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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 2:6-7

"Ipinanganak sa Sabsaban”

ni Rev. Carl Haak

Ang gayunding kahanga-hangang pinagpalang ebanghelyo ay sa atin ngayon:  Si Jesu Cristo ay
ipinanganak sa isang sabsaban.  Mababasa natin ang Salita ng Dios sa Lucas 2:6, 7:  “Samantalang sila'y
naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak.  At kanyang isinilang ang kanyang
panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang
lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan.”  

Kagalakan, malaking kagalakan; tunay na kaligayahan, ay atin.  Iyan ang mababasa natin sa talatang
10 ng Lucas 2:  “Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa
inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan.”  Iyan ang Salita ng Dios sa
Kanyang mga anak ngayon.  Malaking kagalakan!  Ano iyong malaking kagalakan?  Talatang 11:
“Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo,
ang Panginoon.”  

Ang malaking kagalakan ng kaligtasan ay atin ngayon habang ipinagdiriwang natin ang kapanganakan
ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Ipinahahayag ngayon ng puso ng Dios ang
ebanghelyo na kailangan nating marinig.  Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan
na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa Kanya'y mabuhay at sumampalataya
ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang
Anak sa eksaktong paraan na kailangan Siya ng mga makasalanan.  Hindi ibinigay ng Dios ang Kanyang
Anak sa isang bilo-habang opisina.  Hindi inilagay ng Dios ang Kanyang Anak sa isang lugar ng digmaan.
Hindi tiniyak ng Dios na ang Kanyang Anak ang pinuno ng isang unibersidad.  Ipinanganak Siya sa isang
sabsaban.  Iyon ay, tiniyak ng Dios na ang sarili Niyang Anak ay sumailalim sa nakasisindak, masama,
marumi, nangangamoy na tambak ng ating kasalanan, upang pagtiisan Niya sila, upang tayo ay lumaya
at sumunod sa Kanya sa langit at sa kaluwalhatian.  Ang malaking kagalakan ay atin ngayon.  Ang
Tagapagligtas ay ipinanganak.  Si Jesus Cristo na Panginoon.

Ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas ay isa sa mga batong patibayan kung saan nakasalig ang
kaligtasan ng iglesia.  Si Jesus ay kailangang pumarito sa ganito mismong paraan.  Hindi Siya dapat
pumarito bilang isang Kongresista, na nagpapakilala ng pagbabagong panlipunan at mga batas sa higit
pang edukasyon.  Hindi Siya dapat pumarito bilang heneral na dinadaig ang kaaway.  Hindi Siya dapat
pumarito bilang psychologist na nagbibigay ng mga panuntunan sa malusog na pamumuhay.  Kundi
kailangan Siyang pumarito bilang Tagapagligtas mula sa kasalanan, mula sa nagpapahamak nitong sala,
kapangyarihan, masama nitong kapangyarihan.  Kailangan Siyang pumarito bilang Tagapagligtas mula
sa kasalanan.
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Nasasabik ka ba sa Tagapagligtas na ito?  Nasasabik ka ba, sa biyaya ng Dios, na ang iyong kasalanan
ay maialis sa iyong kaluluwa, na ikaw ay mapalaya mula sa masama nitong kapangyarihan?  Tumatangis
ka ba, nagugulumihanan ka ba sa iyong kasalanan?  Sa iyo ay ipinanganak ang Tagapagligtas – si Cristo
Jesus.  Si Jesu Cristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, sabi ni Pablo, na
ako ang pangunahin sa mga ito.  

Pagtuunan natin ang sabsaban ngayon sa ilang saglit.  Ang bawat detalye ng kapanganakn ni Jesu Cristo
ay inayos ng gayon ng Dios.  Tiyakang walang mga pagkakamali, walang trahedya ng mga pangyayari.
Ang lahat ay perpekto.  Ang tanging lugar upang ipanganak ang Anak ng Dios ay sa sabsaban, upang
ikaw at ako ay tumangis sa ating mga kasalanan, at upang ikaw at ako ay sumigaw ng pagpupuri sa Dios
dahil sa Kanyang di-maihayag at di-masukat na pag-ibig. 

