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PAGTULON-AN 25 – PAG-AGI SA BUNG-AW SA DAKUNG KASAKITAN 

NGADTO SA GINGHARIAN 

Pinadayag 

TEMA:  Sa pagpakita sa mga hitabo sa katapusang mga adlaw sa dili pa si Cristo 

mobalik aron sa pagtukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta. 

  

 Ang kalibutan makahibalo nga sa umalabut  nga adlaw, ang mga tinuod nga mga 

magtotoo ni Cristo mahanaw. Ngano man? Ang LAWAS NI CRISTO dinhi sa kalibutan 

(gisimbolohan sa SAKYANAN SA KALUWASAN) nakumpleto ug gitawag na sa pagpauli 

kauban kang Cristo sa wala nay katapusan. Ang tinago nga katuyoan sa Dios usab 

nakumpleto na. Unya ang DALAN SA GINGHARIAN pagaablihan na usab. Tingali imong 

Nahinumduman nga ang mga propeta nakakita ug duha ka tumoy sa bukid sa propesiya: ang 

usa mao ang BUKID SA KALBARYO diin si Cristo gilansang, ug ang usa nga lain, mao ang 

BALAANG BUKID SA GINGHARIAN sa Dios, diin ang trono ni David pagatukuron sa wala nay 

katapusan diha sa Israel, diin ang mga panalangin magagikan paingon sa mga kanasuran.  

Ang dalan sa kaluwasan dili na pinaagi sa Maayong Balita sa grasya sa Dios (1 Corinto 

15: 3-4) apan pag-usab pinaagi sa ebanghelyo sa gingharian, sa pagtoo nga si Jesus mao ang 

gisaad nga Mesias, ang Hari sa Israel (Mateo 16:13 -17, Juan 11: 23-27). Kadtong mga 

magtotoo magpamatuod sa ilang hugot nga pagtoo pinaagi sa "paglahutay hangtud sa 

katapusan" (Mateo 24:13), pinaagi sa pag-antus sa BUNG-AW SA KASAKITAN. 

 Ang propeta nga si Daniel gisultihan pinaagi sa manolunda nga si Gabriel sa Daniel 

9:24, kon unsa kataas ang paghulat sa mga katawhan sa Dios sa pag-abut na sa gingharian 

sa langit dinhi sa yuta. Ang Dios “nagatakda” ug syetenta  (70) ka semana nga moagi usa pa 

ang gingharian muabut. Ang usa ka Hebreohanon nga nakahibalo kaayo sa iyang Bibliya, si 

Daniel nakasabut nga si Gabriel nagahisgut ug mga semana nga pito (7) katuig, dili mga 

semana nga pito (7) ka mga adlaw (ikumpara ang Genesis 29:27; Levitico 25:8). Nasayran nga 

ang mga Judio nigamit sa tulo ka gatus ug saysenta (360) kaadlaw sa usa ka lunar nga 

kalendaryo, ang usa (1) katuig nagalangkob ug dose (12) ka bulan nga adunay traynta (30) ka 

mga adlaw (ikumpara ang Genesis 7:11, 24 ug 8:3-4), atong makita nga ang saysentay nuybe 

(69) ka mga semana sa Daniel 9:25 moresulta sa adlaw gayud nga si Cristo misakay ug asno 

paingon sa Jerusalem ug mihimo sa pagpasundayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa Israel.  

Sa Daniel 9:26, atong mabasa nga human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69) 

ka semana, Siya “pagapatyon”, pagakuhaon sa yuta sa mga buhi (Isaias 53:8). Samtang si 

Gabriel wala nagasulti unsa ka taas sa maong panahon, kita karon nasayud nga ang Ginoo 

namatay pipila ka adlaw human sa Iyang “madaugong pagsulod” sa Jerusalem. Kini 

nagakahulogan nga si Cristo namatay human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69) nga 
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semana, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka semana (Daniel 9:27). Ang atong 

Ginoo namatay sulod sa ulang (gap) sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya. Ang krus 

gipanagna nga panghitabo, apan usa ka gipanagna nga panghitabo nga nahitabo gawas sa 

syetenta (70) ka semana nga propesiya. Ang uhang diha sa syetenta (70) ka semana nga 

propesiya  dili mao ang karon o presente nga dispensasyon sa grasya.  

