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Ang Limang Babae sa Angkan ni Hesus
"Tamar: Ang Naghahanap ng Hustisya"
Mateo 1: 1-17 , Genesis 38: 1-30
Wayne J. Edwards, Pastor
Pagdating sa pagbabasa ng mga talaangkanan sa Bibliya, hindi pinapansin ng karamihan sa mga
mambabasa, hindi lamang dahil hindi nila maaaring bigkasin ang mga pangalan, ngunit dahil hindi
nila nauunawaan ang kanilang teolohikal na kahalagahan sa walang hanggang plano ng Diyos para
sa ating pagtubos.
Samakatuwid, sa pagbabasa ng Kwento ng Pasko, ang karamihan sa mga mambabasa ay
nagsisimula sa Lucas 2: 1 , o Mateo 1:18 sa pagsilang ni Jesus.
Gayunpaman, ang buong kwentong Pasko ay nagsisimula sa Mateo 1: 1 , na may "talaan ng
talaangkanan ni Jesus, na anak ni David, na anak ni Abraham."
Ang pananalitang , "ang talaan ng talaangkanan" sa teksto ng Griyego na binabasa, "ang aklat
ng genesis ni Hesukristo."

Dahil sa kanilang prejudicial na pag-aalala sa mga linya ng dugo, binigyan ng pansin ng mga
Hudyo ang mga talaangkanan, kaya't ipinakilala nina Mateo at Lukas ang kanilang mga
ebanghelyo sa isang detalyadong talaangkanan ni Jesus.
Ayon sa propesiya sa Bibliya, ang Mesiyas ay dapat na mula sa angkan nina Abraham at David.
Sa ikalawang kabanata ng kanyang ebanghelyo, naitala ni Lucas ang paglalakbay nina Jose at
Maria mula sa Nasaret hanggang sa Betlehema, upang magparehistro para sa senso, sapagkat
si Jose ay "sa sambahayan at pamilya ni David."
Isinama ni Mateo ang limang kababaihan sa kanyang talaangkanan ni Hesus, apat sa kanila ay
hindi ang uri ng mga babaeng inaasahan na mapabilang sa angkan ng Mesiyas.
Si Tamar - ang manugang na babae ni Juda, na anak ni Jacob, at apo ni Abraham.
Niloko ni Tamar si Juda upang makipagtalik sa kanya, at siya ay nabuntis ng dalawang
anak na lalaki, ang isa sa kanila ay naging anak ng binhi ng Tagapagligtas na si
Hesukristo.
Si Rahab - ang babaeng ang pangalan ay palaging sinusundan ng kanyang trabaho - ang
patutot.
Si Rahab ay nagsinungaling sa mga awtoridad tungkol sa lokasyon ng mga tiktik,
ngunit tinukoy siya ng manunulat ng Hebrew bilang " isang babaeng may
pananampalataya sa Diyos ng Israel."
Si Ruth - isang babaeng taga-Moab; ang anak na babae ng incestoous na relasyon sa pagitan ni
Lot at ng isa sa kanyang mga anak na babae.
Si Ruth ay isang babaeng taga-Moab na nagpakasal kay Boaz, isang lalaking Hudyo,
na naging lola ni David.
Si Bathsheba - ay laging nakilala bilang asawa ni Uriah.
Matapos mamatay ang anak ng pangangalunya ni David kay Bathsheba, ikinasal si
David kay Bathsheba, at nagsilang sila ng isa pang anak na nagngangalang Solomon,
na nasa direktang angkan ni Jesus.
Bakit bibigyan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu si Mateo na isama ang mga pangalan ng apat na
babaeng ito sa angkan ni Jesus?
Upang magpadala ng isang mensahe sa mga matuwid sa sarili na huwag mag-isip ng mas
mataas sa kanilang sarili, o mabawasan ang mga ipinagbabawal na dumalo sa Mga Serbisyo sa
Templo dahil sa kanilang mga kasalanan, sapagkat si Jesus ay isang "Kaibigan ng mga
makasalanan."
Upang maipakita ang kayamanan ng Kamangha-manghang Biyaya ng Diyos, na tayong lahat ay
nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos, at sinabi ni Jesus na Siya ay hindi naparito
upang "tawagan ang matuwid sa pagsisisi," ngunit sa halip ay naparito Siya "upang maghanap at
i-save ang nawala. "
Si Maria - samantalang ang pinakadalisay sa lima, si Maria ang pinaka-malamang hindi tao na
napili bilang ina ni Jesus.

Si Maria ay isang debotong mananampalataya sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya sa
kanyang reputasyon at sa kanyang kinabukasan.
Kahit na sa edad na 14, si Maria ay may labis na pananampalataya sa Diyos na sa
wakas ay naintindihan niya kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan niya,
siya ay sumigaw, "Narito ang alipin ng Panginoon: mangyari nawa sa akin alinsunod sa
Iyong salita. "

ANG BUHAY NG TAMAR
1. Ang pagkabigo ng Juda - Genesis 38: 1-11
1 - "Si Juda ay bumaba mula sa kanyang mga kapatid."
Walang kamalayan ang Juda na ang Diyos ang pumili sa Kanya upang maging channel ng
Mesiyas.
Matapos makilahok sa kanyang mga kapatid sa pagbebenta ni Jose sa mga mangangalakal na
alipin, at sabihin sa kanilang ama na namatay na siya, iniwan ni Juda ang kanyang ama,
kanyang pamilya, at ang kanyang pananampalataya sa Diyos, at nakiisa sa mga hindi makadiyos
na mga Cananeo.
Nagpili si Juda ng isang asawang Kananeo, na nanganak sa kaniya ng tatlong anak na lalake:
Si Er - na nagpakasal kay Tamar, ngunit napakasama ay namatay siya.
Si Onan - na tumanggi na pakasalan si Tamar at namatay siya.
Si Shelah - na hindi "ganap" na ikakasal kay Tamar.

