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   Bagama't hindi isinama ni Mark ang bawat pangyayari na nangyari sa
unang Ministri sa Galilea, pinili niyang isama ang mga napatunayang:

Si Jesus ang sinabi Niyang Siya; na Siya ay naparito upang gawin
ang Kanyang sinabi na Siya ay naparito upang gawin, at na Kanyang
gagawin ito para sa lahat ng lalapit sa Kanya, maniniwala sa Kanya,
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tanggapin Siya bilang kanilang Tagapagligtas, at magpapasakop sa
Kanya bilang kanilang Panginoon.
Ginamit din ni Jesus ang mga pangyayaring ito upang ipakita sa
Kanyang mga tagasunod kung ano ang magiging buhay sa Kaharian
ng Diyos kapag ang Diyos ay nanahan kasama natin, at tayo ay
magiging Kanyang bayan, at “ Papahirin ng Diyos ang bawat luha
sa kanilang mga mata; hindi na magkakaroon ng kamatayan, o
kalungkutan, o pagtangis. Hindi na magkakaroon ng sakit,
sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na.” Apocalipsis 21:4
Ang Ebanghelyo ni Marcos ay ang banal na inspirasyon, hindi
nagkakamali at hindi nagkakamali na Salita ng Diyos; katotohanan
na walang pinaghalong kamalian sa nilalaman nito o sa layunin
nito; sapat na umakay sa atin upang tanggapin si Jesucristo bilang
ating Tagapagligtas at Panginoon.

   Dinisenyo man Niya ito sa paraang ito o tumugon lang Siya sa mga
pangyayaring nararanasan Niya sa bawat araw, si Jesus ay nagtatag
ng isang huwaran ng ministeryo na Kanyang sinusunod sa buong
Kanyang ministeryo sa Galilea.

Nagpalayas siya ng mga demonyo - bago makamit ang anumang
espirituwal na ministeryo, ang masasamang puwersa ay dapat
madaig, dahil kung saan si Jesus ay Panginoon, ang kasamaan
ay umuurong.
Pinagaling niya ang mga maysakit - ipinadala ng Diyos si Jesus sa
mundo upang maging ating Tagapagligtas, hindi ang ating
manggagamot. Gayunpaman, pinagaling ni Jesus ang mga may iba't
ibang uri ng sakit at deformidad, dahil kung saan si Jesus ay
Panginoon, ang sakit ay umuurong.
Siya ay naglingkod sa mga tao – inabot ni Jesus ang mga itinapon
at ang mga nalulumbay, ang mga nalulungkot at nakalimutan, ang
mahihina at ang mga pagod, dahil kung saan si Jesus ay
Panginoon, ang mga pangangailangan ng tao ay dapat umatras.
Tinutulan niya ang patay na relihiyon - ang mga karaniwang tao
ay dumagsa kay Jesus upang marinig ang Kanyang mga salita ng
kalayaan, kapayapaan, at pagpapatawad. Sa paggawa nito, inilantad
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Niya ang matigas na puso ng mga pinuno ng Relihiyosong
Hudyo, dahil kung saan si Jesus ay Panginoon, ang
pagkukunwari ay dapat umatras.

   Sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa lupa sa Galilea ng
Israel sa ilang kadahilanan.  

Mahigit 15,000 katao ang nanirahan sa 200 lungsod sa rehiyon ng
Galilea, at sa pagsasanib ng maraming kultura, mas naging bukas
ang mga tao sa mga bagong pilosopiya ng buhay.
Ang mga mangangalakal mula sa buong mundo ay dumaan sa
Galilea, at ang mga nakarinig ng ebanghelyo ay dinala ito pabalik sa
kanilang mga tahanan.
Upang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, kailangan
munang iharap ni Jesus ang Kanyang sarili sa mga Hudyo, dahil
inaasahan nila ang Mesiyas.
Upang matupad ang propesiya ng Isaias 9:1-7 na nagsasabing ang
Mesiyas ay magsisimula ng Kanyang ministeryo “sa lupain ng
Zabulon, at Nephtali, sa daan ng dagat, sa dako roon ng Jordan,
sa Galilea ng mga bansa!”

1. Itinatag ni Jesus ang Kanyang Awtoridad – Marcos 1:14-45
   Nang marinig ni Jesus na si Juan Bautista ay nakakulong,
napagpasyahan Niya na dumating na ang oras para Siya ay “lumago,”
dahil si Juan ay “bumaba.”

Sinira ni Jesus ang kasaysayan sa tamang panahon at sa tamang
lugar para gawin ang susunod na hakbang sa plano ng pagtubos ng
Diyos.
Bawat sermon na ipinangaral ni Jesus ay nakabatay sa kung ano
ang isusulat ni Apostol Pablo sa dakong huli sa Galacia 4:4 : “Sa
kaganapan ng panahon, sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak,
ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan,
upang matubos Niya ang nasa ilalim ng kautusan. batas.”
Dumating si Jesus sa Galilea, na nangangaral: “Naganap na ang
panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi, at
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maniwala sa ebanghelyo.” Juan 1:14-15
Bahagi ng planong iyon ay ang “tawagin” ang mga magiging
Kanyang mga disipulo ; yaong mga gustong matuto tungkol sa
Kanya, at tuparin ang Kanyang misyon. Tinawag ni Jesus ang mga
masipag sa anumang itinawag sa kanila na gawin. Sina Simon,
Andres, Santiago, at Juan ay mga dakilang mangingisda, at tinawag
sila ni Jesus na maging dakilang mangingisda ng mga tao.
Saanman pumunta si Jesus, nahaharap Siya sa masasamang
espiritu . Sa katunayan, sila ang unang nakakilala kay Jesus bilang
ang Mesiyas, ang Banal ng Diyos, at alam nilang may kapangyarihan
si Jesus na lipulin sila.
Saanman pumunta si Jesus, nahaharap Siya sa sakit at
sakit . Pinagaling ni Jesus ang biyenan ni Pedro mula sa isang
lagnat, at ang balita ng kanyang paggaling ay nagdulot ng
napakaraming tao sa kanyang tahanan.
Kahit na si Jesus ay hindi naparito upang maging kanilang
“manggagamot” ngunit sa halip ay kanilang “Tagapagligtas,”
pinagaling Niya ang kanilang mga may sakit na katawan upang
patunayan na Siya ay may kapangyarihang iligtas ang kanilang mga
kaluluwang may sakit sa kasalanan.

