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   Sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa lupa sa isang lugar ng
Israel na kilala bilang Galilea. Ang mga unang salitang ipinangaral ni
Jesus ay nakatala sa Marcos 1:15 , kung saan sinabi Niya, “Naganap
na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi, at
maniwala sa ebanghelyo.”

Kung sinabi ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay dumating 2000
taon na ang nakalilipas, tiyak na mas malapit tayo sa katotohanang
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iyon ngayon kaysa dati.
Gayunpaman, ayon sa isang kamakailang pag-aaral, karamihan sa
mga Kristiyano ngayon ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa pagdagit
ng Simbahan, ang Kapighatian, o ang pagbabalik ni Jesucristo, lalo
na ang Kanyang paghahari sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon
bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Mga panginoon.
Kung mayroon mang panahon na kailangang marinig ng mga
mananampalataya ang tungkol sa ating pinagpalang pag-asa, ito ay
ngayon, dahil ang pag-aaral ng hula sa Bibliya ay naglalagay ng mga
pangyayari sa mundo ngayon sa konteksto ng makasaysayang
timeline ng plano ng pagtubos ng Diyos.
Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga Kristiyano ay
natatakot sa hinaharap ay dahil ang kanilang mga pastor ay hindi
sapat na inihanda sila para dito sa pamamagitan ng pangangaral ng
hula sa Bibliya.

   Libu-libong tao ang sumusunod kay Jesus araw-araw - para bang
iniwan nila ang bawat aspeto ng kanilang buhay upang mapunta sa
kinaroroonan ni Jesus, para marinig ang sinabi ni Jesus, at makita
kung ano ang ginagawa ni Jesus.

Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Jesus ang mga hinihingi ng tunay
na pagiging alagad, ang mga pulutong ay nagsimulang maghiwa-
hiwalay.
Kaya, habang ang ministeryo sa Galilea ay nagpahayag kay Jesus
bilang ang Mesiyas, ang Tagapagligtas na isinugo mula sa Diyos, ito
ay nagpahayag din ng lalim ng kasalanan sa puso ng mga tao, dahil
tulad ngayon, ang karamihan sa mga nakarinig ng ebanghelyo ay
lumayo nang hindi nagbabago.

1. Inihayag ni Hesus ang Pananampalataya ng Disipolo – Marcos
6:30-44
   Nang bumalik ang mga disipulo mula sa kanilang unang evangelistic
crusade, sinabihan sila ni Jesus na pumunta sa isang ilang na lugar
para magpahinga.
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Gayunpaman, habang si Jesus at ang mga disipulo ay naggaod ng
apat na milya patawid sa Dagat ng Galilea, ang dami ng mga tao ay
naglakad ng sampung milya sa paligid ng dalampasigan at binati sila
sa kabilang ibayo.
Sinabi ni Marcos na si Jesus ay “nahabag sa kanila,” ngunit nais ng
mga disipulo na paalisin sila upang makakuha ng makakain.
Hiniling ni Jesus sa mga tao na umupo sa maliliit na
grupo. Pagkatapos, kumuha siya ng pananghalian ng isang batang
lalaki na may limang pirasong tinapay at dalawang maliliit na isda,
nanalangin para dito, at nagsimulang ibigay ito sa mga alagad upang
ibigay sa mga tao.
Hindi lamang sapat na dumami ang pagkain mula sa mga kamay ni
Jesus para pakainin ang 5,000 lalaki at ang kanilang mga pamilya,
sapat na ito para mapuno ng mga disipulo ang kanilang sariling mga
basket.

2. Inihayag ni Jesus ang Takot ng Disipolo – Marcos 6:45-52
Pagkatapos ng pagpapakain, pinabalik ni Jesus ang mga disipulo sa
bangka at tumulak patungong Betsaida habang pumunta Siya sa
bundok upang manalangin.

Sa ika-4 
na

 pagbabantay sa gabi (3:00 AM hanggang 6:00 AM), isang
bagyo ang bumangon sa dagat, at inisip ng mga disipulo na sila ay
mamamatay.
Ang “lalaki” na nakita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig ay si
Jesus, at nang Siya ay sumakay sa bangka, hindi lamang huminto
ang hangin, ngunit sila ay kaagad na nasa baybayin ng Bethsaida.
Ang paggaod laban sa hangin ay upang ilarawan ang mga
paghihirap na haharapin ng mga disipulo sa hinaharap, at ang
kanilang takot ay nagpahayag ng kababawan ng kanilang
pananampalataya upang harapin ang gayong pagtutol sa kanilang
misyon.
Alam ni Jesus na malapit na ang araw kung kailan kailangang
gampanan ng mga disipulo ang kanilang misyon nang wala ang
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Kanyang pisikal na presensya, at inihahanda Niya sila para sa araw
na iyon.
Sa pagpapakain sa 5,000, nakita ng mga disipulo ang katibayan ng
paglalaan ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos, at kung hindi pa
tumigas ang kanilang mga puso, makikita sana nila ang katibayan ng
presensya ng Diyos sa 12 basket ng pagkain na dala nila.
Ang makahulang larawan ay malinaw. Sa mismong sandali na tila
natalo ang Simbahan sa laban sa makasalanang mundo, si Hesus ay
lilitaw sa mga ulap, at sa isang kisap-mata, tayo ay dadalhin sa
mismong dalampasigan ng langit.

