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Kapag nagdarasal tayo ng tinatawag na "Ang Panalangin ng Panginoon," hinihiling
natin kay Jesucristo na maging Kataas-taasang Hari ng ating buhay, tulad ng Siya ay
nasa langit ngayon, at kung malapit na Siyang magtapos sa buong mundo.
Habang hindi binibigyan ni Jesus ang Kanyang mga alagad ng mga tunay na salitang
dapat ipanalangin, binibigyan Niya sila ng isang balangkas ng konteksto, at ang
nilalaman ng kanilang mga panalangin.
Bersikulo 9 - "Ama Namin," - ang aming pagsuko sa Diyos bilang Kanyang
anak.
Bersikulo 10-13 - "Dumating ang iyong Kaharian," - ang aming pagpayag na
payagan si Jesucristo na mamuno at maghari sa aming mga puso dahil
malapit na siyang maghari sa buong mundo.
Talatang 13 - "Iyo ang Kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian," - kinikilala
natin ang Kanyang karapatan na mamuno at maghari dahil ang lahat ng
kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama.
Sa tuwing ipinagdarasal natin ang modelong dasal na ito, hinihiling namin na ang
kalooban ng Diyos ay magawa sa ating buhay, at para sa Kanyang Kaharian na
awtoridad na mahayag sa pamamagitan ng ating buhay, upang makita ng iba si Cristo
sa atin, at mapalapit sa Kanya.
Sa seryeng ito ng mga sermons, binabalangkas namin ang mga pangunahing
pangyayaring panghula na bago ang milenyo na paghahari ni Kristo sa mundo.
Ang Rapture of the Church - 1 Tesalonica 4: 15-17 - ito ang susunod na kaganapan sa
makahulang kalendaryo ng Diyos.
Ang mga mananampalataya ay nakatayo sa harapan ng Upuan ng Paghuhukom ni
Cristo - 1 Mga Taga Corinto 3: 11-15 - ang bawat mananampalataya ay magbibigay

ng account ng kanilang mga gawa ng katuwiran sa panahon ng kanilang buhay sa
mundo.
Hindi naniniwala tiisin ang masaklap na karanasan - Mateo 24:21 - ito pitong-taon na
th

kaganapan ay din tinutukoy bilang "Kabagabagan ni Jacob," "Daniel 70 Week,"
"Ang poot ng Diyos," - ang anti-Cristo ay mamuno sa mundo sa panahong ito.
Ang mga naniniwala ay dumadalo sa Kasal ng Kordero - Mga Taga - Efeso 5: 2527 ,Isaias 54: 5 , Oseas 2: 16-19 , 2 Mga Taga-Corinto 11: 2 - ang mga tinubos at
tinubos ng Panginoon ay makakasama sa Kanya sa isang walang hanggang ugnayan
tulad ng ng isang kasal.
Ang mga naniniwala ay bumalik sa lupa kasama ni Cristo upang maitaguyod ang
Kanyang Kaharian kasama ang Hapunan sa Kasal ng Kordero - Pahayag 19: 6-9 ang pagdiriwang na ito ay isasama ang lahat ng mga banal mula sa lahat ng edad,
pati na rin ang mga nailigtas sa panahon ng Kapighatian.
Si Jesus ay magpapasinaya ng Kanyang paghahari sa mundo sa loob ng 1,000 taon,
sa panahong ito ay Kanyang:
Ibagsak ang lahat ng paghihimagsik ng tao at ibalik ang mundo sa dating
kapayapaan.
Ipaghiganti at ipaghiganti ang Kanyang sarili pati na rin ang lahat ng mga
naniwala sa Kanya.
Itaas ang mga santo sa lahat ng edad upang maglingkod bilang mga pari at
hari.
Hatulan ang mga bansa ayon sa kanilang katuwiran.
Ipanumbalik ang isang matuwid at walang hanggang pamahalaan sa buong
mundo.
Upang maibalik ang lahat ng mga bagay na katulad nila bago pumasok ang
kasalanan sa mundo at hinatulan ito ng Diyos ng isang sumpa.
Daniel 2:44 - "Ang Diyos ng langit ay magtataguyod ng isang bagong kaharian, na
hindi masisira."
Mateo 19: 8 - Tinukoy ito ni Jesus bilang isang "pagbabagong-buhay," - isang oras ng
bagong pagsilang at bagong buhay.
Mga Gawa 3:19 - Tinukoy ito ni Lucas bilang "mga oras ng pagre-refresh," kung saan
ang mundo ay bumaha ng katuwiran ng Diyos.
Mga Taga-Efeso 1:10 - Tinukoy ito ni Pablo bilang "isang oras ng kaganapan."
Mga Taga Filipos 1:10 - Tinukoy ito ni Paul bilang "Ang Araw ni Cristo."

Ang mga teologo noon ay tinukoy ito bilang "Paraiso na Muling Natanggap," dahil ang
lahat ay babalik sa dati nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.

