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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 9:6

"Ang Sanggol Na Si Jesus, Prinsipe ng Kapayapaan"

ni Rev. Carl Haak

Minsan pa sa panahong ito ng taon ibinabaling natin ang ating pag-iisip sa hiwaga ng pag-ibig at biyaya ng
Dios sa pagbibigay ng sarili Niyang Anak, si Jesu Cristo, upang ipanganak ng isang birhen sa isang sabsaban
sa Bethlehem.  

Tungkol dito sa kapangakan ni Jesu Cristo mababasa natin sa Isaias 9:6, “Sapagkat sa atin ay ipinanganak
ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki; at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang
balikat; at ang kanyang pangalan ay tatawaging "Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Dios,
Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.”  

Kasunod nitong linya ng biblikal na katotohanan, ipinahayag ng mga anghel nang gabing isinilang si Jesu
Cristo sa Bethlehem, “Luwalhati sa Dios sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan
niya.”  Si Jesu Cristo, ipinanganak sa Bethlehem, ay ang Prinsipe ng Kapayapaan.  Ngunit paano mangyayari
iyon?

Sa pagitan ng Paskong ito at nakaraang Pasko ay naroon ang mga pagtatangka ng tao para sa kapayapaan
sa lupa.  Ang puso ng tao ay laging humahawak sa ilusyon ng kapayapaan.  Subalit ang sinumang tao na may
matinong pag-iisip sa sanlibutan marahil ay nabibigo ang pangarap ngayon at may kapaitang bigo sa mga
pagtatangkang matamo ang kapayapaan.  Noong nakaraang taon ang Nagkakaisang mga Bansa (United
Nations) ay nagpulong, ang Oval Office ay nagpalabas ng mga kautusan, ang Capitol Hill at Kongreso at
Senado at lahat ng pwersa ng sanlibutan ay pinarami ang kanilang mga salita ng kapayapaan at naghangad
ng kapayapaan.   Pinag-isipan nila ang pinakamabuting paraan upang hakihin (checkmate) ang iba at
magkaroon ng kalamangan at upang magtatag ng kapayapaan.  Ngunit gayunpaman mayroon pa ring
digmaan – digmaan sa pakikipaglaban sa terorismo; pagpapakamatay sa pambobomba; pagdanak ng dugo;
mataas na antas ng pag-alerto.  Pumunta ka kung saan mo gusto sa lupa ngayon, nasaan ang kapayapaan?
Hindi ba totoo na sa halip na magkaroon ng kapayapaan mas marami tayong paalala na walang kapayapaan?
Hindi ka maaaring pumasok sa isang gusaling pampamahalaan na hindi nagdaraan sa seguridad.
Kapayapaan?

Mayroong higit pa.  Ang Prinsipe ng Kapayapaan?  Nasaan ang kapayapaang ito?  Tila baga may gayong
kaguluhan, sa kaluluwa ng mga lalaki at mga babae, sapagkat ang makasalanang buhay ay ngumangatngat
at kumakain sa lipunan ng tao at sa mga lalaki at mga babae.   Nariyan ang pagkasaid at ang pagnanasa.
Nariyan ang pagkaalipin sa pornograpiya.  Nariyan ang pagkaalipin sa alak at sa droga at cocaine.  May mga
lalaki at mga babae na nakatali sa matinding kalisyahan at bumababa ito sa mas mababang edad at antas
kaysa dati.  Hindi kaya ng tao na gumawa ng kapayapaan.  Makakagawa ng bundok ang daga bago
makagawa ng kapayapaan ang tao.    

At ang sagot ng Biblia sa lahat ng ito:  Ito ay dahil sa kasalanan.  Nilason ng kasalanan ang lahat.  At sa
kasalanan hindi kaya ng tao at hindi niya makakamit ang kapayapaan.
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Si Jesus ang Prinsipe ng Kapayapaan.  Sa atin ay ipinanganak ang Prinsipe ng Kapayapaan.  Iyan ang dahilan
kung bakit ipinagdiriwang nating mga Cristiano ang Pasko, dahil Siya ang tunay na tagapagbigay ng
kapayapaan.  Siya ang tanging Isa na tunay na nagbibigay ng kapayapaan – kapayapaan, hindi sa tao, kundi
kapayapaan sa Dios – ang kapayapaan na kasama ang pag-aalis ng ating mga kasalanan, kapayapaan na
kasama ang ating katayuan sa Dios, bilang pinatawad ng Dios, at ginawang matuwid sa Dios.  Sapagkat, tayo
din, bilang mga Cristiano, ay nagpupunyagi.  Hinahanap natin ang kapayapaan sa ating pamilya at nakikita
natin ang ating kasalanan.  Hinahanap natin ang kapayapaan sa ating pag-aasawa at nakikita natin ang ating
kahinaan.  Hinahanap natin ang kapayapaan sa iglesia, at napakadalas nating nararanasan ang iba maliban
sa kapayapaan.  At ipinahahayag natin na tayo, sa ating sarili, ay walang pagkakaiba kaysa sinuman sa
sanlibutan.  Tayo rin, ay walang kapayapaan sa ating sarili.  Ang kasalanan ay nananahan sa atin at, hiwalay
sa biyaya ng Dios na umaalalay sa atin bawat saglit, nararanasan din natin ang kaguluhan, pagkatakot,
pagkagalit, kapaitan, at kalupitan.

