
Pagbasa sa Lumang Tipan: Daniel 12:1-13 – Pagbasa sa Bagong Tipan: Roma 10:1-5

Masdan ang Hari
 “Ang Pangangaral ng Kaharian”

 Mateo 4:17-25
Sa unang tatlong kabanata ng kanyang ebanghelyo, binalangkas ni Mateo ang kamahalan ni
Hesus , kabilang ang Kanyang maharlikang angkan, ang Kanyang mahimalang pagsilang, ang
pagpupugay na ibinigay sa Kanya ng mga Magi, ang paraan kung paano siya inihayag ni Juan
Bautista, pinahiran ng Banal na Espiritu at pinagtibay ng tinig ng Diyos Ama, at lahat ng ito bilang
katuparan ng maraming hula sa Lumang Tipan tungkol sa Mesiyas.
Sa simula ng ikaapat na kabanata, binalangkas ni Mateo ang ministeryo ni Jesus , kabilang ang
pagpapalit ng tubig sa alak, pagpapagaling sa anak ng Maharlika, pagtitiyak sa babae sa balon
ng kapatawaran ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, kung ipagtatapat niya Siya bilang kanyang
Tagapagligtas at Panginoon .

Ipinakita sa atin ni Mateo kung paano ginamit ng Diyos ang tugon ng mga tao sa Kanyang
ministeryo upang gabayan Siya sa Capernaum , ang lungsod na sinabi ni propeta Isaias na
lilitaw ang Mesiyas bilang isang liwanag sa gitna ng kadiliman.

https://biblia.com/bible/nkjv/Dan%2012.1-13
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2010.1-5
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%204.17-25


Sa Mateo 4:17-25 , lumipat si Mateo mula sa kamahalan at ministeryo ni Jesus tungo sa mensahe
ni Jesus.

1. Pagpapahayag ni Jesus ng Kaharian – Vs. 17 – “Mula noon ay
nagsimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Magsisi kayo,
sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.”
Bakit tinawag ni Jesus ang mga tao na “magsisi!”

“Mula sa panahong iyon” – natapos na ang Lumang Tipan; nagsisimula na ang Bagong Tipan; Si
Jesus ay ipinadala sa mundo upang ipahayag ang huling mensahe ng pagtubos ng Diyos sa
mundo.

Hebreo 1:1-2 – Ang Diyos ay nakipag-usap sa mga tao sa Lumang Tipan sa
pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan, ngunit ang huling salita ng Diyos sa
sangkatauhan ay ang Kanyang Anak, si Jesus.

"Magsisi" - upang magkaroon ng pagbabago ng puso at pagbabago ng isip tungkol sa Diyos na
nagreresulta sa pagbabago ng buhay. Ang “kasalanan” ay hindi lamang ang mga gawa ng
kasamaan na ginagawa ng tao, ngunit ito ay ang hindi paniniwala ng tao sa plano ng Diyos para
sa mundo at layunin ng tao para sa buhay sa mundong nilikha ng Diyos.
“Kaharian ng Langit” – ang pinakamataas na awtoridad at kapangyarihan ng Diyos sa mundo at
sa buong sangkatauhan. Bagama't ang kaharian ng Diyos ay wala sa lupa sa panahong ito, ito
ay inihayag sa pamamagitan ng mga tumanggap sa Kanya bilang "pinuno" ng kanilang mga
puso.

Ipinangaral ni Jesus ang Kaharian ng Langit:

May katiyakan – tinawag Niya sila upang baguhin ang kanilang pananaw sa Diyos at
ang kanilang layunin sa buhay – na hanapin muna ang Kanyang Kaharian at Kanyang
katuwiran at pahintulutan Siya na mamahala sa kanilang buhay.
Nang may pagmamadali – Siya ang huling salita ng Diyos – Ang Kanyang pagdating ay
nagsimula sa kaharian ng Diyos, ngunit nagsimula rin ito sa pagbibilang sa araw na
Siya ay muling darating at itatag ang Kanyang kaharian sa lupa.

Sa gravity – Alam Niya na ang mga tumanggi sa Kanyang paanyaya ay mananatili sa
kaharian ng kadiliman, kung saan walang matatakasan at walang katapusan.