Iyon ay sa kuwadra, marahil ay isang yungib o isang silungan, malapit sa bahay-panuluyan sa Bethlehem,
lugar kung saan ang mga hayop ay nakasilong, na ipinanganak ni Maria ang kanyang panganay na anak
na lalaki.  Dinala siya ng Dios sa lugar na iyon at itinakda ang paghilab upang si Jesus ay ipanganak doon
mismo.  Hindi iyon pasya ni Maria.  Hindi lamang ito kinahinatnan ng mga bagay.  Pinangyari ito ng Dios.
Pinangyari ito ng Dios sa pamamagitan ng tatlong bagay.  

Una sa lahat, ang marangyang plano ni Augusto Cesar, nang pagpasyahan ni Cesar na ang buong
sanlibutan ay dapat magbuwis.  Si Jose at Maria, mababasa natin sa Lucas 2, na nakatira sa Nazaret, ay
bumaba sa Bethlehem dahil sila ay lahi ni David.  Upang makakuha ng tamang sensus o pagpapalista sa
talaan ng buwis, ang bawat tao ay kailangang pumunta sa lunsod ng kanyang ama upang maitala.  At
si Jose, na kabilang sa sambahayan ni David, ay pumunta, kasama si Maria, sa Bethlehem.  Siguro ay
may pangangailangan para dito, sapagkat bakit pupunta si Jose sa panahong ito na ang kanyang
kasintahan ay nagdadalantao?  At bakit kailangang sumama ni Maria?  At paano sila pumunta?  Wala
tayong direktang sagot sa alinman sa mga tanong na iyon.  Siguro ay may mga dahilan.  Subalit sinasabi
sa atin ng Dios na nais Niyang gamitin ang pinakamakapangyarihang pinuno sa sanlibutan bilang
Kanyang kasangkapan upang isakatuparan ang Kanyang layunin, sapagkat ang puso ng hari ay nasa
kamay ng Panginoon.

Ang pangalawang bagay na ginamit ng Dios upang dalhin si Jose at Maria sa sabsabang iyon ay ang
malamig na pagwawalang-bahala ng mga manlalakbay sa Bethlehem nang gabing iyon.  Nabasa natin
na sila ay sumilong sa kuwadrang ito dahil wala nang lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan.  Ang
bahay-panuluyan sa Bethlehem ay binubuo ng gitnang bakuran na may mga silid sa paligid o may takip
na balkonahe na nagbibigay ng masisilungan.  At ang pagkain ay ibinibigay ng tagapangalaga.   Marami
ang lahi ni David.  At ang Bethlehem ay napuno nila nang gabing iyon.  Wala nang lugar.  At itinaboy ng
tagapangalaga ang isang kabataang babae na nagdadalantao, na malaki at hindi di mapalagay.  Sabi niya
sa kanya, “Wala nang lugar para sa iyo dito.  Wala nang silid.  Umalis ka na!”  At wala sa gitna ng
di-kilalang karamihan ang pumansin kay Maria.  Tunay ngang madilim ang gabi.

Bakit hindi pumunta doon nang mas maaga si Jose?  Bakit hindi siya tumigil muna?  Bakit hindi ibinigay
ng ibang tao ang kanilang lugar?  Marahil ay mga dahilang pantao para diyan.  Ngunit kung kilala mo
kung sino ang batang ito at ang kasamaan ng sarili mong pusong pantao, hindi mo kailangang itanong
ang mga tanong na iyon.  Alam mo na.

Ang pangatlong bagay na ginamit ng Dios ay ang mga paghilab ng tiyan ni Maria.  Mababasa natin,
“dumating ang panahon ng kanyang panganganak.”  Ang Dios, na humuhubog ng mga buto ng bawat
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bata, ay itinakda ang sandali ng kanyang paghilab.   Si Maria ay naghirap nang gabing iyon dahil pinili
ng Dios na noon ang oras upang ipanganak ang Kanyang Anak.

