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MATEO 2:13-23 
"LANDAS NA BINIGYANG-DAAN NG MGA PROPESIYA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ngayon ay nais nating pag-aralan ang buhay ni Jesu Cristo pagkatapos agad ng Kanyang 
kapanganakan.  Nais nating tingnan ang mga pangyayaring iyon na itinala para sa atin sa Mateo 2, 
simula sa talatang 13 – ang mga pangyayaring iyon na naganap matapos Siyang ipanganak at nang 
subukin siyang patayin ni Herodes na hari at nang tumakas si Jose at Maria kasama Niya sa lupain 
ng Ehipto.  Ang mga pangyayaring ito ay itinala para sa atin upang ipakita na, mula pa sa simula, ang 
ating Panginoong Jesu Cristo ay lumakad sa pagsunod sa Ama – na Siya ay lumakad sa landas na 
binigyang-daan ng mga propesiya.  Tingnan natin sila. 
 
Una sa lahat, mababasa natin sa mga talatang iyon na ang mga pantas na dumating upang sumamba 
kay Jesu Cristo, nang matapos na silang sumamba, ay binalaan ng Dios sa isang panaginip na hindi 
na sila dapat bumalik kay Herodes.  Dapat silang umiba ng daan pauwi sa kanilang lupain.  Ang 
masamang si Herodes ay isinugo sila upang hanapin si Jesus upang makita niya ang Cristo, upang 
patayin ang Cristo, na sa paningin ni Herodes ay banta sa kanyang trono.  Sinubukan ni Herodes na 
linlangin ang mga pantas na isiping interesado rin siya na sambahin si Jesus.  Sinabi niya sa kanila,  
habang sila ay nasa Jerusalem, “Hanapin ninyong mabuti at ipagbigay-alam ninyo sa akin, upang 
ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin.”  Ngunit alam ng Dios ang puso ni Herodes.  Iyan 
ang kahanga-hangang bagay.  Ang makapangyarihan ng sanlibutan, na nagsisikap laban sa Dios sa 
lahat ng kanilang mga pasya, ay natalo.  Sapagkat nalalaman ng Dios ang kanilang puso. 
 
Nang gabing iyon marahil nang makaalis na ang mga pantas na “ang isang anghel ng Panginoon ay 
nagpakita kay Jose sa panaginip, na nagsasabi, Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang 
kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, 
sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin.”  Pangangalagaan ng Dios ang 
Kanyang Anak.  Ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak sa sanlibutang ito upang mamatay sa krus.  
Hindi magkakaroon ng maagang kamatayan, walang pagkabigo sa layunin ng Dios.  Pangangalagaan 
ng Dios ang Kanyang Anak. 
 
Nabasa natin na si Jose ay sumunod.  Gumising siya mula sa kanyang panaginip sa kalagitnaan ng 
gabi at, sa nagmamadali at maigsing pagpapaliwanag kay Maria, bumangon siya at kinuha ang 
sanggol at Kanyang ina nang gabing iyon at umalis patungong Ehipto.  “Maria, kailangan nating 
umalis.  Magdala ka ng ilang bagay.  Ibalot mo ang sanggol.  Kailangan nating umalis sa katahimikan 
ng gabi habang ang mga daan ay bakante.  At ang bahay ay natagpuang walang laman 
kinaumagahan.  
 
Iyan, syempre, ay sa pamamagitan ng pananampalataya – pananampalataya sa Salita ng Dios.  Si 
Jose at Maria, hindi nalalaman kung ano ang mangyayari sa kanila sa Ehipto, gayunman ay pumunta 
– sapagkat sinabi sa kanila ng Dios na pumunta.  Bilang mga anak ng Dios, sila ay nanalig at 
nagtiwala sa salita ng Dios. 
 
