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    Kasama sa talaangkanan ni Jesus kay Jesus ang mga pangalan ng 42-lalaking pinili ng
Diyos na dalhin ang linya ng binhi ng Tagapagligtas mula kay Abraham, ang ama ng mga
Hudyo, hanggang kay Jose, na naging asawa ni Maria, na pinanganak ni Jesus, na
tinawag na Mesiyas.

Inilista din ni Mateo ang mga pangalan ng limang kababaihan na naging instrumento din
sa angkan ni Hesus; apat sa kanila ay labis na nakakahiya sa mataas na uri ng mga
Hudyo.

Talatang 3 - Si Juda ay ama ni Perez ni
Talatang 5 - Si Salmon ay ama ni Booz ni Rahab at si Booz ay ama ni Obed ni

Bersikulo 6 - Si David ay ama ni Solomon ni Bathsheba na naging asawa ni Uria.
Habang ang kanilang pangunahing kontribusyon ay ang pagsilang ng isang lalaking-
lalaki kung saan ang linya ng binhi ng Tagapagligtas ay dadalhin sa susunod na
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henerasyon, ang kanilang mga kwento ng buhay ay naitala sa mga banal na kasulatan
upang ilarawan ang plano ng pagtubos ng Diyos.

Kung ang biyaya ng Diyos ay maaaring maabot ang apat na babaeng ito, at nangyari
ito, pagkatapos ay may pag-asa para sa natitirang sangkatauhan.
Si Tamar ay isang babaeng may pag-asa . Si Tamar ay isang Hentil na balo na sumuyo
sa kanyang biyenan sa isang sekswal na unyon kung saan ipinanganak si
Perez. Ipinakita sa amin ni Tamar na walang sakit ay masyadong malalim para sa
biyaya ng Diyos , sapagkat sa labas ng kasamang relasyon na iyon ay nagmula:

Rahab - isang babaeng may pananampalataya. Si Rahab ay isang babaeng patutot sa
Canaan na nagtago ng mga tiktik na ipinadala ni Joshua sa muling pagsisiyasat sa
Jerico. Nang maglaon ay nagpakasal siya sa isa sa mga tiktik; Salmon . Ipinakita sa atin
ni Rahab na walang nakaraan ay masyadong masama para sa biyaya ng
Diyos , sapagkat sa labas ng ugnayang iyon ay nagmula si Boas, na nag-asawa:
Si Ruth - isang babaeng nagmamahal. Si Ruth ay isang babaeng balo ng Moab na
nanganganib ang kanyang buhay upang manatili sa kanyang biyenan sa Israel. Ipinakita
sa atin ni Ruth na walang problema na masyadong malaki para sa biyaya ng
Diyos , dahil habang nandoon, inayos ng Diyos na pakasalan niya si Boaz, at sa labas
ng ugnayan na iyon ay dumating si Obed, ang lolo ni David, na nakipagtalik sa:

Bathsheba - isang babae na walang limitasyong biyaya. Si Bathsheba ay isang matapat
na asawa na napakaganda ay nahuli niya ang mata ni Haring David at hindi nilabanan
ang kanyang sekswal na pag-unlad. Ipinakita sa atin ni Bathsheba na walang bahid ng
kasalanan na masyadong malalim para sa biyaya ng Diyos, sapagkat bilang isang
resulta ng makasalanan, mapangalunyaang gawain, nawala kay Bathsheba ang
kanyang asawa at ang kanyang unang anak kay David. Matapos ang kanilang pagsisisi,
binasbasan sila ng Diyos ng Solomon, na nagpatuloy sa linya ng binhi ng Mesiyas
hanggang kay Jose, asawa ni Maria, na nagpanganak kay Jesus.

   Ang ikalimang babaeng nakalista sa talaangkanan ni Mateo ay si Maria, ang babaeng
masunurin, na ang aksyon ay ipinahayag sa atin na walang gawain na masyadong malaki
para sa biyaya ng Diyos.

Si Maria ay maaaring maging kasing edad ng 12-taong gulang nang "iginawad" siya ng Banal
na Espiritu upang maging ina ni Jesus, at hindi hihigit sa 14-taong gulang nang siya ay
nanganak.



Sa Lucas 1:48 , sinabi ni Maria na ang lahat ng henerasyon ay ituturing siya bilang isang
babaeng lubos na pinagpala ng Diyos dahil sa kahanga-hangang pribilehiyong ibinigay Niya sa
kanya.

Sa susunod na 24 na oras, ang pangalan ni Maria ay mababanggit nang higit pa sa
anumang ibang pangalan sa mundo, maliban kay Jesus.