Hindi, hindi ako naniniwalang pipiliin ni Jose at Maria ang lugar na ito (isang kuwadra) upang ipanganak
ang kanilang anak.  Wala lang ibang lugar.  Pinaghilab ng Dios si Maria upang humiga siya sa dayami,
sa sahig ng kuwadra, at manganak sa baho ng dumi ng hayop sa mga butas ng kanyang ilong; upang
maihiga niya ang kanyang unang maselan na anak sa pakainan, isang sabsaban, marahil ay isang
inukang bato na hindi magugulo ng mga baka habang kumakain ng butil.  At tiniyak ng Dios na Siya ay
ibinalot sa mga di-kailangang piraso ng tela (lampin).  Ginawa iyon ng Dios.  Ang Dios, na
kamangha-mangha sa kapangyarihan, kahanga-hanga sa Kanyang mga gawa, ay pinangyari ito sa
ganitong paraan.  Kung mayroon man Siyang pinapangyari (at papangyayarihin Niya ang lahat ng
bagay), tiyak na pinapangyari Niya ito.  Sapagkat ginawa Niya ang planong ito sa walang hanggan, at
matagal na itong nasa Kanyang puso.  Inakay Niya si Jose at Maria, kung paano mong aakayin ang mga
taong bulag.  Dinala Niya sila dito mismo sa lugar na ito, sa kuwadra.  Inihanda Niya ang bawat
kalagayan, kung paano mong aakayin ang mga panauhin sa isang silid na inihanda mo para sa kanila.
Ganyan Siya laging gumagawa. Isinasagawa Niya ang Kanyang mga hiwaga nang sadya.

Ipinanganak ni Maria ang panganay niyang anak na lalaki.

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay tunay na tao.  Siya ay ipinanganak.  Siya ay isang sanggol.  Umiiyak
Siya.  Siya ay pumarito sa ilalim ng pagmamataas ng sanlibutang ito.  Ang Anak ng Dios na nasa laman
ngayon ay nasa ilalim ng sumpa ng ating kasalanan, ang sumpa na nararapat sa atin.  Sabi ng awit:
“Ang munting Panginoong Jesus, hindi Siya umiiyak.”  Hindi!  Umiyak Siya.  Sa katunayan, masasabi
natin na walang batang umiyak katulad ng batang ito.  Sapagkat pasan Niya ang kasalanan ng sanlibutan
ng iglesia ng Dios.  Ipinasan sa Kanya ng Dios ang lahat nating kasamaan.  Siya ay pinapanghinang tao,
madaling makita na Siya ay mahina.  Siya ay nakalantad.  May mga di-malinis na kalagayan.  At sa loob
ng ilang buwan ay babalutin na Siya ni Maria sa kalagitnaan ng gabi at tatakas sa Bethlehem, hawak Siya
nang mahigpit sa kanyang mga bisig, matapos sabihin ng anghel kay Jose na ipinapapatay ni Herodes
ang munting sanggol.  Ipinanganak Siya sa kahinaan, at sa kahirapan Siya ay nalantad.  At nanatiling
ganoon buong buhay Niya.

Ito ang panganay na Anak ng Dios.