2. Pagpapalawak ni Hesus sa Kaharian – Vs. 18-22 – “Sumunod
kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga
tao.” 
 Nagbigay si Jesus ng limang “pagtawag” sa Kanyang mga disipulo sa bawat tawag ay
nangangailangan ng mas malalim na antas ng pangako:

Nagkaroon ng tawag ng: Binabalangkas ang aming tawag sa:

Kaligtasan – Juan 1:36ff – Sinabi sa kanila ni Juan Kaligtasan - upang maipanganak muli sa
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Bautista na huwag nang sumunod sa kanya, kundi
sumunod kay Jesus, at sa paggawa nito, “inakay”
niya sila kay Jesus.

pamamagitan ng Banal na Espiritu - nagbibigay sa
atin ng bagong buhay at isang bagong layunin para
sa buhay.

 

  Discipleship – Mateo 4 – Tinawag sila ni Jesus
na “sumunod sa Kanya” – upang matuto mula sa
Kanya – upang makuha ang Kanyang puso para sa
isang nawawalang mundo.

Pagpapabanal – isa-sa-isang pagkadisipulo – pag-
aaral kung ano ang ibig sabihin ng maligtas.

 

Pangako – Lucas 5 – Hinamon sila ni Hesus na
huminto sa pangingisda ng “isda” – upang wakasan
ang kanilang makamundong karera at sumama sa
Kanya sa “pangingisda” para sa mga tao.

Dedikasyon – pagtalikod sa lahat at pagsunod kay
Kristo upang isulong ang Kanyang Kaharian.

 

Pagka-Apostol – Marcos 3:14 – Tinawag sila ni
Jesus sa Kanyang sarili at pagkatapos ay hinirang
sila na humayo at ipangaral ang ebanghelyo na
may parehong kapangyarihang taglay Niya.

Paghihiwalay - oras na nag-iisa sa Diyos sa
"ilang" - lubos na nakikilala Siya; natututong
magtiwala sa Kanya nang lubusan.

 

Pagpapahayag - Mateo 10:1-5 - Tinawag sila ni
Jesus sa Kanyang sarili at binigyan sila ng
kapangyarihan upang maging halimbawa kung ano
ang magiging buhay sa Kaharian ng Langit - upang
palayasin ang mga demonyo at pagalingin ang
lahat ng uri ng sakit.

Multiplikasyon – pagpunta sa kung saan tayo
ipinadala ng Diyos at ginagawa kung ano ang
inilalaan at binibigyang kapangyarihan ng Diyos na
gawin upang anyayahan ang mga tao na pumasok
sa Kanyang kaharian.

 

3. Pagpapakita ni Jesus ng Kaharian – Vs. 23-25   – “At nilibot ni
Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa kanilang mga
sinagoga, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian,
at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng uri
ng karamdaman sa mga tao.”
Gumamit si Mateo ng tatlong salita upang ilarawan ang dalawang dimensyon ng mga kredensyal ng
Mesiyas ni Jesus.

Kanyang Salita -

Pagtuturo – pagpapaliwanag ng Banal na Kasulatan sa mga nagtitipon sa sinagoga; na
nagpapakita kung paano Niya tinupad ang mga uri at propesiya ng Mesiyas.
Pangangaral – pagpapahayag ng Kasulatan sa mga taong makikinig sa
Kanya; ipinapakita sa kanila kung paano sila makapapasok sa Kaharian ng Diyos.

Gawa niya -
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Pagpapagaling – pagpapatunay ng Kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pag-alis
ng “sumpa” ng kasalanan; pagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman at
karamdaman; hindi lamang para sa kapakanan ng mga pinagaling – sapagkat silang
lahat ay namatay, ngunit upang patunayan na Siya ang Mesiyas, na may
kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.

Nasaan ka sa iyong personal, espirituwal na paglago?

Naipanganak ka na ba? Alam mo ba, sa kabila ng anumang anino ng pagdududa, na ikaw ay
tunay na naligtas?
Nadisciple ka na ba? Alam mo ba kung ano ang iyong pinaniniwalaan, bakit mo ito
pinaniniwalaan, at kung paano ito isabuhay?

Inialay mo ba ang iyong buhay kay Hesus? Alam mo bang hindi ka sa iyo; na ikaw ay sa Diyos,
sapagkat ikaw ay binili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo?

Nakapunta ka na ba sa ilang kasama ang Diyos? Mayroon ka bang personal, matalik na relasyon
at pakikisama sa Kanya na nagtitiyak sa iyo ng Kanyang pagmamahal sa iyo, nang personal?
Ginagamit ka ba ng Diyos para ilapit ang iba sa Kanyang kaharian? Sino ang mapapasa
Kaharian ng Diyos dahil inanyayahan mo sila at ipinakita sa kanila ang daan?


