
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 2:11-12

“Ang Pagpapakita Ng Biyaya Ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Ang Reformed Witness Hour ay naglalayong maghatid ng mga serye ng mensahe sa kapanganakan ng
Tagapagligtas sa ilalim ng paksang:  Ang Paglitaw.  Ang salitang “paglitaw” ay nangangahulugang
“pagpapakita, upang maghatid ng liwanag, upang lubos na maunawaan.”  Sa tradisyong pantao ng
iglesiang Cristiano, ang paglitaw ay tumutukoy sa pagpapakita ng bituin ng mga pantas.  Ating titingnan
ang salitang “paglitaw” na ginamit sa banal na Kasulatan upang ilarawan ang kapanganakan ng ating
Panginoong Jesu Cristo.

Napaka-pangkaraniwang ginagamit ng Banal na Espiritu ang salitang “paglitaw” o “pagpapakita” na
tumutukoy sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesu Cristo sa katapusan ng sanlibutan:  Sa
Tito 2:13,  “Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating
dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo”; at sa II Timoteo 4:8,  kung saan nagsasalita si Pablo
ng “putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi
lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita.”  Ang
paglitaw, nang si Cristo ay ihatid sa lubos na liwanag at nagpakita sa mundo:  Sa Colosas 3:4,  “Pagka
si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian.”
Si Jesu Cristo ay magpapakita sa mundo sa katapusan ng sanlibutan.  Siya ay lubos na makikilala.

Subalit ang salitang “paglitaw” ay ginamit na tumutukoy sa Kanyang unang pagparito sa lupa, nang Siya
ay ipanganak ni birheng Maria sa ating laman sa pinakamababang kalalagayan sa Betlehem.  At ating
susundan ang salitang iyan na ginamit sa paglalarawan sa pagparito ni Jesu Cristo sa sanlibutan.

Ang unang sitas na ating titingnan ngayon ay matatagpuan sa Tito 1:22, 12:  “Sapagka't napakita ang
biyaya ng Dios, na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin, upang, pagtanggi
natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at
matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito.”

Sa kabanatang ito, si apostol Pablo ay nangangaral kay Tito na magturo sa mga tao na mamuhay ng
buhay na may kabanalan.  Ayon sa talatang 10, binigyan niya sila ng pangangaral na dapat,  “pamutihan
sa lahat ng mga bagay ang aral ng Dios na ating Tagapagligtas,” na sila ay dapat maging kaaya-aya, sila
ay dapat makitaan kung paano mamuhay, sa kagandahan ng doktrina ng Dios na kanilang
sinasampalatayanan.  Kung iyong babasahin ang buong kabanata, makikita mo na ipinapakita ni Pablo
kung paano ito gagawin sa bawat edad ng pangkat sa iglesia – kung paano sa mga matatandang lalaki
at babae, paano sa kabataang lalaki at babae, na nagbibigay ganda ng doktrina ng Dios sa buong buhay
nila upang ang sanlibutan, mula sa buhay ng Cristiano, ay makikita ang doktrinang ito na isang bagay
na para sa lahat at maganda.  Pagkatapos, hinangad ni Pablo na magbigay ng motibasyon.  Bakit
kailangan natin itong gawin?  Narito ang kasagutan:  Dahil ang biyaya ng Dios ay naghahatid ng
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kaligtasan na napakita sa lahat ng tao.  Dahil si Jesu Cristo ay ipinanganak.  At dahil sa kapanganakang
ito ating nakikita ang kahanga- hangang pagpapakita ng biyaya ng Dios sa atin.  Sa dahilang iyan, tayo
ay dapat pagandahin ng doktrina ng Dios sa lahat nating ginagawa.

Minamahal, ang biyaya ng Dios ay naghahatid ng kaligtasan na nagpakita.  Ang kahanga-hangang biyaya
ng Dios ay nakikita na.  Ito ay nagliwanag sa kagandahan.  Sumasambulat ito sa kaitiman ng kasalanan
at kamatayan.  Ang kahanga-hangang biyaya ng makapangyarihang Dios ay nagpakita.  Kailan?  Ito ay
nagpakita ng gabi na ipinanganak si Jesu Cristo sa Betlehem.  May bagay na nagpakita sa sanlibutan na
hindi pa nangyari noon.  Isang kahanga-hanga, maluwalhating bagay, makapigil-hininga, napapalibutan
ng kaningningan – ang nakapagliligtas na biyaya ng Dios na nagliliwanag ng malinaw mula sa Betlehem.

