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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:10-11

“Ang Pastol Ng Tipan” 

ni Rev. Wilbur G. Bruinsma

Panimula

Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pagbabawal ng Dios.  Hinatulan siya ng  Dios at nasumpungan
siyang kulang.  Siya ngayon ay nasa ilalim ng kahatulan at kaparusahan.  Malinaw na, lilipulin ng Dios ang
bayang ito, ang kanyang mga lunsod at ang kanyang mga bayan.  Ang kanyang lupain ay iiwan sa kanya
na malungkot.  At iyan ay dahil sa kanyang malaking kasalanan laban kay Jehovah.  Tinanggihan niya Siya.
Hindi na niya Siya nakikilala kundi iniisip ang Dios bilang isa lamang dios sa gitna ng maraming iba na
kanyang sinamba.  Ang kanyang mamamayan ay lumakad sa kahambugan at pagmamataas.  Sila ay
inilalarawan ng pangangalunya at pakikiapid, ng kalasingan at pagsasaya, at ng kasakiman at pandaraya.
Paulit-ulit na binalaan ng Dios ang bayang ito sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta, subalit
tinanggihan ng taong-bayan ang mga propeta at ang Salita na kanilang dala.  Ngayon ang bayang ito ay
hinog na para sa kahatulan.  Siya ay nasa ilalim ng pagbabawal ng Dios – di magtatagal siya ay
wawasakin.

Ngunit sa loob nitong bayan ng Juda o Israel ang Dios ay mayroon pa rin ng Kanyang taong-bayan.  Sila
ay mga tira lamang.  Ngunit ang kakaunting ito ay sumasampalataya at nananatiling tapat.  Gayunman,
sa banta ng pagkawasak ang kanilang pananampalataya ay nag-aalinlangan.  Paano sila?  Nalimutan na
ba sila ng Dios?  Sila rin ba ay lilipulin dahil sa mga kasalanan ng bayan?  Nalimutan na ba ng Dios ang
kanilang mga daan?  Ang kanila bang matuwid na layunin ay nilampasan?  Sa mga natitirang hinirang na
ito ngayon ay isinusugo ng Dios si Isaias na may mga salita ng Isaias 40.  Siya ay isinugo upang aliwin ang
mga taong ito?  Paano?  Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na masdan ang kanilang Dios.  Dapat
nilang tingnan nang mabuti ang kanilang Dios:  kung sino Siya.  

Sa mga talatang 10 at 11 ng Isaias 40 inihahayag ni Isaias sa ilang tapat na ito sa Israel ang isang
pinakamahalagang katotohanan tungkol sa kanilang Dios.  Siya ay pastol, at sila ang Kanyang mga tupa.
Ganito ang mababasa sa mga talatang ito:  “Narito, ang Panginoong Dios ay darating na may
kapangyarihan, at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya; narito, ang kanyang gantimpala ay
dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya.  Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya
ng pastol, kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig, at dadalhin sila sa kanyang kandungan,
at maingat na papatnubayan iyong may mga anak.”  Ang larawan ng isang pastol at tupa ay karaniwan
sa Kasulatan.  Dito ay nahahayag ang dakilang pag-ibig ng Dios at pangangalaga sa Kanyang bayan.  Ito
ang unang katotohanan na dapat malaman ng bayan ng Dios tungkol sa kanilang Dios!  Minamahal Niya,
pinakakain, pinangungunahan, at iniingatan ang Kanyang mga tupa.

ANG PASTOL NG TIPAN

I. Pastol at Tupa

Ang paghahambing na ginagawa ni Isaias sa pagitan ng Dios at ng isang pastol ay hindi kasing-tunay sa
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atin tulad ng sa mga Israelita.  Marami sa Israel ang mga pastol, at kung hindi naman, karamihan ay tiyak
na may kaalaman kung ano ang ginagawa ng isang pastol.  Nang sinabi ni Isaias ang mga salitang ito, ang
bayan ng Dios noon ay napapahalagahan ang sinasabi nito sa kanila tungkol sa Dios.  Ang isang pastol
ay nagtatalaga ng kanyang buhay sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang kawan ng mga
tupa.  Ang pangunahin niyang tungkulin ay tiyakin na ang partikular niyang kawan ng mga tupa ay
napapakain at napapainom bawat araw.  Araw-araw ay aakayin niya ang kanyang mga tupa sa kawan,
iyan ay, sa kuwadra o kamalig at patungo sa burol kung saan ay mayroong damo at tubig.  

