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1.

Ang Pagsilang ng Hari
 “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin  

sa silangan ang kaniyang bituin, kaya't naparito kami  
upang siya'y sambahin.” (Mateo 2:2)

(Alam mo ba na ang pangalan ni Jesus sa salitang Hebreo ay Yeshua?  
Ang buong pangalan niya ay Yehoshua, na ibig sabihin ay,  

‘Ang Diyos ang aking Tagapagligtas.) 

Isang gabi sa panahon ng taglamig, habang nakaupo 
si Maria sa harap ng apoy at nagpapainit ng kanyang 
mga paa, nagpakita sa kaniya ang anghel ng Diyos at 
tumayo sa may pintuan. Nagulat si Maria sa anghel 
at pasigaw na sinabi, “Sino ka?” Hindi pa siya 
nakakita ng anghel mula noon! 

“Huwag kang matakot; nalulugod sa iyo ang Diyos,” 
sabi ng anghel, na ang pangalan ay Gabriel. “Ikaw 
ang napili upang magsilang ng isang sanggol na 
lalaki. Tatawagin mo siya sa pangalang Yeshua, at 
siya ang magiging anak ng Kataas-taasan!” 

“Subalit hindi pa ako ikinakasal,” sabi ni Maria, na 
nakatingin pa rin sa anghel. “Papaano ito 
mangyayari?” Tumingin ang anghel kay Maria at 
ngumiti. “Ipapadala ng Panginoon ang kanyang 
Banal na Espiritu upang ikaw ay magdalantao.”



2.

Napakunot noo at napakamot sa ulo si Maria. Hindi 
niya alam kung papaano ito mangyayari. “Naaalala 
mo ang pinsan mong si Elizabeth?” pagpapatuloy ni 
Gabriel. “Alam ng marami na hindi siya maaaring 
magkaanak, ngunit ngayon anim na buwan na 
siyang buntis.” 

Maagang bumangon kinabukasan si Maria at 
nagmamadaling pumunta sa bahay ng kanyang 
mapapangasawang si Jose. “Papaano ko sasabihin 
sa kanya na magkakaroon ako ng anak na hindi siya 
ang ama?” Nag-iisip si Maria habang naglalakad sa 
maalikabok na daan papunta sa bahay ni Jose.  
Napapabuntung-hininga na binuksan niya ang 
pinto. 

“Jose, Jose, nagpakita sa akin ang anghel na si 
Gabriel!” sigaw ni Maria, habang bumababa si Jose 
sa kahoy na hagdan ng kanyang higaan. “Sinabi 
niyang natutuwa sa akin ang Diyos at huwag daw 
akong matakot. Binigyan ako ng Diyos ng anak!” 

Hindi makapaniwala si Jose sa kanyang narinig. 
Nakipagusap ang isang anghel sa kanyang 
mapapangasawa? Magkakaanak na siya? Napalunok 
siya sa kaba at napaupo. “Pero Maria, hindi pa tayo 
mag-asawa,” pabulong na sabi ni Jose. “Papaano ito 
mangyayari?”
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Ang Nazareth ay isang maliit na bayan, at alam ni 
Jose na mabilis kumalat ang balitang tulad nito. 
Ayaw niya na magsasalita ang kanyang mga 
kapitbahay ng hindi maganda tungkol kay Maria. 

Nang gabing iyon, hindi mapakali sa kanyang 
higaan si Jose. Gusto niyang gawin ang tama, ang 
alagaan si Maria, ngunit ang ibig bang sabihin ay 
i lalayo niya ito? “Baka kailangan ko ng 
makipaghiwalay sa kanya, wala nang kasunduan.” 
Ngunit bago mag umaga, isang anghel ng Diyos ang 
nagpakita kay Jose sa kanyang panaginip. “Huwag 
kang matakot na pakasalan si Maria,” sabi ng 
anghel. “Ang bata sa kanyang sinapupunan ay 
ipinaglilihi ng Banal na Espiritu.”  

Nang magising si Jose, ginawa niya ang sinabi ng 
anghel: iniuwi na niya si Maria bilang asawa. Handa 
na siyang sumunod sa plano ng Diyos.
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Hindi nagtagal, ng taon ding iyon, ipinag-utos ni 
Augustus Cesar na magkaroon ng isang senso sa 
Israel. Pinamumunuan ng makapangyarihang 
Imperyo ng Roma ang Judea, at pilit na 
pinapasunod sa kanilang mga batas ang mga 
mamamayang Hebreo.  

Gustong malaman ni Augustus Cesar kung sino ang 
kanyang pinamumunuan at kung sino ang kanyang 
papatawan ng buwis. Marami pa silang kalsadang 
ipapagawa! 

