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MATEO 1:1-17 
"ANG ANGKAN NI JESUS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa araw na ito ay nais kong pag-aralan na kasama ninyo ang Mateo 1:1-17.  Kung titingnan mo ito, 
siguro ay makikita mo itong bahagi ng Biblia na iyong maaalala na nasulyapan mo ngunit naghintay 
hanggang makarating ka sa talatang 18 ng kapitulo na siyang inisip mong magandang bahagi.  Ang 
unang labingpitong talata ng Ebanghelyo Ayon kay Mateo ay tala ng lahi ni Jesu Cristo.  Naglalaman 
ito ng mga pangalang mahirap bigkasin.  Siguro ay ipinalagay nating ito ay medyo hindi mahalaga sa 
atin.   
 
Subalit hindi gayon.  Walang hindi mahalaga sa Biblia.  Sa lahing iyon doon sa unang labingpitong 
talata ng Mateo uno, mayroon tayong kahanga-hangang pagpapaliwanag ng biyaya ng Dios sa 
pagbibigay ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo. 
 
Ilang mga bagay ang nais kong ipakita sa inyo tungkol sa lahing iyon.  Una sa lahat, si Mateo sa mga 
talatang ito ay tinatalunton ang pinagmulan ng pantaong kalikasan ng ating Panginoon.  Layon niya, 
lalo na, na ipakita sa atin na si Jesus ay nagbuhat kay Abraham at direktang inapo ni David.  Kung 
nais mong malaman ang pinagmulan ni Jesus, kung ang pag-uusapan ay ang Kanyang banal na 
kalikasan, kailangan mong basahin ang Ebanghelyo Ayon kay Juan (kapitulo 1):  “Sa simula ay ang 
Salita, at ang Salita ay kasama ng Dios, at ang Salita ay Dios….Lahat ng mga bagay ay ginawa sa 
pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa” (tt.1, 3).  Ang 
ating Panginoon ay kapwa tunay na tao at lubos na Dios sa hiwaga ng pagkakatawang-tao, sa 
sinapupunan ng birheng Maria.  Kung ang pag-uusapan ay ang Kanyang banal na kalikasan, ang 
katotohanang Siya ay Dios ng Dios, kung hangad mong taluntunin iyan at hanapin ang pinagmulan 
nito, kung gayon ay sinasabi ni Juan, “Sa simula, Siya ay kasama ng Dios.”  Bilang banal na Anak ng 
Dios si Jesus ay hindi nilikha.  Siya ay walang hanggan at Siya ay kapantay ng Dios, gayunman ay 
ibang persona sa pagka-Dios.  Siya ang walang hanggang Anak ng banal na Dios.  Siya ang 
manlilikha na umaalalay sa lahat ng mga bagay sa sarili Niyang kapangyarihan.  Siya ang “Dios na 
maluwalhati magpakailanman” (Rom. 9:5). 
 
Ngunit kung sasabihin mo, “Taluntunin ang ugat ng Kanyang taong kalikasan, sapagkat si Jesus ay 
nagkatawang-tao,” kung gayon ay dinadala tayo ng Biblia sa Mateo 1 at sinasabing, “Si Jesus, ayon sa 
laman, ay ang inapo ni David at ni Abraham.”   
 