Itong tungkulin ng pastol ay hindi simple.  Hindi siya nakaupo lamang sa ilalim ng lilim ng isang malaking
bato o puno at umidlip buong araw.  Ang mga tupa ay mga hayop na walang malay.  Hindi lamang sila
umaasa nang lubos sa isang tao upang humanap ng sapat na pastulan at tubig para sa kanila bawat araw,
kundi ang mga tupa ay mahilig magpagala-gala na tila baga walang panganib sa sanlibutan.  Gaya ng
isang maliit na bata sa tindahan ng groseri kapag pinabayaan, siya ay nagpapagala-gala na walang
anumang iniisip na panganib.  Sa kanilang kawalang-malay hindi sila nag-aalala tungkol sa pagkain at
kaligtasan.  

Kaya, higit pa ang ginagawa ng pastol kaysa pagdadala lamang ng kanyang mga tupa mula sa kawan at
hayaan silang gumala-gala sa burol buong araw.  Naghahanda siya ng kanyang tungkod. Pinapatnubayan
niya ang kanyang mga tupa sa berdeng pastulan at pagkatapos ay palagiang nagbabantay sa kanila.  Kung
may isang mapalayo, kinukuha niya ang kanyang tungkod at sinusundot ang tupang iyon pabalik sa
kawan.  Kung minsan kailangan niyang habulin ang sutil na tupa na hindi nakinig sa kanya.  At dahil ang
tupa ay napakahina, ilalagay pa ng pastol ang kanyang buhay sa panganib upang labanan ang mga
maninila.  Lahat ng ito ay kabilang sa pag-iingat at pangangalaga ng kawan.  Ang katawagang
“pakakainin” sa talatang 11 ng ating teksto ay literal na tumutukoy sa “pagpapastol” ng kawan at hindi
lamang sa pagpapakain nito.

Walang magagawa ang isa kundi pansinin ang pag-uudyok sa likod nitong lahat na pagpapagal na
ibinibigay ng pastol sa kanyang mga tupa.  Hindi siya isang upahan, iyan ay, isang taong binabayaran ng
isang araw upang alagaan ang mga tupa kung wala ang pastol.  Ang pastol sa isang tunay na paraan ay
nalalaman kung sino ang kanyang mga tupa.  Maraming beses na binibigyan pa nga sila ng pangalan ng
pastol.  Nalalaman niya ang katangian ng bawat tupa.  Dahil kasama niya sila araw at gabi nabubuo ang
kanyang pagmamahal para sa mga tupang ito.  Ang ilan sa atin na may mga alagang hayop ay
mauunawaan iyan.  Ang pastol, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga tupa, ay nagmamalasakit
sa kanila.  Siya, sa pagmamahal, ay nangangalaga sa kanilang pangangailangan at iniingatan sila mula sa
mga kaaway.  Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa – labis siyang nagmamalasakit
sa kanila.  At, bilang ganti, minamahal ng mga tupa ang kanilang pastol.  Nagtitiwala sila ng ganap sa
kanya.  Naririnig nila ang kanyang tinig na tumatawag sa kanila at sila, dahil sa kanilang pagmamahal sa
kanya, ay sumusunod sa kanya.  Lahat ng ito ay ipinapahiwatig sa atin ng talatang 11 ng Salita ng Dios,
“Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol,” at patuloy.