Ang dispensason sa grasya usa ka ulang nga wala gipanagna diha sa gipanagna nga 

programa sa Dios. Apan ang gipanagna nga ulang, gitugot sa Dios nga isal-ot ang wala 

gipanagna nga dispensasyon sa grasya. Kon wala kini nga ulang sa gipanagna, ang Dios 

walay katungod nga isal-ot ang usa ka dispensasyon nga milungtad na ug duha ka libo (2000) 

katuig diha sa gitakda na nga panahon sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya. 

Ang gipanagna nga ulang nakahimo ug bintaha sa Israel, tungod kay ang Dios mihatag 

kanila ug dugang nga tuig sa pagpamalandong sa ilang gibuhat didto sa Kalbaryo. Kining 

gidugang nga usa katuig mao gihisgutan ni Cristo sa Iyang sambingay mahitungod sa kahoy 

nga igira didto sa Lukas 13:6-9. Sa dihang miabut na sa katapusan ang gidugang nga tuig, 

ang mga pangulo sa Israel mibato sa pagpatay usa ka tawo nga si Esteban, nga puno sa 

Espiritu Santo (Buhat 7:55), kini nagapakita nga ang kahoy nga igira sa Israel wala gihapon 

mobunga ug espirituhanong bunga nga gipangita sa Dios. Sa maong higayon, ang Dios wala 

nay laing mahimo kondili “sa pagputol niini” (Lukas 13:9). Ug kining pagputol sa Israel 

nagpasabut sa walay katumanan sa mga bersikulo sa Bibliya sama sa Mateo 16:28 ug 24:34. 

Sa Mateo 24:34, human sa paghisgut sa mga panghitabo nga mahitabo sa panahon sa 

Dakung Kasakitan, ang Ginoo mipamatuod nga “sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining 

mga butanga magakahitabo gayud.” Kon wala pa ang Dispensasyon sa Grasya gisal-ut sa 

gipanagna nga programa, kadto nga mga kaliwatana mabuhi pa aron sila makakita sa 

Kasakitan, ug pagtukod sa gingharian sa langit dinhi sa yuta.  

 

Tinubdan:  “The prophet Daniel…” until this scheme: “The Gap Theory” sinulat ni  Pastor Ricky Kurth 
(Berean Searchlight, November 2011) 
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Mao kini ang hinungdan human sa paglalin, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka 

semana sa propesiya ni Daniel, usa ka panahon magapabilin hangtud sa usa ka kaliwatan 

kuhaan sa gidugang nga tuig sa dili pa ang panahon sa tinago ug kuhaan sa ika syetenta (70) 

ka semana. 

Human sa paglalin, ang mga Judio magasugod sa pagpamalik sa Israel gikan sa tibuok 

kalibutan ug maglig-on sa ilang pagsimba sa Ika tulo  (3) nga Templo sa Jerusalem. Ang 

unang Templo giguba sa tuig 587 BC sa mga taga Babilonya ug ang ika duhang (2) Templo 

giguba sa tuig 70 AD sa mga Romano. Ang paglungtad sa laing templo gipamatud-an ni Pablo 

didto sa 2 Tesalonica 2:4, diin naghisgut siya nga ang anticristo mulingkud sa templo sa Dios, 

ug magpasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Kini siya magahimo ug pakigsaad 

kanila sa pito (7) katuig; apan human sa tulo katuig ug tunga (3.5), siya magaguba niini, Daniel 

9:27. Ug unya magasugod ang makalilisang nga tulo katuig ug tunga (3.5) nga kagubot nga 

muabut niining kalibutan, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN (Mateo 24:21). Ang 

Pinadayag magahatag kanato ug daghang kasayuran mahitungod sa DAKUNG KASAKITAN, 

ang katunga sa pito (7)  katuig nga panahon sa kasakitan. Gikan sa Pinadayag 13, gihulagway 

ang mga mapintas nga mananap, hangtud si Cristo mobalik sa Pinadayag 19. Kita gihatagan 

sa hulagway sa kapungot sa Dios dinhi sa kalibutan tungod sa pagkadili-matinoohon ug 

pagsupak (Pinadayag 16-18). Daghang mga tawo mangamatay sa dili pa sila makaabut sa 

PULTAHAN SA GINGHARIAN. 

