 1).  Kanilang
nalaman na ang kaharian ay darating sa pamamagitan ng pangangaral ng evangelio sa buong sanlibutan
at sa pamamagitan ng pagbabago ng mga makasalanan sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng
kapangyarihan ng Banal na Espiritu.  Ang kaharian ay dumarating sa puso ng makasalanan kapag
winawasak ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan at naghahari sa pamamagitan ng Kanyang biyaya
at salita sa anak ng Dios.

Ibig sabihin nito na ating ipinapanalangin ang kahilingang ito kailanman tayo dumadalangin sa Dios na
bigyan tayo ng kalakasang mabuhay ng isa pang araw para sa Kanya.  Ating ipinapanalangin ang
kahilingang ito kapag tayo ay dumadalangin para sa tagumpay laban sa kasalanan sa ating mga buhay.
Ating idinadalangin ang kahilingang ito kapag tayo ay humihingi ng mga bunga ng Banal na Espiritu at
ng kaligtasan ng ating mga buhay.
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Subalit dapat din nating tandaan, na ito ay hindi lamang isang personal na panalangin.  Tayo ay tinuruan
ni Jesus na manalangin sa ating Ama na sumasalangit.  Ang kaharian ng Dios ay hindi personal, kundi
ang kaharian ng Dios ay kabahagi nito ang lahat ng pinili ng Dios, mula sa pasimula hanggang sa wakas
ng sanlibutan.  Kaya dapat nating isama ang iba sa kahilingan ding ito.  Kapag tayo ay dumadalangin
para sa pananampalataya at pagsunod at kabanalan sa ating mga anak, tayo ay dumadalangin para sa
pagparito ng kaharian ng Dios.  Kapag tayo ay dumadalangin para sa pagmamahal at kabanalan at
kapayapaan at bawat kabutihang espiritual sa iglesia, tayo ay dumadalangin para sa pagdating ng
kaharian ng Dios.  Kapag ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang salita, ay magbago ng mga
makasalanan at tipunin ang Kanyang iglesia sa pamamagitan ng pangangaral ng evangelio, ang Kanyang
kaharian ay dumarating.  At kaya, tayo ay dumadalangin sa pagdating ng kaharian ng Dios kapag tayo
ay dumadalangin para sa pangangaral ng evangelio at mga pagmi-misyon.  Kapag tayo ay dumadalangin
para sa kaligtasan ng ating mga kapit-bahay na di-mananampalataya, kapag tayo ay dumadalangin para
sa katagumpayan sa kasalanan ng sanlibutang ito, tayo ay dumadalangin para sa kapangyarihan ng
kaharian ng Dios na dumating.

Ngayon ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugan na walang mas maliwanag at mas mabuting araw
na darating sa atin kaysa sa kung anong mayroon tayo ngayon.  Mayroong mas mabuting araw na
darating.  At iyon ang araw ng pagbabalik ni Jesu Cristo mula sa langit.  Subalit hindi Siya darating upang
magtatag ng panlupang kaharian, kundi upang wasakin ang sanlibutang ito ng may apoy, kasama si
Satanas at lahat ng Kanyang mga tagasunod.  Pagkatapos ang makalangit at espiritual na kaharian ng
Dios ay lubos na matatanto at malulubos.  Pagkatapos lahat ng kasalanan ay walang hanggang
malulupig.  Sa bagong kahariang iyon, tayo ay pagkakalooban ng ganap na espiritual na mga katawan.
At doon tayo ay mabubuhay at magmamahal sa Dios ng ganap.  Sa kahariang iyon si Jesu Cristo ay
magiging Hari, at lahat ay magbibigay sa Kanya ng karangalan at kaluwalhatian.

At kaya nga, sa kung kailan ang panalanging ito ay nasagot, ating masasabi ito.  Ang panalanging ito
ay nasagot na sa katagumpayan ni Jesu Cristo sa krus laban kay Satanas at sa kasalanan.  Noong sinabi
ni Jesus na,  “Naganap na,”  mula sa krus, ibig Niyang sabihin na Kanyang tinapos ang lahat ng Kanyang
pagdurusa, na ang lahat ng kabayaran ay nabayaran na para sa kasalanan, na si Satanas ay nalupig na,
na si Satanas ay wala ng karapatan upang angkinin ang mga pinili ng Dios bilang kanya.  Noong sinabi
ni Jesus,  “Naganap na,”  Kanyang siniguro para sa atin ang ating kaligtasan at buhay na walang
hanggan.

Kaya ito ay nasagot na.  Subalit ang kahilingang ito ay sinasagot na rin, ng tuloy-tuloy, sa buong
kasaysayan ng sanlibutang ito sa pagbabago ng mga makasalanan at ang pagsasama-sama ng iglesia.
saan man ang evangelio ay maipangaral at ang mga makasalanan ay maniwala sa evangeliong yaon at
sumunod dito, ang Espiritu ay kumikilos na nagtatagumpay sa kasalanan sa mga puso ng mga lalaki at
babae at dinadala sila sa ilalim ng pangunguna ni Jesu Cristo.

