
Pagbasa sa Lumang Tipan – Awit 1:1-6 – Pagbasa sa Bagong Tipan – 2
Timoteo 3:1-17

Masdan ang Hari
 “Ang Hari ay Sinasamba”

 Mateo 2:1-23
   Ang layunin ni Mateo ay patunayan sa mga Hudyo na si Jesus ang Hari na ipinangako ng Diyos
sa Israel – Siya ang Mesiyas.

Sa Kabanata 1, ipinakita ni Mateo kung paano tinupad ni Jesus ang pangako ng Diyos
sa pamamagitan ng pagiging mula sa “harial” na angkan nina Abraham at David, na ipinaglihi sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu at ipinanganak sa isang dalagang dalaga, gaya ng sinabi ng
mga propeta.
Sa Kabanata 2, ipinakita ni Mateo kung paano tinupad ni Jesus ang mga propesiya sa Lumang
Tipan tungkol sa apat na tiyak na lokasyon at mga kaganapan ng Kanyang kapanganakan.

Sa Kabanata 2, ipinakita ni Mateo kung paano kinilala ng mga pinuno ng relihiyon ng Persia ang
kapanganakan ni Jesus, na determinadong mahanap ang bagong silang na Haring ito, at nang
magawa nila ito, sinamba nila Siya at binigyan Siya ng mga regalong angkop para sa pagkahari.
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Sa halip na ipinanganak sa labas ng kasal sa isang babaeng magsasaka mula sa Nazareth,
pinatunayan ni Mateo na ang mahimalang paglilihi kay Jesus ay sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu sa isang dalagang dalaga gaya ng sinabi ng mga propeta sa Lumang Tipan na magiging
Mesiyas.

Bagama't iyon ang mahalagang katibayan na si Jesus ang Mesiyas, pinatunayan din Niya ang
Kanyang sarili bilang ang Mesiyas sa pamamagitan ng pagpapakita ng mismong kalikasan ng
Diyos sa kanila, sa Kanyang buhay, Kanyang ministeryo, Kanyang kamatayan, at pagkabuhay na
mag-uli.
Pagkatapos ng tatlong taon na kasama Niya, nagtapos si Mateo: Si Jesus ay Diyos sa laman,
naninirahan sa gitna ng mga tao.

Nagtala si Mateo ng apat na propesiya, na tinutukoy ang mga tiyak na lokasyon ng mga pangyayari
kaugnay ng pagsilang ng Mesiyas na lahat ay natupad sa kapanganakan at maagang buhay ni
Jesus.

1. Ang Lokasyon ng Kanyang Kapanganakan – Mateo 2:1 – “Nang
ipanganak si Jesus sa Bethlehem – ang mga pantas ay
[dumating] mula sa Silangan patungong Jerusalem.”
Ang Banal na Kasulatan ay hindi sabihin:

Mayroong tatlong matalinong lalaki - ang mga Arab caravan ay may kasamang 12 lalaki, na may
isang detatsment ng hindi bababa sa 100 mahusay na sinanay na mga sundalo.

Ang mga lalaking ito ay "Hari" - sila ay "kingmaker" - mga lalaking nagsagawa ng mga
seremonya ng koronasyon para sa mga bagong hari.

Ang mga lalaking ito ay sumakay ng "mga kamelyo" - dinadaan nila ang mga kabayong Arabian
at nagbebenta ng mga kabayong Arabian para sa kanilang kita.

Sinundan nila ang isang "bituin" mula sa Persia hanggang Bethlehem - nakita nila ang bituin sa
Silangan (Persia) at alam na nila na ang Hari ng Israel ay matatagpuan sa Jerusalem.

Ang mga lalaking ito ay yumukod sa harap ng sanggol na si Jesus sa sabsaban sa Bethlehem
- ang 900-milya na paglalakbay mula sa Persia patungong Israel ay maaaring tumagal ng higit sa
isang taon - tiyak na hindi sa parehong gabi ...

Ang bituin shone sa paglipas ng Bethlehem - si Hesus ay tuli sa templo sa Jerusalem sa

8 
th

 araw, at Mary ginanap sa kaniyang pagpapadalisay ritwal sa 33 
rd

 magkagayon ay
nangagbalik sila sa Nazareth, kung saan natagpuan ang mga Mago ang bagong panganak na
Hari, at sumamba sa Kanya.

Sinasabi ng Kasulatan :

Ang "Magi" ay bihasa sa astronomiya at astrolohiya at nagsilbing tagapayo sa Hari ng Babylon
- malamang na tatawagin silang "mga wizard" ngayon.

Si Daniel ay naimpluwensyahan ni Daniel - tinuruan niya sila tungkol sa pangako ng Diyos na
magpadala sa Israel ng isang "bagong hari" upang sirain ang kanyang mga kaaway at muling
itatag ang kanyang kaluwalhatian. Inaasahan nila Siya.