Sinabi sa atin ng Espiritu Santo sa Mateo kapitulo 2 na lahat ng ito ay ginawa dahil kailangang 
matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabing, “Mula sa Ehipto ay 
tinawag ko ang aking anak.”  Iyan ay, ang pangyayaring ito ay paunang sinabi ng mga propeta sa 
Lumang Tipan.  Ang Anak ng Dios ay dapat lumakad sa landas na binigyang-daan ng mga propeta.  
Sinabi ng Dios na mula sa Ehipto ay tatawagin Niya ang Kanyang Anak.  Ang propesiyang tinutukoy 
ay matatagpuan sa Hosea 11:1.  Mababasa natin, “Nang bata pa ang Israel, minahal ko siya, at mula 
sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.”   
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Ngayon, maigsi lang, ang aklat ng propeta Hosea ay nagtatakda ng pag-ibig ng Dios na bumabawi at 
nagpapanumbalik.  Ito ay nagpropesiya sa sampung lipi na umiwan sa Dios sa pamamagitan ni Ahab  
at Jehu, na naglilingkod sa ibang mga dios, na babawiin pa ng Dios ang mga natira sa Kanyang 
bayan.  Upang ipakita ang Kanyang gagawin, sinabi ng Dios kay Hosea na mag-asawa ng bayarang 
babae at magkaroon ng mga anak sa kanya.  Kaya, kung alam mo ang aklat ng Hosea, si Hosea ay 
iniwan ni Gomer na kanyang asawa at bumalik sa mga gumamit sa kanya sa kahalayan at tumirang 
kasama nila.  Subalit sinabihan si Hosea na kailangan niyang bawiin siya sa halagang labinlimang 
piraso ng pilak.  Bakit?  Dahil sa pag-ibig ng Dios, na nagliligtas sa lubos na di karapat-dapat, at dahil 
sa Kanyang biyaya, na bumubuo sa bayang ganap na sa Dios lamang.  Kaya ilalapit ng Dios ang 
Kanyang bayan mula sa pagkabihag sa sarili nilang mga kasalanan ng mga tali ng pag-ibig na hindi 
matatanggihan.  
 
Kaya nabasa natin na si Cristo, ngayon, ay dapat bumaba sa Ehipto.  “Mula sa Ehipto ay tinawag ko 
ang aking anak.”  Kailangang umalis ni Cristo.  Ang batang Cristo ay dapat bumaba sa Ehipto.  Ang 
Ehipto ay larawan ng pagkabihag ng ating kasalanan at kamatayan, ng ating paghihirap.  Tatawagin 
ng Dios ang Kanyang Anak mula sa Ehipto bilang larawan na ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang 
kargahan, maigapos, ng gapos ng ating mga kasalanan at ililigtas Niya tayo mula sa pagkagapos ng 
kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang Anak.   
 
Ang isang napakagandang larawan ng ating katubusan ay ipinalalabas sa harap natin.  Detalyadong 
ipinagpaunang sabihin ng Dios, o ipalabas, ang mismong layunin ng pagpapadala ng Kanyang Anak 
sa lupa.  Sabi Niya, “Nakikita mo ang sanggol na iyan na dinala ni Maria at Jose pababa sa Ehipto?  
Tatawagin Ko Siya mula sa Ehipto.  Ilalarawan Ko sa inyo ang katotohanang inilagay Ko sa Aking 
Anak ang pagkabihag sa sala ng Aking bayan.  Iginapos Ko Siya ng tanikalang bakal ng mga 
kasalanang kanilang binuo.  Subalit puputulin ng Aking Anak ang mga tanikalang iyon.  Siya ay 
lalabas mula sa Ehipto.  Aakayin Niya ang Aking iglesia mula sa lupain ng kasalanan at kamatayan at 
dadalhin ang aking iglesia sa lugar ng walang hanggang buhay.” 
 
