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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 10:11

"Ako Ang Mabuting Pastol”

ni Rev. Carl Haak

 
Sa Juan 10:11 mayroon tayo nitong kahanga-hangang mga salita ni Jesus:  “Ako ang mabuting pastol.
Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.”  Ito ang mga salitang sinasabi sa atin
ng Panginoong Jesus ngayon – mga salitang nagsasabi sa atin hindi lamang kung gaano Siya
kahanga-hanga (Siya ang Mabuting Pastol), kundi kung ano rin ang Kanyang ginawa, at ipinapaliwanag nila
ang krus ni Jesu Cristo sa atin.  Sinasabi Niya sa atin na, bilang Mabuting Pastol sa krus, ibinigay Niya ang
Kanyang buhay para sa mga tupa, para sa akin, para sa lahat ng, sa biyaya, ay sumampalataya sa Kanya
at mapagbiyayang pinili ng Ama.

Sa tuwing uupo tayo sa paanan ng Salita ng Dios, sa tuwing tayo ay sasailalim sa dalisay na pangangaral
ng Salita ng Dios, sa tuwing kukunin natin ang Biblia sa ating mga kamay, kung gayon bilang
mananampalataya dapat nating maunawaan at kilalanin na ito ay nagsasalita tungkol sa akin, at sinasabi
nito sa akin kung ano si Jesus at ano ang ginawa ni Jesus para sa akin.

Tingnan natin itong mga kahanga-hangang salita ni Jesus:  “Ako ang mabuting pastol.  Ibinibigay ng
mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.”  Tingnan natin iyan ng personal, habang
nangungusap ang Panginoon sa atin.

Una sa lahat, pakinggan natin ngayon sa mga salitang iyon ang sarili Niyang pagkukusang-loob na mamatay
ng kamatayan ng isinumpa kapalit natin.  Ibinibigay ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay para sa mga
tupa.  Ibinibigay Niya ito.  Pagkatapos sa talatang 15 ng Juan 10 sasabihin Niyang, “Gaya ng pagkakilala
sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa.”
Ibinibigay Niya, iniaalay Niya ang Kanyang buhay.  Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon, “Ginagawa
Ko ito nang kusa.  Ginagawa Ko ito nang kusang-loob.  Hindi Ko ito ginagawa dahil sa panlabas na pagpilit
na iniatang sa Akin o dahil sa may pumilit sa Akin nang wala sa aking kontrol o kakayahan.  Ginagawa Ko
ito nang kusa.“  Ginagawa itong malinaw ng Panginoon sa talatang 18:  “Walang nag-aalis [ng aking buhay]
sa akin, kundi kusa kong ibinibigay.  May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong
kunin itong muli.  Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama.”  

Si Jesus ay malayang namatay, kusa, nang walang panlabas na pwersang pumipilit sa Kanya upang
pumunta sa krus.  Pumunta Siya sa krus dahil pupunta Siya.  Ito ay lubos na mahalaga!  Sinasabi nito sa
atin ang lahat.  Dapat nating tandaan, una sa lahat, na si Jesus ay Dios na nagkatawang-tao.  Ang Dios, ang
tunay at buhay na Dios, ay hindi gumagawa ng anuman na napipilitan.  Ang tunay at buhay na Dios ay
laging ginagawa ang lahat nang malaya Niyang ginagawa alang-alang sa Kanyang pangalan.  Kaya paulit-ulit
nating makikita sa Biblia na sinasabi ng Dios, “Gagawin Ko ito para sa Aking mabuting kalooban, sapagkat
nalulugod Akong gawin ang gayon.”

Gayundin ang krus ni Jesu Cristo ay naging sanhi ng pagkukusang-loob ni Jesus.  Nalulugod Siyang gawin
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ito.  Nalulugod Siyang gawin ito mula sa Kanya mismong walang hanggan at ganap na pag-ibig sa atin.
Sasabihin ni apostol Pablo sa Galacia 2, “Ang Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang
sarili dahil sa akin.”  Si Jesu Cristo, kung gayon, ay pumunta sa krus, hindi dahil mas higit ang
kapangyarihan ng Kanyang mga kaaway kaysa Kanya, o dahil kahit paano ay nahulog Siya sa kalunus-lunos
na sunud-sunod na mga pangyayari na lampas sa Kanyang kakayahang mapagtagumpayan.  Hindi, ibinigay
Niya ang Kanyang buhay:  “Ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.”

