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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mikas 5:2

"Walang Hanggang Pinuno Mula Sa Maliit Na Bethlehem”

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpapatuloy ng ating serye sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo mula sa
pananaw ng kapangyarihan ng Dios upang isagawa ang kaligtasan, dadako tayo ngayon sa isang
magandang propesiya na matatagpuan sa Mikas 5:2.  Dito ay mababasa natin ang kilalang mga salita:
“Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay
lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel; na ang pinagmulan ay mula nang una, mula
nang walang hanggan.”  

Ang propetang si Mikas ay nabuhay sa panahon ni Isaias at ng mabuting haring Hezekias, panahon nang
ang mabagsik na kaharian ng Asiria ay nasa dulo ng pagwasak sa sampung lipi ng Israel.  Kinubkob din
ng Asiria ang Juda.  Mababasa natin sa Mikas 5:1 na “sila'y naglagay ng pagkubkob laban sa atin.”

Iyon ay dahil sa kanilang kasalanan, ang kasalanan ng paglalasing, materyalismo, at pagkabigong
magkaroon ng habag sa isa’t isa.  Sa pagkakataong ito ang bayan ng Dios ay nagmamalaki sa kanilang
pangalan, subalit ang kanilang puso ay malayo sa buhay na Dios.  Ang kanilang buhay ay puno ng lahat
ng bagay maliban sa pagsisisi.

Sa talatang 1 tinawag ni propeta Mikas ang taong-bayan upang magtipun-tipon.  Sabi niya, “Ngayon ay
magtipun-tipon kayo sa mga hukbo, O anak na babae ng mga hukbo.”  Pagkatapos ay nagpatuloy siya
sa pagsasabi na ang kanilang mga hukom (o ang kanilang mga prinsipe) ay hihiyain sa harap nila, sila ay
lalapastanganin.  “kanilang hahampasin ng tungkod ang pisngi ng hukom ng Israel.”  

Sa matinding kaibahan sa kahatulan at kahihiyang ito:  “Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata, mula sa iyo ay
lalabas ang isa na magiging walang hanggang pinuno.”  Dadalhin ng Dios ang walang hanggang pinuno,
na magdadala rin kasama Niya ng mga dakilang pagpapala.  Ang propesiya ng kapanganakan ni Cristo sa
Mikas ay ang propesiya ng darating na walang hanggang Soberano ng buong karingalan.  Bagaman
magmumula Siya sa isang mababa at maliit na lugar na tinatawag na Bethlehem, Siya ay paparito upang
maghari sa kapangyarihan at sa dakilang kaluwalhatian.  

Hindi kaya ng mga salita kapag nagsimula nating isipin ang hiwaga ng kaloob ni Jesu Cristo, ang walang
hanggang Anak ng Dios na nagkatawang-tao, ng Isa na ang pinagmulan ay mula nang una, mula nang
walang hanggan, ang walang hanggang Anak na ipinanganak sa ating laman.  Hindi kayang ipahayag ng
mga salita ang kagandahan, ang karingalan, ang hiwaga ng Soberanong Dios na ipinanganak sa gayong
kababaan, lumalaki, kailanma’y hindi nagkakasala, soberanong pinipili na ialay ang Kanyang buhay para
sa mga napopoot sa Kanya.  Mamangha tayo sa biyaya ng Dios. 