Ang panalanging ito ay nasagot na ngayon.  Kapag ikaw ay naniwala sa evangelio at kapag lumaban ka
laban sa kasalanan, kapag nagbigay ang Dios sa iyo ng katagumpayan sa iyong buhay laban sa
kasalanan – yaon ay bilang tugon sa panalanging ito.

Ang panalanging ito ay sasagutin, ng lubos at ganap, sa araw na bumalik muli si Jesus.

Ngayon, nais kong tapusin sa pamamagitan ng pagpunto sa pangangailangan sa pagkakaroon ng
kahilingang ito.  Dapat nating idalangin ang kahilingang ito sapagkat tayo ay patuloy pa na nasa
digmaan.  Kung kilala mo ang iyong sarili at ang iyong makasalanang-likas at mga pagnanais,
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samakatuwid nalalaman mo na kailangan mong manatiling nananalangin para sa pagdating ng kaharian
ng Dios sa iyong puso.  Kahit na sa kahilingang ito ating kinikilala na si Jesu Cristo ay nagtagumpay laban
sa kasalanan, atin din tinatanggap na tayo ay patuloy na nasa labanan at ang labanan ay sa ating mga
puso.  Si Satanas ay nakikipagdigma laban sa atin.Ang digmaan ni Satanas ay nakikipagdigma laban sa
buhay ni Jesu Cristo na nasa atin.

Marahil ito ay mabuting paraan upang pag-isipan ito.  Noong Hunyo 1944, ang sama-samang mga
sundalo ay nagtatag ng isang nasakop na teritoryo ng kalaban sa Normandy.  Ang digmaang
pinaglabanan sa araw na iyon ay ang mahigpit na labanan ng ikalawang-Digmaang Pandaigdig.  Ang
bansang magkakasanib ay hindi binabalikan ang araw na iyon.  Alam ito ni Hitler.  Ang mga tao na
naninirahan sa France, Belgium, the Netherlands, at ang iba pang nasakop na mga bansa ay alam din
ito.  Pag-isipan mo kung ano ang kahulugan ng araw na iyon sa mga tao sa pananakop ng mga Aleman.
Subalit ang digmaan ay hindi pa tapos.  Mayroon pa ring hindi madadaling mga araw ng paghihintay,
halos isang taon bago nawakasan ang kalaban.  At para sa mga bansang magkakasanib, na sundalo, ang
labanan ay hindi naging kasing tindi ng pagkatapos ng araw na iyon.  Ang kalaban ay naudyukan.

Mahal kong mga kaibigang Kristiano, ngayon tayo ay nasa digmaan pagkatapos ng araw na yaon.  Si
Cristo ay nagwagi na sa natapos na labanan laban sa kaaway.  At anong kaaliwan ito para sa atin na
malaman na si Cristo ay may tagumpay na yaon.  Ang Araw ng Tagumpay, ay nasa hinaharap pa.  Ang
kaaway ay patuloy pa na lumalaban laban kay Cristo at sa kapangyarihan ng evangelio.  Ang kaaway ay
hindi pa lubusang napapataob.  Ibig sabihin na kahit pa ang mahigpit na labanan ay napagwagian na sa
krus at sa ating muling-kapanganakan, ikaw at ako ay patuloy pa na inaabutan sa gitna ng isang
kaguluhan, isang malaking labanan.  Tayo ay makasalanan pa rin.  Tayo ay nakikibaka sa mano-manong
pakikipaglaban kay Satanas at sa kasalanan.  Ang kaaway ay naudyok.  Ang kaaway ay malakas.  Tulad
siya ng umaatungal na leon, naghahanap ng masisila.  Kaya kailangan nating manalangin.

At, habang ginagawa natin, maaari tayong maging kumpiyansa sa kalalabasan ng huling labanan.
Tutugunin ng Dios ang panalanging ito.  Ibibigay Niya sa atin ang tagumpay sa kasalanan.  Patuloy
Niyang ipangangalat ang evangelio at ang pagtitipon ng iglesia.  Si Jesu Cristo mismo ay darating muli
upang lupigin ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas, ng sanlibutan, at ng ating kasalanan.

Kaya tayo ay makakapanalangin at makakalaban na may dakilang pagtitiwala.  Si Cristo ay maghahari.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Iyong Anak na si Jesu Cristo na Siyang
Hari.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo sa labanan na Kanyang napagwagian laban sa kasalanan at kay
Satanas at ng sanlibutan sa krus.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Kanyang kapangyarihan na
kumikilos ngayon sa aming mga buhay.  Nagpapasalamat po kami sa Iyo na ang kapangyarihan ng salita
ay nagtatagumpay at magtatagumpay, hindi upang magtagumpay sa mga pulitika at mga pamahalaan
ng sanlibutang ito, kundi upang pagsama-samahin ang tao na nagpapasakop kay Jesu Cristo at sa Iyo
pong salita, ang mga tao na silang balang araw ay titipunin bilang matagumpay na iglesia na mabubuhay
at maghahari kailanman kasama ni Jesu Cristo sa kaluwalhatian.  Tulungan kami sa labanan ngayon,
aming dalangin, laban sa kasalanan.  At nawa ang Iyo pong kaharian ay sumaamin at sa dulo ng
sanlibutan sa pamamagitan ng pangangral ng evangelio.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