1. Pag-aalis ng mga Mito tungkol kay Maria - Lucas 1: 26-30 - "Huwag kang matakot,
Maria, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos."

   Ang salitang Griyego na "pinaboran" ay nangangahulugang "upang bigyan ng
kagandahang-loob" o tatanggapin ng Diyos para sa Kanyang hangarin; upang matanggap
ang hindi nakuhang basbas ng Diyos.

Ang ilan ay naitaas si Maria na higit sa itinuro ng Banal na Kasulatan.
Ang ilan ay nagbigay kay Maria ng mga katangiang pag-aari lamang ng
Diyos; ginagawa siyang object ng pagsamba, o ang channel kung saan sinasamba ng
isang tao ang Diyos.

Sinasabi ng ilan na si Maria ay hindi nagalaw ng orihinal na kasalanan, na siya ay laging
napuno ng biyaya ng Diyos; isang walang hanggang birhen na hindi kailanman
nagkaroon ng mga anak ni Jose, at na umakyat sa langit nang hindi nakakaranas ng
kamatayan.

Sa 1 Timoteo 2: 5 , sinabi ni Paul, "Mayroong iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa
pagitan ng Diyos at ng tao; ang taong si Cristo Jesus. "

Sa kabanata 1: 18-25, sinabi ni Mateo na pinananatiling birhen ni Maria si Maria
hanggang sa ipinanganak si Jesus, ngunit sa mga kabanata 12-13, kinilala niya ang
mga kapatid na lalaki ni Jesus na sina Santiago, Jose, Simon, at Juda.

Si Maria ay isang pambihirang babae, ngunit siya ay isinilang na makasalanan, at
nangangailangan ng isang Tagapagligtas, tulad ng lahat ng mga kababaihan.
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Sa Lucas 1: 47-52 , kahit si Maria ay kinilala ang kanyang pangangailangan para sa
isang Tagapagligtas, at nagalak siya na ang Diyos ay nagbibigay ng isang Tagapagligtas
para sa kanya, pati na rin para sa buong mundo.

2. Muling Muling Pagbubuhay ng Himala na Sumasangkot kay Maria - Lucas 1: 31-35 -
"Narito, magbubuntis ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki, at
tatawagin mo Siyang Jesus."

   Ang propesiya ng Isaias 7:14 ay natupad sa malinis na paglilihi ni Hesus sa sinapupunan
ni Maria.

Ang ilan ay tinanggihan ang katotohanan ng propesiyang iyon, na sinasabing tumutukoy
ito sa isang kaganapan sa araw na ito ay isinulat, kaysa sa pagsilang ni Jesucristo 700-
taon na ang lumipas.

Ang sagot ay matatagpuan sa pagsasalin ng salitang "birhen!"

Ang mga tagasalin na hindi Kristiyano ay gumagamit ng salitang "almah," na
nangangahulugang isang dalaga na may edad na kasal.

Ginamit ng mga tagasalin ng Griyego ang salitang "Parthenos," na maaaring
nangangahulugang "birhen" - isang hindi nakipagtalik sa isang lalaki.

Naiintindihan ng mga Hudyo ang hula ni Isaias na hulaan ang isang dalagang dalaga na
himalang maglilihi at magkakaanak ng isang lalaki, na makikilala bilang Immanuel -
kasama natin ang Diyos.
Sa Mateo 1: 22-23 , sinabi ni Mateo na ang paglilihi ni Maria at ang kapanganakan ni
Jesus ay natupad ang propesiya ng Isaias 7:14 .

3. Pag-alala sa Mensahe na Ibinigay kay Maria - Lucas 1: 39-45 - "Mapalad ang bunga ng
iyong sinapupunan, at paano nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay lumapit
sa akin?"

   Sa Hebreo 10: 5-7 , sinabi ng manunulat, " Paghahain at pag-alay Hindi mo hinahangad,
ngunit isang katawan na Inihanda Mo para sa Akin."

Bago pa ang Kanyang kapanganakan, alam ni Jesus na papasok siya sa mundong ito,
sa katawan ng isang tao, upang maihain para sa kasalanan.
Hindi lamang Niya ito nalalaman, Kusa Niyang ginawa ito; hindi dahil sa awa sa ating
kalagayan, ngunit dahil sa pag-ibig Niya sa Diyos Ama, na labis na nagmamahal sa atin.

Si Jesus ay dumating sa mundo upang ipakita sa atin ang maraming mga bagay tungkol
sa Diyos, at tungkol sa ating sarili, ngunit ang pangunahing dahilan na Siya ay dumating
ay upang ibigay ang Kanyang buhay bilang isang pantubos para sa ating mga
kasalanan at upang gawin iyon, kailangan Niyang maging isa sa atin.
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