Ano ang biyaya ng Dios?  Ang salitang “biyaya” sa literal, ay “ganda.”  Ito ay nangangahulugang
“maganda.”  Na ang Dios ay mapagbiyaya ay nangangahulugang ang Dios ay maganda.  Siya ay
kaakit-akit.  Subalit, higit sa lahat, ang biyaya ng Dios, sa pagdating nito sa mga tao, ay tumutukoy sa
Kanyang kabutihan para sa kanila na sa Kanya ay pinili tungo sa kaligtasan.  Ating mababasa sa Efeso
2:8,  “Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa
inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios.”  Ang kaligtasan ay nagmumula dahil sa biyaya, dahil sa kabutihan,
hindi dahil ikaw ay nararapat, kundi ito ay solong kaloob ng Dios.  Muli, sa Deuteronomio  7, sinasabi sa
atin na hindi tayo pinili ng Panginoon dahil sa anopaman sa atin na nakaakit sa Kanya mula sa atin, kundi
dahil ang Panginoon ay mapagbiyaya.  Ang biyaya ng Dios na Siya ay hindi nagkakaloob sa atin ng kung
ano ang sa atin ay dapat, kundi Siya ay nagbibigay sa atin ng hindi nararapat sa atin at hindi natin
matatamo. 

Kaya naman, ang biyaya ang Dios ay tumutukoy sa Kanyang kapangyarihang nakapagliligtas.  Sinasabi
ng apostol,  “Sapagka't napakita ang biyaya ng Dios, na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao.”
Isapuso mo ito.  Ganito lang ito kasimple!  Ang biyaya ng Dios ay naghahatid ng kaligtasan.  Ang
kaligtasan ang nagpapalaya mula  sa malaking kasamaan:  kasalanan.  At ito ay pagkalaya mula sa
mataas na kabutihan:  ang pagsama ng Dios.  Nang ang Dios ay naging mapagbiyaya, nang ipakita ng
Dios ang Kanyang biyaya, iyan ay naghahatid ng kaligtasan.  Nakita mo ba, na ang biyaya ng Dios ay
hindi lang Niya gusto na maghatid ng kaligtasan.  Hindi Siya tatalikod at sasabihin,  “Hindi Ko talaga nais
na labagin ang kalooban mo.  Ang gusto ko ay maligtas ka, pero hindi ko ito magagawa malibang mauna
ka na  gustohing maligtas.”  Hindi iyan biyaya.  Hindi ito biblikal na katuruan.  Ano ang sinasabi ng Biblia?
“Sapagka’t ang biyaya ng Dios ay may dalang kaligtasan.”  Ang biyaya ng Dios ay ang Kanyang hindi
matatanggihang kapangyarihan, ang Kanyang maluwalhating kapangyarihan, na magliligtas sa Kanyang
naisin.  Ang biyayang iyan ay naipakita sa Betlehem sa pagkatao ng ating Panginoong Jesu Cristo na
Siyang nakahiga sa basahan at sa isang sabsaban.

Ibig sabihin niyan, na ang biyaya ng Dios ay naipakita kung saan hindi natin ito hinahanap.  Atin marahil
hinahanap ang biyaya ng Dios na nasa makinis na sahig na marmol, na may magarang fireplace, na may
magandang kuna, na may malambot at musika na pampatulog na nasa gitna nito.  Pero hindi sa ganito
nagpakita ang biyaya ng Dios.  Ang biyaya ng Dios ay nagliwanag sa isang sabsaban na may ingay ng
mga baka at pagsinghot ng isang kamelyo at amoy ng dumi ng hayop at ng alikabok at talahib at sapot
at isang bagong panganak na nakabalot sa isang tela.  Ito ang walang hanggang Anak ng Dios, na
ngayon ay nasa laman, upang dalhin ang lahat nating mga kasalanan.

Ang biyaya ng Dios ay napakita.  Ito ay nakita na tulad sa naipangako ng Dios na gagawin Niya ito mula
sa bukang-liwayway ng kasaysayan.  Ipinahayag Niya ito kina Adan at Eba, nang hanapin Niya sila at
ibigay sa kanila ang naipangako na Kanyang Anak.  At sa libu-libong taon sa kasaysayan ng Lumang
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Tipan palaging ipinapangako ito ng Dios na ang maluwalhating biyaya Niya ay magpapakita sa pagkatao
ng Kanyang sariling Anak sa laman.  Subalit ngayon, ito ay napakita sa isang nakakapanggilalas na
pagkakatawang-tao!  Iyan ay nang ang Kanyang Anak ay mag-pasa-laman sa sinapupunan ng birhen,
at ipinanganak sa Betlehem.  Ang biyaya ng Dios ay napakita.