Ang mga lalaking ito ay dumating sa Jerusalem – ngunit sila ay itinuro sa Bethlehem matapos
matuklasan ng mga pari ni Herodes ang mga propesiya sa Lumang Tipan na nagsabing ang
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bagong hari ay ipanganganak sa Bethlehem .

Anim na raang taon bago isinilang si Jesus, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si
Mikas – isang pinuno ang ipanganganak sa Bethlehem na siyang magiging Pinuno ng Israel .
Ang Bethlehem ay kilala bilang "Lungsod ni David," na nangangahulugang "Bahay ng Tinapay" -
isang angkop na pangalan kung saan isinilang ang Tinapay ng Buhay. Juan 6:35

Sa paglisan ng entourage sa Jerusalem, ang Shechinah Glory of God ay muling itinuro sa kanila
na:

“Nasaret” – hindi Bethlehem

"Isang bahay" - hindi isang kuwadra o kamalig

"Isang batang bata" - hindi isang sanggol

2. Kanyang Pag-alis sa Ehipto – Mateo 2:14-15 – “Dinala niya ang
bata at ang kanyang ina, at umalis sa Ehipto, at nanatili roon
hanggang sa kamatayan ni Herodes, upang ang sinalita ng
Panginoon sa pamamagitan ng propeta maaaring matupad, mula
sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.”

Sa Oseas 11:1 , nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi: “Mula sa Ehipto
ay tinawag Ko ang Aking anak.”

Ang isinulat ni Oseas ay tumutukoy sa pagtawag ng Diyos sa Israel mula sa kanilang pagkaalipin
sa Ehipto at pagliligtas sa kanila sa ilang at patungo sa Lupang Pangako.
Kahit na ang Israel ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa ibang mga diyos, hindi pinabayaan ng
Diyos ang Israel, bagkus nangako Siya na magpapadala sa kanila ng isang Tagapagligtas upang
ibalik sila sa Kanya.

Tinawag ng Diyos si Oseas upang ilarawan ang Kanyang puso para sa Israel sa pamamagitan
ng:

Ang pag-aasawa ng isang babae (Gomer) na tatalikod sa kanya at ibibigay ang sarili sa
ibang mga lalaki, at maging mga anak ng mga lalaking iyon.
Patuloy na tinustusan ang kanyang pisikal na mga pangangailangan, kahit na siya ay
patuloy na hindi tapat sa kanya.

Ibinibigay ang lahat ng mayroon siya upang mabili ang kanyang kalayaan mula sa
prostitusyon at maibalik siya bilang kanyang asawa.

Sumulat si Oseas: Tinawag ng Diyos ang Israel na “Kanyang panganay na anak” mula sa Ehipto,
ngunit bumalik sila sa ibang mga diyos.

Nakita ni Mateo: Tinawag ng Diyos ang “kanyang bugtong na Anak” palabas ng Ehipto – isang
tanda na nagpapatunay sa Kanya bilang Mesiyas.

3. Ang Kanyang Pagtakas mula sa Rama – Mateo 2:16-18 –
“Pagkatapos ay nagsugo si Herodes, at pinatay ang lahat ng
mga bata na nasa Bethlehem, dalawang taong gulang pababa.”
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Sa Araw ni Jeremias:

Ang Rama ay isang maliit na nayon sa hilaga ng Jerusalem kung saan pinoproseso ang mga
Hudyo - ang mga nakapagtrabaho o nakapag-aral ay dinalang bihag; ang mga hindi
makapagtrabaho o hindi nakapag-aral ay pinatay – ito ay isang lugar ng matinding pag-iyak.

Dahil ipinanganak ang mga pinuno ng North at Southern Kingdom, tinawag si Rachel na "ina ng
Israel" - hindi siya tumigil sa pag-iyak sa pagkawala ng kanyang mga anak.

Sa Araw ni Hesus:

Ang Rama ay isang maliit na nayon isang milya sa hilaga ng Bethlehem - ito ang lugar ng
"Libingan ni Rachel," at nakatuon sa mga ina na nawalan ng kanilang mga anak dahil sa takot ni
Herodes noong ipinanganak si Jesus.

Anim na raang taon bago ang kapanganakan ni Kristo – ginamit ni Jeremias ang isang
pangyayari sa Lumang Tipan na nangyari sa kanyang panahon upang ilarawan ang isang
pangyayari na mangyayari sa panahon ni Hesus, upang patunayan na si Hesus ang Mesiyas,
ang Tagapagligtas na ipinadala ng Diyos.

Umabot sa 20 sanggol na lalaki ang napatay noong gabing iyon sa loob at paligid ng Bethlehem
habang sinisikap ni Herodes na puksain ang banta na ito sa kanyang kaharian.