Ang sumunod na pangyayaring naganap gaya ng ibinigay sa atin sa Mateo 2 ay ang masamang 
haring Herodes, nang makita niyang nalaman ng mga pantas ang tunay niyang plano at walang 
ipinasabi sa kanya, ay labis na nagalit.  Malinaw na, ilang panahon ang lumipas, habang hinihintay 
niya ang pasabi ng mga pantas na ito – isang araw, dalawa o tatlong araw, isang linggo?  Ngunit 
naging napakaliwanag na may balak ang mga pantas sa kanya.  At sa galit si Herodes ay kumilos sa 
isang kahindik-hindik at malupit na paraan.  Nakikita na ang batang ito na ipinanganak na hari ng 
mga Judio bilang karibal sa sarili niyang trono, ipinasya niyang papatayin niya ang bata.  May 
dalawang bagay siyang nalalaman.  Alam niya ang pangkalahatang kinaroroonan ng bata:  
Betlehem, sapagkat sinabi sa kanya ng mga punong pari na ang bata ay ipapanganak sa Betlehem.  
At alam niya ang pangkalahatang gulang ng bata:  nasa bandang mababa sa gulang na dalawa.  Mula 
sa dalawang katotohanang iyon na nalalaman niya, at bilang walang puso, masama, at malupit na 
tao, nagpasya siyang magkamali sa panig ng katiyakan.  Mabilis siyang nag-utos sa kanyang mga 
sundalo na pumunta nang sandaling iyon sa Betlehem at sa lahat ng baybayin ng Betlehem at 
patayin lahat ng mga bata mula dalawang taon at pababa.  At ang kanyang mga tagasunod ay 
walang-awang ipinatupad ang kanyang utos kung kaya’t sa buong Betlehem at sa karatig nito ang 
bawat batang wala pang tatlong taon ay pinatay – inagaw sa kanilang mga magulang, sa kabila ng 
mga pakiusap at mga pag-iyak ng kanilang mga ina, at pinatay ng tabak. 
 
Ang ikinilos, syempre, ay nagpapakita ng alitan o pagkapoot ng sanlibutan laban kay Jesu Cristo.  
Ang tunay na sanlibutan ay hindi ang nakikita mo.  Ito ay ang sinasabi ng Biblia.  Sinasabi ng Biblia 
na mayroong pagkapoot, alitan, pinakamalalim na paghamak sa pagitan ng makasalanang 
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sanlibutan at ng buhay at tunay na Dios at Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Awit 2, “Inihanda ng mga 
hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisangguni, laban sa PANGINOON at sa 
kanyang binuhusan ng langis, na nagsasabi,  ang kanilang panggapos ay ating lagutin, at itapon ang 
kanilang mga panali mula sa atin.”  Palaging ang mahalagang punto ng alitan ng sanlibutan ay ang 
Cristo ng Dios, na sa pamamagitan Niya ang kaharian ng Dios ay itatatag. 
 
Ito ang nangyayari dito.  Ang ginawa ni Herodes ay isa lamang yugto ng digmaan sa lahat ng 
panahon – ang tanging mahalagang digmaan.  Ang pagtatangka ng diablo at ng masamang 
sanlibutan na wasakin ang pangako ng Dios sa pamamagitan ng pagpuksa sa batang Cristo.  Hiwalay 
sa biyaya, kinapopootan ng tao si Jesu Cristo! Kahit na ang kanyang poot ay nababalutan ng 
paggalang.  Subalit ang Dios ay nangangalaga at nag-iingat.  Ang Kanyang Anak, si Jesus, ay wala na, 
tangay-tangay ng kanyang mga magulang sa Ehipto.  At ang mga sundalo ni Herodes, nang bumaba 
sila sa Betlehem, ay hindi mapupuksa ang batang Cristo. 
 