 2. Nakatagpo si Hesus ng Kontrobersya – Marcos 2-3
   Habang ang mga karaniwang tao ay naglalakad nang ilang araw
upang dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay na may sakit kay
Jesus, ginawa ng mga Jewish Religious Leaders ang lahat ng kanilang
makakaya upang magdulot ng mga problema sa Kanya. Sila ay
nasaktan nang si Jesus ay:

Sinabi sa isang tao na ang kanyang mga kasalanan ay
pinatawad, - ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga
kasalanan!
Tinawag na maniningil ng Buwis para maging isa sa Kanyang mga
alagad – paano Siya makakain at makakainom kasama ng mga
publikano at mga makasalanan?
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Hindi nag-ayuno sa dalawang partikular na araw – paano Siya
magiging Mesiyas kung hindi Niya sinusunod ang mga
kaugalian?
Hindi sinunod ang mga batas ng Sabbath – paano Siya magiging
Mesiyas kung hindi Niya sinusunod ang mga batas at
tradisyon?

   Tinanggihan ng mga Judiong lider ng relihiyon ang tatlong beses na
patotoo na si Jesu-Kristo ang kanilang pinakahihintay na Mesiyas.

Ang tinig ng Diyos Ama sa binyag ni Hesus.
Ang nakikitang pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan sa
karamdaman, sakit, at mga demonyo.
Ang mabubuhay na katibayan ng kapangyarihan ng Diyos kay
Pedro habang ipinangangaral niya ang unang sermon noong
Pentecostes, at 3000 katao ang naligtas.
Ang kanilang pagtanggi kay Jesus bilang ang ipinadala ng Diyos na
Tagapagligtas ay nagresulta sa pagsasara ng Diyos ng pinto ng
kaligtasan para sa henerasyong iyon ng mga Hudyo. Gawa 28:27-28

3. Ipinakilala ni Jesus ang mga Parabula – Marcos 4:1-34
   Ginamit ni Jesus ang talinghaga upang itago ang isang
katotohanan mula sa mga hindi Niya nais na maunawaan ito, ngunit
upang ihayag ang parehong katotohanan sa mga may espirituwal na
pananaw upang maunawaan ito.

Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo: “ Sa inyo, ipinagkaloob
ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos: ngunit sa mga
nasa labas, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa sa
pamamagitan ng mga talinghaga.”
Ginamit ni Jesus ang mga talinghaga ng Ang Manghahasik, Ang
Tares, Ang Buto ng Mustasa, Ang Lebadura, Ang Nakatagong
Kayamanan at Ang Perlas, at Ang lambat, upang ilarawan ang iba't
ibang isyu tungkol sa Kaharian ng Diyos.
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 4. Pinalakas ni Hesus ang Kanyang Kapangyarihan – Marcos
4:35-5:43

Pinakalma ni Jesus ang bagyo upang patunayan ang Kanyang
kapangyarihan sa kalikasan.
Pinakalma ni Jesus ang demonyo upang patunayan ang Kanyang
kapangyarihan sa tinatawag ng mundo na hindi mapigil.
Pinakalma ni Jesus ang takot ng isang ama, at ang takot ng isang
babae, upang patunayan ang Kanyang kapangyarihan sa tinatawag
ng mundo na walang lunas.

5. Si Jesus ay Nagkaroon ng Poot - Marcos 6:1-29
Si Hesus ay tinanggihan ng mga tao sa Kanyang bayan. Sa
katunayan, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, si Jesus
ay hindi makagawa ng anumang malalaking himala sa Kanyang
sariling mga tao.
Si Jesus ay nagpakumbaba sa balita ng pagpugot kay Juan Bautista,
ngunit alam din Niya na haharapin Niya ang parehong kapalaran sa
hinaharap.

   Ipinaabot ni Jesus ang parehong panawagan sa lahat ngunit may
iba't ibang antas ng pangako.

Nagkaroon ng tawag na maniwala sa Kanya - upang tanggapin
ang Kanyang pag-aangkin bilang Mesiyas.
Nariyan ang tawag na sumunod sa Kanya bilang isang
disipulo – umupo sa Kanyang paanan at matuto tungkol sa Kanya at
mula sa Kanya.
Nagkaroon ng tawag sa ilan na maging mga apostol - pagkatapos
magkaroon ng isang espesyal na paghahayag ng nabuhay na mag-
uling Panginoon, sila ay ipinadala sa misyon upang kumatawan kay
Jesus, at upang dalhin ang ebanghelyo sa mga dulo ng mundo.
Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:14 , “At ang ebanghelyong ito ng
kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa
lahat ng mga bansa, at kung magkagayon ay darating ang
wakas.
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