Kaya nga ang ebanghelyo ay napakahalaga.  Sa atin ay ipinanganak ang Prinsipe ng Kapayapaan, ang
kapayapaan na dumarating sa atin mula sa Dios.  Ang mismong kapayapaan na nakapalibot sa trono ng Dios
ay dinala sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ang Isa na nagpapalaya sa atin mula sa kalupitan at sala ng
kasalanan at dinadala tayo sa Dios.  Siya ang Prinsipe ng Kapayapaan.

Hindi para sa kapayapaan sa pagitan ng mga bansa kaya si Jesu Cristo ay dumating, kundi kapayapaan sa
pagitan ng ating puso at Dios.  Nang awitin ng mga anghel ang kanilang awit:  “Luwalhati sa Dios sa
kataas-taasan  at sa lupa’y kapayapaan,” ipinapahayag nila ang kapayapaan ng puso, ang kapayapaan sa
Dios.  Ang mga pastol na nakarinig ng awit nang gabing iyon ay alam na walang kapayapaan sa mga tao sa
kasalanan.  Naramdaman din nila iyon, sapagkat sila ang pinakamababang klase sa lipunan.  Alam nila na
walang kapayapaan at pagtanggap sa gitna ng mga tao.  Sila ang mga inaapi.  Sila ang mga nabubugbog,
na nakakaalam ng pagtatalo sa pagitan ng mga tao dahil sa kayamanan at antas sa lipunan.

Alam din nila na walang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa, sapagkat ang pamahalaang Romano ay
namumuno sa pamamagitan ng lakas, at upang mahigpitan ang kanilang kapit ay nagpataw sila ng buwis,
napipilitan ang mga lalaki at mga babae na magbayad upang makakuha sila ng hukbo.  At sa pamamagitan
ng malakas nilang hukbo ay napapanatili nila ang kapayapaan.  Alam ng mga pastol na walang gayong
kapayapaan sa sanlibutan.

Subalit dahil ang mga pastol ay mga lalaking sumasampalataya na naghihintay sa ipinangakong Tagapagligtas
ng Dios, alam nila na ang kapayapaan na naunang sinabi sa pagkakataong ito, ang kapayapaan na darating
kay Jesu Cristo, ay espiritual na kapayapaan; ito ay kapayapaan sa Dios.  Itinuro iyan sa kanila ng Kasulatan
sa Lumang Tipan.  Ang Kasulatan sa Lumang Tipan ay naging malinaw.  Hindi sila nagturo ng milenyo sa lupa
– ang makalupang kapayapaan, isang kaharian ng makalupang kapayapaan.  Kundi itinuro ng Kasulatan sa
Lumang Tipan ang tunay na kapayapaan sa Dios, ang tunay na kapayapaan ng kaluluwa sa Dios sa
kapatawaran ng mga kasalanan.  Sa Genesis 49:10 ang pangako ay ginawa na ang Shilo, o sa literal ay
tagapagbigay-Kapayapaan, ay darating, at ang pagtalima ng mga bayan sa Kanya.  Mababasa natin sa Awit
72 na sa Kanyang mga araw, sa mga araw nitong Prinsipe ng Kapayapaan, ang matuwid ay lalaganap.
Pagkatapos ay nabasa natin sa Jeremias 29 na ang Dios ay may dakilang panukala para sa ikabubuti natin.
Ang mga dakilang panukalang iyon sa ikabubuti ay pakikipagkasundo sa Kanya, ang kapatawaran ng mga
kasalanan sa Kanya.  Ang kapayapaan na dinala Niya ay hindi ang binalot sa asukal, paimbabaw na
kapayapaan na hinahangad ng sanlibutan, na pagpapakintab lamang ng galit.  Kundi ang Prinsipe ng
Kapayapaan ay magdadala ng tunay na kapayapaan, kapayapaan ng puso at ng kaluluwa sa pagitan ng Dios
at ng makasalanan.    

