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 Mateo 1: 1-17 , 2 Samuel 11-12

Wayne J. Edwards, Pastor
   Sinulat ni Mateo ang kanyang ebanghelyo upang patunayan sa kanyang mga kapwa
Hudyo na si Jesus ang Mesiyas, ang Tagapagligtas na ipinangako ng Diyos.

Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtukoy kay Jesus bilang "Mesiyas, anak ni David,
anak ni Abraham," at inilista niya ang 42-henerasyon ng mga kalalakihan sa pamilya ni
Hesus, na ang bawat pangalan ay kumakatawan sa iba't ibang yugto sa kasaysayan ng
Israel.

Tinapos niya ang kanyang angkan sa pamamagitan ng pagkilala kay Hesus bilang
Tagapagligtas na ipinadala ng Diyos bilang anak na ipinanganak na birhen na hinulaan
sa Isaias 7:14 , na tatawaging Immanuel.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2089.1-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Psalm%2089.10-37
https://biblia.com/bible/nkjv/Psalm%2089.46-52
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.26-38
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14


Ang isang maingat na pagbabasa ng talaangkanan ni Mateo ay maglalahad na nakalista
siya ng 42-lalaki, ama ng ama, ngunit nilaktawan din niya ang mga lalaking tulad nina
Joash at Amaziah.

Ngunit lumilitaw na sumakit si Mateo upang maisama ang mga pangalan ng apat na
kababaihan na hindi inaasahan ng sinuman na makikita sa angkan ni Jesus.

Masaya ang Diyos na ipakita ang kaluwalhatian ng
Kanyang biyaya atang mga kababalaghan ng Kanyang pag-

ibig, sa at sa pamamagitan ng mga itinuturing ng mundo
na walang halaga.

 

Ipinapakita sa atin ni Tamar na walang sakit na masyadong malalim para sa biyaya ng
Diyos.

Si Tamar ay isang Hentil na balo na sumuyo sa kanyang biyenan sa isang
sekswal na pagsasama, kung saan ipinanganak si Perez, na pinagmulan niya:

Ipinakita sa atin ni Rahab na walang nakaraan ay masyadong masama para sa biyaya
ng Diyos.

Si Rahab ay isang babaeng patutot sa Canaan na kalaunan ay nagpakasal sa
isa sa dalawang mga tiktik na ipinadala ni Joshua sa Jerico, at ipinanganak si
Boas, na kalaunan ay nag-asawa:

Ipinakita sa atin ni Ruth na walang problema ay masyadong malaki para sa biyaya ng
Diyos.

Si Ruth ay isang Hentil na biyuda na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang
manatili sa kanyang biyenan, si Noemi. Bilang ganti ay inayos ng Diyos na
pakasalan niya si Boas. Mula sa ugnayan na iyon ay nagmula si Obed, ang lolo
ni David, na mayroong pakikiapid na relasyon sa:

Ipinakita sa atin ni Bathsheba na walang mantsa na masyadong malalim para
sa biyaya ng Diyos.

1. Bathsheba - Ang Maganda - 2 Samuel 11: 1-4
   Ang pangalang "Bathsheba" ay nangangahulugang "Ang Ikapitong Anak na Babae."

Ang "Paliguan" ay nangangahulugang "anak na babae," at ang "pito" ay
nangangahulugang sumpa, o pagkumpleto, kaya't si Bathsheba ay ang "Anak na babae
ng panunumpa."

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Sam%2011.1-4


Si Bathsheba ay "napakaganda ng hitsura," tulad ng maraming iba pang mga
kababaihan sa Bibliya:

Si Eva ay nilikha ng Diyos at siya ay “napakahusay.”

Napakaganda ni Sarah sa asawa ng kanyang asawa na magpanggap na siya
ay kanyang kapatid.
Si Rachel ay napakagandang nagtrabaho si Jacob ng 14-taon para sa kanyang
kamay sa pag-aasawa.

Si Abigail ay isang babaeng “maganda ang mukha.”
Si Ester "ay nakakuha ng pabor sa paningin ng lahat na tumitingin sa kanya."

Si Bathsheba ay napakagandang tignan.

"Ang kagandahan ay mapanlinlang, at ang kagandahan ay
panandalian, ngunit ang isang 

 babaeng natatakot sa Panginoon ay dapat purihin." 
 Kawikaan 31:30

 Taliwas sa maraming mga komentaryo, si Bathsheba ay walang ginagawa sa labas ng
ordinaryong kaugalian ng kanyang araw at kultura.

Si Bathsheba ay kumukuha ng isang ritwal na paliligo sa kanyang balon at fountain sa
kanyang bahay, kung saan siya ay may inaasahan na privacy.
Bilang isang babae, wala siyang kaalaman sa kinaroroonan ng Hari.