1. Ang Inagurasyon - Paano magsisimula ang Kaharian
ng Diyos
Ang Kaharian ay hindi magagawa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.
Taliwas sa mga Dominionista, tagataguyod ng Kaharian Ngayon, at sa mga
kasangkot sa Apostolic Reformation, ang Kaharian ng Diyos ay hindi
paparatingin ng ebanghelismo sa buong mundo.
Ni hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritwal na awtoridad upang talunin ang
lahat ng kasamaan bago bumalik si Cristo.
Ang Kaharian ay hindi magagawa ng organisadong relihiyon.
Ang Evangelicalism, maging sa anyo ng liturhical-ism o Laodicean-ism, ay
patungo sa pagtalikod, hindi muling pagbuhay.
Sa ilalim ng banner ng ecumenical pagkakaisa, inabandona ng organisadong
relihiyon ang mahahalagang doktrina ng pananampalatayang Kristiyano, at
sumusuporta sa isang-mundong relihiyon ng New World Order.
Ang Kaharian ay hindi magagawa ng anumang ahensya ng gobyerno o
pagsusumikap na makatao.
Ang kapayapaan sa daigdig ay hindi magiging resulta ng magagandang
saloobin, mabubuting gawa, o isang pananakop ng militar.
Ang Milenyal na Kaharian ay ipapakilala ng:
Pahayag - Mga Gawa 1: 9-11 - ang Panginoon ay babalik sa mundong ito.
Pagbabago - Roma 8: 18-24 - Aalisin ni Jesus ang sumpa ng kasalanan sa
mundo.Isaias 35: 1 , Amos 9: 13-15 , Isaias 11: 6 , Isaias 65:20 , Isaias 2: 4
Isang Pagkabilanggo - Apocalipsis 20: 1ff - Si satanas ay igagapos sa mga
kadena at itatapon sa hukay na walang kadahilanan.
Ang nabuhay na mag-uli na mga banal ay mamumuno at maghahari kasama
ni Cristo sa panahon ng sanlibong taon.
Maghahari ang mga Apostol sa 12-tribo ng Israel.

Ang natitirang mga santo ay itatalaga upang maglingkod bilang mga
pari at hari sa iba't ibang bahagi ng mundo.

2. Ang Pangangasiwa - Paano gagana ang Kaharian
- Apocalipsis 20: 4-6 - "At sila ay nabuhay at naghari
kasama ni Cristo sa loob ng 1,000 na Taon."
Si Jesucristo ay mamumuno at maghahari sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon,
habang Siya ay namumuno at naghahari ngayon sa Langit, at maghahari tayo
kasama Niya bilang mga pari at hari sa isang tinukoy na teritoryo ng mundo.
Inilarawan ni Jesus kung paano ang batayan ng aming paglilingkod ay
mapagpasyahan sa talinghaga ng Noblema sa Lukas 19: 12-27 .
Sa araw na iyon nais nating marinig ang lahat na sinabi sa atin ng
Panginoon, “Magaling, aking mabuti at tapat na lingkod; ikaw ay tapat sa maliit
(habang nasa lupa) mayroon ka ngayong awtoridad sa sampung mga lungsod. "
Ang pinapayagan nating gawin ng Panginoon sa pamamagitan natin ngayon ay
binibilang magpakailanman.

3. Ang Pagkumpleto - Paano magtatapos ang Kaharian
Apocalipsis 20: 3 - Si Satanas ay mabubuklod at itatapon sa ilalim ng hukay sa loob
ng 1,000 taon, at pagkatapos ay palayain bago matapos ang Milenyo.
Ang kaharian ng milenyo ay isang "makalupang" kaharian na kung saan ay
mapupunan ng mga tao sa lupa pati na rin ang mga niluwalhati na santo.
Ang mamamayan sa lupa ay magpaparami ayon sa kanilang uri, at pagkatapos ng
1,000 taon, magkakaroon ng maraming tao sa lupa, na ang karamihan ay magiging
mga hindi naniniwala.
Si Satanas ay palalayain upang akitin ang mga hindi naniniwala sa kanyang sarili, at
sinabi ng Bibliya na ang bilang sa kanila ay magiging kasing dami ng buhangin ng
dagat.
Maunawaan ito: Ang Milenyo ay magiging isang "Kulturang Kristiyano!"
Si Jesus ay makikita sa Kanyang trono sa Jerusalem - Siya ay makikita,
maririnig, at maobserbahan.
Gayunpaman, ang isang perpektong kapaligiran ay hindi maaaring lumikha
ng isang perpektong puso.
Sinabi ni Hesus, maliban kung ang isa ay "ipinanganak na muli," hindi nila
makikita, o maunawaan, o maunawaan ang Kaharian ng Langit.

Sinasabi sa Apocalipsis 20:10 na ang mga naloko ni Satanas ay masusunog
ng apoy mula sa langit, at pagkatapos ang isa na nagloko sa kanila ay
itatapon sa lawa ng apoy, kasama ang hayop at ang huwad na propeta, at
sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman.
Sinabi sa Apocalipsis 21:10 na ibibigay ni Jesus " ng bukal ng tubig ng buhay
na malayang sa kaniya na nauuhaw. Ang magtagumpay ay magmamana ng
lahat ng mga bagay, at ako ang magiging kanyang Dios, at siya ay magiging
anak ko.
Ang tunay na mananampalataya ay nagnanasa ng araw na bumalik si Cristo sa lupa
upang maitaguyod ang Kanyang Kaharian.
Kung wala ang pangalawang pagparito ni Kristo ay walang tunay na layunin para sa
Kanyang unang pagparito.
Ang pangalawang pagparito ni Cristo ay ang rurok ng Kaniyang buhay at Kanyang
gawain.
Ang pangalawang pagparito ni Cristo ay kung saan natanggap Niya sa wakas ang
pagbibigay-katwiran, at ang pagkaluwalhati, at ang kadakilaan para sa lahat ng
kahihiyang natanggap Niya noong Siya ay dumating sa mundo 2000 taon na ang
nakakaraan.

"Sa wakas, inilalagay para sa akin ang korona ng katuwiran,
na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na Hukom, sa
Araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa
lahat ng nagmamahal sa Kanyang pagpapakita ." 2 Timoteo 4: 8