Ang pangalawang bagay na nais kong ipakita sa mga unang talatang ito ng Mateo 1 ay, si Mateo, sa 
ilalim ng pagkasi ng Espiritu ng Dios, ay mapili sa kanyang lahi.  Sinabi kong “mapili” una sa lahat 
dahil nagsimula siya kay Abraham.  Ngayon, kung titingnan mo ang Lucas 3, makikita mo rin ang 
lahi ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang inang si Maria.  Si Lucas ay nagsimula kay Maria at 
pabalik kay Adan.  Si Mateo ay nagsimula kay Abraham.  Kaya siya ay mapili.  Inilagay niya ang lahi 
sa tatlong grupo ng labing-apat.  Mababasa natin sa talatang 17, “Samakatuwid, ang lahat ng 
salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay labing-apat. Mula kay David hanggang sa 
pagkadalang-bihag sa Babilonia ay labing-apat na salinlahi; at mula sa pagkadalang-bihag sa 
Babilonia hanggang kay Cristo ay labing-apat din na salinlahi.”  Bakit?  Si Mateo ay pinatnubayan ng 
Espiritu Santo na gawin itong napakasimple at napakadaling tandaan.  Sabi niya, “Ngayon ang lahi 
ni Jesus, kung sisimulan natin kay Abraham, ay humigit-kumulang, kay Abraham hanggang kay 
David, labing-apat na henerasyon; kay David hanggang sa pagkabihag sa Babilonia, labing-apat na 
henerasyon; ang pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Jose, labing-apat na henerasyon.”  At 
ginawa niya iyan dahil hangad niyang pagtuunan ang katotohanang ito:  na si Jesu Cristo ay 
nagmula kay Abraham at David, ang dalawang namumukod na mga lalaki sa Lumang Tipan na 
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siyang pinangakuan na sa kanilang binhi at salinlahi magmumula ang Mesias.  Kung kailangan mong 
pumili ng dalawa sa Lumang Tipan na pinangakuan ng Dios:  “Si Cristo ay magmumula sa iyong 
lahi,” ay una mong pipiliin si Abraham.  Sapagkat mababasa natin sa Galacia 3:16, “Ngayon, ang mga 
pangako ay ginawa kay Abraham…”  Pagkatapos ay dapat mong piliin si David, sapagkat mababasa 
natin sa II Samuel 7, “Aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, … at aking itatatag ang 
kanyang kaharian.”  Kaya kung tatanungin mo ang mga Judio nang panahon ng Panginoon:  “Ang 
Mesias, ang isang ipinangako, magiging anak siya nino?”  Isasagot nila, “Siya ay apo ni David.  At Siya 
ay binhi ni Abraham.” 
 
Kung titingnan nating mabuti ngayon ang Kanyang angkan, ano ang nakikita natin?  Nakikita natin 
ang matinding kaabahan at kasalanan.  Nakikita natin na si Jesu Cristo ay nagmula doon sa mga 
hindi karapat-dapat at masama at kahabag-habag na makasalanan sa kanilang mga sarili.  Nakikita 
natin ang kabulukan ng sarili nating makasalanang kalikasan na Kanyang ipinarito upang iligtas.  
Naiisip natin ang maluwalhating pahayag ng apostol kay Timoteo, “Tapat ang salita: na si Cristo 
Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pangunahin sa mga 
ito.” Ngayon, sakali mang ang salitang iyan ay maging malabo sa iyong isip, sa kung anong uri ng 
makasalanan pumarito si Jesus upang magligtas, at sakali mang ang salitang “makasalanan” ay 
maging panlahat sa iyo, kung sisimulan mong isipin ang isang makasalanan bilang isang 
naguguluhan, nalilito, natatarantang tao na gumagawa ng masasamang pagpili, kung gayon ay dapat 
mong basahin ang Mateo 1:1-17 at pagbulayan ang listahan ng mga pangalan na ibinigay sa iyo.  
Lilinisin ka nito sa lahat ng kabutihang nais mong isipin tungkol sa kasalanan, at ipapakita nito sa 
iyo kung gaano tayo kasama bilang mga makasalanan.  Kung ito ang iyong tala-angkanan, itatago 
mo ito.  Hindi mo ito iiwan sa ibabaw ng mesa upang mabasa ng mga tao.  Itatatuwa mo ito.  Ang 
kahihiyan ay makakasama sa iyo. 
 
Anong kasalanan ang hindi matatagpuan sa angkan ng ating Panginoon?  Sa Kanyang mga ninuno 
naroon ang incest o pagtatalik ng dalawang taong magkamag-anak, karuwagan, prostitusyon, 
walang-awa, pinagplanuhang pagpatay, pagpatay sa sariling laman at dugo sa pamamagitan ng 
apoy.  Sa Kanyang angkan naroon ang labis na nakakatakot na tahasang paghihimagsik laban sa 
Dios.  Naroon ang mga di makadios na magulang na ang mga anak ay naging hindi rin makadios at 
lapastangan. 
 