Tingnan nating muli ang Kanyang pagparito sa liwanag ng mga salita ni Mikas, sinasabi sa atin ng mga
salita na ang walang hanggang pinuno ay nagmula sa maliit na Bethlehem.  
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Ngayon malinaw na iniuugnay mismo ng Biblia ang Mikas 5:2 sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Naroon iyan
sa Mateo 2:1-6, nang magpakita ang mga pantas, na nakakita ng Kanyang bituin, at magtanong kung saan
Siya, ang hari ng mga Judio, ipapanganak.  At bilang tugon, ay binanggit ng mga eskriba (o binanggit
nang mali, sapagkat pinalitan nila ang ilang bahagi nito) ang Mikas 5:2.  Sabi ng mga eskriba, “At ikaw
Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakamaliit sa lahat ng mga prinsipe ng Juda.”   Subalit hindi iyan
ang sinabi ni Mikas.  Binanggit nila ito ng mali.  Sabi ni Mikas, “Na maliit upang mapabilang sa mga angkan
ng Juda.”  Ngayon, sa isang sandali ay nais kong ipakita sa inyo na ito ay may kinalaman talaga sa buong
punto tungkol sa Bethlehem.  Subalit ngayon, ang mga punong pari sa Mateo 2 ay ginamit ang kalayaang
baguhin ang sinabi ni Mikas, at sinabi nila na ang Bethlehem ay hindi pinakamaliit sa mga bayan ng Juda.
Sinabi nila na iyon ay bayan na may kaibahan.  Ngunit ang puntong ginagawa ni Mikas tungkol sa
ipinangakong Cristo ay ipapanganak Siya sa Bethlehem, ang bayan ng walang kaibahan. 

May isa pang pagkakataon na itong propesiya sa Mikas 5:2 ay binanggit.  Iyan ay matatagpuan sa Juan
7, kung saan ay mababasa natin, “Sinasabi ng iba, Ito ang Cristo.  Subalit sinasabi ng ilan, Sa Galilea ba
manggagaling ang Cristo?  Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Cristo ay manggagaling sa binhi ni David,
at mula sa Bethlehem, ang bayan ni David?”  Hindi nila alam na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem.
Inakala nila na Siya ay ipinanganak sa Nazaret.  Hindi nila naunawaan na si Jesus ay tunay na ipinanganak
sa Bethlehem.  Kaya ang mga sumasampalataya ay nagulumihanan dahil alam nila na ang Mesias ay
ipapanganak sa Bethlehem, subalit inakala nila, napagkamalan, na si Jesus ay ipinanganak sa Nazaret. 

Ngunit ngayon, kung uunawa tayo at sasamba, dapat nating makita na binibigyang-diin ni Mikas ang
kawalang-katiyakan ng pagkapanganak Niya sa Bethlehem.  Ang kaibhan sa talata ay sa pagitan ng
kawalang-halaga ng lugar ng Kanyang kapanganakan at ang dakilang kahalagahan ng Isang ipinanganak
doon.  “Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata.”  Ang salitang Efrata ay nangangahulugang “mabunga,” at iyan
ang isa pang tawag sa Bethlehem – lugar na mabunga.  Ang Bethlehem, ay literal na bahay ng tinapay.
Iyan ay kapansin-pansin sa kanyang sarili dahil sinasabi nito sa atin na itinalaga ng Dios ang Tinapay ng
Buhay upang ipanganak sa Bethlehem.  Iyon ay, ipinapahayag ng Bethlehem na Siya ang mabungang
Tinapay ng Buhay.  Ngunit, balik tayo sa punto, ginawa ni Mikas ang pagmamasid na ito, na ang
Bethlehem ay halos di nararapat ibilang sa mga bayan at nayon ng Juda.  “Na maliit upang mapabilang
sa mga angkan ng Juda.”  May mga bayan sa Juda na kapansin-pansin.  Ngunit ang Bethlehem ay hindi
isa sa kanila.  

Ngayon ang tanong ay, Bakit?  Bakit ito ginagawa ng Dios?  Lagi Niyang ginagawa ang mga bagay dahil
sa isang layunin.  Bakit Niya piniling ipanganak si Jesus sa Bethlehem?  Maaari nating isagot na pinili Niya
ang Bethlehem dahil ito ang bayan ni David, at si Cristo ay magmumula kay David.  At sasabihin natin
diyan, “Oo.”  Ngunit dapat nating tandaan na itinuturo dito ni Mikas ang dahilan na medyo kaiba diyan.
Ang punto ni Mikas ay ipinanganak Siya sa Bethlehem, hindi dahil sa katanyagan nito bilang lugar ng
kapanganakan ng hari, kundi dahil di-tiyak na ang isang hari ay ipapanganak sa Bethlehem.  Kung hindi
natin iyan nakikita, hindi natin nakikita ang buong punto.