Subalit muli, nais ipakita sa atin ni Mateo na mayroong higit sa pangyayaring ito.  Sabi niya na ito 
rin ay paglakad ni Cristo sa landas ng mga propeta.  Ipinaalala niya sa atin ang sitas sa propesiya ni 
Jeremias, kapitulo 31:15-17.  Mababasa natin, “Sa gayon ay natupad ang sinalita ng propeta 
Jeremias, na sinasabi, Isang tinig ang naririnig sa Rama, panaghoy at mapait na pag-iyak. Iniiyakan 
ni Raquel ang kanyang mga anak; siya'y tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak, sapagkat 
sila'y wala na.”  Ang propetang si Jeremias ay nagsalita tungkol sa mga araw nang ipinatapon ni 
Nebukadnezar ang marami sa mga Judio sa Babilonia at nang, sa panahong iyon, ang mga ina ay 
nahiwalay sa kanilang maliliit na sanggol.  Ang mga bata ay inagaw sa mga bisig at ang mga ina ay 
umiyak at nanaghoy sa matinding kalumbayan.  Halos hindi natin ito maisip.  Mangyayari itong 
muli.  Ang estadong walang kinikilalang Dios ay walang alinlangan sa walang-awang pagpatay ng 
mga sanggol, ang pagpatay sa mga di pa isinisilang – walang awa.  Kapag ipinapalagay ng sanlibutan 
ang mga Cristianong magulang bilang banta sa kanilang estadong walang kinikilalang Dios, muli 
nilang aagawin mula sa kanilang mga bisig ang kanilang mga anak.  At naririnig ni Jeremias sa 
kanilang mga pag-iyak, ang pag-iyak ni Raquel. Si Raquel ay asawa ni Jacob.  At si Raquel ay 
namatay sa Betlehem nang ipanganak niya ang anak ni Jacob na si Benjamin.  
 
Ngayon kailangan din nating basahin ang makikita natin sa Jeremias 31:16, “Ganito ang sabi ng 
PANGINOON:  Itigil mo ang iyong tinig sa pag-iyak, at ang iyong mga mata sa pagluha; sapagkat 
gagantimpalaan ang iyong mga gawa, sabi ng PANGINOON; at sila'y (iyan ay, ang iyong mga anak) 
babalik mula sa lupain ng kaaway.  May pag-asa para sa iyong hinaharap, sabi ng PANGINOON; at 
ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain.”  Sa buhay ni Cristo, ito man ay dapat 
maganap.  Ang pinakamalalim na lumbay at kamatayan, ang pinaka nakakawasak-pusong pighati – 
ang mawalan ng anak – lumbay na hindi mapapantayan sa sanlibutang ito.  Lumbay na tila hindi 
magkakaroon ng kaaliwan.  Ngunit ang Salita ng ebanghelyo?  Ang Salita ebanghelyo ay ito: May 
pag-asa ngayon sa Batang Jesu Cristong ito na lalabas mula sa Ehipto, na magtatagumpay mula sa 
kamatayan ng ating kasalanan, kung kaya’t Kanyang ililigtas ang Kanyang bayan.  At ililigtas din 
Niya ang Kanyang mga hinirang, mga anak ng tipan, bagaman sila, marahil, ay inaakay sa mga daan 
ng kamatayan at pighati.  Kay Cristo sila ay ibabalik sa sarili nilang lupain.  Titipunin ni Cristo ang 
maliliit sa Kanyang mga bisig, ang mga maliliit ng Kanyang tipan, at dadalhin sila sa kagalakan ng 
Kanyang pagtubos.  
 
Sinabi sa atin, sa huli, na nang mamatay ang masamang si Herodes, isa pang anghel ng Panginoon 
ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip sa Ehipto, na nagsasabi, “Bumangon ka at dalhin mo ang 
sanggol at ang kanyang ina, at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga 
naghahangad sa buhay ng sanggol.”   
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Gaano katagal nanatili si Jose, Maria, at Jesus sa Ehipto?  Hindi natin natitiyak.  Ilang taon din 
marahil.  Hindi gaanong matagal, sapagkat si Cristo ay tinutukoy pa rin bilang sanggol nang Siya ay 
ibinalik ni Jose at Maria.  Siguro Siya ay apat o limang taong gulang – sapat na upang magkaroon ng 
ilang alaala.  Si Jose ay makakabalik na dahil ang mga naghahangad na pumatay kay Jesus ay patay 
na.   
 