Ito ang mabisa Niyang sinabi sa Awit 40 na pa-propesiya.  Sa Awit 40 ipinahayag ni Jesus, “Narito, ako'y
dumarating; sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin, kinaluluguran kong sundin ang iyong
kalooban, O Dios ko.”  Ibinuhos Niya ang Kanyang kaluluwa, sabi ni Isaias sa kapitulo 53.  Ibinuhos Niya
ang Kanyang kaluluwa tungo sa kamatayan.  Sa lahat nang pagnanasa ng Kanyang puso, Siya ay
nagpasyang bayaran ang ating pagkakautang sa krus ng Kalbaryo at tubusin tayo mula sa paghihirap ng
impierno.  Hindi natin dapat akalain, kahit isang saglit, na ang Panginoon ay walang kapangyarihan upang
pigilan ang mga pagdurusang ito; na Siya ay pumarito sa pagdurusa ng krus dahil hindi Niya ito kayang
iwasan.  Hindi, kusang-loob Niyang inilagay ang Kanyang sarili sa harap ng poot ng Dios na nararapat sa
atin.  Kusang-loob, dahil sa pag-ibig, inakyat Niya ang krus, doon upang ibigay ang ganap na kaligtasan
para sa atin.

Hayaan mong lumubog iyan sa iyong puso.  Masdan mo ang lahat ng mabilis na pangyayari na humantong
sa krus, simula sa silid sa itaas nang sabihin ni Jesus, “Isa sa inyo ang magkakanulo sa Akin,” kung saan
ginawa Niyang imposible sa taksil, si Judas Iscariote, na manatili sa loob ng silid na iyon.  Nang gabing iyon
lumabas siya upang isagawa ang kanyang plano ng pagkakanulo kay Cristo.  Sabi ni Jesus, “Tunay na
papanaw ang Anak ng Tao tulad ng nasusulat tungkol sa  kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na
sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang Anak ng Tao!”

Natatandaan mo nang si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng Halamanan ng Getsemani at ang mga pinuno ng
mga Judio ay umabante kasama ang kanilang pangkat ng mga sundalo upang hulihin Siya, sinabi Niya sa
kanila, “Sino ang inyong hinahanap?”  Sumagot sila, "Si Jesus na taga-Nazaret."  Sumagot Siya, "Ako nga
iyon.”  At umurong sila at bumagsak sa lupa.  Wala silang kakayahan na dakpin Siya.  Pagkatapos ay
sasabihin Niya kay Pedro, “Ibalik mo ang iyong tabak,” nang ipagtanggol Siya ni Pedro ng kanyang tabak.
“Ibalik mo ang iyong tabak, Pedro.  O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking Ama, at
padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa labindalawang pangkat ng mga anghel?”

Si Jesu Cristo ay kusang-loob na pumunta sa krus, dahil sa pag-ibig sa Ama, dahil sa pag-ibig sa iyo at sa
akin at sa buong bayan ng Dios.  Hindi Siya nagbantulot, hindi Siya nag-alinlangan.  Siya ay matatag, Siya
ay patuloy, Siya ay di-mapipigil.  Ibinigay ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay para sa mga tupa.

Alamin mo iyan.  Yakapin mo iyan.  Pahalagahan ang mahalagang katotohanan na iyan.  Hindi ba tayo
tatangis?

Para kanino kusang-loob na ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili?  Para sa mga di-gusto.  Ang salitang
“di-gusto,” na tumutukoy sa atin, ay talagang napakabanayad, sobrang banayad!  Tayo ang mga, ayon sa
Kasulatan, ay lumihis sa kanyang sariling daan.  Tayo ang mga ayaw Siyang pamunuin sa atin.  Tayo ang
mga magsasabi kasama ni Faraon, “Sino ang Panginoon na akin siyang susundin?”  Tayo ay mga
mapanghimagsik, masasamang makasalanan sa ating sarili.

Subalit ang walang hanggang biyaya at pag-ibig ng Dios ang nagbigay ng Kanyang Anak upang kunin ang
ating lugar.  At ang Anak ang kusang-loob na kumuha ng ating lugar, sa pagsunod sa Ama, at sa pag-ibig
sa Ama at sa lahat ng mga tupa na ibinigay sa Kanya ng Ama.
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Sasabihin mo sa akin, “Tayo ang mga tupa na kusang-loob Niyang pinagbigyan ng Kanyang buhay?”
Sumagot si Jesus sa mga talatang 29 at 30:  “Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila
kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama.  Ako at ang Ama ay iisa.”  Ang mga tupa
na kusang-loob na pinagbigyan Niya ng Kanyang sarili ay ang mga malayang pinili ng Ama at ibinigay sa
Kanya dahil lamang sa biyaya.  Para sa kanila, kusa, kusang-loob, ibinigay ng Mabuting Pastol ang Kanyang
buhay.