Tingnan mo ang listahan.  Nabasa natin na naging anak ni Juda kay Tamar sina Perez at Zera.  Iyan 
ay bumabalik sa Genesis 38, isang kapitulo sa Biblia na kung minsan ay pinagtatakhan natin kung 
dapat ba nating basahin nang malakas sa ating mga anak.  Oo, dapat mong basahin, dahil ito ay nasa 
Biblia.  Mababasa natin doon ang tungkol kay Juda, ang ikaapat na anak ni Jacob, na siyang 
pagmumulan ng ipinangakong binhi, sapagkat si Cristo ay nagmula kay Juda.  Mababasa natin ang 
katotohanang si Juda, ang lalaki, ay umalis upang hanapin ang isang upahang babae at nilinlang ng 
kanyang manugang na si Tamar.  Nang siya ay nagdalang-tao, at nalaman niyang siya ay 
nagdadalang-tao, nagpasya siyang kailangan nitong mamatay – hanggang ipakita niya sa kanya na 
siya ang ama.  
 
Nabasa pa natin na sa Kanyang lahi naroon si Rahab ang upahang babae at si Ruth na Moabita.  
Nabasa natin na sa Kanyang lahi naroon si David ang haring naging anak si Solomon sa kanya na 
naging asawa ni Urias.  Alalahanin, iyan ay, si David mismo ang pumatay sa isang lalaki upang 
pagtakpan ang kanyang kasalanan, at pagkatapos ay kinuha ang asawa ng pinatay na kasama 
niyang nangalunya (Batseba).   
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Pagkatapos ay nabasa natin na sa Kanyang lahi naroon si Manases, na inihandog ang sarili niyang 
anak sa mga apoy ng dius-diosang si Moloc.  Halos naging mas malala pa.  Ang Kanyang mga ninuno 
ay gumawa ng kahindik-hindik na kasalanan. 
 
Bakit sinasabi ito ng Biblia sa atin?  Bakit hindi ito pinagtakpan?  Sa kabila ng lahat, tayo ay nasa 
panahon ng Kapaskuhan.  Hindi ba tayo maaaring magkaroon ng mas positibong paksa ng Sanggol 
na ito na pumarito upang muling patunayan ang dangal at ang halaga ng sangkatauhan at ng 
presensya ng Dios?  Hindi ba maaaring sa ganyang paraan?  Aba, kung sa ganyang paraan mo nais, 
gumagawa ka ng sarili mong ebanghelyo.  Gumagawa ka ng sarili mong “mabuti-sa-pakiramdam” na 
relihiyon.  Subalit wala ka ng relihiyon na nagliligtas.  Sapagkat ang relihiyon na nagliligtas ay 
tungkol sa mga makasalanan – ang katotohanan kung sino ka, at ikaw ay isang kasuklam-suklam na 
makasalanan sa paningin ng Dios.  Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa atin na ibinigay Niya 
ang Kanyang Anak para sa mga gayong makasalanan.  Bakit sinasabi ng Biblia sa atin ang tungkol sa 
lahat ng mga bagay na ito sa angkan ng Panginoon?  Sapagkat, nakita mo, kailangan kang 
magpakababa.  Kung hindi ka magpapakababa, hindi mo mauunawaan ang ginawa ng biyaya ng 
Dios sa pagbibigay ng Kanyang Anak. 
 
Para kanino pumarito si Jesus?  Pumarito ba Siya para doon sa mga kailangan lamang na buksan 
nang kaunti ang mga talukap ng kanilang mga mata upang makagawa sila ng mas matatalinong 
pasya?  Ah, hindi!  Pumarito Siya para doon sa mga sa kanilang sarili ay masasama, di karapat-
dapat, at maruruming makasalanan, para doon sa mga pinatunayan na sa kanilang sarili ay 
nararapat sa walang hanggang kapahamakan, sa walang natamo at walang halaga sa paningin ng 
Dios maliban na ang Dios, sa biyayang walang bayad, ay inibig ang sarili Niyang mga anak at pinili 
sila kay Cristo.  Nakikita mo ba ang iyong sarili?  Ito ba ay nagpapaiyak sa iyo? 
 
