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Masdan ang Hari
 “Ipinahayag ng Hari”

 Mateo 3:1-6
   Ang 39 na mga aklat ng Lumang Tipan ay maaaring buod sa dalawang talatang "katapusan ng
aklat".

Genesis 1:1 – Nilikha ng Diyos ang perpektong tahanan para sa tao at nagpasimula ng personal
na relasyon sa kanya.

Malakias 4:6 – nabubuhay pa rin ang tao sa masakit na paghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos.

https://biblia.com/bible/nkjv/Mal%203.1-3
https://biblia.com/bible/nkjv/Malachi%204.5-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.5-25
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.57-80
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%203.1-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Mal%204.6


Mahigit 4000 taon ng kasaysayan ng tao; mahigit 70 henerasyon ng mga tao, na nakasaksi ng
pinakadakilang mga himala ng Diyos at nakaranas ng pinakamatinding pagkastigo mula sa
Diyos, ngunit wala sa mga ito ang nagbago ng kanilang puso sa Diyos. Bakit?

“Ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng bagay at lubhang masama. Sino ang makakaalam
nito?" Jeremias 17:9

Kung ano ang pinapayagan ng isang henerasyon sa
katamtaman, ang susunod na henerasyon ay nagdadahilan ng
labis, at ang ikatlong henerasyon ay nagpatibay bilang isang

bago, ngunit mas mababang pamantayan.
Ang Malakias 4:5-6 ang huling salita mula sa Diyos sa loob ng 400 taon. Walang mga propeta,
walang anghel na mensahero, at walang mga gawa ng pagkastigo o mahimalang pagpapala mula
sa Diyos.

Sa loob ng 400 tahimik na taon na iyon, inihanda ng Diyos ang daigdig na yugto para sa unang
pagdating ni Jesus bilang Mesiyas, ang Tagapagligtas, upang tubusin ang mga tao ng Diyos
mula sa kanilang mga kasalanan.

“Sa kaganapan ng panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, na ipinanganak ng isang
babae; ipinanganak sa ilalim ng batas, upang matubos Niya ang nasa ilalim ng
batas.” — Galacia 4:4
Sa nakalipas na 2000 taon , inihanda ng Diyos ang daigdig na yugto para sa ikalawang
pagdating ni Hesus bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon.

“Pagkaraka-raka pagkatapos ng kapighatian… kung magkagayo’y makikita ang Anak ng tao na
dumarating na nasa mga alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.” — Mateo
24:29-30

Ang layunin ni Mateo sa pagsulat ng kanyang ebanghelyo ay upang patunayan na si Hesus ay ang
Hari na balang araw ay mamamahala sa mundo.

Kabanata 1 – Napatunayang si Jesus ang Hari sa bisa ng Kanyang mahimalang pagsilang.
Kabanata 2 – Napatunayang si Hesus ang Hari sa bisa ng pag-uugali ng mga Mago na
sumamba sa Kanya at kay Haring Herodes na may takot sa Kanya.

Kabanata 3 – Napatunayang si Jesus ang Hari sa bisa ng paraan ng pag-anunsyo ni Juan
Bautista sa Kanyang pagdating – Binigyan si Jesus ng parehong “tagapagbalita” na nararapat sa
isang hari.
Si Juan ang opisyal na “tagapagbalita,” pinasinayaan ang makalupang ministeryo ni Jesu-Kristo,
at pinayuhan ang mga tao na ihanda ang kanilang mga puso para sa pagdating ng Hari.

1. Kanyang Espirituwal na Pamana – Mateo 3:1-4 – “Nang mga
araw na iyon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa
ilang ng Judea.”

Ang pangalang “Juan” ay nangangahulugang “Si Jehova ay Mapagpala.”

Ang titulong “Bautista” ay dahil sa kanyang ginawa; Binyagan ni Juan ang mga nagnanais na
magsisi sa kanilang mga kasalanan at ihanda ang kanilang mga puso para sa pagdating ng Hari.
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Ang ama ni Juan ay si Zacarias, isang pari na naglilingkod sa Templo sa Jerusalem, at ang
kanyang ina ay si Elizabeth, isang matandang babae na hindi makapagbuntis.

