
Masdan ang Hari na
 “Kinukumpirma si Jesus bilang Hari”

 Mateo 1:1-17
   Si Matthew Levi ay isang maniningil ng buwis. Kahit na hindi niya pinakikil ang
mga tao tulad ng ginawa ng ibang mga maniningil ng buwis, labis pa rin siyang
hinamak ng kanyang sariling mga tao, ang mga Judio.

Sa Mateo 9:9 , ipinakilala ni Mateo ang kanyang sarili sa kanyang salaysay ng
ebanghelyo sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanyang pakikipagtagpo kay
Jesus.
Nakaupo siya sa kaniyang “kubol” sa daan palabas ng Capernaum nang
dumaan si Jesus at nakita siya.
Si Mateo ay hindi nagdarasal na huminto si Jesus, dahil hindi niya narinig si
Jesus na nangaral, at walang anumang indikasyon na alam niya ang lahat ng
ginawa ni Jesus noong araw na iyon para kumbinsihin ang Kanyang mga
tagasunod na Siya ang Mesiyas: Ang Tagapagligtas na sinugo mula sa Diyos.
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Ngunit nang sabihin sa kanya ni Jesus, “Sumunod ka sa Akin,” nang walang
anumang pag-aalinlangan o pag-aalinlangan, si Mateo ay tumayo mula sa
kanyang hapag, iniwan ang kanyang kapalaran at ang kanyang mga kapalaran
sa hinaharap, at naging isang tapat na disipulo ni Kristo.

Ang layunin ni Mateo sa kanyang katamtamang
pagpapakilala sa kanyang sarili ay hindi upang ipakita kung
ano ang kanyang ibinigay o kung ano ang kanyang natamo

sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesu-Kristo, ngunit
upang ipaliwanag ang kapangyarihan ni Kristo na baguhin

ang isang tao mula sa loob palabas, at lumikha sa loob niya
ng isang bagong pagnanais para sa ang Kaharian ng Diyos.

Isinulat ni Mateo ang kanyang ebanghelyo upang patunayan sa kanyang mga
kapwa Hudyo, lalo na sa mga mas edukado at mayayaman, na si Jesus ang
matagal nang inaasahan at inaasam-asam na Hari. Sa 28 kabanata na ito, ipinakita
ni Mateo si Jesus bilang:

Inihayag ng Hari – Kanyang kapanganakan, Kanyang buhay, Kanyang
ministeryo; kahit ang kanyang mga kaaway ay nagpahayag ng Kanyang
pagkahari.
Ang Hari ay Tinanggihan - mula sa Kanyang paglilihi hanggang sa Kanyang
pagpapako sa krus, ang ulap ng pagtanggi ay umabot sa ibabaw Niya, kahit na
ito ay ginagawa pa rin ngayon, 2000 taon na ang lumipas.
Ang Pagbabalik ng Hari - sa apat na ebanghelyo, ibinigay ni Mateo ang
masalimuot na mga detalye ng ikalawang pagdating ni Hesukristo upang
patunayan si Hesus bilang Hari na magtatatag ng Kanyang kaharian sa lupa sa
loob ng 1,000 taon.

1. Ang Genealogy ni Jesus – Mateo 1:1-17
Kung tatanggapin si Jesus bilang Hari na hinahanap ng mga Hudyo, ang Kanyang
talaangkanan ay kailangang mula sa linyang Maharlika.

Ang pedigree ng isang tao ay kritikal sa mga Hudyo.
Kailangan nilang malaman ang pamana ng tribo ng isang tao, kanilang pamilya,
at bahay ng kanilang ama, pangunahin na dahil sa mga isyu sa lupain.
Kinailangang pumunta sina Jose at Maria sa Betlehem sa Judea para sa sensus
dahil si Jose ay mula sa “bahay ni David.”
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Si Apostol Pablo, sa pagtatanggol sa kanyang pedigree, ay nagsabi na siya ay
isang Israelita, mula sa binhi ni Abraham at sa tribo ni Benjamin.
Sinabi ni Mateo na si Jesus lamang ang maaaring magpahayag na siya ang
nararapat na tagapagmana ng trono ni David.