Masasabi ko na may pagtitiyak na alam mo ito.  Masasabi ko na sa panahon ng matindi at nakakatakot
na araw kapag si Jesu Cristo ay magpakita na sa ikalawang pagkakataon, wala sa mga nakikinig sa
programang ito ang aangkin na sila ay walang malay dito at makakapagsabi,  “Pero hindi ito nasabi sa
akin, hindi naipakita sa akin ang biyaya ng Dios na nakikita ng sanlibutan.”  Alam mo ito!

Alam mo ito na tulad sa pagkakaalam ni Tito tungkol dito sa kapulungan ng Panginoon na siya ang pastor
sa isla ng Creta.  Alam niya ang tungkol dito sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios.  Sinabi
ni apostol Pablo kay Tito sa kabanatang 1:1-3 na sa kapanahunan, ang ipinahayag ng Dios ang Kanyang
Salita sa pamamagitan ng pangangaral,  “na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating
Tagapagligtas.”  Ang napiling daan ng Dios upang ipanawagan sa iyo ay ang pagpapakita ng Kanyang
biyayang nakapagliligtas sa kapanganakan ni Jesu Cristo sa Kanyang Salita, lalo na ng maipangaral ang
Salita sa iyo sa iglesia.  Nakita at nalaman mo ngayon ang kahanga-hangang ito.  Hindi mo na kailangan
pa ang maglakbay sa Israel at lumakad sa mga kaburulan ng Betlehem.  Hindi mo kailangan ang
sumamba sa lugar kung saan ito ay pinaghihinalaang pinangyarihan para maunawaan mo ang
kaluwalhatian ng katotohanang ito na biyaya ng Dios ay napakita.  Hindi mo na kailangang mag-isip ng
isang time machine para makabalik sa gabing iyun.  Hindi na kailangang maglagay ng mga larawan sa
pulpito ng iglesia at magsagawa ng isang “Bethlehem walk.”  Hindi mo na kailangan ang pagdalaw mula
sa isang anghel.  at hindi mo na kailangan ang isang tanda na mailagay sa inyong bakuran sa Disyembre
na naipanganak ni Jesus.  Mayroon ka nito ngayon.  Meron ka nito sa awtoridad ng nabubuhay at
nananatiling Salita ng Dios na naipahayag sa iyo:  “Ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang
isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon.”  Isinugo ng Dios ang Kanyang mensahero upang
ipangaral ang mabuting pagpapakita ng biyaya ng Dios.  Ang biyaya ay nagpakita, na sinasabi ng apostol
sa lahat ng tao.

Ang salitang “lahat” dito ay nangangahulugang lahat ng uri, o lahat ng klase ng mga tao.  Gaya sa
naipaliwanag ni Pablo kay Tito na ang kanyang ministeryo ay hindi dapat magapos sa anomang uri ng
mga tao, kundi sa lahat ng kapanahunan ng mga tao, kapwa sa lalaki at babae, gayondin ang
ebanghelyo ay susulong sa lahat ng klase ng tao:  sa mga bata, sa mayaman at mahihirap, sa lalaki, sa
babae.  Ang Salita ay maririnig hanggang sa dulo ng lupa, kahit sino ka pa o anoman ang kalagayan mo
sa buhay.  Sa negosyante na gumagawa sa bawat araw sa lupa kung saan ang katotohanan at katapatan
ay nililipad lang ng hangin – ang biyaya ng Dios na naghatid ng kaligtasan, ay napakita rin sa inyo.  Sa
mga mag-aaral na nasa Kolehiyo at sekondarya sa loob ng silid-aralan, na pinangungunahan ng
matalinong guro na tumatanggi sa mga katanungan ng katotohanan tungkol sa buhay na Dios – ang
biyaya ng Dios na na kay Jesu Cristo ay napakita sa inyo.  Sa mga kabataan, na nabubuhay sa panahon
ng pakikiapid at kalasingan at kawalang-galang bilang bahagi ng kultura – ang biyaya ng Dios ay
napakita sa inyo.  Sa mga maybahay, kapag ang impluwensya na nagnanais mo ng sumuko;  mga lalaki
at babae na may edad na;  sino ka man, masasabi ko na may pagtitiyak, na alam mo ito – ang biyaya
ng Dios na naghahatid ng kaligtasan ay napakita nang si Jesu Cristo ay maipanganak sa ating laman sa
Betlehem bilang tanging Tagapagligtas, ang nag-iisang isinugo ng Ama, upang dalhin ang lahat ng mga
kasalanan ng Kanyang pinili.