Ang kahalagahan ay hindi lamang upang ulitin na si Maria ay isang birhen at si Jesus ang nagbukas ng
kanyang bahay-bata – na magkakaroon pa ng ibang anak si Maria kay Jose, kaya si Jesus ang panganay
ni Maria.  Na si Jesus ang panganay ay nagpapahiwatig ng higit pa.  Sapagkat sinasabi sa atin ng Espiritu
Santo kung sino si Jesus.  Siya ay higit pa sa panganay ni Maria.  Mababasa natin sa Colosas 1:15 na Siya
ang larawan ng Dios na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, at sa talatang 18, Siya
ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga
bagay.  Siya ang panganay, ibig sabihin Siya ang tagapagmana ng Dios.  Ninanais ng Dios na itong si
Jesus, na ipinanganak ni Maria, ay magmana ng lahat ng bagay.   Ginawa ng Dios ang lahat ng bagay
para sa Kanya.  Bilang panganay ng Dios Siya ay Panginoon – Panginoon ng mga panginoon, Hari ng
mga hari.  At Siya ang pangunahin sa lahat ng mga bagay.  Siya ang may unang puwesto, higit sa lahat
ng mga bagay.

Ngayon tumingin sa sabsaban.  Ang Sanggol na nakabalot sa basahan at nakalagay kung saan kumakain
ang mga baka ay tagapagmana ng Dios, na para sa Kanya ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa
Kanya ang lahat ng bagay ay patuloy na nabubuhay.  Siya ang makapangyarihang Anak ng Dios,
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Panginoon ng lahat.  Siya ang Isa na sumukat ng tubig sa Kanyang mga kamay at dinangkal ang
kalangitan.  Siya ang walang hanggang Anak ng Dios, maluwalhating Dios.   

Siya ay nasa isang yungib.  Siya ay patungo sa isa pang yungib – ang libingan ni Jose na taga-Arimatea.
At sa pagitan ng dalawang yungib na iyon ay ang magiging pagdurusa Niya at kamatayan, ang pagtanggi
sa Kanya at ang Kanyang pagkapako sa krus.  Siya ang Tagapagligtas.  

Titingin tayo sa sabsabang ito, itong lugar na inihanda para sa Anak ng Dios.  Sapagkat inilagay Siya ng
Dios sa isang sabsaban.  At pagkatapos ipapako Siya ng Dios sa isang puno.  At pagkatapos ilalagay ng
Dios ang Kayang Anak sa isang libingan.  Bakit?

Ang sagot ay alam na alam na kung ikaw ay may alam sa Kasulatan.  Sa II Corinto 8:9:  “Sapagkat
nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesu Cristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit
alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging
mayaman kayo.”  Inilagay ng Dios ang ating kasalanan sa Kanyang Anak, ipinanganak ni Maria.  Inilagay
Siya ng Dios sa ating lugar.  Inilagay Siya ng Dios sa paglilitis dahil sa ating pagkakasala.  Inilalarawan
itong lahat ng sabsaban.  Kinakatawan nito ang Dios na inilalagay ang Kanyang Anak, ngayon ay nasa
laman, ang banal na batang si Jesus, sa lugar ng mga pinili Niya sa walang hanggan, sa ilalim ng
masamang pagkakautang ng ating mga kasalanan.  Iyan ang dahilan kung bakit Siya kailangang naroon.
Walang ibang makapaglalagay sa Kanya doon.  Walang sinuman.  Walang lola ang papayag dito.  Walang
ina ang maninindigan para dito.  Ang mga ahensya ng ating bansa sa pangangalaga ng mga bata ay
uusigin ang sinomang magulang na maglalagay sa kanilang anak sa isang sabsaban.  Ang kanilang
bagong silang?  Sa lugar na kinakainan ng mga baka?

Ngunit ito ay si Jesus.  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.  Doon Siya
kailangang ipanganak, sa marumi.

Mauunawaan mo ang lahat nang ito kung alam mo ang iyong mga kasalanan, kung alam mo sila ngayon.
Kung darating ang Anak ng Dios sa aking lugar, saan Siya ipapanganak?  Saan tayo ilalagay ng ating mga
kasalanan?  Sa magandang kalagayan?  Hindi.  Tingnan mo ang sabsaban.

At pagkatapos ay tumingin sa sabsaban, hindi sa inilalarawan nito sa mga Pamaskong card, sa isang
mapayapa at maaliwalas na katuturan.  Kundi tingnan ang sabsaban bilang isang naroon sa pagdurusa
ng iyong kasalanan.