 Ang katapusan muabut sa pagbalik ni Cristo gikan sa langit nga magasakay sa usa ka 

maputi nga kabayo, Pinadayag 19:11. Ang Ginoo mobuntog sa Iyang mga kaaway didto sa 

gubat sa Armagedon. Ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta pagadakpon ug 

itambog sa LINAW NGA KALAYO, Pinadayag 16:16, 19:20, 21. Si satanas pagagapuson 

sulod sa usa kalibo (1000) katuig ug itambog ngadto sa bung-aw, Pinadayag 20:2,3.  

 Ang Ginoo magatukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta, ug magbanhaw sa 

mga balaan sa gingharian (mga balaan sa Daang Tugon ug mga balaan sa Kasakitan) gikan 

sa mga patay aron mosulod sa gingharian, Pinadayag 20:1-5. Kauban sa mga magtotoong 

Judio nga nakalatas nga madaugon sa BUNG-AW SA KASAKITAN, sila magamando ug 

magahari kauban ni Cristo sulod sa usa kalibo (1000) katuig, Pinadaag 20:6. Kini nga panahon 

pagatawagon, Ang Milenyo. Ang himaya sa gisaad nga GINGHARIAN pabarugon. Ang mga 

kahayupan dili na mabangis: ang lobo magapuyo kauban sa mga karnero, ang leopardo 

magahigda kauban sa nating kanding, Isaias 11:6. Ang kanasuran sa mga Gentil muadto sa 

Jerusalem aron sa pagsimba, Isaias 11:10, Zacarias 8:20-22, 14:16-17. Si Jesu-Cristo, ang 

Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo (Pinadayag 19:16), pagasimbahon. Bisan pa sa mga 

lingganay sa mga kabayo igabutang kini: “Balaan alang kang Jehova,” Zacarias 14:20. 

 Makapangutana tingali ka kon asa ka kon magakahitabo na kining mga butanga? Kon 

ikaw luwas ug nasakop ka sa Lawas ni Cristo, nalalin ka na ug atua ka kauban ni Cristo sa 

mga langitnong dapit. Kon ania pa gihapon ka sa kalibutan human sa Paglalin, ang paagi sa 
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imong kaluwasan mao ang maayong balita sa gingharian ug paglahutay hangtud sa 

katapusan, Mateo 24:13. Apan kon ikaw wala maluwas sa panahon sa imong kamatayon, ang 

katapusan alang kanimo mao ang pagkalaglag ug pagkahimulag sa wala nay katapusan gikan 

sa Dios. Ang imong ngalan dili makaplagan nga nasulat sa Basahon sa Kinabuhi, ug itambog 

ikaw ngadto sa linaw nga kalayo, Pinadayag 20:15. Alang sa tanang balaan, ang mosunod 

mao ang kahimtang nga wala nay pagkatapus, sa usa ka “bag-ong langit ug bag-ong yuta,” 

(Pinadayag 21:1), diin ang Dios “magasumada sa tanang butang diha kang Cristo, mga butang 

nga anaa sa langit ug mga butang nga ania sa yuta,” Efeso 1:10. Ang yutan-ong katawhan sa 

Dios, ang Israel, ug ang Iyang langitnong katawhan diha sa Lawas ni Cristo, magapangalagad 

sa Dios ug magakalipay diha sa pakig-ambitay sa wala nay katapusan.  