Ngayon, ano ang dulot na resulta nito sa iyong puso?  Makinig ka sa apostol:  “Na nagtuturo sa atin,
upang, pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong



Page 4 of  5

may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito.”  Ang pagpapakita ng
biyaya ng Dios sa sanlibutan sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas ay nagdudulot sa atin ng malinaw
na resulta.  Ito ay nagsisimula sa pagtuturo sa ating puso at ito ay nagsisimula sa pagtuturo sa ating mga
paa at humuhubog sa ating mga kaluluwa ng isang banal na pamumuhay.  Ang kapanganakan ni Jesu
Cristo ba ay may dulot sa iyo?

Ang saya ng pagdiriwang lamang ba ang pinananabikan mo sa panahong ito, o ang ebanghelyo na
nagdudulot sa pamamagitan ng kapangyarihan nito ng resulta:  na nagnanais ka na mamuhay ng buhay
na may kabanalan?  Ang katotohanan ng Dios ay kapag ang pagpapakita ng biyaya ng Dios kay Cristo
ay makilala mo inyong mga puso – magtuturo ito sa atin ng buhay na may kabanalan.  Ang salitang
“pagtuturo” dito ay nangangahulugang “gabayan ang bata ng paunti-unti.”  Ang pagtuturo ng biyaya ay
naghahatid sa atin sa pamamagitan ng kaguluhan ng kasalukuyang panahon ng paunti-unti at nagtuturo
sa atin kung paano mamuhay.  Paano?  Ang kapanganakan ni Jesu Cristo ay nangangahulugan na ikaw
at ako ay dapat tumanggi sa kasamaan at makasanlibutang laman.  Ang kasamaan ay buhay na walang
pakialam sa kung ano ang sinasabi ng Dios, na tila walang Dios at walang kautusang buhat sa Dios na
ito.  Ang kasamaan ay kapag ang tao ay nagsasabi,  “Gagawin ko ang alam ko at gagawin ko ang bagay
sa akin at ibibigay sa aking sarili kung ano ang nakakasiya.”  Ang kasamaan ay nagpapakita sa sarili nito
ng isang maraming anyo.  Mababasa mo ang Mga Roma 1:28-31, kung saan ito ay nakatala.  May
pakikiapid, inggit, pagpatay, pagtataksil, kabagsikan, pagsuway – lahat ng mga kasalanan na ating
kalikasan na nasa sanlibutan.

Kapag ang biyaya ng Dios ay napakita, ito ay nagtuturo sa atin na dapat nating labanan ang kasamaan
at maging banal, sensitibo, masunurin, magalang, nagtitiwala sa Dios.  Ito ay nagtuturo sa atin na dapat
nating labanan ang makasanlibutang laman.  Ang makasanlibutang laman ay ang makasalanang
pagnanais na naglalarawan sa sanlibutan:  lahat ng mga bagay na ginagawa sa modernong mga palabas
at industriya upang tangkilikin at panatilihin.  Ito ay tumutukoy sa makalamang-pakikipagtalik na
sumusunog sa ating kaluluwa at nagiging kuko at ngipin ng diablo na nasa loob nila at ayaw lumabas.
Nariyan ang paglalasing, na nadadala sa impluwensya ng alkohol.  Nariyan ang pagka-gahaman.  Nariyan
ang pagmamataas.  Ang biyaya ng Dios ay nagtuturo sa atin na dapat nating tanggihan ang kasamaan
at ang sanlibutang maka-laman.

Ang salitang “pagtanggi” ay isang napakalakas na salita.  Ito ay kaparehong salita na ginamit ni Pedro
nang itanggi niya ang kanyang Panginoon.  Itinakwil ni Pedro ang anomang kaalaman niya sa Panginoon
at Tagapagligtas.  Ngayon, kapag ang biyaya ng Dios sa kapanganakan ni Cristo ay nagliliwanag sa
pamamagitan ng Kanyang kahanga-hangang pag-ibig sa ating mga puso, tayo ay tiyak na makakatanggi,
maitatakwil, at balewalain ang kasamaan at makasanlibutang laman.

Hindi lang iyun, kundi nais na natin ngayong mamuhay, na sinasabi ng apostol, na maging matuwid, at
banal sa kasalukuyang sanlibutan.  Ito ang mangyayaring pagbabago.  Pagbabago na makikita kung
paano tayo mamuhay.  Ang isang Cristiano ay hindi naglilihim sa sanlibutan, na sana ay walang
makapansin, at palihim na nahihiya na makilalang kasama ng Panginoong Jesus.  Ang isang Cristiano ay
hindi patay na isdang palutang-lutang sa daloy ng kasamaan, na ginagawa ang ginagawa ng iba:
masamang pananalita, pagmumura, paglalasing.  Pero ang isang Cristiano ay buhay.  Siya ay lumalangoy
na may katuwiran, at kabanalan.