Si Isaias, sa paglalarawan sa Dios sa mga tapat ng Israel, ay nais na makilala nila Siya una sa lahat bilang
Pastol ng Kanyang mga tupa.  Dapat nating tandaang muli na ang mga tupang ito ay hindi ang bayan ng
Israel o Juda sa kabuuan.  Ang bansang ito ay nasa ilalaim ng sumpa ng Dios.  Kundi ang mga tupa ng
Dios ay yaong mga nakakakilala ng Kanyang tinig at sumusunod sa Kanya.  Ang mga tupa ng Dios ay
laging yaong mga pinagkaloobang sumampalataya sa Kanya.  Iyan ay totoo sa panahon ni Isaias at totoo
pa rin ngayon.  Marami sa iglesia ngayon ang nais isipin na sila ay mga tupa ng Dios.  Subalit hindi.  Ito
ay pinatutunayan ng katotohanang hindi sila sumasampalataya sa Dios o sumusunod sa Kanya at kay Jesu
Cristo.  Ang mga natira sa Israel ay mga tupa ng Dios na ngayon ay kinakausap ni Isaias.  Kayong
mananampalataya ay dapat makita ang inyong Dios!  Siya ang inyong Pastol!  Ginagawa Niya ang lahat
ng may malakas na kamay – at ang kamay na iyon ay makapangyarihan.  Siya ay Dios ng kalakasan, at
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pinamumunuan ng Kanyang bisig ang lahat ng mga bagay.  Ang Dios na iyon ay pumapatnubay sa iyo
ngayon.  Nagmamalasakit Siya sa iyo ngayon.  Pinangangalagaan ka Niya ngayon.  Ngunit ikaw ay
pakakainin ng Dios.  Kayo ay titipunin Niya at kakargahin.  Banayad ka Niyang papatnubayan.  Iyan ay
may kaisipan ng hinaharap.  Ipinapahiwatig, syempre, ay ang pagkawasak na darating sa bansang ito.
Ang Israel ay bibihagin.  Marami ang mamamatay.  Ang iba ay ilalayo sa dayuhang lupain – sa lunsod ng
Babilonia.  Subalit ang mga tupa ng Dios ay hindi kailangang mag-alala.  Bakit?  Dahil mahal ng Dios ang
Kanyang bayan!  Sila ay sa Kanya.  Ang relasyong ibinabahagi Niya sa kanila ay katulad ng sa pastol at
kanyang mga tupa.

Ngayon, ilalarawan natin ang pangangalaga ng pastol sa kanyang mga tupa sa isang saglit.  Ngunit nais
nating bigyang-pansin ang ipinahahayag ng Dios dito sa paghahambing na ito.  Ang mga
sumasampalatayang banal ay kabilang sa tipan ng Dios.

Itinatag ito ng Dios kay Abraham at sa kanyang binhing sumasampalataya.  Hindi sa buong Israel, kundi
sa mga hinirang lamang sa Israel.  Sa mga kabilang lamang sa pananampalataya ni Abraham – sa mga
tupa Niya lamang.  Subalit ginagamit ng Dios ang larawan sa ating teksto upang ipaalala sa mga tapat na
banal na ito doon sa relasyon ng tipan ng Dios.  Ito ang tipan ng Dios:  Siya ang ating Dios at tayo ang
Kanyang bayan.  Ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng malapit na bigkis ng pag-ibig at pakikisama
na itinatag ng Dios na Kataas-taasan sa Kanyang bayan.  Sa relasyong iyon ang Dios ay pastol.  Pinili Niya
ang Kanyang mga tupa mula sa walang hanggan.  Iniligtas Niya ang Kanyang mga tupa kay Cristo.  Iniibig
Niya sila ng walang hanggan at di-nagbabagong pag-ibig.  At nananahan Siya sa kanila – hindi bilang
kapantay, hindi bilang kaibigan.  Ang pakikipagkaibigan ng Dios sa atin ay yaong sa pastol na namumuno
sa pamamagitan ng kanyang bisig.  Siya ang pumapatnubay at gumagabay.  Nagmamalasakit Siya sa
Kanyang mga tupa.  Pinangangalagaan Niya ang kanyang mga tupa.  Sa lahat ng ito, gayunman, ang
Kanyang relasyon sa Kanyang mga tupa ay yaong pag-ibig na nananatili!  Kasama Niya ang Kanyang mga
tupa, at hindi Niya sila pababayaan, sa anumang kahirapang pinag-aakayan Niya sa kanila.  At tayo na
mga tupa ng Kanyang kawan ay nagtitiwala sa Dios na iyon!  Sumusunod tayo sa Kanya.  Tayo ay
nakatalaga sa Kanya.  Natatagpuan natin ang lahat natin sa Kanya.  Hindi natin alam kung anong gagawin
kung hindi tayo susunod sa Kanya.  

Ang punto na iginigiit ni Isaias sa puso nitong nawawalan ng pag-asang mga banal sa Isarel ay ito:
Tingnan ang inyong Dios!  Pag-isipan kung sino Siya.  Unawain kung sino Siya.  Siya ang inyong Pastol
na pumapatnubay sa inyo.  Marahil ay hindi natin laging mauunawaan ang mga daan na pinag-aakayan
Niya sa atin, subalit makatitiyak tayo sa isang bagay:  ginagawa ng Dios ang lahat alang-alang sa Kanyang
bayan.  Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng Dios kay Isaias!  Kaya inaliw ni Isaias ang
mga natirang hinirang sa Israel:  tingnan ang inyong Pastol!