4. Ang Kanyang Buhay sa Nazareth – Mateo 2:20-23 – “Nang si
Herodes ay namatay, [Joseph] ay bumangon at dinala ang bata
at ang kanyang ina, at naparoon sa lupain ng Israel…at tumahan
sa isang lungsod na tinatawag na Nazaret: na maaaring matupad
ang sinabi ng mga propeta, Siya ay tatawaging Nazareno.”

Walang "espesipiko" na talata sa Lumang Tipan na nagsasabing si Hesus ay babangon sa
Nazareth, ngunit si Mateo ay may access sa iba pang mga kasulatan na hindi na-canonized sa
ating mga Banal na Kasulatan, o marahil ang pagsasalin ng mga wika ay hindi nagsasabing
"Nasaret," bilang ang maliliit na bayan ay wala sa mga mapa noong panahon ng mga propeta.

Namatay si Haring Herodes sa edad na 69, hindi nagtagal pagkatapos tumakas sina Jose, Maria
at Jesus sa Ehipto.
Sinasabi ng mga mananalaysay na ang kamatayan ni Herodes ay mahaba at masakit na parang
kinukuha ng Diyos ang isang sandali ng buhay ni Herodes para sa bawat buhay na kinuha niya,
at iyon ay nasa libu-libo.

Si Herodes ay isa lamang sa maraming tao na nagtangkang patayin si Jesucristo o kahit man
lang alisin ang Kanyang katotohanan sa isipan ng mga tao.
Ang kanilang mga buto ay naging abo, at ang kanilang mga katawan ay naging alabok, ngunit si
Jesus ay buhay at babalik bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon upang
mamuno sa lupa.

Nang mamatay si Haring Herodes, sinabi ni Gabriel kay Joseph na oras na para ibalik ang
kanyang pamilya sa Galilea at sa kanilang tahanan sa Nazareth.

Iyon lang ang alam natin tungkol kay Jesus hanggang sa pumunta Siya sa Templo kasama ang
Kanyang mga magulang sa edad na 12 at ginulo ang mga Punong Pari sa Kanyang teolohikong
karunungan. Pagkatapos, pagkaraan ng 18 taon, sinimulan Niya ang Kanyang ministeryo sa lupa
sa edad na 30 sa pamamagitan ng pagpapabinyag ni Juan sa Ilog Jordan.
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" At si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at
sa paglugod sa Dios at sa tao."

Lucas 2:52
Alin ang konsepto mo tungkol kay Kristo?

Ang Christmas Card Christ – ano ang nagawa ni Kristo para sa iyo at kung ano ang magagawa
Niya para sa iyo at gagawin para sa iyo? Gaano karami sa iyong “Pasko” ang tungkol kay
“Kristo,” ang sanggol sa sabsaban na naging ating Tagapagligtas at na malapit nang muling
maging Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon?
Ang Mesiyanikong Kristo – kung ano ang tinawag ni Kristo na gawin natin upang sumunod sa
Kanya; upang pasanin ang ating krus araw-araw, at isuko sa Kanyang Panginoon. Kailan mo
malalaman na ang tawag na “sumunod kay Kristo” ay “pumarito at mamatay?”

Aling tugon ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong tugon kay Jesus?

Ang Tugon ni Herodes – poot, poot – nakita niya si Hesus bilang banta sa kanyang kalayaan at
sa kanyang kaharian. Nakikita mo ba ang pagtanggap kay Kristo bilang isang banta sa iyong
kalayaan?

Mga Punong Pari at Eskriba – walang malasakit, ambivalent – alam nila kung ano ang sinasabi
ng Kasulatan, ngunit ang kaalamang iyon ay walang pinagkaiba sa kanilang mga puso patungo
sa Diyos o sa kanilang pagkaunawa sa Kanyang plano para sa pagtubos ng tao. Nagsasanay ka
ba ng relihiyon o nagpapaunlad ng iyong kaugnayan sa Diyos?
Ang Magi – nabighani, naudyok – hindi nasisiyahang humanga sa Kanya mula sa malayo – hindi
nasiraan ng loob ng mga tumalikod at huwad na relihiyonista – nagpatuloy sila hanggang sa
yakapin nila si Kristo at sambahin Siya ng mga kaloob na angkop para sa isang Hari. Nakilala mo
na ba ang Kanyang pagka-Panginoon sa iyong buhay?

"Ang mga naghahanap kay Jesus ay makikita Siya: ang mga
tunay na nakakakita sa Kanya ay sasamba sa Kanya: ang mga

sumasamba sa Kanya ay iaalay ang kanilang buhay sa Kanya, at
ilalaan ang kanilang pag-aari sa Kanya."

 Charles Haddon Spurgeon
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