Tingnan mo kung paano natin dinungisan ang ating mga sarili.  Kung ang kaligtasan sa anumang 
paraan ay umaasa sa ating kagalingan, tayo ay lulubog sa ilalim ng impierno.  Alam mo ba iyan?  
Nagagawa ka ba nitong mahiya at mamula at dumudurog ba ito sa iyong puso?  Pagkatapos, ikaw ba 
ay puspos ng kagalakang di maipaliwanag nang makita mo si Cristo sa Betlehem?  Ibinigay ng Dios 
ang Kanyang Anak para sa mga makasalanan! 
 
Kung ipinangangatwiran mo ang iyong sarili mula sa listahan ng mga makikita sa Mateo 1, at kung 
ang Salita ng Dios ukol sa masamang kamalian ng kasalanan sa iyo ay hindi nagpaluha sa iyo, kung 
gayon ang Salita ng Dios sa iyo, ngayon din, ay:  “Magsisi!”  
 
Ngunit ang talaan ng lahing ito ay mayroon pang ipinakikita sa atin.  Makikita natin sa talaan ng lahi 
ang kagila-gilalas na pag-iingat ng Dios, ang kagila-gilalas na kapangyarihan ng Dios na magligtas.  
Habang pinatutunayan ng talaan ng lahing ito na hindi tayo nararapat sa Tagapagligtas at hindi 
natin Siya madadala, ito rin ay nagpapatunay na walang kapangyarihan ang makapipigil sa Dios na 
ipadala ang Kanyang Anak.  Ang pagpapatuloy ng pangakong ibinigay ng Dios sa Lumang Tipan na 
ipadadala Niya ang Kanyang Anak ay kadalasang tila nakabitin.  Kung ihahambing natin ito sa apoy, 
iisipin natin na ito’y halos namatay na, na kung hindi ito mapangangalagaan ito ay mawawala.  Sa 
bawat maiisip na pananaw tila baga ang kalubusan ng lahi ni Cristo sa pagdadala ng Tagapagligtas 
ay hindi magaganap.  Hindi lamang ang kasalanan ng Kanyang bayan ang naglagay nito sa panganib, 
kundi ang sanlibutan at ang diablo ay paulit-ulit itong sinubukang putulin.  Subalit ang Dios ang 
nag-ingat.  Ito ay isa sa mga pinakamagandang gawa ng Dios sa buong panahon ng Lumang Tipan, 
apat na libong taon, iningatan ang Kanyang pangako.  Ito ay isang kahanga-hangang gawa ng pag-
ibig, ng karunungan, katapatan, at kapangyarihan.  Ito ay pagpapakita ng Dios na ating 
ipinanggigilalas.  Dinala ng Dios ang Kanyang Anak gaya ng Kanyang sinabi – kahit na ang buong 
puwersa ng impierno at kasalanan at lahat ng kasalanan ng sarili Niyang bayan ay sinalungat ito.  
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Subalit ito ay nangyari.  Pumarito Siya sapagkat walang anumang makapipigil sa Dios na tuparin 
ang Kanyang pangako. 
 
Matatandaan mo:  Naging anak ni Abraham si Isaac.  Alam mo ang kuwento, hindi ba?  Sinabi ng 
Dios kay Abraham nang siya ay pitumpu’t-limang taong gulang, ”Ikaw ay gagawin kong 
makapangyarihang bansa.”  Ngunit ang kanyang asawa, si Sara, ay baog, hindi magkaanak.  Sa 
pantaong pananalita, walang pag-asa.  Ano ang gagawin niya?  Si Abraham, sa iba’t ibang 
pagkakataon, ay isinuko ang sarili niyang asawang si Sara na siyang ipinangako ng Dios na sa kanya 
magmumula ang pagpapatuloy ng binhing ipinangako.  Labis ang ginampanan si Sara, gayunman si 
Abraham sa dalawang pagkakataon, dahil sa takot sa sarili niyang buhay (sapagkat si Sara ay 
magandang babae), takot na patayin siya ng mga tao at kunin ang kanyang asawa, ay hinayaan 
lamang siyang kunin at sinabing, “Siya ay aking kapatid.  Maaari n’yo na siyang kunin.”  Ano kayang 
nangyari kung hindi naging tapat ang Dios sa Kanyang pangako?  Saan kaya nauwi ang lahi at ang 
pagdating ni Jesu Cristo kung hindi naging tapat ang Dios sa Kanyang pangako? 
 
