
Pagbasa sa Lumang Tipan: Isaias 60:1-5 – Pagbasa sa
Bagong Tipan: Juan 12:31-50 

Masdan ang Hari
 “Ang Pagpapahayag ng Kaharian”

 Mateo 4:12-17
   Sa mga kabanata 1-3, binanggit ni Mateo ang mga pangyayari at mga isyu
kaugnay ng pagdating ng Hari:

Ang Kanyang maharlikang talaangkanan, ang Kanyang mahimalang paglilihi,
ang Kanyang pagpupugay sa pamamagitan ng mga Mago, ang paraan na Siya
ay ipinahayag ni Juan Bautista, at ang paraan ng Kanyang pagpapahid ng Banal
na Espiritu at kinumpirma ng Diyos Ama sa Kanyang binyag.

Sa kabanata 4, binanggit ni Mateo ang mga pangyayari at isyu na may kaugnayan
sa aktibidad ng Hari:

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2060.1-5
https://biblia.com/bible/nkjv/John%2012.31-50
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%204.12-17


Ang Kanyang pagpapahayag sa sarili bilang ang ipinadala ng Diyos na
Tagapagligtas, ang Kanyang paglipat mula kay Juan Bautista, ang Kanyang
unang ministeryo upang ihayag ang mga puso ng tao, ang Kanyang sadyang
pagtanggi sa relihiyon ng Hudaismo, ang Kanyang sinadyang pagpapatunay sa
mga nakakaalam na sila ay makasalanan na nangangailangan ng isang
Tagapagligtas , at ang Kanyang makahulang pagpili ng partikular na lungsod
upang patunayan ang Kanyang sarili bilang ang ipinadala ng Diyos na Hari.

LUMAKAT KUNG SAAN LUMALAKAD SI JESUS!





Ayon sa mga mananaliksik sa Bibliya, lumakad si Jesus ng 21,525 milya sa loob
ng Kanyang 33 taon sa lupa, kabilang ang 400 milya mula sa Ehipto hanggang
Nazareth, 18,000 milya mula Nazareth hanggang Jerusalem at pabalik, at 3,125
milya sa panahon ng Kanyang tatlong taon ng ministeryo. Ang pinakamahabang
milya ay sa pamamagitan ng lungsod ng Jerusalem hanggang sa Kalbaryo at sa
krus.



MGA PANGYAYARI NA NASAKPAN SA EBANGHELYO
NI JOHN PERO HINDI SA EBANGHELYO NI MATEO.
Juan 1:19-51 – Hayagan na ipinahayag ni Juan si Jesus bilang Mesiyas –
ang 'Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan", at hinimok niya
ang dalawa sa kanyang mga alagad na iwan siya at sumunod kay
Jesus. Nagdagdag si Jesus ng tatlo pang alagad.
Juan 2:1-25 – Ginawa ni Jesus ang unang himala sa Cana, na ginawang alak
ang tubig. Gumawa Siya ng latigo at pinalayas ang mga nagpapalit ng salapi sa
templo, na itinatag ang Kanyang sarili bilang Mesiyas, ang Tagapagligtas na
ipinadala mula sa Diyos, at pinukaw ang poot ng mga Pariseo at Saduceo laban
sa Kanya.
Juan 3:1-36 – Nagpatotoo si Jesus kay Nicodemo, na walang nakikitang
epekto. Bumalik siya sa paggawa kasama ni Juan Bautista hanggang sa
dumating ang panahon ng pagbabago.
Juan 4:1-54 – Sa daan patungo sa Galilea, sinadyang dumaan si Jesus sa
Samaria at nagpatotoo sa kalahating lahi, nangangalunya na babae sa balon, at
ang kanyang pagbabalik-loob ay nagdulot ng unang naitalang muling
pagbabangon. Pinagaling Niya ang anak ng Maharlika, pinatunayan na Siya ay
may kapangyarihan ng buhay at kamatayan.
Sa pagsasagawa ng mga sadyang pagkilos na ito , inihayag ni Jesus ang mga
puso ng lahat ng tao patungo sa ipinadala ng Diyos na Tagapagligtas:

https://biblia.com/bible/nkjv/John%201.19-51
https://biblia.com/bible/nkjv/John%202.1-25
https://biblia.com/bible/nkjv/John%203.1-36
https://biblia.com/bible/nkjv/John%204.1-54


Naakit Niya ang mga karaniwang tao sa Kanyang walang pasubaling
pagmamahal sa mga taong nasasaktan -
Itinakwil Niya ang mga relihiyonista sa Kanyang matuwid na galit sa
kanilang relihiyon -
Pinagalitan niya ang mga mapagmataas na Hudyo sa pamamagitan ng
pagpunta sa Samaria at pakikipag-usap sa isang babaeng may halong
lahi -
Pinalubha Niya ang mga Romano ng mga pulutong na dumating upang
makinig sa Kanyang pangangaral at pagalingin ang kanilang mga
katawan -

Sa pagsasagawa ng mga sadyang pagkilos na ito, inihayag ni Jesus ang
pagkapoot ng mga tao sa Jerusalem sa Kanya.
Ginamit ng Diyos ang pagkamuhi ng mga tao laban kay Jesus para iwan Siya sa
Judea at pumunta sa Galilea para simulan ang Kanyang ministeryo, tinupad ang
propesiya ng Isaias 9 at pinagtibay Siya bilang ang Ipinangakong Hari.