At, syempre, darating ang araw na ang lahat ng nagtangka laban sa batang si Jesu Cristo (hindi ang 
bata kundi si Jesu Cristo mismo), ay mamamatay nang lahat, lahat ng tumuya sa Kanya, lahat ng 
napoot sa Kanya.  At sa araw na iyon ang Kanyang bayan ay papasok sa katiyakan ng walang 
hanggang kapahingahan.  Ngunit muli, nabasa natin, si Jose ay sumunod sa salita ng Panginoon. 
“Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel.”  Iyan ay 
isang kahanga-hangang halimbawa, muli.  Sa ikatlong pagkakataon sinasabi sa atin ni Mateo na 
kapag may sinabi kay Jose mula sa Dios siya ay bumabangon at ginagawa ito. 
 
Subalit mayroong inaalala si Jose.  Ang inaalala niya ay nag-aatubili siyang bumalik sa Betlehem.  
Maaari kayang mayroong galit laban sa kanila at sa batang ito sa Betlehem?  Kailangang malaman 
ng taong-bayan kung bakit ginawa ni Herodes ang ginawa niya, sino ang hinahanap niya – ang anak 
ni Jose at Maria.  At pagkatapos naroon ang kakaiba nilang pagkawala sa gabi.  Marahil ay gayon 
nga.  Ngunit  sinabi sa atin na si Arquelao, isang lalaking kasing-sama ni Herodes, ay naghahari sa 
Judea na kahalili ng kanyang amang si Herodes. At si Jose ay natakot pumunta roon.  “Dahil 
pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea.  Siya ay 
nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret.”  Ang Nazaret ay animnapung milya o higit pa sa 
hilaga ng Betlehem.  Ang Nazaret ay lugar kung saan nagmula si Maria at Jose.  Kapwa sila 
nanirahan doon bago sila naging mag-asawa.  Iniwan nila ang Nazaret para sa Betlehem upang 
magpatala para sa buwis ni Cesar.  Nanatili sila nang sandali sa Betlehem.  Ngayon, sa kanilang 
pagbabalik sa lupain ng Canaan, hindi nila hinahangad na pumunta sa Betlehem, kundi pupunta sila 
sa Nazaret. 
 
Sa Nazaret lalaki si Jesus bilang bata at binata.  Siya ay magpapasakop sa Kanyang mga magulang 
habang sila ay nakatira sa Nazaret.  Dito si Jose at Maria ay magkakaroon ng anim pang mga anak.  
At si Jesus, sa pamilya na may pitong anak, may ama at ina, ay lalaki sa kapos na kalagayan – 
mahirap.  Si Jose ay isang karpintero.  Walang malaking suweldo sa ganoong uri ng trabaho noon.  
At si Jose ay namatay, kaya si Jesus, bilang panganay sa pamilya, ay walang dudang kinuha ang 
tungkulin sa pamilya, ang pag-aalaga sa Kanyang ina at sa Kanyang mga kapatid na lalaki at babae.  
Si Jesus sa gayon ay nanirahan sa pamilyang may pitong anak, na may biyudang ina, sa kahirapan.   
 
Muli nakikita ito na Mateo bilang katuparan ng propesiya.  Nakikita niya itong muli bilang mga 
sadyang hakbang ni Jesu Cristo upang lakaran ang landas na binigyang-daan ng mga propeta.  
Nabasa natin na si Jose ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang 
sinabi ng mga propeta na siya (iyan ay, si Jesus) ay tatawaging Nazareno.”   
 