Saan natin inaasahan na ipapanganak ang walang hanggang Pinuno?  Sa Roma, Alexandria, sa mga
dakilang lunsod ng sanlibutan, mga dakilang lunsod sa Juda – Jerusalem.  Ngunit hindi sa maliit na
Bethlehem, di-mahalagang Bethlehem.  Hindi sa maliit na pronbinsyang walang nakakaalam.  Maaari kang
maglista ng isang libong bayan ng Juda sa panahon ni Mikas, at ang Bethlehem ay wala sa listahan.  Ang
punto ay hindi sasabihin ng taong-bayan ng Bethlehem na, “Syempre, ipinanganak Siya dito.  Tingnan mo
kami!  May malaki kaming lunsod dito.”  Hindi, pinili ng Dios ang di-mahalaga.  Pinili ng Dios ang hindi
pipiliin ng tao. 
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Ang Dios ay malaya.  Hindi Siya humahanga sa anumang nagawa o halaga ng tao.  Hindi Siya kailanman
napipilit ng anumang kadakilaan ng tao, upang magkautang sa atin.  Ganyan ito inilalagay ni Pablo sa I
Corinto 1, kung saan ay sinasabi niya na hindi maraming malalakas sa laman ang tinawag, kundi pinili ng
Dios ang mahihina at mabababa upang ang sinumang magmamalaki ay sa Panginoon magmalaki.  At iyan
mismo ang punto ng Mikas 5:2.  Ang Dios ay gumagawa ng bagay sa bawat henerasyon na magbibigay
sa Kanya ng kaluwalhatian at patitikumin ang ating mga bibig sa pagkuha ng pagkilala sa kahit anuman.
Pinipili ng Dios ang paraan na malabong mangyari, upang isara ang ating mga bibig, upang matagpuan
natin ang lahat nating pagmamalaki sa Kanya at hindi sa mga ipinagmamalaki nating nagawa.  Pinili ng
Dios ang isang kuwadra, upang walang tagapangalaga ng bahay-panuluyan ang maaaring magmalaki.
Pinili ng Dios ang isang sabsaban, upang walang karpintero ang maaaring magmalaki.  Inilagay Siya ng
Dios sa lampin, upang walang mananahi ang maaaring magmalaki.  Nakita ng Dios na ipinanganak Siya
sa Bethlehem, upang walang bayan, walang grupo ng mga tao, ang maaaring magmalaki at
makapagsasabi sa Kanya, “Syempre, ipinanganak Siya sa Bethlehem.  Saan ninyo aasahang ipanganak ang
Hari ng mga hari kundi sa aming bayan, sa dakila naming nayon.”  Hindi!  Maliit na Bethlehem,
di-mahalaga, hindi nababanggit sa libu-libo ng Juda.  Sa di-mahalagang Bethlehem ay kung saan pinili ng
Dios na ipanganak ang Kanyang Anak.