1. Si Jesus ay ang Tamang Tao - Vs. 12 – “ Nang
marinig ni Jesus na si Juan (Bautista) ay inihagis sa
bilangguan, siya ay umalis sa Galilea.”
Kahit na si Jesus ay Diyos ng mismong Diyos, Siya ay palaging sensitibo sa
talaorasan ng Ama at inayos ang Kanyang ministeryo upang gumana sa loob nito.

Nang marinig ni Jesus na si Juan ay nakakulong, alam Niya na ang oras ng
paglipat ay dumating na.
Nakulong si Juan dahil naglakas-loob siyang sawayin si Herodes Antipas sa
pang-aakit sa asawa ng sariling kapatid, na pinilit itong hiwalayan ang kanyang
kapatid at pakasalan Siya.
Inakala ng mga kumitil sa buhay ni John na pinapatahimik nila ang boses ng
isang lalaki na matapang na harapin sila sa kanilang kasalanan.
Ngunit ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng divine timetable ng Diyos, na
nagbibigay kay Jesus ng hudyat upang simulan ang Kanyang ministeryo sa lupa,
na may mas malaking megaphone upang tawagan ang lahat ng tao sa pagsisisi.

2. Si Hesus ay nasa Tamang Lugar – Vs. 13–16 –
“ Paglabas ng Nazareth, siya ay nanirahan sa
Capernaum, na nasa baybayin ng dagat, sa mga
hangganan ng Zebulon at Nephtali.”



   Ang unang lugar na pinuntahan ni Jesus nang Siya ay bumalik sa Galilea ay sa
sinagoga sa kanyang bayan sa Nazareth.

Matapos basahin ang propesiya ni Isaias, na naglalarawan sa ministeryo ng
Mesiyas, ipinahayag ni Jesus ang Kanyang sarili bilang ang Mesiyas na kanilang
ipinagdarasal.
Ang mga tao ay tumindig laban sa Kanya, at kung hindi Niya ginamit ang
Kanyang banal na kapangyarihan upang makatakas, papatayin sana nila Siya.
Sinabi ni Hesus, "Ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling
bayan."

Ngunit ginamit ng Diyos ang “pagtanggi” na ito upang iwan si Jesus sa Nazareth
at pumunta sa Capernaum upang itatag ang Kanyang ministeryo, na tinutupad
ang propesiya ng Isaias 9 at pinagtibay Siya bilang ang Ipinangakong Hari.

Bakit ang Capernaum ng Galilea:

Ito ay estratehikong kinalalagyan – lahat ng malalaking daan ng sinaunang
daigdig ay dumaan sa Galilea at tumawid sa Capernaum – ang ebanghelyo ay
maririnig at dinadala sa ibang mga lupain ng mga mangangalakal at
manggagawa.
Magkakaiba ang populasyon nito - dahil sa mga digmaan at repopulation,
kabilang sa Capernaum ang mga tao ng iba't ibang lahi at kultura - mas bukas
sila sa mga bagong ideya at konsepto ng buhay. Tinantya ni Josephus na ang
populasyon noong araw na iyon ay lumampas sa 3-milyon.
Ito ay pinili nang propeta - dahil ang mga tribo ni Aser, Zebulon, at Nephtali ay
hindi nag-alis ng mga Canaanita gaya ng iniutos ng Diyos, nawala ang mga
Israelita sa kanilang dalisay na konsepto ng Diyos at nagsimulang sumamba sa
mga huwad na diyos.
2 Hari 17:18 – Inalis ng Diyos ang Kanyang pabor at pinahintulutan silang
magdusa sa mga kahihinatnan ng kasalanan.
Isaias 8:22 – Ang paghatol ng Diyos ay nasa abot-tanaw: pagkabalisa,
kadiliman, karimlan, at dalamhati.
Isaiah 9 – Sinabi ng Diyos na darating ang araw na ang mga “lumakad sa
kadiliman ay makakakita ng dakilang liwanag”!

Ang “LIWING” na iyon ay dumating pagkalipas ng 750 taon nang isilang at ang
ministeryo ni Jesu-Kristo.

3. Si Jesus ay may Tamang Pagpapahayag - Vs. 17 –
“ Mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus, at

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Kings%2017.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%208.22


magsabi, 'Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang
Kaharian ng langit.'”

Walang kalabuan - si Hesus ay nangaral nang may katiyakan.

Walang pandaraya – nangaral si Jesus nang may awtoridad.
Walang panlilinlang – si Hesus ay nangaral nang may pananalig.

Ang Kanyang pagpapahayag ay kapareho ni Juan Bautista', ang mga Apostol na
sina Pedro at Pablo: “Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang Kaharian ng
Langit.” Baguhin ang iyong puso patungo sa Diyos!
Kapag ang "liwanag" ng katotohanan ng Diyos ay nagpahayag ng "kadiliman" ng
ating kasalanan, ang susunod na bagay na gagawin natin ay naghahayag ng
ating tunay na puso para sa Diyos. Nakita mo na ba ang liwanag?