“Lahat ay kailangang bumalik sa kani-kanilang 
lupang sinilangan upang magparehistro,” pag-uutos 
ni Cesar mula sa kanyang palasyo sa Roma. 

Si Jose ay mula sa angkan ni Haring David, kaya 
kailangan niyang maglakbay papuntang Betlehem, 
ang lunsod na sinilangan ni David. Napakalayo ng 
Betlehem, at kailangan nilang makarating doon 
bago ipanganak ang sanggol. Nagmamadaling 
isinakay ni Jose si Maria sa isang asno at naglakbay 
sa maalikabok na daan.
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Sa Betlehem, malugod silang sinalubong ng mga 
kamag anak ni Jose. “Shalom, Shalom,” sigaw nila, 
habang nanghihina pang binabagtas ni Maria at 
Jose ang makipot na daan. “Barukh haba! 
Maligayang pagdating!” 

Alam ni Jose na malapit nang magsimula itinakdang 
Pista at ang mga kabahayan ay magsisimula nang 
mapuno ng mga bisita. “Mayroon bang silid na  
pwede pang tuluyan sa inyong mga bahay?” tanong 
niya, habang nakikiusyoso ang mga taga roon sa 
kung ano ang nangyayari. 

Nagusap-usap ang mga taga roon at sa wakas ay 
nakakita rin sina Jose ng matutuluyan. Ang 
kanilang silid para sa bisita ay puno na, kaya 
gumawa sila ng higaan sa tabi ng silid para sa mga 
hayop.  

Napangiti si Maria habang hinihimas ang kanyang 
tiyan. Hindi magtatagal ay isisilang na ang bata at 
nagpapasalamat siya na mayroon silang silid na 
natuluyan. Naupo siya sa loob ng bakuran, habang 
pinapanood ang mga kababaihan na nagluluto ng 
tinapay sa apoy. Magsisimula na ang Pista ng mga 
T r u m p e t a k a y a a b a l a n g - a b a l a a n g m g a 
mamamayan. Nararamdaman na ni Maria ang 
kasiyahan sa paligid.



6.

Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Maria na 
sumisipa na ang bata sa kanyang tiyan. “Sa tingin 
ko ay lalabas na ang bata!” sabi niya sa ilang 
kababaihan sa loob ng bakuran. Hindi pa 
nanganganak si Maria kaya hindi niya alam kung 
ano ang gagawin! Nagkumpulan sa kanya ang mga 
kababaihan na handa siyang tulungan. 

Hindi nagtagal at ipinanganak ang Mesiyas. Upang 
manatiling ligtas ang sanggol, Binalot ni Maria ng 
lampin ang bata at inilagay sa pakainan ng mga 
hayop. Lumapit si Jose at niyakap si Maria. “Ang 
regalo ng Diyos,” sabi niya, habang pinapanood ang 
natutulog na sanggol. Alam nilang pareho na ang 
sanggol na ito ay napaka-espesyal sa lahat.
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Nang gabing iyon, sa kaparangan ng Betlehem, 
isang grupo ng mga pastol ang nagbabantay sa 
kanilang mga tupa at kambing. Walang anu-ano ay 
nagpakita sa kanila ang isang anghel! Tinakpan ng 
mga pastol ang kanilang mga mukha at napasiksik 
sa dayami. Ano ang ginagawa dito ng isang anghel? 

“Huwag kayong matakot,” sabi ng anghel. “Naparito 
ako upang dalhin ang isang mabuting balita na 
magbibigay ng kasiyahan sa lahat ng tao.” Nakaupo 
ang mga pastol na halos hindi humihinga. Takot na 
takot sila at hindi halos makagalaw o makapagsalita 
man lang! 

Nagpatuloy ang anghel, “Sa araw na ito, sa 
Betlehem, ipinanganak ang isang sanggol na Siyang 
Mesiyas. Matatagpuan ninyo siya na nakabalot sa 
isang lampin at nakahiga sa isang sabsaban.” 
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Walang anu-ano’y nagliwanag ang langit at napuno 
ng isang hukbo ng mga anghel na nagaawitan at 
nagpupuri sa Diyos, 

“Purihin ang Diyos sa Kaitaasan! At sa lupa ay 
kapayapaan sa mga taong kinalulugdan Niya.” 

Nang mawala na ang mga anghel, hindi pa rin 
makapaniwala ang mga pastol sa kanilang nakita. 
“Ano pa ang ating hinihintay?” Tanong nila sa isa’t 
isa. “Pumunta na tayo sa Betlehem at tingnan ang 
Mesiyas!”  

Nagmamadali silang pumunta sa Betlehem at 
natagpuan nila ang isang bahay na gawa sa luwad 
kung saan tumutuloy sina Jose at Maria. Natutulog 
ang isang batang lalaki sa isang sabsaban, gaya ng 
sinabi ng anghel. Itinuro ng mga pastol ang 
natutulog na bata. “Sinabi sa amin ng anghel na 
nagpakita sa amin sa parang na ang batang ito ang 
Mesiyas.”  