Malaya Siyang pumili, gaya ng pagpili Niya sa lahat ng mga hinirang.  Iyan ang pinakamalalim na
kahulugan.  Bawat aspeto ng kapanganakan ni Jesus ay napapatakan ng dalisay na biyaya ng Dios.  Hindi
tayo pinili ng Dios dahil sa mga nagawa natin.  Hindi ito dahil sinabi ng Dios, “Sa kabila ng lahat, hindi sila
tulad ng ibang tao.  Sila ay mabubuting tao doon kung saan ka naroon.  Tingnan mo ang kanilang
pamumuhay na kagalang-galang, ang kanilang mga nagawa, ang kanilang kasipagan, ang kanilang
katipiran.  Syempre, pipiliin Ko sila.”  Ah, hindi!  Ikaw at ako ay hindi natatanggap ang pagpapala ni Jesu
Cristo dahil karapat-dapat tayo dito, natamo natin ito, pinaghirapan natin ito, o ginawang karapat-dapat
ang ating sarili para dito, o mas mabuti kaysa sinuman.  Hindi tayo nakakatanggap ng kapatawaran at
kaluwalhatian at kaligtasan dahil nilinis nating mabuti ang ating sarili at mas mahusay kaysa iba.  Kundi
ito ang mensahe ng kapanganakan ni Jesu Cristo:  Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Dios, na nagdadala
ng kaligtasan sa lahat ng tao (Tito 2:11).  Ang biyaya ng Dios ay nagpakita sa pinaka mahirap mangyaring
lugar – sa Bethlehem, maliit sa mga angkan ng Juda.  

Subalit habang pinawawalang-bisa ng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem ang lahat ng pagmamalaki
ng tao, niluluwalhati naman nito ang Dios.  Sinabi ni Mikas, “Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa
na magiging pinuno sa Israel; na ang pinagmulan ay mula nang una, mula nang walang hanggan.”  Sabi
ng Dios, “Ang Aking Anak, na isinilang doon, ay ang walang hanggang Pinuno, ang Isa na pinaglagyan Ko
ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan, ang Isa na sa pamamagitan Niya ay luluwalhatiin Ko ang
Aking sarili.”  At muli ang  kaibahan ay narito, ang hiwaga kung sino Siya.  Na Siya ay nagmula sa
Bethlehem, ay sinabi sa atin bilang kaibahan sa mga kahiya-hiyang hukom ng Israel na sinampal ng mga
heneral na Asiria; bilang kaibahan sa kanila, ang pinuno ay dumating na siyang walang hanggang Dios –
mula sa maliit na Bethlehem.  “Sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, krus, muling pagkabuhay,
at pag-akyat Siya ay lalapit sa Akin.  At Siya ay magiging Pinuno sa Aking kanan.”  Sinasabi ni Mikas, “Siya
ay higit pa sa pagiging hari lamang ng Israel.  Hindi Siya lokal na bayani.  Hindi Siya pinuno ng Palestina.
Hindi Siya dios-diosan ng mga Judio.  Kundi Siya ay magiging dakila hanggang sa mga dulo ng lupa (t. 4).
Siya ay magiging Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”  Huwag mong hayaan na ang
pagkaalam mo sa katotohanan na Siya ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon ay kunin
sa iyong puso.  Siya ay Hari.  Siya ay Hari ni Cesar, sa Pangulo, sa Iraq, sa Anticristo, sa bawat panginoon
– maka-demonyo at tao.  

Pansinin ang dalawang bagay tungkol sa Kanya na sinasabi sa atin ni Mikas.
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Una, Siya ay walang hanggang Dios.  “Ang pinagmulan Niya ay mula nang una, mula nang walang
hanggan.”  Kaya Niyang sabihin, “Bago pa man si Abraham, ay Ako Nga.”   Kaya Niyang sabihin (Kaw. 8),
“Ako'y nailabas na nang wala pang mga kalaliman; nang wala pang masaganang tubig mula sa mga
bukal.”  Bilang walang hanngang Dios pumasok Siya sa panahon.  Siya na walang hangganan, Siya na
walang hanggan, ngayon ay inilagay ang Kanyang sarili sa katawan ng tao.  Ang walang hanggang Dios
ay isang sanggol, kung saan ay maaaring tanungin ng mga tao, “Ilang taon ka na?”