Pagkatapos ng Digmaang Sibil, ipininta ang isa sa mga huling desperadong labanan ng Digmaang Sibil,
Isang desperado, madugong labanan kung saan ang mga katawan ay nakatambak.  Nais nitong ilarawan
ang paglalaban.  Ang mukha ng mga tao ay puno ng tapang.  Sabi ng isang beterano sa pintor:  “Pero
hindi ganito ang dating sa amin.”

Pakikinangin ba natin ang sabsaban?  Pagagandahin ba natin ito?  Gagawin ba natin itong maginhawa?
Gagawin ba natin itong kaibig-ibig?

Hindi ganoon ang dating sa Kanya.

Sa Kanya ang sabsaban ay ang sandali nang kunin Niya ang sumpa ng ating mga kasalanan, nang
simulan Niyang makipagbuno sa sumpang iyon, upang madaig Niya at mawasak ang mabahong amoy



Page 5 of  6

at bigat ng ating mga kasalanan.  Narito, ang pag-ibig ng Dios na nagbigay ng Kanyang Anak.  At
yumukod bilang pagsamba.

Ang sabsaban ay nagsasabi ng ilang mga bagay tungkol kay Jesus, at may sinasabi ito tungkol sa atin.

Sinasabi nito, una sa lahat, na si Jesu Cristo ay pumarito sa sanlibutan nang walang ano man sa
sanlibutang ito.  Pinakamahirap, itinakuwil.  Wala Siyang ano man na maipantatakip sa Kanyang
kahubaran.  Wala Siyang higaan.  Wala Siyang silungan na inialok sa Kanya.  At hindi ito nagbago.  Di
magtatagal sasabihin Niyang, “May mga lungga ang mga asong-gubat, at ang mga ibon sa himpapawid
ay may mga pugad; ngunit ang Anak ng Tao ay  walang  mapagpahingahan ng kanyang ulo.”  Wala isa
man sa sanlibutang ito ang tumulong sa Kanya.  Walang ano man sa sanlibutang ito.  May isang bagay
bang dumating sa iyo para sa iyong kaligtasan?  May isang bagay ba sa sanlibutang ito ang nag-ambag
sa kaligtasan?  Isang bagay?  Nagbigay ba ang lupa ng isang bagay upang makatulong?  Ang sagot ay:
HINDI!  Ginawa Niya ang lahat ng iyon nang mag-isa.  Iniligtas Niya tayo nang mag-isa.  

Pangalawa, ipinahahayag ng sabsaban na Siya ay itinakuwil ng sanlibutan.  Sapagkat Siya ay nasa
sabsaban dahil walang silid para sa Kanya sa bahay-panuluyan.  Ginusto ba Siya ng sanlibutan at ang
Kanyang kaligtasan?  Ang sanlibutan ba, sa hating-gabi ng kasalanan nito, ay handa Siyang tanggapin
bilang ipinangakong Tagapagligtas?  Hindi.  Hindi, wala Siyang lugar.  Siya ay itinaboy.  Sinikap nilang
Siya ay patayin, lalo na nang sabihin Niya sa kanila na Siya ang Tagapagligtas sa kasalanan – nang
nilinaw Niya na ang problema ng tao ay makasalanan siya na nararapat sa impierno at Siya lamang ang
maaaring maging Tagapagligtas.  Lalo nila Siyang itinaboy, na sinubukan nilang itulak Siya sa isang
bangin, na handa silang batuhin Siya.  Walang silid para sa Kanya.  Hindi Siya gusto.  Ginusto ba Siya
ng mga relihiyosong tao, ng mga eskriba at mga Fariseo, ang mga nagsabi na kilala nila ang Dios?
Tinanggap ba nila Siya?  Ah, hindi.  Kinapootan nila Siya.  Hindi Siya tinanggap.