Ang dalawang genealogy ni Jesus sa Bagong Tipan.

Sa Lucas, makikita natin ang pataas na talaan ng puno ng pamilya ni Jesus,
simula sa pagsilang Niya kay Maria at pagpunta sa 77 henerasyon pabalik kay
Adan – ang linya ng ina .

Ang layunin ni Lucas ay patunayan ang pagiging tao ni Jesus . Habang
si Jesus ay ipinanganak ng isang Judiong ina, Siya ay, sa katunayan,
ang Anak ng Diyos, at samakatuwid ay ang Tagapagligtas ng lahat ng
tao.

Sa Mateo, makikita natin ang pababang talaan ng puno ng pamilya ni Jesus,
simula kay Abraham at bumaba sa 42 henerasyon hanggang kay Joseph– ang
linya ng ama .

Ang layunin ni Mateo ay patunayan ang pagkahari o angkan ng hari ni
Jesus; Kanyang pagka-Diyos, at samakatuwid ay Kanyang karapatan na
magmana ng trono ng Kanyang ama, si David.



Si Jeconias, isang masamang hari, ay nagsunog ng balumbon ng hula ni Jeremias.

• Galit na galit ang Diyos sa kanya, wala
siyang sinabi sa kanya
ang mga supling ay uupo sa trono ni David.

• Si Joseph ay nasa angkan ni Jeconias.

• Gayunpaman, nangako ang Diyos kay David
na isa sa kanyang mga



inapo ang maghahari sa trono ng Kanyang
kaharian.

• Si Hesus ay ipinanganak ng birheng Maria,
na

 mula sa angkan ni Nathan, isa pang anak ni
 David – samakatuwid, Siya ay hindi ang

“binhi” na anak
 ni Jose kundi ang kanyang ampon.

• Tinukoy ni Mateo ang kanyang ebanghelyo
bilang “aklat ng mga

 salinlahi o talaangkanan ni Jesucristo, ang
 anak ni David, ang anak ni Abraham.”o Aklat

– “biblos” – ang opisyal na talaan o ninuno.o
Hesus – “Iesous” – ang Griyego na katumbas
ng Lumang

 Tipan, Yeshua, o “Jehovah Saves.” o Kristo –
“ang pinahiran” – Si Jesus ay pinahiran bilang

 Propeta, Pari, at Hari.

2. Ang Biyaya ng Diyos – Mateo 1:1-17 – pinili 
Ang talaangkanan ni Mateo ay hindi lamang naghahayag kay Jesus bilang Hari,
ang ipinadala ng Diyos na Tagapagligtas ng mundo, ito rin ay naghahayag ng
biyaya ng Diyos na naging dahilan upang ipadala Niya ang Kanyang Anak upang
maging ating Tagapagligtas.

Sa pagpili ng Diyos sa isang babae – si Maria

Walang tanong na si Maria ay isang debotong babae ng Diyos, dalisay,
malinis, at magalang.
Ngunit bilang isang tao, minana rin niya ang pagiging makasalanan ni
Adan, tulad ng iba pang tao, at kailangan din niya ang biyaya ng Diyos
upang maligtas.
“Biyaya” siya ng Diyos nang tawagin niya siya para maging instrumento
kung saan ipanganganak ang Tagapagligtas, at sinabi niya, “Sa akin na
lang!”

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17


Sa pagpili ng Diyos sa dalawang lalaki – sina David at Abraham

Si David ay isang mangangalunya at isang polygamist - isang walang
kwentang ama at walang awa na mandirigma - ang kanyang mga kamay
ay napakadugo na hindi siya pinahintulutan ng Diyos na magtayo ng
templo.
Si Abraham ay isang mangangalunya at isang sinungaling -
nagsinungaling siya tungkol sa kanyang asawa sa dalawang
pagkakataon upang iligtas ang kanyang buhay - nangalunya siya kay
Hagar, at nabubuhay pa rin tayo sa mga kahihinatnan ng kasalanang
iyon.
Sa biyaya ng Diyos, ginamit Niya ang dalawang lalaking ito upang dalhin
ang binhi ng Tagapagligtas – si Abraham ang ama ng bansang isinilang
ang Mesiyas, at si David ang ama ng maharlikang linya ng pamilya na
magsisilang sa Hari.