Pangalawa, nagmula Siya sa pasya ng biyaya ng Dios at walang kondisyong pag-ibig.  “Siya ay magiging
pinuno ng Israel,” ang Isa na tutubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo at mamumuno sa pamamagitan
ng Kanyang kapangyarihan at biyaya sa Israel ng Dios, ang iglesia ng Dios.  Mula sa walang hanggan ang
Anak ng Dios sa pasya ng Dios ay ibinigay ang Kanyang sarili nang walang pagrereklamo, upang Siya ay
pawisan ng dugo at duraan at pagdusahan ang sakit ng kamatayan sa krus, ang paghihirap ng ating
impierno, upang tayo ay maging mga anak ng Dios.

Ngayon, kung iisipin natin ang karingalan at ang lawak, ang kagandahan at kaluwalhatian ng Dios kay Jesu
Cristo, at ang kahihiyan, pagka-makasalanan, at kasamaan ng ating sarili, mga nilikhang yari sa putik, at
pagkatapos ay isasaalang-alang na ang walang hanggang Anak ng Dios ay paparito at iibigin tayo, sa
gayon sasabihin natin, “Luwalhati sa Dios sa kataas-taasan.”  Kung magkagayon hihinto tayo at
mamamangha:  Sino itong ipinanganak sa Bethlehem sa gayon kababa, kahirap, at masamang kalagayan?
Siya ang walang hanggang Anak ng Dios na nakipag-isa sa laman. 

Bakit Siya ipinanganak na napakababa?  Dahil sa mayroon sa akin! Dahil ako ay maruming makasalanan.
Bakit gagawin iyan ng Dios?  Dahil sa Kanyang di-maunawaan at di-maarok at maluwalhating pag-ibig.
Ang pag-ibig ng Dios ay dahil mismo dito.  Sapagkat gagawin Niya.  Samakatuwid, manahimik ang buong
lupa at purihin Siya ng buong lupa.

Makakakuha tayo ng ilang dalang-kahulugan.

Kung inibig Niya tayo nang walang hanggan, titigil ba Siya?  Babaguhin ba Niya ang Kanyang isipan?
Mapapagod ba Siya sa atin?  Iiwan ba Niya ang pagmamahal sa atin?  Hindi, hindi, hindi kailanman.  Ang
walang hanggan ay walang wakas.  “na ang pinagmulan ay mula nang una, mula nang walang hanggan.”
Ang ating Tagapagligtas ay nagmula sa walang hanggang pag-ibig.  Iwawala ba Niya ako ngayon?
Madudulas ba ako mula sa Kanyang mga daliri?  Hindi, hindi kailanman.  Ang kaligtasan natin ay nasa
walang hanggang Anak at nagmula sa walang hanggang pag-ibig ng Dios.  Kaya gaya ng tula ay masasabi
natin:  “Ang pangalan ko mula sa mga palad ng Kanyang kamay ay hindi mabubura ng walang hanggan;
at idiniin sa Kanyang puso ito ay mananatili sa mga tanda ng di-mabuburang biyaya.”  Tinupad ng Dios
ang Kanyang mga pangako.  Sila ay tiyak.

Ang propesiya ni Mikas ay upang mabigyang-diin na ang Dios ay Dios na nagpaparami ng Kanyang
pagpapala at tumutupad sa Kanyang pangako.  Ang walang hanggang Pinuno ay nagmula sa maliit na
Bethlehem.  Sa puntong iyon, napakahalagang makita natin na ang pangako ay kinakailangan sa panahon
ni Mikas.  Ang sampung lipi ay pinapalis.  Ang sampu sa labindalawang bayan ng Dios ay pinapalis.  At sa
puntong iyon ang pangako ay inulit.  Nang binabayo ng Asiria ang pintuan at ang lahat ay mukhang
madilim at malungkot, kinailangan ng maraming tapang sa panahon ni Mikas, nang ang mga taga-Asiria
ay naglagay ng pagkubkob sa Jerusalem, upang ipahayag na ang pangako ng Dios kay Jesu Cristo ay
mananatili. 

