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Tipan: Juan 1:19-28

Masdan ang Hari
“Ang Koronasyon ng Hari”

 Mateo 3:13-17
   Iniharap ni Mateo ang katibayan, bawat pangyayari, upang patunayan sa kaniyang mga kaibigang
Judio na si Jesus ang Mesiyas; ang Kristo; ang hari.

Sa unang dalawang kabanata, pinatunayan ni Mateo ang pagka-Diyos ni Jesus, ang Kanyang
pagkahari, ang integridad ng Kanyang magulang, at ang pagiging makahulang pagiging tunay ni
Juan Bautista.

Ang lahat ng ito ay bilang paghahanda para sa huling makasaysayang kaganapan na maghahayag
kay Jesus bilang ang Tagapagligtas na Siya ay ipinadala upang maging at pasinayaan ang
Kanyang tatlong taong pampublikong ministeryo.

Ang pangyayaring iyon ay ang Kanyang bautismo ni Juan sa Ilog Jordan.

1. Ang Kagustuhan ng Anak – Mateo 3:13-15
– Verse 13 – “Pagkatapos ay naparoon si Jesus mula sa Galilea sa Jordan upang siya ay
bautismuhan.” (John)

"Pagkatapos" - Lucas 3:21 - "Nang ang ibang mga tao ay bininyagan... kung gayon si Jesus ay
nabautismuhan din."

"Darating" - Pinili ng Diyos ang panahong ito upang ihayag si Jesus bilang ang ipinadala ng Diyos
na Tagapagligtas at upang ilunsad ang Kanyang pampublikong ministeryo.
"Mula sa Galilea" - Marcos 1:9 - "Mula sa Nazareth ng Galilea" hanggang sa Bethabara - isang
distansya na humigit-kumulang 60 milya.

“Ang mabautismuhan niya” – Ang bautismo ni Juan ay para sa pagsisisi sa kasalanan. Kung si
Jesus ang Mesiyas, bakit gusto o kailangan Niyang binyagan ni Juan?

“Nararapat sa atin na tuparin ang buong katuwiran” – Kinailangan ni Juan na bautismuhan si Jesus
dahil ito ay ayon sa kalooban ng Diyos: Dumating si Jesus upang “makilala” ang mga
makasalanang Siya ay naparito upang iligtas. Isaias 53:12 , 2 Corinto 5:21

“Siya na walang anumang kasalanan ay nanindigan kasama ng mga walang katuwiran. Siya na
walang kasalanan ay lumusong sa tubig ng bautismo na idinisenyo para sa mga makasalanan, upang
patunayan na Siya ay kaibigan ng mga makasalanan.”

Sa paglusong sa tubig, sinasagisag ni Jesus ang Kanyang kamatayan at paglilibing. Sa
pamamagitan ng pag-ahon mula sa tubig, sinasagisag Niya ang Kanyang muling pagkabuhay at
ang Kanyang tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at libingan, para sa lahat ng maniniwala
sa Kanya.

Si Jesus ay hindi dumating para lamang “sabihin” sa atin kung paano tayo maliligtas o para
“ipakita” lamang sa atin kung paano tayo maliligtas – Siya ay naparito upang iligtas tayo mula sa
walang hanggang kaparusahan ng ating kasalanan.
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Si Jesus, na hindi kailangang magpabautismo, ay lumakad ng 60 milya upang mabautismuhan ni
Juan, hindi lamang upang ihayag ang halaga ng ating kaligtasan, kundi upang ihayag ang Kanyang
sarili bilang kaibigan ng mga makasalanan, at ang Kanyang kahandaang bayaran ang halaga
upang tubusin tayo mula sa kasalanan.

Aleluya, napakalaking Tagapagligtas!

2. Ang Saksi ng Espiritu – Mateo 3:15-16 –
– Verse 16 – “ Nang mabautismuhan [si Jesus] at umahon mula sa tubig: narito, nabuksan sa kaniya
ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang parang kalapati, at lumilipad sa
kaniya.”

   Sinabi sa atin ni Jesus na bautismuhan ang mga naniniwala sa ebanghelyo at tanggapin Siya bilang
kanilang Tagapagligtas, bilang isang gawa ng katuwiran, at gawin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Banal na Espiritu.

Ang salitang Griyego para sa bautismo ay “baptizo” at nangangahulugang ilubog, ilubog, o
isawsaw.