Paano naman tayo.  Tayo kaya ay naiiba?  May gagawin kaya tayo?  Bibigyan ba natin Siya, sa ating
sarili, ng silid?  Sa palagay mo?  Ang sagot ng Biblia ay, Hindi, hindi mo magagawa – hindi sa iyong sarili.
Sapagkat bawat kasalanan na iyong ginawa ay nagsasabi:  Walang lugar para sa Kanya!  May lugar ako
sa pagmumura at pagsisinungaling at pagkapoot at pagnanasa at pagseselos.  Ngunit walang lugar para
sa Kanya.  Wala tayong lugar para sa Kanya.

Kaya nga tayo, bilang mga anak ng Dios, ay sinasamba Siya sa sabsaban – dahil alam natin na ang
kaligtasan natin ay hindi sa ating sarili.  Ito ay dahil sa Kanya.  Ang sabsaban ay may sinasabi tungkol
sa ating sarili.  Ipinahahayag nito na si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga
makasalanan na ako ang pangunahin sa kanila.  Lahat ng kahirapan, lahat ng kasamaan, lahat ng
alingasaw, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagiging hamak ng sabsaban ay atin.  Pumarito Siya sa lugar
natin.  Kinuha Niya ang ating kasalanan.  Hinipo Niya tayo.  Lumapit Siya.  Siya ay ibinalot sa ating mga
kasalanan.  At, samakatuwid, ang Anak ng Dios ay hindi naging napakaganda sa mga makasalanan kaysa
nang gabing Siya ay ihiga sa sabsaban.  Sapagkat nakikita ko roon ang
napakabuti-upang-maging-totoong biyaya at awa at pag-big ng Dios sa pagbibigay ng Kanyang Anak
upang kunin ang ating mga kasalanan upang ang kagandahan ng Kanyang Anak ay maging atin.

Ang tugon natin ay dapat yumukod tayo bilang pagsamba.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak para sa
atin.  Iyan ang pinakamahalagang bagay kailanman.  Ipahayag natin Siya.  Lumuwalhati tayo sa Kanyang
banal na pangalan.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak para sa atin sa paraang kailangan natin Siya.
Isinugo Niya ang Kanyang Anak upang gawin ang Kanyang tungkulin, upang pasanin ang pagkakautang
ng ating kasalanan upang maipako Niya ito sa puno at iligtas tayo mula dito.  Isinugo Siya ng Dios sa
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karumihan ng ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay maitaas sa kaluwalhatian ng Kanyang
kadakilaan.  Nararapat at makakaya na nating yumukod ngayon sa Kanyang harapan, hindi bilang isang
tipak ng kahoy, kundi ng may puso at kaluluwa, at sabihing, “Salamat sa Dios dahil sa Kanyang
di-mabigkas na kaloob.”  Dapat natin itong gawin kasama ng ating mga pamilya.  Dapat natin itong
gawin bilang kongregasyon ng Panginoon sa araw na ito.  Dapat nating sambitin ang
kamangha-manghang biyaya at pag-ibig ng Dios.

At ang tugon ng pananampalataya ay hindi lamang ang ating mga salita ng pagpupuri, kundi ang ating
buong buhay.  Hindi tayo makakapamuhay tulad ng ginagawa ng sanlibutan kung itong salita ay hindi
nahayag sa atin.  Sa gayon ang buhay natin ay magiging iba pangunahin at magpakailanman.
Magkakaroon tayo ng biyaya ng pagsisisi.  Paglilingkuran natin Siya.  Magiging mapagpakumbaba tayo
sa Kanyang harapan.  At mabubuhay tayo sa kaligayahan at kagalakan at kapayapaan.

Ngayon, humayo tayo at sabihin sa iba ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin.
Sapagkat gayon na lamang Niya tayo inibig na ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang ipanganak sa isang
sabsaban upang manahin natin ang kalangitan.

_______________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Salita ng Dios.  At hinihiling namin ang Iyong pagpapala sa
Salitang iyon sa aming mga puso sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