Si Bathsheba ay hindi ang babaeng nagnanasa kay David, ngunit si David ang lalaking
nagmahal kay Bathsheba.

Si Tamar ay nadaya, si Rahab ay nadumhan, at si Ruth ay hinamak, ngunit si Bathsheba
ay natalo, dahil lamang sa siya ay nasa maling lugar sa maling oras. Gayunpaman, hindi
siya wala ng ilan sa mga sisihin.

Kailangan niyang gawin ang bawat pag-iingat upang maligo sa privacy.
Dapat ay tumanggi siya sa pagsulong ni David.

Dapat ay sumuko siya sa mga babala ng Diyos.
Dapat sana siyang manatiling tapat sa kanyang mga panata sa Diyos at mga pangako
sa asawa.

2. David - Ang Manloloko - 2 Samuel 11: 3-17
Dahil sa kanyang walang pigil na pag-iibigan, binaliwala ni David ang malinaw na mga
babala ng kanyang mga lingkod at nakipag-ugnayan kay Bathsheba.

https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2031.30
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Sam%2011.3-17


Ang unyon ay nagresulta sa isang hindi ginustong pagbubuntis.

Ang pagbubuntis ay lumikha ng isang kasalukuyan at hinaharap na problema.
Sinubukan nina David at Bathsheba na takpan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan
ng:

Panlinlang - Pinauwi ni David ang asawa ni Bathsheba mula sa labanan upang
makasama ang kanyang asawa, ngunit tumanggi siya.

Kamatayan - Hiniling ni David na si Uriah ay mailagay sa labanan upang ang
kanyang buhay ay mapatay, at siya ay pinatay.
Duplicity - Mabilis na ikinasal ni David ang biyuda ni Uriah upang subukang
kumbinsihin ang mga tao na ang bata ay lehitimo.

"Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay hindi kinalugdan ng Panginoon!"

Ipinagtapat ni David ang kanyang mga kasalanan sa harap ni Nathan, at sinabi
ni Nathan na Iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay, ngunit hindi iyon ng
kanyang anak.

Ang anak ni Bathsheba ay ipinanganak na walang kahihiyan, ngunit nabuhay
siya nang mas mababa sa isang linggo.

Ginamit ng Diyos ang kaganapang ito upang ibalik sa Kanya sina David at
Bathsheba.

3. Diyos - Ang Kaaya-aya - 2 Samuel 12:24
 Ang katibayan ng awa at biyaya ng Diyos ay pinagpala Niya sila ng isa pang anak na
lalaki, na pinangalanan nilang Solomon, na nangangahulugang, "Minamahal ng
Panginoon."

Si Bathsheba ay inalagaan si Solomon sa maka-Diyos na kasipagan at pangangalaga.

Si Solomon ang nagsulat, "Sanayin ang bata sa paraang dapat niyang lakaran," - isang
malinaw na sanggunian sa kanyang sariling pagkabata.

Si Bathsheba ang sumulat ng Kawikaan 31 bilang payo kay Solomon tungkol sa kasal
sa anak na babae ni Paraon.
Si Bathsheba ang nagpilit kay David na tuparin ang kanyang pangako na si Solomon ay
magmamana ng trono ng Hari.

Ang huling pagbanggit ng pangalan ni Bathsheba ay matatagpuan sa Mateo 1: 6 : "Si
David na Hari ay naging anak ni Solomon sa kanya na naging asawa ni Uriah."

Sa biyaya ng Diyos, ang pangalan ni Bathsheba ay hindi na nakakabit sa
pangangalunya kay David, ngunit sa angkan ng Tagapagligtas.

Ang Bathsheba ay isang perpektong larawan ng isang makasalanan na nai-save ng
kamangha-manghang biyaya ng Diyos.

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Sam%2012.24
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.6


"Kung saan lumawak ang kasalanan, lumaki pa ang
biyaya!" 
Roma 5:20

Mga aralin sa buhay mula sa buhay ng apat na babaeng ito:

Ang kanilang mga patotoo ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nabigo sa Diyos sa ilang
paraan, na mayroong isang paraan upang patawarin at mapanumbalik.
Ang kanilang patotoo ay nagbibigay aliw sa mga nagdadala ng kirot at kirot ng mga
dating sugat, na mayroong paraan upang gumaling.

Ang kanilang mga patotoo ay nagbibigay lakas sa mga nagpupumilit na maging ayon sa
imahe ni Cristo, na kahit gaano kahirap ang pakikibaka na iyon, wala nang mas
makapangyarihan kaysa sa biyaya ng Diyos.

Tinitiyak ng kanilang mga patotoo ang mga nabiktima ng mga kasalanan ng iba, na
walang kabiguan ng tao na kailangang maging pangwakas sa Diyos, kung susuko tayo
sa Kanyang biyaya.

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