Anim na buwan bago niya sinabi kay Maria na isisilang niya si Jesus, sinabi ng anghel na si
Gabriel kay Zacarias na si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki, na tatawagin nilang Juan,
at na siya ay magiging isa sa mga pinakadakilang tao ng Diyos.
Dahil nag-alinlangan si Zacarias kay Gabriel, pinatahimik siya ng Diyos hanggang sa isilang ni
Elizabeth ang kanilang anak.

Sa sandali ng kapanganakan ni Juan, kinilala siya nina Zacarias at Elizabeth bilang isang regalo
mula sa Diyos, at inialay nila siya pabalik sa Diyos para sa Kanyang paggamit at Kanyang
kaluwalhatian.
Sa edad na 14, kinuha ni John ang Nazarite Vow upang umiwas sa mga inuming nakalalasing,
upang hayaang tumubo ang kanyang buhok, at iwasang hawakan ang mga patay. (Samson at
Samuel)

Sa edad na 16, pinagtibay ni Juan ang pamumuhay ni Elias, na nakasuot ng balabal na balahibo
ng kamelyo na itinaas ng isang sinturong katad, at naninirahan sa lupain.

Matapos mamatay ang kanyang ama at ina, determinado si John na manirahan sa disyerto,
busog sa kanyang sarili sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan, upang bumuo ng isang "Kaisipang
Kaharian"!
Nakumbinsi si John na nabubuhay siya sa araw kung kailan magiging totoo ang Kaharian ng
Diyos.

Alam ni Juan na ipinaglihi siya ng Diyos, ipinanganak siya, sinanay siya, at nilagyan siya para sa
isang espesyal na paglilingkod, at alam niyang dumating na ang oras para tawagin niya ang mga
tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at ihanda ang kanilang puso para sa pagdating ng
Kaharian. ng Diyos.

2. Kanyang Iisang Ministeryo – Mateo 3:1-5 – Verse 2: “Magsisi
kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.”

Ang Bethabara, na ang ibig sabihin ay “bahay ng tawiran,” ay kung saan nagsimulang mangaral
si Juan at si Jesus ay dumating upang mabautismuhan.
Naniniwala ang mga mananalaysay na mahigit sa isang milyong tao ang naglakbay ng 30-milya
patungo sa ilang na lugar upang marinig ang mukhang ligaw na lalaking ito na nangangaral ng
isang napakasimple, dalawang puntong sermon:

Magsisi - darating ang Hari!

Ang pagsisisi ay ang pagkilos ng pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagbabalik-loob sa
Tagapagligtas.

Ang pagsisisi ay hindi dapat NATING gawin para maligtas.
Ang pagsisisi ay gawain ng Diyos sa ating buhay bilang katibayan na tayo ay naligtas.

Ang nag-udyok sa libu-libong tao sa disyerto upang marinig ang pangangaral ni Juan Bautista ay
ang kanilang pagnanais na mapatawad sa kanilang mga kasalanan at maging handa sa
pagdating ng Hari.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%203.1-5


3. Kanyang Sagradong Alaala – Mateo 11:11 – “Sa mga
ipinanganak ng mga babae ay wala pang bumangon na dakila
kay Juan Bautista.”

Si Juan Bautista ay isang natatanging bata, ipinanganak ng isang mahimalang paglilihi, napuno
ng Banal na Espiritu bago siya umalis sa sinapupunan ng kanyang ina, at inialay ng kanyang
mga magulang sa Diyos.

Ninais niyang manirahan sa disyerto upang maiwasan ang kasalanan sa lungsod at malubog sa
pag-aaral ng Kasulatan.
Ang nagpadakila kay Juan Bautista ay ang kanyang pagpayag na ipagsapalaran ang kanyang
sariling buhay upang ipahayag ang isang mensahe mula sa Diyos na lubos na naiiba sa
ipinangangaral noong araw na iyon; upang tawagan ang mga tao na magsisi sa kanilang mga
kasalanan at ihanda ang kanilang puso para sa pagdating ng Hari.

Ang mga tumanggap ng mensahe ni Juan ay ang mga unang tao na sumunod kay Kristo nang
ilunsad Niya ang Kanyang ministeryo sa lupa at kabilang sa mga unang tinawag na “mga
Kristiyano” sa Antioch.
Sa bagay na iyon, ang bawat Kristiyano ay may utang na loob kay Juan Bautista.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2011.11