Ang lahi ay nagpatuloy sa panahong ang Israel ay nasa Ehipto.  Naroon ang pagtatangka ng Faraon 
na lunurin ang mga batang lalaki sa Ilog ng Nilo.  Paglaon ay magkakaroon ng masamang reynang si 
Atalia, na sinubukang patayin ang lahat ng maharlikang binhi sa sambahayan ni David.  Pagkatapos 
ay naroon si Nebukadnezar.  Paulit-ulit, palagi sa buong kasaysayan ng Lumang Tipan, ang lahing 
ito ng pangako ay patuloy na sumasailalim sa pag-atake ng makasalanang sanlibutan at ng diablo.  
At patuloy itong isinusuko ng mga kasalanan ng sariling bayan ng Dios. 
 
Subalit iningatan ito ng Dios.  Bakit?  Dahil ang pangako ay nasa kaibuturan ng Kanyang puso.  At 
tinupad Niya ito.  Ganyan iyan.  Ibigay mo ang kaluwalhatian sa Dios, hindi sa iyong sarili.  Na tayo 
ay na kay Jesu Cristo at nagpapatuloy sa Kanya ay dahil lamang sa katapatan ng makapangyarihang 
Dios.  Ang hangal nating pagsasayang, pagsuko, paglayo, at paglimot – at ang pag-iingat ng Dios sa 
Kanyang pangako mula sa di-akalaing katapatan at pag-ibig. 
 
Mayroon lamang isang paliwanag sa pagdating ni Jesu Cristo dito sa lupa.  Mayroon lamang isang 
paliwanag sa iyong kaligtasan ngayon.  Mayroon lamang isang paliwanag kung bakit tinubos ng 
Mesias ang bayan ng Dios.  Ang paliwanag na iyan ay:  Ang Dios, dahil sa walang hanggan at di-
nagbabagong layunin ng makapangyarihang katapatan, ay ginawa ang lahat ng mga bagay na ito.  
Ang Dios, dahil sa magiliw at kamangha-manghang biyaya, ay iningatan sa Kanyang sarili ang isang 
bayan upang sila ay manatili sa lupa. 
 
Ang mga tao ay dumadaldal tungkol sa kaligtasan bilang pinagsamang pagsisikap.  Ipinagmamalaki 
ng mga tao ang kanilang sarili sa sarili nilang katapatan, na ang hangarin ng Dios ay hindi 
maisasakatuparan nang wala ang kanilang moral na katatagan at kanilang ambag.  Ah, hindi! Ang 
katotohanan ay ito:  Subalit kayo ay na kay Cristo Jesus (I Cor. 1:30).  Sa Dios kayo ay na kay Cristo 
Jesus.  Muli, “Malibang iwanan tayo ng Panginoon ng tira, tayo ay magiging gaya ng Sodoma at 
Gomorra.”  Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka iningatan ng Panginoon? 
 
