
Masdan ang Hari
 “Isinilang ang Hari”

 Mateo 1:18-25
   Ang Ebanghelyo ni Mateo ay isinulat upang patunayan sa mga Hudyo na si Jesus ay, sa
katunayan, ang Mesiyas, ang Tagapagligtas na ipinadala mula sa Diyos upang tubusin ang
Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.

Upang maisakatuparan ang layuning iyon, itinatag ni Mateo ang maharlikang angkan ni Jesus
mula kay Abraham hanggang kay Jose.
Pinatunayan ni Mateo na si Hesus ay hindi lamang anak ni Abraham, kundi ang kaisa-isang anak
ni Abraham na anak din ni David, at samakatuwid, ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono
ni David.

Ayon sa genealogical chart sa susunod na pahina, supernatural na namagitan ang Diyos sa
angkan ni Jesus, na tinawid ang Kanyang banal na pamana kay David, upang gawin Siya:

Ang “binhi ng pangako” na ibinigay kay Eva

Ang “binhi ng pagpapala” na ibinigay kay Abraham
Ang “binhi ng pamahalaan” na ibinigay kay David

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.18-25




Dahil ang legal na ama ni Jesus, si Jose, ang asawa ni Maria, ay ang wakas ng angkan ni Jesus
na “paternal.

Bilang isinilang na ina ni Jesus, si Maria ang wakas ng “maternal” na angkan ni Jesus, na
nagbibigay kay Jesus ng maharlikang dugo na kailangan upang matanggap bilang Hari ng Israel.
Habang si Maria ay ina ni Hesus, ang Banal na Espiritu ay ama ni Hesus.

Si Jesus ay ganap na “tao,” kaya Siya ay maaaring mamatay tulad ng isang tao.

Si Jesus ay ganap na “Diyos,” kaya ang Kanyang kamatayan ay magbayad para sa
mga kasalanan ng lahat ng tao.

Ang pangunahing doktrina ng Pananampalataya ng Kristiyano ay tinatawag na Birheng
Kapanganakan ni Hesukristo.

Ang aktwal na kapanganakan ni Jesus ay hindi naiiba sa anumang iba pang kapanganakan,
ngunit ang Kanyang paglilihi ay katangi-tangi.
Ang terminong "Immaculate Conception" ay hindi tama dahil ito ay nagpapahiwatig na si Maria ay
naingatan mula sa mga epekto ng orihinal na kasalanan upang maipanganak niya ang walang
kasalanan na Anak ng Diyos noong siya ay, sa katunayan, isang makasalanang
nangangailangan ng biyaya ng Diyos.

Ang terminong ganap na naglalarawan sa pangunahing doktrina ng Pananampalataya ng
Kristiyano ay ang “Miraculous Conception” ni Hesus – Siya lamang ang taong ipinanganak ng
Banal na Espiritu.
Apat na libong taon bago isilang si Maria, ipinasiya ng Diyos na gamitin ang kanyang
sinapupunan para itanim ang “Binhi ng Tagapagligtas.” ( Genesis 3:15 )

Pitong daang taon bago isinilang si Hesus, inihayag ng Diyos ang Kanyang plano sa
pamamagitan ng Kanyang propetang si Isaias, na ang isang “birhen ay maglilihi.” ( Isaias 7:14 )

Sa kabuuan ng panahon, tinupad ng Diyos ang Kanyang Salita at “ipinadala ang Kanyang Anak,
na ipinanganak ng isang babae.” ( Galacia 4:4 )

ANO ANG TINGIN MO KAY CRISTO?

alam ng mga Pariseo (mga relihiyoso) na “ang Kristo” ang Mesiyas ay magiging
“anak ni David,” ngunit hindi nila naunawaan na Siya ang magiging Anak ng
Diyos: Ang pagka-Diyos na nakatalukbong sa laman ng tao.
Maraming tao ang naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga
kasalanan, at handang tanggapin Siya bilang kanilang Tagapagligtas, ngunit hindi
sila handang maniwala na Siya ay Diyos at sumuko sa Kanya bilang kanilang
Panginoon.
Sa Roma 10:9-10 , sinabi ni Apostol Pablo, “Kung ipahahayag mo ng iyong bibig si
Jesus bilang Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay Siya ng
Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka.”

