PAGTULON-AN 17 - ANG MGA PROPETA NAKAKITA UG DUHA KA
TUMOY SA BUKID
1 Hari - Malaquias
TEMA:

Sa pagpakita sa kalainan tali sa gipanagna ug sa wala gipanagna nga
kamatuoran.

Dinhi niining maong pagtulon-an, atong himoon ang pagpanaw sa daku nga distansiya
diha sa ANG DALAN SA KINABUHI. Atong tan-awon ang distansiya sa mga tumoy sa bukid.
Sa ulahing natong pagtulon-an, nagapanaw kita sa dalan nga miliko ngadto sa
pagkabihag kauban sa Israel. Atong nakita nga ang mga tawo misimang ngadto sa pagsimba
ug dios-dios ug kinahanglan masilotan tungod sa ilang mga sala. Dinhi niining maong panahon
ang Dios nagatawag sa mga propeta, aron sa pagpasidaan sa Israel mahitungod sa
paghukom nga muabut; ug sa paglipay sa mga tawo nga matinumanon uban sa mga saad sa
pag-abut sa Manunubos ug Hari.
Adunay usa ka butang nga wala masabti sa mga propeta. Si Apostol Pedro nagasulti
niining paagiha: “Ang mga propeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga ighatag kaninyo –
kini sila nangita ug nagpakisusi mahitungod niining maong kaluwasan; ilang gisusi kinsang
tawhana o unsang panahona ang gipasabut sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila sa ilang
pagtagna sa mga pag-antus ni Cristo ug sa himaya nga modason niini,” 1 Pedro 1:10-11. Wala
nila masabti sa unsa nga paagi nga ang gisaad nga Manunubos, ang mahimayaong Hari ug
usab usa ka alagad nga mapaubsanon magaantus. Didto sa atong mapa, atong gipakita ang
pag-antus ug ang himaya pinaagi sa duha mga bukid: BUKID SA KALBARYO ug BUKID SA
BALAANG GINGHARIAN.
Kon atong adtoan ang Bibliya, mabasa nato unsa ang gipanagna sa ubang mga
propeta. Ug magapakaaron-ingnon kita nga nagatan-aw kita nianang duha ka mga bukid. Sa
magabasa ka sa mga panagna, maghukom ka asa niining duha ka mga bukid ang gihisgutan
sa matag propesiya ug ang katumanan niini.
Pagbudhi ________________

Zacarias 11:12-13 -> Mateo 26:15; 27:3-10

Bino ug apdo ______________

Salmo 69:20-21-> Mateo 27:34, 48

Gibiaybiay ________________

Salmo 22:7-8 -> Mateo 27:39

Gilansang sa krus __________

Salmo 22:16 -> Mateo 27:35

Gisagpa sa aping ___________ Mica 5:1 ->

Mateo 26:67; 27:30

Gilud-an ug gilatos __________ Isaias 50:6 -> Mateo 26:67; 27:30
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Pagkamatay ug paglubong _________ Isaias 53:9 -> Mateo 27:57-60
Pag-antus alang sa uban ___________ Isaias 53:4-7 -> Mateo 26:63; 27:12-14
Giisip ingon nga makasasala _______

Isaias 53:12 -> Marcos 15:28

Muabut diha sa himaya ____________ Daniel 7:13
Tibuok kalibutan nga gingharian _____ Daniel 7:14
Dili matapus nga gingharian ________ Daniel 7:14
Sa kaliwat ni David _______________ 1 Cronicas 17:11 -> Lukas 1:32-33
Tibuok kalibutan moyukbo __________ Salmo 22:29
Paglaglag sa mga kanasuran _______ Salmo 2:4-5
Hari sa Zion ibabaw sa mga Gentil ____ Salmo 2:6-8
Kahibulongang Magtatambag _______ Isaias 9:6-7
Magahari uban sa kaalam __________ Isaias 11:1-4
Nabanhaw gikan sa lubnganan ______ Salmo 16:10 -> Buhat 13:32-37