Pangalawa, pakinggan sa mga salitang ito hindi lamang ang kusang-loob na Tagapagligtas kundi ang
Tagapagligtas din na siyang mapagsakripisyong Pastol.  “Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay
para sa mga tupa.  Ibinibigay ko,” sabi Niya, “ang aking buhay para sa mga tupa.”  Para sa mga tupa ay
literal na nangangahulugang sa lugar ng o sa kapakanan ng mga tupa.  Ibig sabihin na ang ating Pastol,
si Jesu Cristo, ang Mabuting Pastol, ay alam na may darating sa mga tupa, may inutang sa atin.  Ang
inutang sa atin ay ang walang hanggang kamatayan.  Alam Niya na tayo ay may pananagutan sa isang
nakapanghihilakbot na tiyak na wawasak sa atin, isang bagay na hindi natin maiiwasan, isang bagay na
hindi natin maaalis, isang bagay na lubos na magpapahamak sa atin.  At ang bagay na iyon ay ang
kaparusahan na utang sa atin para sa ating mga kasalanan sa harap ng isang banal at matuwid na Dios.

Ipinahahayag ng Mabuting Pastol:  “Iaalay Ko ang Aking buhay, ibibigay Ko ang Aking buhay kapalit ng mga
tupang ito.  Ihahalili Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.”  Ipinahahayag Niya dito ang kamanghaan ng
mapagsakripisyo, panghaliling kamatayan ni Jesu Cristo.  Panghalili.  Iyon ay, kinuha ng Dios ang Kanyang
Anak at inilagay Siya sa lugar ng Kanyang mga tupa.  Sa halip na puksain ang mga tupa, hinampas ng Dios
ang Pastol.  Inilagay ng Dios ang sarili Niyang Anak sa ilalim ng bigat ng mga kasalanan na nagawa ng
Kanyang mga tupa upang ang mga tupa ay hindi mapahamak kundi ang Pastol ay gumawa ng pantubos
para sa kanila, para sa lahat ng kanilang kasalanan.  Panghalili.  Partikular.  Para sa bawat tupa.  Si Jesus
ay namatay para sa mga tupa, sa lugar ng mga tupa.  Iyan ang krus ni Jesu Cristo.

Pakinggan ang Kanyang salita:  “Ibinigay Ko ang Aking buhay sa iyong lugar, Aking anak.  Sa harap ng
trono ng Dios ikaw, Aking anak, ay nagpakita.  Ang walang hanggang katarungan ay humugot ng banal at
matuwid na tabak sa iyo.  Nilapastangan mo at sinalakay ang banal na Dios ng iyong mga kasalanan at
nararapat sa iyo ang walang hanggang kapahamakan.  Ang tabak na iyon ay ibababa dapat sa iyo.  Subalit
inialay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.  Sinabi ko sa Ama, ‘Lulugar Ako sa kanila.  Hayaang ang sala
ng mga tupa ay ibintang sa akin.’ At ang katarungan ay nagawa.”  Ipinagkaloob ng Dios na maranasan ng
Pastol ang lahat ng poot na nararapat sa ating mga kasalanan.  Hindi ba Siya ipinako ng mga tao sa puno?
Oo, ginawa nila.  Ngunit ang Dios ang naglagay sa Kanyang Anak sa dalamhati.  Ang Panginoon ang
naghatid nito sa Kanya dahil sa walang hanggang biyaya.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang tayo
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.  Iyan ang krus ni Jesu Cristo!

Dapat mong yakapin iyan.  Dapat mong pahalagahan iyan.  Dapat mong mahalin iyan ng buong puso mo.
Ito ang kamanghaan ng kaligtasan.  Ito ang kamanghaan ng pag-ibig ng Dios.  Nakikita mo si Jesus sa
pintuan ng Halamanan ng Getsemani na sumailalim sa buong kamalayan ng kopa, yamang nanalangin ng
tatlong beses habang pinapawisan ng malalaking patak ng dugo:  “Ama ko, kung maaari, lumampas sana
sa akin ang kopang ito; gayunma'y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”  Ngayon Siya ay
tumayo, pinalakas na muli sa pamamagitan ng panalangin, at Siya ay nagpatuloy.