Ito ang tinanggap na kahulugan ng salita hanggang 311 nang tanggapin ng Konseho ng Ravenna
ang pagwiwisik, at noong 1645, nang sumang-ayon ang ilan sa mga grupong Protestante.
Ang mensahe ng pagsisisi na ipinangangaral ni Juan ay nangangailangan ng ganap na
pagbabagong loob, isang ganap na pagbabago, isang pusong dinalisay mula sa kasalanan, upang
maghanda para sa pagpasok ng Hari.

Upang ilarawan ito ay mangangailangan ng higit pa sa pagwiwisik o pagbuhos. Mangangailangan
ito ng buong paglulubog.
Upang bigyan tayo ng tumpak na larawan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na
mag-uli, kinailangan ni Jesus na pumunta sa tubig at lumabas sa tubig.

Nang si Jesus ay umahon mula sa tubig, ang Banal na Espiritu ay bumaba kay Jesus "tulad ng isang
kalapati" na mga ilaw sa isang dumapo.

Ang kalapati ay ang diwa ng Banal na Espiritu – maamo, maamo, inosente, mapagpakumbaba:
naglalarawan ng ministeryo ni Jesus sa lupa.

Ang kalapati ay isa ring sakripisyo para sa mga karaniwang tao.
Lucas 4:18 – Sinabi ni Jesus na nasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon upang “ipangaral sa mga
dukha, pagalingin ang mga bagbag ang puso, palayain ang mga bihag, buksan ang mga mata ng
mga bulag, at bigyan ng kalayaan ang mga binihag ng kasalanan. ”

Sa loob ng tatlong taon, ang pangunahing ministeryo ni Jesus ay sa mga dukha at
nangangailangan – ang mga taong alam na kailangan nila ng Tagapagligtas at handang maniwala
sa Kanya.
Sa Kanyang pagka-Diyos , hindi kailangan ni Hesus na pahiran ng Banal na Espiritu, sapagkat
Siya ay kaisa na ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo.

Sa Kanyang pagiging tao , kakailanganin ni Jesus ang lakas ng Banal na Espiritu upang
maisakatuparan ang Kanyang misyon, upang mamuhay ang Kanyang buhay bilang isang
paglalarawan ng kung ano ang Diyos, at upang ibigay ang Kanyang buhay bilang isang
pampalubag-loob para sa mga Siya ay dumating upang iligtas.
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Sa Kanyang inagurasyon, si Hesus ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang
patunayan ang Kanyang sarili bilang ating ipinadala ng Diyos na Tagapagligtas.

Sa sandali ng ating kaligtasan, ang mga mananampalataya ay naninirahan at binigyan ng
kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang lumakad sa masamang mundong ito at hindi
maapektuhan ng kasalanan nito. Galacia 5:16-24

3. Ang Saksi ng Ama – Mateo 3:17 – “At narito, ang isang tinig na
mula sa langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na
siya kong lubos na kinalulugdan.”
   Nang ang Diyos ay nangangailangan ng isang hain para sa kasalanan, ito ay dapat na perpekto,
walang batik o dungis.

Ang tinig ng Diyos mula sa langit ay upang aprubahan ang Kanyang Anak bilang Kataas-taasang
Sakripisyo para sa kasalanan ng tao.

Ang tinig ng Diyos mula sa langit ay nagsasabi na tatanggapin Niya ang kamatayan ni Hesus
bilang perpektong sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga taong titigil sa pagsisikap na makamit
ang kanilang kaligtasan sa anumang paraan, at maniniwala kay Jesus bilang kanilang
Tagapagligtas at Panginoon. paano?
Sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng pananampalataya sa ebanghelyo, na
pinatutunayan ng kanilang kahandaang magpabinyag sa tubig, pagkilala sa Kanyang kamatayan,
paglilibing at pagkabuhay na mag-uli, at pagpapahiwatig ng kanilang kahandaang mamatay sa
kanilang sarili upang mabuhay ni Kristo ang Kanyang buhay sa pamamagitan nila. Iyan ang
esensya ng tunay na Kristiyanismo.

Sa Roma 12:1-2 , sinabi ni Apostol Pablo, ang gayong pagkilos ay “ating makatuwirang
paglilingkod sa pagsamba.”

Kapag nakita natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, sa pamamagitan ni Kristo, na hindi
natin nagawa para sa ating sarili, makikita natin na ang “pagkamatay sa sarili” ay ang pinakamaliit
na magagawa natin upang ipakita ang ating pasasalamat sa Kanya at ang ating pananampalataya
sa Kanya.
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