ANG ATING pag-amin kay Hesus bilang ATING Panginoon ay ginagawa Siyang
ATING Tagapagligtas at nagbubunga ng ATING kaligtasan.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14
https://biblia.com/bible/nkjv/Gal%204.4
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2010.9-10


Kung si Jesus ay binhi ng isang tao na ama, ang buong Bibliya ay kasinungalingan, at tayo ay patay
pa rin sa ating mga pagsuway at kasalanan. Kung ang lahat ng iba pang aspeto ng ministeryo ni
Jesus ay totoo, kung Siya ay ipinanganak ng mga taong magulang, hindi Siya ang ating
Tagapagligtas. Pinagtibay ni Mateo ang mahimalang pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng
pagtukoy ng limang pangunahing katangian:

1. Ang Kanyang Mahiwagang Kapanganakan ay Ipinaglihi – Vs. 18 – “Ngayon ang kapanganakan ni
Jesu-Cristo ay ganito: Nang ang kaniyang inang si Maria ay napangasawa kay Jose bago sila
nagsasama, siya ay nasumpungang nagdadalang-tao sa Espiritu Santo.”

Verse 1-17 – nagpapakita ng talaangkanan ni Hesus mula sa panig ng tao – ang anak ni David,
ang anak ni Abraham.

Verse 18-25 – nagpapakita ng talaangkanan ni Hesus mula sa banal na panig – ang Anak ng
Diyos – na ipinaglihi ng Banal na Espiritu sa sinapupunan ni Maria.
Maria – isang matuwid na babae, hindi hihigit sa 12 taong gulang, dalisay, malinis, mahirap,
mapagpakumbaba, at masipag. Matapos pagdudahan ang sarili niyang karapat-dapat na maging
napakapalad ng Diyos, nagpasakop siya sa Kanyang kalooban, nang hindi isinasaalang-alang
ang kahihiyan at kahihinatnan ng kanyang mga pagpili, at sinabing, “Mangyari sa akin, ayon sa
Iyong salita.” ( Lucas 1:38 )

Joseph – isang matuwid na batang lalaki, hindi hihigit sa 17 taong gulang, isang
mapagpakumbabang tao ng karangalan at integridad; isang karpintero na nagtayo ng mga bahay
at muwebles, na alam kung ano ang sinabi ng batas at dapat itong ipatupad nang makatarungan.
Espoused - Si Joseph at Mary ay ikakasal kapag natapos na ang panahon ng pagpapakasal o
pakikipag-ugnayan. Sa panahong ito, kadalasan mga isang taon, walang physical contact
habang sinusubok nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa.

Nilinaw ni Mateo na hindi si Jose ang ama ni Jesus. Sinabi niya na si Maria ay natagpuan na
"nagdadala sa pamamagitan ng Banal na Espiritu" - ito ay isang mahimalang paglilihi.

Kung paanong kumilos ang Banal na Espiritu sa simula - lumikha ng isang bagay mula sa wala -
kaya kumilos Siya sa sinapupunan ni Maria, na tinutupad ang utos ng Diyos sa Genesis 3:15 .

2. Ang Mahiwagang Pagsilang na Hinarap – Vs. 19 – “Nang
magkagayo’y si Jose na kaniyang asawa, palibhasa’y isang
matuwid na tao, at ayaw siyang gawing halimbawa sa madla, ay
nag-isip na hiwalayan siya ng lihim.”

Bilang isang matuwid na tao na naniwala sa Batas sa Lumang Tipan, maaaring kasuhan ni Jose
si Maria ng pangangalunya, dalhin siya sa paglilitis kung saan siya mapapahiya, mahahatulan, at
marahil ay batuhin hanggang mamatay.