3. Inihayag ni Jesus ang Mga Halaga ng Disipolo – Marcos 7:1-37
   Si Jesus ay patuloy na nagpakita ng habag sa mga tao, ngunit
kailangan din Niyang makipaglaban sa mga Hudyong Relihiyosong
Pinuno. Sinabi ni Marcos na gumamit si Jesus ng tatlong pangyayari
upang harapin at itama ang kanilang mga pananaw tungkol sa tatlong
lugar.

Itinuwid ni Jesus ang kanilang pangmalas sa relihiyon ng Diyos.

Hindi ito nakabatay sa mga tuntunin o tradisyon ng tao kundi
sa pagsunod ng tao sa mga utos ng Diyos.
Ito ay hindi batay sa panlabas na kilos ng tao kundi sa
kanyang panloob na paniniwala.
Hindi ito nakabatay sa mga pangako ng tao kundi sa kanyang
pagsunod sa plano ng Diyos.
Itinuwid ni Jesus ang kanilang pananaw sa problema ng
tao sa kasalanan.
Hindi ang mga bagay ng mundo ang nagpaparumi sa isang
tao; ang kasamaan ay nagmumula sa kanyang sariling puso.

Itinuwid ni Jesus ang kanilang pananaw sa kaharian ng Diyos.
Hindi ito limitado ng heograpiya
Hindi ito limitado ng teolohiya
Hindi ito nililimitahan ng kronolohiya
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4. Inihayag ni Jesus ang Pangitain ng Disipolo – Marcos 8:1-26
   Ginamit ni Jesus ang kahilingan ng Pariseo para sa isang tanda
upang ilarawan ang mga bulag sa espirituwal.

Ang mga Pariseo ay nabulag ng inggit, paninibugho, pagmamataas,
at tradisyon.
Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na mag-ingat sa lebadura ng mga
Pariseo at sa lebadura ni Haring Herodes.
Ang akala ng disipulo ay galit si Hesus sa kanila dahil isang tinapay
lang ang mayroon sila.
Nababahala si Jesus tungkol sa kanilang kawalan ng
pananampalataya at pag-unawa sa Kanyang kakayahang ibigay ang
lahat ng tinapay na maaari nilang kailanganin.

5. Ipinahayag ni Jesus ang Desisyon ng Disipolo – Marcos 8:27-38
   Bumalik sa Caesarea Philippi, tinawag ni Jesus ang Kanyang mga
disipulo upang ihayag ang kanilang personal na pagkaunawa sa Kanya
at sa Kanyang misyon, at ginawa ni Pedro ang unang pag-amin ng
pananampalataya nang sabihin niyang, “Ikaw ang Kristo!” - (Ang
Mesiyas)

Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa Kanyang
pagdurusa, Kanyang kamatayan, at Kanyang muling pagkabuhay,
ngunit tinanggihan ni Pedro ang ideya na si Jesus ay kailangang
mamatay.
Sinaway ni Jesus si Pedro dahil sa kanyang kawalan ng pagkaunawa
sa plano ng pagtubos ng Diyos, at pagkatapos ay tinawag Niya ang
bawat isa sa kanila na: “Itanggi ang kanyang sarili; pasanin ang
kanyang krus araw-araw, at sumunod sa Akin!”
Dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago, at Juan sa isang mataas na
bundok, kung saan Siya ay nagbagong-anyo sa harap nila, kasama
sina Moises at Elias.
Ang ibig sabihin ng "Transfigured" ay magbago mula sa loob
palabas.
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Si Jesus ay “niluwalhati” dahil Siya ay naging, sa labas, kung ano na
Siya sa loob.
Hindi naintindihan ni Pedro ang kahulugan sa likod ng himala at
kinailangang ipaalala sa pangalawang pagkakataon ang tadhana ng
Panginoon sa Jerusalem.

6. Ipinahayag ni Hesus ang Kanyang Paroroonan – Marcos 10:1-52
 Ginamit ni Jesus ang Kanyang mga huling araw ng pampublikong
ministeryo upang ihayag ang layunin at layunin ng Kanyang pagparito
sa lupa, dahil habang inihayag Niya ang Kanyang sarili sa tao, ang
puso ng tao ay inihahayag sa kanyang sarili at sa Diyos.

Ginamit ni Jesus ang isyu ng diborsiyo upang ihayag ang katigasan
ng puso ng tao na humahantong sa pagkawasak.
Ginamit ni Jesus ang isyu ng kayamanan at kayamanan upang
ihayag ang bigat ng puso ng tao na humahantong sa pagkabigo.
Ginamit ni Jesus ang pagkagambala ng isang maliit na bata upang
ihayag ang kabanalan ng puso ng lalaki na mabubuhay sa Kaharian
ng Diyos.
Ginamit ni Jesus ang kahilingan nina Santiago at Juan upang ipakita
ang pagkamakasarili ng puso ng tao, maging ang tungkol sa langit!
Ginamit ni Jesus ang pagpapagaling ng isang bulag upang ipakita
ang kaligayahan ng puso ng isang tao na kumikilala kay Jesus bilang
Mesiyas: Ang Tagapagligtas na sinugo ng Diyos.
Ang mga nabighani sa pagbabago ng buhay na kapangyarihan ng
ebanghelyo ay gustong marinig ang lahat ng dapat malaman tungkol
sa Panginoon.
Ang mga natakot sa kapangyarihan ng ebanghelyo na baguhin ang
buhay ay inilalayo ang kanilang mga tainga mula sa pakikinig nito,
baka sila ay mahatulan ng kanilang mga kasalanan at hamunin na
magsisi.

https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2010.1-52