Ito ay propesiya, marahil, mula sa Isaias 11:1.  Doon ay sinabi ni Isaias, “May usbong na lalabas 
mula sa tuod ni Jesse, at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat.”  Ang sangang sisibol 
mula sa kanyang mga ugat ay tumutukoy doon sa mga sangang sumisibol mula sa tuod.  Kapag 
pinutol mo ang isang puno, sa gayon ang madadagtang sanga ay lilitaw.  At iyan ay tumutukoy sa 
Nazaret, o doon sa walang halaga.  Ang tawaging Nazareno ay ang bigyan ng termino ng kahihiyan, 
ang maging walang gaanong halaga, isang siit, isang sangang tumutubo mula sa isang lumang tuod.  
“Siya ay tatawaging Nazareno,” tatawagin siyang walang halaga.  Siya ay bibigyan ng titulong may  
kahihiyan.  Iyan ay bukambibig, sa gayon, ng kahihiyan.   
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Ang lunsod ng Nazaret ay hindi man lang nabanggit ng minsan sa Lumang Tipan.  Nang inilagay ni 
Pilato sa krus ni Jesus, “Jesus na Taga-Nazaret, ang Hari ng mga Judio,” iyon ay pagtatangka upang 
ipakita ang paghamak at kahihiyan at paglait. Muli ay mababasa natin sa Juan 7:52 na sinabi ng mga 
Judio, “Siyasatin mo at iyong makikita na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta” – mula sa 
Nazaret.   
 
Kaya ang Kasulatan ay natupad – ang Kasulatan na paunang nagsabi na si Jesu Cristo ay darating ng 
buong kababaan at kahihiyan sa gitna ng mga tao; na kapag Siya ay nagpakita, walang kagandahan 
na maiibigan natin sa Kanya; na Siya’y hinamak at itinakuwil ng mga tao; na Siya ay uod at hindi tao, 
kinukutya ng mga tao, at hinahamak ng bayan (Awit 22:6).  Ang katotohanang Siya ay ipinanganak 
sa Betlehem, ang lunsod ni haring David, ay nakalimutan.  Siya ay nakilala bilang Nazareno – mula 
doon sa aba, mahirap, maliit na bayan, na idinadahilang lunsod na tinatawag na Nazaret.   
 
Ngayon, syempre, kung nasaan ka sa gitna ng mga tao ay malaki ang kahulugan sa mga tao – 
ngayon, at higit noon pa man.  Si Jesus ay itinalaga sa lugar ng kababaan.  Siya ay iniugnay sa 
kahihiyan at paglait upang matupad ang Kasulatan.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang 
kunin ang ating lugar.  Iyan ang kaluwalhatian ng mensahe ng ebanghelyo ngayon at palagi.  Si Jesu 
Cristo ay ipinanganak sa Betlehem.  Si Jesu Cristo ay pumarito upang akuin ang ating kalikasan, ang 
ating laman, upang Siya ay mamatay para sa mga kasalanan ng bayan ng Dios.  Si Cristo ay 
pumarito, hindi upang damitan ng karangalan at pagkilala, kundi ng kahihiyan at kasiraang-puri, 
pagtuya at kababaan.  Bakit?  Sapagkat Siya ay pumarito para sa mga makasalanan, para sa lahat ng 
mga makasalanan na ibinigay sa Kanya ng Ama, para sa iyo at para sa akin.  At wala tayong dangal.  
Ang sa atin ay paglait at kahihiyan.  Siya ay pumarito upang akuin iyan sa Kanyang sarili.  Hindi Niya 
ito hinahamak.  Hindi Siya tumangging magpakababa.  Pumarito Siya kung saan natin Siya mismo 
kailangan – sa ilalim ng ating mga kasalanan – upang alisin sila at bigyan tayo ng makalangit na 
buhay, ang lunsod ng Dios, ang walang hanggang Jerusalem.  Sapagkat si Jesus ay Mesias! Siya ay 
pumarito upang lumakad sa landas ng mga propeta.  Siya ay pumarito upang tuparin ang kalooban 
ng Dios tungkol sa ating katubusan at kaligtasan.  Samakatuwid, Siya ay kapwa Tagapagligtas at 
Panginoon.  Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman! Mapapalad ang lahat na 
nagtitiwala sa Kanya!   
 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Isagawa mo ito sa aming mga puso at tingnan kami sa pangalan ni 
Jesu Cristo na aming Panginoon.  Amen. 
 