Pinalibutan sila ng mga tao sa nayon at nakinig sa 
kanila na nanlalaki ang mga mata. Naghintay sila 
ng matagal na panahon upang makita ang Mesiyas, 
at ngayon ay narito na siya!
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Sa isang bansa sa di-kalayuan, may isang malaki at 
makapangyarihang bansa na tinatawag na imperyo 
ng Partia. Dahil napakalaki ng imperyo ng Partia, 
ang hari ay may mga pari at kagalang galang na 
mga Pantas na tumutulong sa kanyang paggawa ng 
mga desisyon. Ang mga Pantas ay napakahalaga 
dahil puwede silang pumili ng magiging hari ng 
Partia!    

Magagaling ding bumasa ng mga bituin ang mga 
Pantas. Alam nilang isinulat ng Diyos ang Kanyang 
plano ng kaligtasan sa kalangitan. Tuwing gabi, 
pinagaaralan ng mga pantas ang lokasyon ng mga 
bituin at naghihintay ng pahiwatig sa pagdating ng 
Mesiyas. 

Isang gabi, isang napakalinaw na tanda ang lumitaw 
sa kalangitan. “Sa wakas ay dumating na!” sigaw ng 
isa sa mga Pantas, habang nakaturo sa langit sa 
kanyang tapat.
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Agad na lumapit sa kanya ang mga kalalakihan at 
tumingala sa madilim na kalangitan. Ito na ang 
tanda na sinasabi ni propeta Balaam sa kanyang 
sulat! Napuno ng tuwa ang kanilang mga puso. 

“Nangangahulugan ito na dumating na ang 
tagapagligtas ng Israel,” nagbulungan sila habang 
nakapako sa langit ang kanilang mga mata. Alam 
nilang napakahalaga ng pagsilang ng Mesiyas para 
sa lahat ng tao saan mang dako ng mundo. “Tayo 
na, sambahin natin ang bagong silang na hari!”  

Ngunit kailangang maghintay ang mga Pantas. 
Sila’y mahahalagang tao ng isang kaharian, at ito ay 
isang mapanganib na paglalakbay. Naupo sila at 
nagplano ng husto para sa paglalakbay na ito.
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Makalipas ang ilang buwan, naglakbay ang mga 
Pantas sa mabatong daan papuntang Jerusalem. 
Ngayon ay tag-init na at ang Jerusalem ay tulad sa 
isang napakainit na pugon. Maraming mga 
magnanakaw ang naglipana sa lupain, kaya 
natutuwa sila na may kasama silang mga sundalo.  
Ito ay isang mahaba at mapanganib na paglalakbay.  

Sa Jerusalem, pinatakbo nila ng mabilis ang 
kanilang mga kabayo sa maalikabok na daan. 
“Nasaan ang bagong silang na Hari ng mga Hudyo?” 
tanong nila. “Nakita namin ang kanyang tala sa 
Silangan, at naparito kami upang Siya’y sambahin.” 

Nagtipon-tipon ang mga tao sa mga daanan at sa 
mga palengke. “Sino ang tinutukoy ng mga 
dayuhang ito?” nagbulungan sila. “Bakit sila 
naririto sa Jerusalem?”
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Si Haring Herodes ang namumuno sa Judea ng 
panahong ito. Galit na galit ito ng mabalitaang na 
may mga naguusap-usap tungkol sa ipinanganak na 
hari ng mga Hudyo. “Ang lakas ng loob ng mga 
pantas na ito para maghanap ng isang bagong 
hari?” angil ni Herodes na napasuntok pa sa mesa. 
“Ako ang hari ng mga Hudyo.”  

Pinakaba ng mga Pantas si Haring Herodes. Isang 
makapangyarihang imperyo ang Partia, at ang mga 
Pantas ay mga mahalagang tao ng imperyo. Hindi 
matutuwa ang Cesar kapag nagsimula siya ng isang 
digmaan. Ipinatawag niya ang punong saserdote at 
ang mga guro ng kautusan sa kanyang palasyo. 
“Saan sinasabing ipapanganak ang Mesiyas na ito?” 
tanong niya. 