At ano ang Kanyang mga salita?  Ito ang Kanyang mga salita sa taong-bayan:  “Sino ang inyong hinahanap?
Sinabi ko sa inyo na, Ako nga.  Kung ako ang inyong hinahanap, hayaan ninyong makaalis ang mga taong
ito.  Ito ay upang matupad ang salitang sinabi niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iwinala kahit
isa.”

Iyon ay hindi lamang isang lalaki na napapaligiran at tinatangkang iligtas ang labing isa pang kalalakihan
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mula sa taong-bayan.  Hindi, ang Kanyang mga salita ay mga salita ng Mabuting Pastol.  Ito ang mga
salitang ipapasok Niya sa bulwagan ng langit, sa harap ng katarungan ng Dios.  Sabi Niya, “Hayaan Mo ang
mga ito sa kanilang daan – lahat ng mga ibinigay sa Akin sa pamamagitan ng Iyong walang hanggang
pag-ibig at biyaya.  Huwag Mong hayaang bumagsak sa kanila ang Iyong katarungan.    Kundi hayaang ang
katarungang iyon ay bumagsak ngayon sa Akin.  Sapagkat Ako ang Mabuting Pastol.  Ibinibigay Ko ang
Aking buhay para sa mga tupa.  Iniaalay Ko ito para sa mga tupa.  Walang sinumang tao ang
makapagpapagawa nito sa Akin.  Kusang-loob Ko itong ginagawa para sa mga tupa.” 

Ano ang nagpanatili kay Jesus sa krus?  Ang mga pako?  Hindi.  Hindi Siya pinanatili ng mga pako sa krus.
Kundi ang Kanyang walang hanggang pag-ibig.  Kusang-loob, mapagsakripisyo, bilang kahalili para sa bayan
ng Dios, sa pag-ibig sa Ama at sa pag-ibig sa lahat ng sarili Niyang mga tupa, kusang-loob na kinuha ni
Jesus ang kanilang lugar at inialay ang Kanyang buhay.  Tiniis Niya ang hindi natin kayang tiisin, upang tayo
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya.

Iyan ang Mabuting Pastol.  Iyan ang krus ni Jesu Cristo.

Samakatuwid, sa katapus-tapusan, ikaw at ako ay dapat makita ngayon ang mapagmahal na Pastol.  Ang
may kusang-loob na Pastol.  Ang mapagsakripisyong Pastol.  

Bakit kusang-loob na ibinigay ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay bilang sakripisyo sa ating lugar?  Kung
walang ginawang mali si Jesus, kung Siya ay walang sala, ganap na Anak ng Dios na walang kasalanan,
bakit Siya ipinako sa krus?  At bakit Siya pinabayaan ng Dios kung kaya’t sumigaw Siya ng:  “Dios Ko, Dios
Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  At, kung si Jesus ay makapangyarihang Dios (at Siya ay makapangyarihan!),
kung gayon bakit pinahintulutan ng Dios na ipako sa krus ang Kanyang Anak, upang duraan, upang
hagupitin ng panghampas, upang libakin ng mga sundalo?  Bakit?

Mayroon lamang isang sagot.  Hindi sapat ang walang hanggan upang makuha ng iyong puso itong sagot.
Ang sagot ay:  Sapagkat iniibig ng Mabuting Pastol ang Kanyang mga tupa.  Mababasa natin sa mga
talatang 14 at 15:  “Ako ang mabuting pastol.  Kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin.  Gaya
ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga
tupa.”

Ang salitang “kilala” ay madalas na ginagamit sa Biblia para sa “pag-ibig.”  Ito ay kaalaman sa pag-ibig.
Ang pag-ibig ng Dios ay hindi kamangmangan.  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi pagkahumaling.  Ang pag-ibig
ng Dios ay hindi lamang paghihinala at pagkakaroon ng pagkahumaling.  Kundi ang pag-ibig ng Dios ay
ganap na kaalaman.  Kilala ako ng Ama at iniibig ako.  At kilala ko ang Ama at iniibig ko Siya.  Sa loob ng
Dios na Trinidad:  Ama, Anak , at Espiritu Santo, mayroong walang dungis na hiwaga ng ganap na kaalaman
at ganap na pag-ibig na pinagsama.  Mula walang hanggan hanggang sa walang hanggan, bago pa ang
sanlibutan, bago pa sumikat ang araw sa kalangitan, bago pa nagkaroon ng mga bundok o mga bituin,
inibig ng Dios ang Kanyang Anak at kilala ng Anak at iniibig ang Kanyang Ama.  At dahil sa pag-ibig na iyon
Siya ay namatay para sa atin.  “Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, gayon Ko rin nakikilala ang Aking mga
tupa.  Kilala Ko sila sa ganap na pag-ibig ng Ama.”

