
Pagbasa sa Lumang Tipan: Awit 1:1-6 – Pagbasa sa Bagong
Tipan: Galacia 5:16-26

Masdan ang Hari
 “Buhay sa Kaharian ng Diyos”

 Mateo 5:1-2
   Ang Sermon sa Bundok ay ang pinakadakilang sermon na ipinangaral ng pinakadakilang
Mangangaral na nabuhay kailanman.

Mahalaga ito sa ating pag-unawa sa Pananampalataya ng Kristiyano at mahalaga sa ating pag-
unawa sa buhay Kristiyano, at samakatuwid, dapat nating tingnan ito sa pamamagitan ng
dalawang tema:

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%201.1-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Gal%205.16-26
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%205.1-2


Ang walang hanggang plano ng Diyos sa mga kapanahunan ay tumawag ng isang bayan para
sa Kanyang sarili, at sa Kanyang sarili; mga tao ng bawat wika, tribo at bansa, at bawat
henerasyon, at hayaan silang manirahan at tamasahin ang Kanyang kaharian magpakailanman.

Ang pinakalayunin ng Diyos para sa Kanyang mga tao ay at ang kanilang walang hanggang
kaligayahan – ang makita ang buhay na ito mula sa Kanyang pananaw.
Ang Sermon sa Bundok ay hindi isang hagdan ng mabubuting gawa na dapat umakyat upang
makapasok sa langit o ang kalidad ng buhay na dapat makamit upang maging katanggap-
tanggap sa Diyos.

Ang Sermon sa Bundok ay naglalarawan sa uri ng buhay na dinisenyo ng Diyos at ninanais na
matamasa ng Kanyang mga tao - ang uri ng buhay na tatahakin ng Kanyang mga tao sa
Kanyang kaharian at ang uri ng buhay na gusto Niyang mabuhay ng Kanyang mga tao habang
nasa lupa.
Inilalarawan ng Sermon sa Bundok ang uri ng buhay na posible lamang sa mga tumanggap kay
Jesus bilang kanilang Tagapagligtas at sumuko sa Kanya bilang kanilang Panginoon.

1. Ang Biblikal na Konteksto ng Sermon sa Bundok – kung saan
ang sermon ay akma sa timeline ng banal na paghahayag ng
Diyos.

Ang Lumang Tipan ay nagtapos sa isang sumpa – pagkatapos ng 4,000 taon ng paghahayag ng
Diyos sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at pamamaraan, ang
sangkatauhan ay nahiwalay pa rin sa Diyos dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya.

Ang Bagong Tipan ay nagsisimula sa isang pagpapala - sa Kanyang unang opisyal na sermon,
binigyang-diin ni Hesus ang salitang "pagpapala"; siyam na beses upang ipahiwatig ang uri ng
buhay na naparito Niya upang ibigay sa mga maniniwala sa Kanya.
Ang ibig sabihin ng "Pinagpala" ay "masaya" - hindi ang panlabas na kagalakan batay sa
temporal na mga pangyayari, ngunit ang panloob na kagalakan na nagmumula sa pag-alam sa
tunay na kahulugan/layunin ng buhay.

Ang “Pinagpala” ay naglalarawan sa katangian ng Diyos Ama at Diyos Anak. Kapag ang isang
tao ay ipinanganak na muli, sila ay nagiging “kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos,” na
nagbibigay sa kanila ng potensyal na magtamasa ng parehong antas ng kaligayahan at
kasiyahan na alam ng Diyos Ama at Diyos Anak – ang “Kaharian ng Diyos na nasa loob. tayo.”

Ito ay isang “tungkol sa pagbabago” sa mensahe ng Diyos gayundin sa Kanyang mga
pamamaraan ng pagtubos; ang Batas na Kanyang ipinahayag sa Mt. Sinai ay tinutupad ng
Kanyang Pag-ibig na ipahahayag sa Mt. Kalbaryo, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.
Ang Lumang Tipan ay nagtatapos sa kabiguan ng matandang hari - ang unang Adan - na nawala
ang kanyang kapangyarihan sa mundo dahil sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos.