Ngunit, nakita mo, ang kahanga-hangang kaaliwan ay tapat ang Dios.  Hindi Niya maaaring itanggi 
ang Kanyang sarili.  Iyan ang ating kagalakan.  Iyan ang ating kaligtasan.  Nakita mo, ang 
katotohanan ay hindi natin gaanong siniseryoso ang ating mga kasalanan hanggang makita natin 
kung ano ito.  Kapag nakita natin kung ano ito, nawawala ang lahat ng pagtitiwala natin sa ating 
sarili.  Subalit iyan ay ayos lang.  Huwag kang magtiwala sa iyong sarili! Kundi hayaang ang lahat ng 
iyong pagmamalaki ay sa Panginoon.  At magalak na ikaw ay iniingatan ng kapangyarihan ng Dios 
sa pamamagitan ng pananampalataya, nakahandang ipahayag sa huling panahon (I Ped. 1).   
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May isa pang bagay na nakita ko sa talaan ng lahing ito, kung mababanggit ko lang nang maigsi.  
Iyan ang kahanga-hangang kahabagan ni Jesu Cristo.  Mayroon bang anuman na maaaring ihambing 
dito – na Siya ay magpapakababa, na Siya ay ibibilang na kasama ng mga lumalabag?   Muli kong 
sinasabi, basahin mo ang listahan ng mga ninuno at simulang isipin nang kaunti ang larawan na 
kanilang ipinapakita.  Kung ito ang iyong mga ninuno, hindi ka masyadong magiging masaya.  Ang 
iyong mga ninuno ay sumasalamin sa iyo.  Ang pagsalamin dito ay napakasama.  Ang walang salang 
Anak ng Dios ay itinulad ang Kanyang sarili sa mga makasalanan.  Siya na sa Kanya’y walang 
maaaring idagdag, Siya na walang anumang kulang, sa habag at awa ay inako ang ating mga 
kasalanan.  Ang ating mga kasalanan ay kasing itim ng anumang nasa listahan ng mga taong 
nakatala sa Mateo 1.  Ang basa ng tala natin sa harap ng Dios ay katulad ng sa kanila.  Ngunit 
masasabi natin, “Ako ay ako sa biyaya ng Dios.”  Hindi ikinahiya ni Jesu Cristo ang ipanganak ng 
babaeng ang mga ninuno ay naglalaman ng mga gayong pangalan na nabasa natin sa Mateo 1.  Hindi 
Niya ikinahiyang dumating para sa atin upang mailigtas tayo mula sa lahat nating kahihiyan.  
Dinamtan Niya ang Kanyang sarili ng ating kahihiyan at ating karumihan upang tayo ay maramtan 
ng Kanyang katuwiran at kabanalan.   
 
Tanging ang biyaya ng Dios ang makapagpapaliwanag nito.  Tanging ang biyaya ng Dios.  
 
Kapag binasa mo ang Mateo 1:1-17, nais kong pansinin mo lalo na ang talatang 16, “naging anak ni 
Jacob si Jose na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Cristo.”  Hindi 
sinasabi doon (heto ang isang hindi pagsali), na naging anak ni Jose si Jesus.  Hindi.  Si Jose ay 
naging asawa ni Maria.  Subalit hindi niya ipinanganak si Jesus.  Ah, si Jesus ay ipinanganak ni Maria, 
sige.  Ngunit hindi sa pamamagitan ni Jose.  Si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng kagila-
gilalas na gawa ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng birheng si Maria.  Pinagdalang-tao ng Dios si 
Maria kung kaya’t ang batang isinilang ay tunay ngang sa binhi ni Abraham sa laman, at ang binhi ni 
David ayon sa laman.  Subalit hindi ang tao ang nagbigay ng buhay sa bata.  Ang bata ay banal at 
walang dungis at ibinukod sa mga makasalanan.  Mula sa maruming daloy ng kalikasan ng tao ay 
ipinanganak ng Dios ang Kanyang banal na Anak upang tubusin tayo sa daan ng Kanyang pagsunod 
at sa Kanyang pagbabata ng parusa para sa lahat ng ating mga kasalanan.  Siya, sa Kanyang 
kabanalan, ay tinakpan sa paningin ng Dios lahat ng ating mga kasalanan kung saan tayo ay 
ipinaglihi at ipinanganak. 
 
Kaya huwag mong kaligtaan ang pagbabasa ng talaan ng lahi sa Mateo 1.  Basahin ito at iyakan mo 
ang iyong mga kasalanan at kahihiyan.  Basahin ito at awitin ang kamangha-manghang katapatan ng 
Dios at pag-iingat.  At pagkatapos, kapag natapos mo ng basahin, yumukod sa pananalangin sa 
harap ng Dios ng biyaya at purihin Siya dahil sa iyong Tagapagligtas, na hindi tumangging 
ipanganak ni Maria, at itinuring ang Kanyang sarili bilang isang pumarito upang iligtas ang mga 
makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. 
 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong mamahaling Salita.  Itali Mo ito sa aming mga puso.  Sa pangalan 
ni Jesus aming dalangin, Amen. 
 