Ito ang tanong na kailangang isaayos ni Jesu Cristo kung kaya siya pumarito:  Paano tayo pagkakasunduin
sa Dios?  Ang kasalanan, una sa lahat, ay hindi pakikipagtalo sa pagitan ni Adan at Eba, kundi ito ay sa
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pagitan ng kaluluwa at ng Dios.  Ito ang naglalayo sa atin sa Dios.  Ang kapayapaan sa lupa ay nasira sa
pamamagitan ng pag-aalsa laban sa langit, sa pag-aaklas laban sa Makapangyarihan sa lahat.  Naroon ang
ugat ng lahat ng pagkapoot.  Dahil sa ating pag-aalsa laban sa Dios tayo ngayon ay nahiwalay sa Dios, at
walang kapayapaan sa pagitan ng mga tao ngayon dahil sa pangunahing pagkikipag-alitan sa Dios dahil sa
kasalanan.  

Ngunit ngayon ang ebanghelyo ay:  Sa inyo ay ipinanganak ang Prinsipe ng Kapayapaan.  Isinugo ng Dios
ang Kanyang Anak upang magtatag ng kapayapaan sa pagitan ng Kanyang mga anak at Kanyang sarili dahil
ang kapayapaang iyon ay napakahalaga sa Dios.  Ang Dios ay Dios ng kapayapaan.  Habang Siya ay
nabubuhay sa kapayapaan sa Kanyang sarili, laging mayroong banal na pagkakaisa sa Dios.  Mayroong
magkaugmang pag-ibig sa Dios.  At niloloob ng Dios na magkaroon tayo ng kapayapaan, na magtamasa tayo
ng kapayapaan sa Kanya, upang makatingin tayo sa mga mata ng Dios at walang ikahihiya.  Isinugo Niya ang
Kanyang Anak upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya – kapayapaan na nagmumula sa pag-aalis
ng ating kasalanan at pagkapoot at ang pagbibigay ng katuwiran ni Cristo sa ating mga puso, kung kaya’t
ngayon ay makakatingin tayo sa Dios.  Kapayapaan – yamang nalalaman na ang mga kasalanan ko ay
pinatawad sa Anak ng Dios!

Ito ang dahilan kung bakit isinugo Siya ng Dios.  Siya ang Prinsipe ng Kapayapaan na nagkakasundo sa atin
sa Dios.

Ngunit maaaring itanong natin, Nasaan kung gayon ang kapayapaang ito?  Oo, nauunawaan namin kung ano
ang sinasabi mo mula sa Kasulatan – na ang Dios ay pumarito kay Jesu Cristo upang magtatag ng
kapayapaan sa pagitan ng Kanyang sarili at mga nahulog na makasalanan, at upang gawin ito sa biyaya
lamang.  Subalit nasaan itong kapayapaan sa lupa?  Napakaraming kaguluhan.  At may napakalaking
kaguluhan sa akin bilang anak ng Dios.  May mga panahon na tila ang Nag-iisang Banal, ang Dios na buhay,
ay malayo sa akin.  Pagkatapos may ibang panahon na nagkakaroon ng kaguluhan sa aking kaluluwa, at ang
kasalanan ay tila napakalakas pa rin sa aking buhay.  Nasaan ang Kanyang kapayapaan?  Sabi mo, nagdaraan
ako sa napakaraming araw ng kaguluhan at kalungkutan, labis na pighati at ligalig at tensyon – tensyon sa
aking pamilya, tensyon sa araw ng Pasko, tensyon mula sa mga anak ko na laban sa mga magulang, tensyon
sa pag-aasawa, mag-asawang magaspang sa isa’t isa, kapatid laban sa kapatid sa iglesia, mga pamilyang sa
maraming taon ay hindi nakikipag-usap sa isa’t isa.  Kaya tayo ay gaya ng mga elepante.  Naaalala natin ang
masamang ginawa sa akin.  At sinasabi natin, Prinsipe ng Kapayapaan na ipinagkasundo ako sa Dios at
naghatid ng kapayapaan sa aking puso – nasaan iyon?