Sinasabi ng apostol na tayo ay dapat mabuhay na may kabanalan.  Iyan ay paboritong salita ni apostol
Pablo sa sulat na ito kay Tito.  Ibig sabihin tayo ay buhay sa ating pagkatawag.  Tayo ay buhay ating
lugar sa sanlibutang ito.  Hindi tayo naguguluhan kung bakit tayo nasa sanlibutan.  Alam natin kung bakit



Page 5 of  5

tayo naririto.  Narito tayo para mabuhay kay Cristo.

Dapat tayong mamuhay na may kabanalan.  At ito ay para sa iba.  Ibig sabihin tayo ay magiging tapat
sa ating pag-aasawa at sa buo nating buhay.

At maging banal.  Nanaisin nating mabuhay sa paraang nakalulugod sa Dios sa lahat ng ating iniisip.

Sinasabi ngayon ng Salita ng Dios na ang pagpapakita ng Cristo sa sabsaban ng Betlehem, ay ang
pagpapakita ng nakapagliligtas na biyaya ng Dios.  Ang biyaya na makapangyarihang nagsisimula sa
pagtuturo sa ating mga puso upang tanggihan ang kasamaan, tanggihan ang makasanlibutang laman,
at mamuhay na may katuwiran, at banal na buhay sa kasalukuyang sanlibutan, wika ng apostol.  Sa
ngayon, at sa darating.  Ang biyaya ng Dios sa kapanganakan ni Jesu Cristo, na naghahatid ng
kaligtasan, ay naglalayon na mailagay sa ating isipan at alalahanin sa sandaling ito habang umaawit ng
awiting pamasko.  Ang biyaya ng Dios, sa naipakita ng Kanyang Anak, at hindi tulad sa Pamaskong bagay
na inilalabas sa kabinet at ibinabalik, at pagkatapos makalipas ang ilang buwan, gagamitin mo uli.  Ang
kapanganakan ni Cristo ay hindi lang nagtuturo sa iyo ng isang pangako sa buhay na darating, na
balang-araw ikaw ay magkakaroon ng ganap na buhay kasama ang iyong Tagapagligtas sa langit.
Subalit ang pagpapakita ng biyaya ng Dios sa kapanganakan ni Cristo ay may kinalaman sa sanlibutang
ito, na may dulot sa bawat araw.

Sa nakita mo, ang Cristiano ay hindi lang para sa kaluwalhatian ng Dios sa langit.  Siya ay para sa
kaluwalhatian ng Dios sa lupa.  Ang Cristiano ay nagsasalita ng Jesus hindi lang kapag Pasko, kundi
palagian – dahil tinuruan tayo ng Dios ng isang bagay sa pagpapakita ng Kanyang biyaya.  Kanyang
tinuruan na tayo ay nararapat sa impierno bilang mga makasalanan na hindi makapagtatamo ng
kaligtasan, kundi ngayon ay mayaman, dahil ating tinanggap ang biyaya ni Cristo.  Ang biyaya na iyan
ay naghahalo sa ating mga kaluluwa, upang mamuhay ng higit sa Dios – sa oras na ito, sa kasalukuyang
sanlibutan, sa ating tahanan, sa ating paggawa, sa ating paaralan, sa ating iglesia, ay palaging natututo
ng malalim kung ano ang kahulugan na ang Dios ay may biyaya sa atin sa pagbibigay sa Kanyang sariling
Anak.

Pagkatapos iyong nanaisin ang doktrina ng Dios na iyong Tagapagligtas.  Nanaisin mo na maipakita ang
kahanga-hanga, ang makapangyarihan, ang magandang kaluwalhatiang ito ng ebanghelyo na walang
hanggang Anak ng Dios na nagkatawang-tao na tanging paraan upang maalis ang ating kasalanan.  Ito
ay makikita sa iyong buhay.

Napunta ka na ba sa Betlehem?  Nakita mo na ba ang liwanag na nagliliwanag doon?  Sinasamba mo
ba ang Dios na nagsugo ng makinang na Kanyang malaya, nagliligtas, at hindi matatanggihang biyaya?
Ang sagot ay matatagpuan sa iyong buhay, sa kung paano ka mamuhay.  At ang kasagutan at
matatagpuan dito, na ikaw ay namumuhay na nananabik sa paghihintay sa pagpapakita ng Tagapagligtas
sa ikalawang pagkakataon.

_________________________________
 
Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong banal na Salita.  At pagpalain ito sa aming mga puso.  Aming
dalangin ito sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