II. Ang Pangangalaga ng Pastol

Inilalarawan ni Isaias ang ginagawa ng Dios bilang Dios ng tipan nang magsalita siya tungkol sa Dios
bilang Pastol.  Tunay na pinakakain ng Dios ang Kanyang mga tupa, iyan ay, gaya ng nabanggit natin,
inaalagaan Niya ang Kanyang mga tupa.  Paano ipinakita ng Dios sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig
at pangangalaga?  Tingnan mo kung ano ang ginawa Niya para sa atin!  Pinili tayo ng Dios mula sa walang
hanggan at nakikilala tayo sa pangalan.  Tinawag Niya tayo mula sa kadiliman ng
kawalang-pananampalataya at patungo sa Kanyang kawan.  Pagkatapos ay ibinuhos ng Dios ang
di-mabilang na pagpapala ng kaligtasan na tinamo ni Cristo sa atin.  Pinapatnubayan ng Dios ang bawat
isa sa Kanyang mga tupa kasama ng kawan sa berdeng pastulan ng Kanyang Salita.  Pinakakain tayo ng
Dios ng tinapay at tubig ng buhay.  Binibigyan Niya tayo ng pangalan at lugar sa iglesia.  Doon ay
binibigyan Niya tayo ng mga katuwang na pastol na nangangalaga sa atin para sa Kanya.  Sa
pamamagitan nila naririnig natin ang tinig ng ating mabuting Pastol – at, sa pagkarinig ng Kanyang tinig,
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ay sinusunod Siya.  

Lubos Niya tayong mahal, at kahit na inaakay Niya tayo sa libis ng lilim ng kamatayan wala tayong takot.
Kasama natin ang Dios sa landasin ng buhay, laging nagbabantay sa atin at nangangalaga sa atin.
Iniingatan Niya tayo mula sa mga kaaway, si Satanas at ang sanlibutang ito.  Kapag tayo ay naligaw sa
kasalanan – gayon tayo kahangal na mga tupa – hinahanap Niya tayo at sinasagip.  Hindi Niya hahayaang
makilos ang ating mga paa, kahit na madalas tayong nadadapa sa daan ng ating kasalanan.  Ito ang
pangangalaga na ibinibigay sa atin ng Dios.  Tingnan ang inyong Dios, banal na mananampalataya!  Itong
Salita ng Dios sa ating harapan ay nagsasalita sa mga mananampalataya ngayon kung paanong sa mga
banal ng Dios noon.  Ang Dios na ito ay ang ating Dios magpakailan kailanman.  Ang Salitang iyon ay
dapat nating marinig sa ating kagalakan at sa ating mga kalungkutan.

Subalit ang Salitang iyon ay hindi natin maririnig hiwalay kay Jesu Cristo.  Ito ang dahilan.  Sinabi sa atin
ni Jesus mismo na iaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa.  At iyan ay tunay na
totoo.  Inialay ng Dios ang Kanyang buhay sa Katauhan ng Kanyang Anak, si Jesu Cristo.  Upang
mapangalagaan tayong masaktan at maparusahan, upang madaig ang ating mga kaaway, si Cristo ay
pumunta sa krus at inialay ang Kanyang buhay – nagdusa Siya at namatay sa ilalim ng kabigatan ng poot
ng Dios.  Sa ganitong paraan tinubos Niya mula sa kapahamakan yaong pinag-alayan Niya ng Kanyang
buhay.

Sa gayon ipinapaliwanag nito sa atin ang itinuturo ngayon ni Isaias sa talatang 10:  Narito, ang
Panginoong Dios ay darating na may kapangyarihan, at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa Kanya.
Kailan darating ang Dios?  Ah, ang Dios ay darating pagkatapos ng pagkabihag at ililigtas ang mga natira
upang muling ibalik sa Jerusalem.  Hindi kakalimutan ng Dios ang Kanyang bayan sa lupain ng pagkabihag.
Babalik sila sa Canaan.  Ngunit ang tinutukoy dito ay isa pang araw.  Ito ay araw ng pagdating ng Mesias.
Sa araw na iyon ang Dios ay darating sa katauhan ng Kanyang Anak.  Kapag Siya ay dumating ito ay sa
kalakasan.  Bakit?  Dahil ang Kanyang bisig na mamumuno para sa Kanya ay walang iba kundi si Cristo
mismo.  Ang bisig ay simbolo ng lakas ng tao at kanyang kakayahang maabot ang kanyang niloloob.  Ito
mismo ang gagawin ni Cristo.  Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay si Cristo
ay dadakilain sa kanan ng Dios, doon upang maghari sa ngalan ng Dios.  Siya ay maghahari sa kalakasan
at biyaya sa mga tupa ng kamay ng Dios.  Maghahari Siya sa lahat ng mga bansa at mga tao na may
tungkod na bakal para sa ikabubuti ng Kanyang iglesia at para sa Dios.