At gayon ito dumarating sa atin ngayon.  Sa kadiliman ng ating pagka-di-maaari, habang nakikita nating
dumarami sa paligid natin ang kasalanan, sinabi ng Dios, “Gumawa Ako ng pangako.  Tutuparin Ko ang
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pangakong ito.”  Lahat ng pangako ng Dios ay lubos na tiyak.  At ang pangako ng Kanyang Anak at ng
pangalawang pagbabalik ng Kanyang Anak at dakilang kaluwalhatian ay tiyak na tiyak.  Ito ay mananatili.

Sinabi ni Mikas sa talatang 4 ng kapitulo 5, “At siya'y titindig at pakakainin ang kanyang kawan [o
magpapastol] sa lakas ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Dios.   At sila'y
mananatili, sapagkat sa panahong iyon siya'y magiging dakila hanggang sa mga dulo ng lupa.”  Siya ay
titindig!  Siya ay magpapastol.  Hindi Niya tayo iiwan nang wala ang mga pangangailangan natin at walang
espiritual na pagkain.  Sa lakas ng Panginoon Niyang Dios, aalagaan Niya tayo.  At pagkatapos tayo ay
mananatili!  Walang makapag-aalis sa atin mula sa biyaya at pag-ibig ng Dios.

Mayroon tayong kahanga-hangang kapayapaan.  Sabi ni Mikas, “At ang isang ito ay magiging
kapayapaan.”  Hindi sinasabi rito ni Mikas ang pulitikal na kapayapaan.  Hindi siya nagsasalita ng
kapayapaan sa pagitan ng mga bansa.  Ang bansang Juda ay hindi kailanman makikita ang gayong uri ng
kapayapaan.  Ang kapayapaang hatid Niya ay hindi yaong hindi na magkakaroon ng mga digmaan sa lupa,
na hindi na kailanman mauulit ang 9/11, na hindi na magkakaroon ng pagbagsak ng kalakalan sa merkado.
Hindi, ang kapayapaang hatid Niya ay kapayapaan sa Dios.  Ganito ito inilalagay ng Mikas 7:19:  “Kanyang
tatapakan ang ating kasamaan.  Kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.”
Magtatatag Siya ng kapayapaan sa Dios, sapagkat aalisin Niya ang tunay na kaaway:  ang ating kasalanan.
Tatapakan Niya ito at lulupigin at papawiin ito magpakailanman.  Sapagkat ngayon ang walang hanggang
Pinuno na nagmula sa maliit na Bethlehem ay nakaupo sa kanan ng Dios, at nagbibigay Siya ng
kapayapaan – ang kapayapaan na ang Dios ay kasama natin, na ang Dios ay panig sa atin, na tayo ay
hahawakan ng Dios, na ang mga pangako ng Dios ay tiyak na di-matitinag.

Kaya tumingin sa maliit na Bethlehem at magkaroon ng matamis at personal na katiyakan na ang walang
hanggang Pinuno, ang walang hanggang Anak, sa pamamagitan ng daan ng krus, ay naghatid ng
kapayapaan, kapayapaan sa Dios.  Ang mga pagpapala kay Jesu Cristo ay pinarami sa atin.  Ang Dios ay
naluwalhati.  Lahat ng pagmamalaki ng tao ay pinawalang-bisa, upang ang ating kagalakan ay maging sa
Kanya at sa Kanyang lamang.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, sa aming pagdiriwang ng hiwaga ng kapanganakan ng Iyong Anak na si Jesu Cristo sa panahong
ito ng taon, dalangin namin na ang aming mga puso ay tunay na magpakumbaba sa harap ng
kapahayagan ng Iyong walang hanggan at di-maarok na pag-ibig.  Nagpapasalamat po kami na kahit hindi
ito nararapat sa amin, ipinagkaloob Mo ang Iyong Anak upang magdusa at mamatay upang kami ay
mabuhay magpakailanman kasama Niya.  Selyuhan Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso sa araw na
ito.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