Ang sagot ay ito:  Na si Jesu Cristo, ang dakilang Prinsipe ng Kapayapaan na naghatid ng kapayapaan sa
pamamagitan ng Kanyang gawa, ngayon ay naglalagay ng kapayapaan sa atin sa pamamagitan ng pagsisisi.
Siya ay Prinsipe ng Kapayapaan sa mga taong kinaluluguran ng Dios, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Kanyang biyaya, gumagawa ng pagsisisi sa ating puso.  Si Jesus, bilang pinuno ng kapayapaan, ay
naghahatid ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi.  Ang kapayapaan, kung gayon, ay hindi lamang
bagay sa lupa o sa tao.  Kundi ito ay posible lamang sa pagsisisi sa Dios.  Ito’y nangangahulugan na, upang
matamasa ang kapayapaang ito na hatid sa atin ng Sanggol sa Bethlehem, tayo ay pinaluluhod upang
makilala ang mga sarili natin bilang makasalanan, upang makilala ang mga sarili natin bilang makasalanan
na nahulog mula sa Dios, na hindi kayang ipagkasundo ang ating sarili sa Dios.  Ibig sabihin na itong Prinsipe
ng Kapayapaan ay lumilikha sa iyo ng malaking kabigatan, kabigatan sa sarili mong kasalanan at
pagnanasang ang kabigatan ay maalis sa iyo at ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, na hindi mo na
pinahahalagahan ang kasalanan bilang kagalakan kundi pinahahalagahan mo ang Dios bilang iyong kagalakan
at tinitingnan mo ang kasalanan mo ngayon bilang isang bagay na kasuklam-suklam.  Ang Prinsipe ng
Kapayapaan  ay gumagawa ng Kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi.
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Una, ginagawa Niya ito sa ating puso.  Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng pagsapul sa atin sa ating
kasalanan at pinagkakaloob sa atin na kapootan natin ang ating kasalanan at bumalik sa Dios.  Pagkatapos
ay nagpapatuloy Siya sa ebanghelyo at dinadala Niya sa atin ang ebanghelyo ng kapatawaran ng Dios.  Sa
ebanghelyong iyon itinuturo Niya sa atin na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya tayo ay tinawag tungo sa
isang bago at banal na buhay, buhay ng kabanalan at papuri sa Dios.  Sa ganitong paraan ang Prinsipe ng
Kapayapaan ay gumagawa ng kapayapaan sa ating kaluluwa.  Ngunit ang Prinsipe ng Kapayapaan ay
gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi.

Alalahanin natin iyan sa panahong ito ng Kapaskuhan.  Ang pagsisisi ang naghahatid ng karanasan ng
Kanyang kapayapaan.

Marami ang aawit ng mga awiting Pamasko:  “In Excelsis Deo,” at lahat ng uri ng magagandang awit ng
pagpupuri.  Subalit wala silang kapayapaan sa kanilang puso dahil ang kanilang puso ay nakatuon (lalo na
sa panahong ito ng taon) sa mga bagay ng sanlibutang ito at sa mga bagay ng kasalanan.  Upang awitin ang
mga awiting iyon, kailangan mong umawit ng may pusong nagsisisi, mula sa isang bagay na iyong naranasan.
Ang Prinsipe ng Kapayapaan ay hindi isinilang para sa mga matitigas ang ulo, patuloy na di-nagsisisi sa
kanilang buhay at pinahahalagahan ang kasalanan.  Kundi ang Prinsipe ng Kapayapaan ay ipinanganak para
sa mga anak ng Dios, upang dalhin sila sa pagkalungkot sa kanilang kasalanan sa pagsisisi.  At sa gayong
paraan, nararanasan nila ang Kanyang kapayapaan.

Nararanasan mo ba ang kapayapaan ng Prinsipe ng Kapayapaan sa panahong ito ng taon?  Ang tanong ay
ito:  Nagsisisi ka ba sa iyong kasalanan?  Kung gayon ay sisimulan mong tamasahin itong kahanga-hangang
kapayapaan, itong kahanga-hangang kapayapaan na ginagawa Niya sa ating puso.  Ginagawa Niya ito sa
pamamagitan ng Kanyang Salita.  Dapat tayong lumapit araw-araw sa Salitang iyon, at sa pamamagitan ng
Salitang iyon ang makasalanan nating kalikasan, ang kamuhi-muhing makasalanang likas, ay dapat patayin.
Dapat nating sabihin, “Sanggol ng Bethlehem, Prinsipe ng Kapayapaan, patayin Mo ang aking pagmamataas.”