Bilang isang makatarungang tao, na hindi gustong gamitin si Maria bilang isang halimbawa ng
kung ano ang mangyayari sa mga batang babae na nakikipagtalik sa labas ng kasal, si Joseph
ay may dalawang pagpipilian:

Ang hiwalayan siya ng pribado - walang pagsubok at walang kahihiyan
Upang pakasalan siya ng personal - upang patunayan ang kanyang pagmamahal

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.38
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15


3. Nilinaw Ang Mahiwagang Kapanganakan - Vs. 20 – “Jose,
ikaw na anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na
iyong asawa: sapagka’t ang ipinaglihi sa kaniya ay sa Espiritu
Santo.”

Ang anghel ay aktwal na nagpakita kay Jose, tulad ng siya ay nagpakita kay Maria - mga anghel
ang mga daluyan kung saan nakipag-usap ang Diyos sa mga tao.

Tinukoy ng anghel si Joseph bilang "anak ni David" - kinikilala ang kanyang lugar sa genealogy
ni Jesus.
Tiniyak ng anghel kay Jose na si Maria ay hindi nagtaksil sa kaniya, sapagkat ang ipinaglihi sa
kaniyang sinapupunan ay “sa Espiritu Santo.”

Tiniyak ng anghel kay Joseph na dapat niyang kunin si Maria upang maging kanyang asawa,
dahil kahit na SIYA ay manganganak ng ISANG ANAK (hindi kay Jose), tatawagin niya (Joseph)
ang pangalan ng Anak na iyon, na Jesus, “sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang mga tao sa
kanilang mga kasalanan. .”

“At walang kaligtasan sa kanino man: sapagka't walang ibang pangalan sa silong
ng langit na ibinigay sa mga tao, na ating ikaligtas." Gawa 4:12

 

4. The Miraculous Birth Connected – Vs. 22-23 –
 “At nangyari ang lahat ng ito, upang matupad ang sinalita ng

Panginoon sa pamamagitan ng propeta , na nagsasabi, Narito,
ang isang birhen ay magdadalang-tao, at manganganak ng isang
lalake, at tatawagin nila ang kaniyang pangalan. Ang Emmanuel,
na kung isalin ay, ang Diyos ay kasama natin.”

Ikinonekta ng anghel ang nangyayari kay Maria sa hula ng Isaias 7:14 , na isinulat 700 taon na
ang nakalilipas, na siyang pangako ng Diyos sa Israel na darating ang isang Tagapagligtas sa
pamamagitan ng isang mahimalang paglilihi.
Ito ay pangako ng Diyos na kahit na mapuksa ang Juda, ang maharlikang linya ni David ay hindi
masisira.

Habang sinabi ng anghel na tatawagin nila Siyang “Emmanuel,” ibig sabihin ay “Kasama natin
ang Diyos,” iyon ay hindi lamang isang “pangalan,” bagkus ito ay isang paglalarawan ng
Kanyang karakter.
"Emmanu" - nangangahulugang "kasama natin," at "el" - nangangahulugang "Diyos!"

5. Ang Kahanga-hangang Kapanganakan ay Naganap – Verse 24-
25 –

 

https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%204.12
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14


“Nang magising si Jose sa pagkakatulog ay ginawa niya ang
iniutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at kinuha ang
kaniyang asawa: At hindi niya nakilala siya hanggang sa
maipanganak niya ang kaniyang panganay na anak na lalaki: at
tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus.”

Nang makumbinsi si Jose na ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos, pinakasalan niya si Maria
nang may pasasalamat sa pagkakataong maging bahagi ng ginagawa ng Diyos sa pamamagitan
niya.

Kinumpleto nila ang seremonya ng kasal, ngunit para walang pag-aalinlangan sa kanyang
pagkabirhen, hindi kailanman “hinawakan” ni Jose si Maria hanggang sa isilang si Jesus.
Kung paanong biniyayaan ng Diyos si Maria upang maging ina ng Kanyang Anak, biniyayaan din
Niya si Jose upang maging asawa niya at ang makalupang ama ng Kanyang bugtong na
Anak. Anong assignment!!

Ang isang supernatural na kapanganakan ay ang tanging paraan upang masagot ang buhay ni
Jesus, ang ministeryo na Kanyang isinagawa, ang pagdurusa at kamatayan na Kanyang tiniis, at
ang Kanyang muling pagkabuhay mula sa libingan.