Isipin mo ito.  Ang pag-ibig ng Mabuting Pastol ay hindi lamang pagkahumaling.  Hindi lamang ito
pansamantalang pagkahalina.  Hindi lamang ito isang bagay na magwawakas sa libingan.  Ah, hindi.  Ito
ang walang hanggang pag-ibig ng Ama para sa Anak.  Gaya ng pag-ibig Niya sa Ama, tayo ay iniibig Niya.
At gaya ng pag-ibig ng Dios sa Kanyang sarili at niloob na maluwalhati ang Kanyang sarili, gayon din tayo
inibig ng Dios.  Hindi pag-ibig na namamatay.  Hindi pag-ibig na maaaring isipin sa makalupang mga taon.
Hindi pag-ibig na may hangganan gaya ng karagatan na nahahangganan ng baybayin.  Hindi maging
pag-ibig tulad ng kalawakan, kung saan ang mga bituin ay nahahangganan ng nilikhang kamay ng Dios.
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Kundi pag-ibig na walang hangganan.  Ang pag-ibig ng Dios:  “Kilala Ko ang Aking mga tupa, kilala ang
bawat isa.  Iniibig Ko sila.  Kaya nga ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa kanila.”   

Mahalin mo iyan!  Panghawakan.  Paniwalaan mo iyan.  Yakapin mo iyan sa pamamagitan ng kaloob ng
pananampalataya ngayon.  Inibig ako ng Anak ng Dios at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin.  Hayaan
mong sumaiyong kaluluwa ang kamanghaan niyan.  “Ako ang Mabuting Pastol.  Kilala Ko at iniibig ang Aking
mga tupa.  At ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa kanila.”  

Alam mo ba iyan?  Naririnig mo ba Siya?  Nagsimula tayo sa pagsasabing dapat laging personal na marinig
ito ng anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya.  Naririnig mo ba ito?  “Ako ang Mabuting
Pastol,” sabi ni Jesus.  Ibinibigay ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay para sa akin!  Sinasabi ng
Mabuting Pastol, “Nang pinalabas ko si Judas nang gabing iyon upang Ako ay maipagkanulo, iniisip Kita.
Nang nakatayo Ako sa pintuan ng Halamanan ng Getsemani, at ang buong katunayan ng kopa ng
katarungan ng Dios ay inilabas sa Akin, iniisip Kita.  Nang Ako ay nasa bulwagan ng kahatulan ni Caifas at
ang lahat ay nagpakita ng paghamak  sa Akin, at si Pedro sa labas ay itinatanggi ang Aking pangalan, nang
walang kaibigan o tagapag-alaga sa Aking tabi, iniisip Kita.  Nang isang salita mula sa Akin ang papatay sa
kanila, o maaari Akong magpatawag ng laksa-laksang anghel sa langit at si Gabriel at si Miguel ay nasa tabi
Ko sana, iniisip Kita.  Nang sumigaw sila sa harap ni Pilato:  “Ilayo Siya! Ipako Siya sa krus!”  Doon Ko
nakilala ang iyong pangalan at nakilala Ko ang iyong mga kasalanan at inibig Kita at pumunta Ako sa krus
para sa iyo.  At nang, sa wakas, ay ipinako nila Ako sa krus at itinaas nila Ako sa bundok ng Golgota, at
nang binalot ng tatlong oras ng kadiliman ang krus at ang paghihirap ng impierno na sa iyo ay ibinuhos sa
Aking kaluluwa, noon ay nakilala Kita.  Noon at doon ay inibig Kita.  Ako ang Mabuting Pastol.  Ibinibigay
ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay para sa mga tupa.”

Ikaw at ako ay naiwang di-makapagsalita, nawala sa pagkamangha at sa pagpupuri.

___________________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, ano ang ibibigay namin?  Paano kami tutugon sa gayong pag-ibig, sa gayong biyaya?  Hinatulan kami
ng Banal na Espiritu na kami ay di karapat-dapat, marumi, mga bulok na makasalanan, marapat lamang sa
kapahamakan.  At Ikaw ay nagbigay ng Mabuting Pastol upang iligtas kami mula sa aming mga kaaway,
sa aming mga kasalanan, at dalhin kami sa kawan.  Lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian nawa ay
Sumaiyo.  Nawa ang buhay namin ay maging akmang patotoo sa Kanya na umibig sa amin nang labis.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