2. Pakikiapid ng Juda - Genesis 38: 12-19
Dahil hindi pinayagang mag-asawa si Tamar sa labas ng pamilya ni Juda, at hindi pinayagan ng
Juda na pakasalan siya ni Shelah, niloko ni Tamar si Juda upang makipagtalik sa kanya, at siya
ay nagbuntis ng mga kambal na anak na lalaki.
Iniharap ni Tamar ang kanyang sarili kay Juda bilang isang patutot at humiling ng isang
“pangako” na ibibigay sa kanya hanggang sa natanggap niya ang bayad para sa mga serbisyong
ipinangako ni Juda.
Binigyan siya ni Juda ng kanyang tatak - isang singsing, kurdon, at ang kanyang tungkod.
Parehong mali ang Juda at Tamar, ngunit sa soberanya ng Diyos, isang lalaking-lalaki ay
isinilang mula sa angkan ng Juda na pinagmulan ng Mesias.

3. Kalokohan ng Juda - Genesis 38: 20-26
Nang matuklasan ni Juda na buntis si Tamar, mabilis niya itong inakusahan ng patutot at hiniling
na ilabas at sunugin.
Gayunman, habang inilalabas si Tamar upang masunog, nakatanggap si Juda ng isang sulat
mula sa kanya, na sinasabi sa kanya na ang lalaking pinagmamay-arian ng tatlong bagay na ito
ay ang ama ng kanyang anak, at gumawa siya ng singsing, kurdon at tauhan ni Juda.
Nang malaman ni Juda na siya ang pinagmulan ng pagbubuntis ni Tamar ay sinabi niya: "Siya ay
mas matuwid kaysa sa akin, sa dami ng hindi ko ibinigay sa kanya na aking anak, si Shelah!"
Ang pangyayaring ito ay binago ang puso ni Juda kay Tamar, ang kanyang dalawang bagong
anak na lalaki, ang kanyang ama, ang kanyang pamilya at ang kanyang Diyos - inako ni Juda

ang pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon
Habang wala sa mga ito ay nasa perpektong kalooban ng Diyos para sa Juda o Tamar, malinaw
na nasa loob ito ng Kanyang payagan na kalooban, kaya't ginamit Niya ito para sa Kanyang mga
hangarin.
Kinuha ng Diyos ang isang imoral na pangyayaring nilalayon ni Satanas para sa kasamaan, at
ginamit Niya ito upang ipakita ang Kanyang Kamangha-manghang biyaya.
Pinili ng Diyos si Tamar, at isa sa kanyang kambal na anak na lalaki upang maisama sa
talaangkanan ni Jesus, na naging ating Tagapagligtas.

4. Ang Pamilya ni Hesus - Genesis 38: 27-30
Si Tamar ay nanganak ng dalawang anak na lalaki:
Si Zarah - na nangangahulugang "tumataas na isa" - ang inakala ni Tamar na magiging
panganay.
Si Perez - na nangangahulugang "isang taong pumapasok" - ang pinili ng Diyos na
maging binhi ng Anak ng Tagapagligtas.
Ang Genesis 38 ay nakatayo bilang isang pinakabagong pagpapakita ng kamangha-manghang
biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Ang mga kaganapan sa Genesis 38 ay dapat :
Patunayan ang ating pananampalataya sa banal na pangangalaga ng Diyos.
Kahit na sina Juda at Tamar ay aktibong nakikibahagi sa kasalanan, ang Diyos ay
gumagawa ng mga bagay sa likod ng mga eksena ayon sa Kanyang banal na plano.
Patunayan ang ating pananampalataya sa banal na halalan ng Diyos.
Walang mabuti o marangal tungkol sa Juda - bawat pagpipilian na ginawa niya ay mula
sa pagkamakasarili, ngunit pinili ng Diyos ang Juda bilang anak na binhi, at ganon din
ang mangyayari.
Walang bagay na banal o dalisay tungkol kay Tamar - wala siyang pagkaunawa sa
isang tipang Diyos, ngunit pinili ng Diyos na magbigay ng isang paraan para sa kanya
upang makatanggap ng kaligtasan, kahit na sa pagsilang ng kanyang "incestoous" na
anak na lalaki.
Patunayan ang ating pananampalataya sa hindi nababago ng Diyos.
Pinili ng Diyos ang linya ng binhi upang dumaloy sa Juda.
Ang pagkamakasalanan ng tao ay hindi maaaring biguin ang mga plano ng Diyos; ang
itinakda Niya ay isasagawa.
Patunayan ang ating pananampalataya sa walang kinikilingan sa Diyos.
Kung paano ang pakikitungo ng Diyos sa Juda at Tamar, sa gayon ay nakikipag-usap
Siya sa bawat isa - sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya.

Ginagamit pa ng Diyos ang ating malubhang kasalanan upang makamit ang Kanyang
pinakamataas na layunin, kasama na ang ating pula

"Walang hukay ng kasalanan na napakalalim na ang biyaya ng
Diyos ay hindi lalim pa."
Halaw mula kay Corrie Ten Boon