 Ang atong pagtoon sa DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan natapus na. Kita 

nagsugod sa unang Adan ug natapus kauban sa ulahing Adan, 1 Corinto 15:45. Ang trapiko 

nagapadayon sa usa na lamang kapadulngan – kanunay pasulong. Mao kini ang USA KA 

PASULONG NGA DALAN. Wala nay kahigayonan pa human sa kamatayon, Hebreohanon 

9:27. “Karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an, karon mao na angadlaw sa kaluwasan,” 2 

Corinto 6:2. Nganong dili ka mag-ampo ug sultihan ang Dios nga mosalig ka sa Iyang Anak. 

Kini usa ka panig-ingnan nga pag-ampo: Mahal nga Dios, nahibalo ako nga usa ako ka 

masasala. Nakahibalo ako nga ang akong mga sala angayan silotan sa kamatayon nga walay 

pagkatapus. Apan mitoo ako kang Cristo nga Siya nagpakamatay alang kanako ug nabanhaw 

gikan sa mga patay. Misalig lamang ako kang Cristo ingon nga akong kaugalingong 

Manluluwas gikan sa impiyerno. Salamat sa kapasayloan ug sa kinabuhing walay katapusan 

nga akong naangkon karon sa ngalan Jesu-Cristo. Amen. 

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga 

nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.” Pinadayag 

20:15. 

 

 

PAGTULON-AN 25 – BULOHATON 

Human ang LAWAS NI CRISTO kuhaon gikan niining kalibutana, ang Dios magabalik 

sa Iyang pagdumala sa Israel. Ang basahon sa Pinadayag nagahatag kanato ug 

hinanali nga paglantaw sa maong mga panghitabo, nga magakahitabo sa panahon sa 

pito (7) katuig, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN, ug gisimbolohan sa BUNG-AW 

SA KASAKITAN didto sa atong mapa.  

Direksyon: Tan-awa kining mosunod nga mga bersikulo aron makuha ang mga tubag sa 

mga pangutana. Ibutang sa blangko.  
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1. Ang Pinadayag nagatug-an kanato sa duha ka mga mapintas nga mananap nga 

masilag sa katawhan sa Dios ug magpasipala sa Dios. Ang ikaduhang mapintas nga 

mananap magabuhat ug larawan sa unang mananap ug kini gihatagan ug ginihawa ang 

larawan sa mapintas nga mananap. Kini magahimo sa larawan nga mosulti ug sa 

_____________________________________________________________________. 

Pinadayag 13:14-15. 
 

2. Hinganli ang upat (4) ka paghukom nga igabubo dinhi sa kalibutan, Pinadayag 

16:2,4,8,10. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.  

3. Unsa ang gibuhat sa manolunda aron panalipdan ang mga balaan? Pinadayag 7:2-

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

4. Ihulagway ang panan-awon nga nakita ni Juan sa pag-abut ni Cristo gikan sa langit, 

Pinadayag 19:11-16. Siya gitawag nga ___________________ ug ________________. 

Ang Iyang mga mata ________________. Sa Iyang ulo anaay mga _______________. 

Siya nagasul-ob ug bisti nga __________________________________. Gikan sa Iyang 

baba __________________________________. Ang ngalan nga nasulat sa Iyang bisti: 

_____________________________________________________________________.  
 

5. Unsa man ang gibuhat sa mapintas nga mananap ug sa mga hari sa kalibutan ug sa 

ilang mga kasundalohan, Pinadayag 19:19. ________________________________ 

_____________________________________________________________________.  
 

6. Asa man sila gitambog nga buhi, Pinadayag 19:20. ____________________________. 

 

7. Unsa man ang mahitabo kang satanas? Pinadayag 20:2. ________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

8. Unsa man ang mahitabo sa mga matinoohon nga namatay o milahutay sa DAKUNG 

KASAKITAN? Pinadayayag 20:4 ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

9. Unsa man ang mahitabo pagkatapus sa usa kalibo (1000) katuig nga paghari ni Cristo 

niining kalibutana, Pinadayag 21:1 __________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

 

10. Isulat ang Pinadayag 20:15: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