Sa kasaysayan ng tatlong malalaking panahon -

ANG MGA PATRIARKA: ANG PAGTANGGI: MULA SA DILIM
HANGGANG LIWANAG:

Abraham David Jeconiah

Isaac Solomon Shealtiel

Jacob Rehoboam Zorobabel

Judah Abijah Abiud

Perez Bilang isang Eliakim

Hezron si Josaphat Azor

Ram Joram Zadok

Aminadab Uzziah Achim

Nashon Jotham Eliud

Salom Ahaz Eleazar

Boaz Hezekiah Matthan

Obed Manases Jacob

Jesse Amon Joseph

David Josiah Panginoong Hesukristo



Sinabi ni Mateo na mayroong 42 henerasyon mula kay Abraham hanggang kay
Kristo.

Ang bilang na “42” ay anim na beses ang bilang na pito.
Anim ang bilang ng tao at pito ang bilang ng pagkakumpleto o pagiging
perpekto.
Sinimulan ni Mateo ang kanyang talaangkanan kay Abraham, na
tumanggap ng pangako at isang tipan mula sa Diyos.
Kung bibilangin natin ang 42 henerasyon mula kay Abraham – ibig
sabihin, 7×6, tayo ay darating sa perpektong (7) tao (6), na si Jesu-
Kristo.

Sa pagpili ng Diyos sa apat na babae na itinapon – sinabi ni Mateo na mayroong
42 henerasyon mula kay Abraham hanggang kay Kristo.

Tamar – Genesis 38:6-30 – isang balo na gustong magkaroon ng anak
kaya nagkunwaring patutot at naakit ang sariling biyenan upang
makipagtalik sa kanya. Ang mga kambal ay ipinanganak mula sa incest
na relasyon, kung saan nakuha namin ang aming susunod na itinapon
na babae na mas masahol pa kay Tamar.
Rahab – Joshua 2:1-24 – isang patutot na nanirahan sa Jerico at itinago
ang mga espiya na ipinadala upang tingnan ang lupain, at dahil dito,
iniligtas ng mga Israelita ang kanyang buhay nang masakop nila ang
Jerico. Nang maglaon, naging asawa siya ni Salmon at ina ni Boaz .
Ruth – Ruth 1-4 – isang dayuhan mula sa lupain ng Moab na
nagpakasal sa isang lalaking Judio na namatay. Ang kanyang biyenang
babae, si Naomi, ay nanirahan din sa Moab hanggang sa mamatay ang
kanyang asawa, at nagpasya siyang bumalik sa Israel sa kanyang
sariling pamilya. Mahal na mahal ni Ruth si Naomi kaya itinaya niya ang
kanyang buhay para makabalik sa Israel kasama niya. Kahit na siya ay
palaging isang itinapon, inayos ng Diyos na pakasalan siya ni Boaz, at
mula sa relasyong iyon ay nagmula si Obed, ang lolo ni David, ang Hari,
ang lalaking nagmamay-ari ng lugar kung saan matatagpuan ang
Temple Mount ngayon.
Bathsheba – 2 Samuel 11:1-27 – asawa ni Uria na Hittite; isang kawal sa
hukbo ni David na nakipagtalik kay Haring David. Nang hindi nila
mapagtakpan ang kanyang pagbubuntis, isinaayos ni David na mapatay
si Urias sa labanan. Kinuha niya si Bathsheba bilang kanyang asawa,
ngunit kinuha din ng Diyos ang buhay ng kanilang unang anak, at hindi
umalis ang digmaan sa kaharian ni David. Nang maglaon, ipinanganak
ni Bathsheba si Solomon, na nagpatuloy sa linya ng binhi at ang
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maharlikang linya ng Mesiyas hanggang kay Jesus - ang Anak ng Diyos,
na ipinanganak kay Maria, upang maging Tagapagligtas ng mga
makasalanan - tulad ng apat na babaeng ito - at tulad ng US!