Subalit may iba pang paraan na natatamasa natin ang Kanyang kapayapaan sa ating puso.  Nararanasan din
natin ang Kanyang kapayapaan sa ating puso sa paraan ng pagpapasakop sa Kanya, sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios, ng pagtatakwil sa sarili nating daan at ng sarili nating mapanghimagsik na kalooban at
pagsasabing, “Ikaw nawa ang masunod, Panginoon!”  Siya ang Prinsipe ng Kapayapaan.  Siya ang Hari.  Siya
ang Anak ng Hari.  Siya ay Prinsipe.  Kung gayon sasabihin natin, “Ikaw ay soberano.  Ikaw ang dakila at
soberanong Dios.  Isinusuko ko ang aking daan sa Iyo.”  At pagkatapos dapat nating marinig ang Kanyang
Salita.  Dapat tayong pumunta muli sa iglesia upang marinig ang tapat na pangangaral ng Salita ng Dios, ang
pagpapaliwanag ng lahat ng kayamanan ng ating kaligtasan.  Huwag kang matulog ng Linggo at di pumunta
sa iglesia at pagkatapos ay magrereklamo na wala kang kapayapaan sa iyong puso.  Syempre wala kang
kapayapaan sa iyong puso! Kailangan mong marinig ang Salita ng Prinsipe ng Kapayapaan.  At ang Salitang
iyon ay matatagpuan sa Kanyang iglesia sa Linggo ng umaga at gabi.  Doon ka dapat naroroon.  At kapag
ikaw ay nasa iglesia, hindi mo mararanasan ang Kanyang kapayapaan kung ikaw ay nakikipag-away sa bawat
isa sa galit, pagseselos – nakikipag-away sa matatanda.  Walang kapayapaan kung gayon.  Kundi dapat kang
pumunta sa iglesia na may mapagpakumbaba, mapagpasalamat na puso.  At dapat kang lumakad sa
kapayapaan – kapayapaan sa iyong kapwa, kapayapaan sa iyong asawa, pagpapatawad sa iyong asawa,
hinihiling sa kanya na patawarin ka, kapayapaan sa iyong mga kapatid na lalaki at babae – hindi nabubuhay
sa pagseselos, hindi nasasaktan sa bawat maliit na bagay, gumagawa ng bundok mula sa maliliit na burol.
Dapat tayong mabuhay sa kapayapaan.

Ang kapanganakan ni Jesu Cristo ay ang kapanganakan ng Prinsipe ng Kapayapaan.  Ang pagdating ni Jesu
Cristo ay ang pagdating ng di-matatanggihang biyaya ng Dios upang magdala ng kapayapaan.  Ito ang
katuparan ng mababasa natin sa Isaias 11 na ang asong-gubat ay maninirahang kasama ng kordero, at ang
guya, ang batang leon ay magkakasama.  Isipin mo iyan!  Ang leon at ang asong-gubat ay babaguhin, ang
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mismong kalikasan nila ay babaguhin, upang sila ay maging maamo, upang sila ay mahihigang kasiping ng
kordero.  

Ang Prinsipe ng Kapayapaan ay pumarito upang baguhin tayo, upang ipagkasundo tayo, upang supilin tayo,
at dalhin sa atin ang kapayapaan.  Kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa ating pag-aasawa, kapayapaan
sa iglesia, kapayapaan sa kapatid sa kapatid, kapayapaan sa ating kaluluwa nang tayo ay pinagkasundo sa
Dios at ang ating mga kasalanan ay nahugasan at hindi na natin sila pasan-pasan – kamangha-manghang
kapayapaan na itinatag ng Prinsipe ng Kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng
pagpapasakop natin sa Kanya.

Sa panahong ito ng taon, sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo,
ipagkaloob nawa ng Dios sa atin ang kapayapaang ito.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pinasasalamatan Ka namin sa kaloob ng Iyong biyaya sa pagsusugo ng
Iyong Anak na si Jesu Crsito, ang tanging Isa na makagagawa ng kapayapaan sa amin at sa Iyong pagitan.
Pinasasalamatan Ka po namin na inalis mo ang kabigatan ng aming mga kasalanan.  At pinasasalamatan Ka
namin na ang Kanyang Espiritu ay gumagawa sa amin upang pagsisihan namin ang aming kasalanan, ang
aming pagmamataas, magpasakop sa Iyo, at sa ganitong paraan ay maranasan ang banal na kapayapaan
na Kanyang ibinibigay.  Dalangin namin itong lahat sa pangalan ni Jesus, Amen.