Ang Bagong Tipan ay nagsisimula sa pagpapala ng Bagong Hari - si Hesus - ang Ikalawang
Adan - na nagkamit ng kapangyarihan sa langit at lupa sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod
sa Diyos.
Ang unang Adan ay nahulog mula sa biyaya at iniwan ang mundo sa isang sumpa - ang
Pangalawang Adan ay nagpahayag ng biyaya ng Diyos at isang araw ay aalisin ang sumpa.

Ang unang Adan ay sinubukan sa isang magandang hardin at nabigo - ang Pangalawang Adan
ay nasubok sa isang tigang na ilang at nagtagumpay.

Dahil nabigo ang unang Adan, ang magnanakaw ay itinapon sa labas ng hardin - dahil
nagtagumpay ang Ikalawang Adan, ang magnanakaw ay kasama ni Kristo sa Paraiso.



Ang Lumang Tipan ay nagtatapos sa isang sumpa - ang Bagong Tipan ay nagtatapos sa "wala
nang sumpa'.

Ang Lumang Tipan ay nagtatapos sa paghihirap – ang Bagong Tipan ay nagbubukas at
nagtatapos sa biyaya.

“Huwag nang hayaang lumaki pa ang mga kasalanan at kalungkutan, o
ang mga tinik ay tumama sa lupa. Siya ay dumarating upang dumaloy

ang Kanyang mga pagpapala; hangga't ang sumpa ay natagpuan!"

2. The Political Context of th e Sermon on the Mount – kung
paano inilantad ng sermon ang pagkukunwari ng mga pinunong
pulitikal.

Ang mga Hudyo ay naghahanap ng isang politikal na hari, tulad ni David, na wawasakin ang mga
hukbong Romano at ibabalik ang Israel sa dating kaluwalhatian nito.

Si Jesus ay hindi naparito upang maging ganoong uri ng isang hari - sinabi Niya na ang Kanyang
kaharian ay "hindi sa mundong ito."

Ang lahat ng simulaing tinukoy ni Jesus sa Sermon sa Bundok ay ganap na salungat sa ating
mga ideya ng tao tungkol sa ating kasalukuyang pamahalaan at sa darating na Kaharian ng
Diyos.

3. Ang Relihiyosong Konteksto ng Sermon sa Bundok - kung
paano inilantad ng sermon ang pagkukunwari ng mga pinuno ng
Relihiyosong Hudyo.

Nang simulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa lupa, hinarap Niya ang mga huwad na
relihiyon ng mga Hentil at ang nabigong relihiyon ng mga Judio.

Mayroong apat na grupo sa Relihiyong Hudyo:

Ang mga Pariseo – ang mga legalista

Ang mga Saduceo – ang mga liberal
Ang Essenes – ang mga separatista

Ang mga Zealots – ang mga aktibista

Sa Mateo 5:20 , sinabi ni Jesus, “Kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa mga eskriba at mga
Pariseo, hindi kayo kailanman makapapasok sa Kaharian ng Diyos.”

Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa relihiyon dahil lahat sila ay limitado sa
pagpapatupad ng kanilang sariling hanay ng mga panlabas na alituntunin.

Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa isang personal na kaugnayan sa Diyos sa
pamamagitan ni Jesu-Kristo, dahil Siya lamang ang makakapagpabago sa puso ng isang tao.

Mga dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang Sermon sa Bundok:

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%205.20


Ang Sermon sa Bundok ay nagpapakita sa atin ng ganap na pangangailangan ng pagiging
ipinanganak na muli - ito ang tanging paraan upang matanggap ang "mga pagpapala" ng Diyos.

Malinaw na itinuturo ng Sermon sa Bundok ang Persona ni Jesu-Kristo - ito ang buong
paghahayag ng Kanyang puso.
Ang Sermon sa Bundok ay nagpapakita sa atin ng tanging paraan tungo sa tunay na
kaligayahan – sa maraming paraan, Siya ang unang nakamit ito.

Ang Sermon sa Bundok ay nagbibigay sa atin ng susi sa mabisang pag-eebanghelyo - kung ang
mga Kristiyano ay tunay na namumuhay nito, ang naliligaw na mundo ay magnanais nito at
nagtatanong sa atin kung paano ito makukuha.
Ang Sermon sa Bundok ay nagpapakita sa atin kung paano natin mapapasaya ang Diyos –
 ipinapakita nito sa atin kung paano mamuhay ang ating buhay upang patunayan sa atin, at sa
iba kung paano tayo binago ng Kanyang pagmamahal.