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa pagsusi sa Balaang Kasulatan
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Dili ikahibulong nga ang mga propeta ug ang mga tawo natingala mahitungod sa maong
mga pagkasumpaki. Wala sila makakita sa nakita sa mga magtotoo karon. Aduna nay sobra
sa duha ka libo (2000) katuig sukad sa BUKID SA KALBARYO, ug wala kita mahibalo kon pila
pa katuig usa ang BALAANG BUKID SA GINGHARIAN. Karon, ang Dios nagabuhat ug usa ka
butang nga tinago nga Iyang gitago diha sa Iyang kaugalingon sulod sa mga adlaw sa mga
propeta. Ang mga propeta wala masayud nga ang Israel mosalikway sa ilang Hari; ug nga ang
Dios magasalindot sa Israel samtang Siya nagaabli sa pultahan sa pagtoo ngadto sa mga
Gentil-kadtong dili mga Judeo.
Ang Dispensasyon sa Grasya, TUGPAHANAN SA GRASYA, usa ka tinago. Kon ikaw
mobalik sa pagkinabuhi didto sa mga adlaw sa mga propeta, bisan unsaon nimo pagsusi ug
pagpangita, dili gayud ka makakita sa tinago. Apan karon, niining dispensasyon, ang tinago
gipadayag na! Ang Dios migamit ni Apostol Pablo aron magawali ngadto sa mga Gentil sa dili
matugkad nga mga bahandi ni Cristo. Ug sa pagdala diha sa kahayag kon unsa ang
pagdumala sa tinago nga sulod sa mga katuigan gitago sa Dios nga mao ang nagbuhat sa
tanang butang, Efeso 3:8,9. Ang Hari sa Israel mobalik pag-usab, apan ang SAKYANAN SA
KALUWASAN pagasakgawon aron sa pagsugat sa Ginoong Jesu-Cristo diha sa kahanginan,
1 Tesalonica 4:13-18. Atong mabasa sa 1 Pedro 1:10-11, nga ang mga propeta nagasusi pagayo mahitungod niining mga butanga. Mao kana ang gusto sa Dios nga atong buhaton karon
kondili kita makasabut sa mga butang diha sa Iyang Pulong. Si Apostol Pablo nagahisgut sa
mga magtotoo sa Berea kinsa midawat sa pulong uban sa pagkamadasigon, ug nagasusi sa
Kasulatan adlaw-adlaw, Buhat 17:11.
Sa katapusan, ang mga propeta mihunong sa pagpanagna tungod kay ang Dios
nanagpakahilum na. Ang mga matinumanon nga mga propeta aduna nay sinulat nga Pulong,
ang dili Griego nga Kasulatan. Sa nagasusi sila, milaum sila ug nagahulat sila sa pag-abut sa
Hari. Ang DALAN SA GINGHARIAN nahimong baliko, naguba ug napasagdan. Nahimo kining
hataas nga dalan diha sa kangitngit sa sala, ibabaw sa kalibutan diha sa mga adlaw sa
pagpakahilum. Sa sunod nga pagtulon-an, USA KA TINGOG mokalit sa pagbuak sa kahilum.
Nagasusi ka ba sa Kasulatan matag-adlaw? Kon wala ka man magbuhat, mao na kini
ang panahon nga magsugod ka. Unsaon ba nimo pagtoon aron sa pagpakita sa imong
kaugalingon nga kahimut-an sa Dios? Pinaagi sa hustong pagkabahin-bahin sa Pulong sa
Kamatuoran, 2 Timoteo 2:15. Pinaagi sa paghimo niini, imong makaplagan nga diha lamang
sa mga sinulat ni Apostol Pablo kita, mga bahin sa Lawas ni Cristo; makakita sa kahibulongan
nga mga kamatuoran ug mga saad nga gihatag sa Dios kanato. Makita nato ang mga paagi sa
pagkinabuhi nga matarung ug makapahimuot sa Dios.
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga
Judio didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga
pagmasinabuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtuon sa kasulatan sa pagsusi kon tinuod ba
gayud ang mga butang nga gisulti kanila,” Buhat 17:11.
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PAGTULON-AN 17 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
Sumala sa 1 Pedro 1:10-11, ang mga propeta nagtudlo sa duha ka mga butang mahitungod
kang Cristo. Unsa man kini?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Adunay mga gihisgutan nga mga bersikulo sa ubos. Pangitaa kini ug isulat kini ilalum sa bukid
diin kini gihisgutan:

3.
4.
5.

Salmo 69:21

Salmo 2:4-5

Isaias 53:4-6

Salmo 22:29

Malaquias 5:1

Salmo 2:6-8

BUKID SA KALBARYO

--------

_____________________________
_____________________________
_____________________________

BALAANG BUKID SA GINGHARIAN
______________________________
______________________________
______________________________

6. Unsa ang gisulti sa 1 Pedro 1:10 nga gibuhat sa mga propeta sa pagtinguha sa
pagsabut niining mga butanga? ____________________________________________.
7. Unsa ang gisulti ni Pablo nga gibuhat sa mga magtotoo sa Berea aron sa pagsusi kon
ang mga butang nga giwali kanila tinuod? Buhat 17:11.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
8. Unsa ang gusto sa Dios nga atong buhaton aron masabtan nato ang Iyang mga
Pulong? 2 Timoteo 2:15. __________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Ngano nga ang mga propeta wala man makakita sa Hugna sa Grasya? Efeso 3:5.
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Buhat 17:11: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
BALIK-TAN-AW
Sa lain nga papel, buhata ang hulagway sa wala nga bahin sa mapa, gikan sa sinugdan ug
hangtud sa mga pulong nga “Dalan sa Gentil” ug “Mga Propeta”.
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