“Inihula ni propeta Mikas na ang espesyal na haring 
ito ay isisilang sa Jerusalem,” sagot nila, habang 
binubuksan at binabasa sa harap niya ang mga 
nakarolyong kasulatan. Napakapit ng mahigpit sa 
trono si Haring Herodes at naningkit ang mga mata. 
“Lumakad na kayo at hanapin ang mga Pantas,” 
utos niya sa kanyang mga alipin. “Kapag nakita 
ninyo sila, sabihin ninyong pumunta dito at 
makipag usap sa akin!” 
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Dumating ang mga Pantas sa palasyo at umakyat sa 
marmol na baytang ng palasyo, “Kailan pa lumitaw 
ang talang ito?” tanong ni Herodes, na nakakiling 
ang pagkakaupo sa kanila. Alam ng mga Pantas na 
ang taong ito ay tusong tulad sa isang asong lobo. 
Nagkatinginan sila at sumagot ng buong ingat. 

Itinapik-tapik ni Haring Herodes ang kanyang mga 
daliri sa kanyang trono. “Humayo kayo at hanapin 
ang bagong silang na sanggol na ito,” sabi nito 
habang ikinukumpas ang mga kamay sa direksyon 
ng Betlehem. “Sabihin ninyo sa akin kung makita na 
ninyo siya na gusto ko ring sumamba sa Kaniya.” 

Ngunit hindi totoong sasamba kay Yeshua ang hari; 
gusto niyang patayin ito. Naniniwala si Herodes na 
may iisa lamang hari ang mga Hudyo at iyon ay 
walang iba kundi siya lamang!
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Nagmamadaling sumakay ng kabayo ang mga 
Pantas at tumingila sa langit. Ipinapakita sa kanila 
ng masinag na tala na nagniningning sa lugar ng 
Betlehem ang daan. “Sundan lang natin ang 
maningning na talang iyan!” sabi nilang natutuwa. 

Napanganga ang mga pastol sa parang sa mabilis na 
pagdaan ng mga Pantas. “Bakit naririto ang mga 
dayuhang ito?” nagtanungan sila sa isat-isa. 
Pinakaba sila ng mga matatapang na mukha ng 
sundalong kasama ng mga Pantas. “Pumunta ba sila 
dito upang dalawin ang batang si Yeshua?” 

Sinundan ng mga Pantas ang tala hanggang tumigil 
ito sa isang bahay kung saan tumutuloy ang bata at 
mga magulang nito. Ito ay isang napakahabang 
paglalakbay galing sa Partia, at hindi na sila 
makapaghintay pa na makita ang Mesiyas matagal 
na nilang hinihintay. Patalon silang bumaba sa 
kanilang mga kabayo at nagmamadaling pumasok 
sa loob. 
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“Purihin ang Diyos; tunay na ito na nga ang 
Mesiyas,” sabi nila, sabay luhod sa tabi ni Yeshua. 
Nanginginig ang mga kamay na binuksan nila ang 
kanilang sisidlan at inilabas ang kanilang dalang 
regalo: mamahaling ginto, pabango at mga 
pampalasa sa pagkain.  

Subalit hindi sila nagtagal doon; sapagkat binalaan 
sila ng Diyos na huwag na silang babalik kay Haring 
Herodes. Sa halip, may nakita silang bagong daan at 
nagmamadali silang bumalik sa Partia sa abot ng 
kanilang makakaya.
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Nang gabi ring iyon, nagpakita kay Jose sa 
panaginip ang anghel ng Diyos. “Jose, bumangon ka 
at dalhin mo ang bata at ina nito sa Ehipto. Gusto ni 
Herodes na patayin ang bata. Manatili ka sa Ehipto 
at huwag kang aalis doon hangga’t hindi ko 
sinasabi.” 

Marahang ginising ni Jose si Maria. “Gumising ka,” 
bulong niya. “Gusto ng Diyos na pumunta tayo sa 
Ehipto.” Tumango si Maria, kahit na natatakot siya. 
Ano kaya ang plano ng Diyos sa pagkakataong ito? 

Nagligpit sila ng kanilang mga damit at dahan-
dahang umalis sa bayang iyon. Ang Ehipto ay isang 
malayong lugar, ngunit alam nilang ang Panginoon 
ang mag-iingat sa kanila. 
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Nagpuputok sa galit si Haring Herodes. Galit na 
galit na nagpalakad-lakad siya sa palasyo. “Bumalik 
na sa Partia ang mga walanghiyang Pantas!” sigaw 
niya, habang nakakuyom ang mga palad. “Naisahan 
nila ako!” 

Tinawag niya ang kanyang mga heneral. “Pumunta 
kayo sa Betlehem at patayin ang lahat ng batang 
lalaki na may edad na dalawang taon pababa,” utos 
niya sa kanila. “Patayin ninyo ang tinatawag nilang 
haring ito. Gusto ko siyang mawala!”  

Ngunit huli na ang lahat. Umalis na sina Jose at 
Maria papuntang Ehipto kasama ang bata. 
Matatagalan pa bago nila makitang muli ang 
lupaing kanilang sinilangan, ang mahalaga ay ligtas 
na si Yeshua.

WAKAS
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