Muli, narito, O Israel – ang gantimpala ni Cristo ay kasama Niya at ang Kanyang gawa ay nasa Kanyang
harapan.  Sa paghahari ni Cristo sa iglesia at sa mga bansa ng sanlibutang ito, matatamo Niya at ibibigay
sa bayan Niyang pinili, ang Kanyang mga tupa, ang mana ng makadios.  Ito ay Kanyang isasagawa sa
pamamagitan ng gawa na ipinagkaloob sa Kanya ng Dios.  Subalit ibibigay din ni Cristo sa masasama ang
kanilang matuwid na gantimpala.  Ang Dios kay Cristo ay hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa at
masusumpungan silang may sala.  Iyan din ang bahagi ng gawain ni Cristo na isasagawa sa krus.  Ang
krus ay magiging batong katitisuran sa mga natitisod sa Salita.

Ang huling bahagi ng talatang 11, sa aking pagtataya, ay ang pinakamaganda at mapagmahal na bahagi
ng kaalaman natin bilang mga banal tungkol sa ating Dios.  Marahil isa sa pinakamalaking alalahanin ng
mga magulang na sumasampalataya ay ang kanila ring mga anak ay masaklaw ng tipan ng Dios sa kanila.
Nangangako sila sa kanilang sarili kaugnay diyan.  Nangangako sila sa harap ng Dios at ng Kanyang iglesia
na sa abot ng kanilang kapangyarihan ay palalakihin ang kanilang mga anak sa takot at pangangalaga ng
Dios.  Lubos nilang nauunawaan na hindi pinipili ng Dios ang bawat batang ipinapanganak sa loob ng
iglesia.  Tingnan ang Israel sa panahon ni Isaias.  Ang nakakarami sa Israel ay Israel lamang sa pangalan.
Hindi sila tunay na mananampalataya.  Ang mga taong ito ay kapwa-mamamayan ng mga natira – marahil
pamilya at mga kaibigan.  Subalit hindi sila mga tupa ng Dios!  Ngunit ano ang sinasabi nito sa
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sumasampalatayang magulang sa Israel?  Ang laki marahil ng kanilang takot.  Aalisin rin ba sila ng Dios
mula sa kanilang salinlahi, gaya ng ginawa Niya sa napakarami sa Israel?  

Tayo na nabubuhay sa huling mga araw ay mauunawaan ang takot ng mga magulang na ito!  Ang mga
tuksong nakapaligid sa ating mga anak ngayon ay napakalaki!  Paano tayo makakatiyak na
pangangalagaan ng Dios ang ating mga anak mula sa kahatulan?  Tunay nga, ilan sa sarili nating mga
anak ay nahulog sa tukso at hanggang ngayon ay tumatahak sa daan ng kapahamakan.  Iyan ay
nakakabahala sa sumasampalatayang magulang.  Iyan ay ikinatatakot niya.  Kalilimutan ba tayo ng Dios
sa ating salinlahi?  Lilipulin rin tayo?  Tingnan ang iyong Dios!  Siya ang Pastol ng Kanyang mga tupa at
Kanyang titipunin ang mga tupa sa Kanyang mga bisig at dadalhin sila sa Kanyang kandungan.  Ang
ganda!  Ang mga maliliit Niyang tupa – ang maliliit na bata sa iglesia – ay titipunin Niya ng Kanyang bisig
at dadalhin sila.  Nariyan muli ang bisig ng Dios!  Yaong makapangyarihang bisig ng Dios na pinagkalooban
ng lakas at kakayahan.  Ang bisig na iyon na si Cristo.

Titipunin ni Cristo ang Kanyang mga anak.  Gaya ng pastol na dinadala ang kanyang maliliit na tupa kapag
ang daan ay mahirap o paparating ang mga kaaway, gayundin iniingatan ng Dios ang maliliit na mga anak
ng Kanyang iglesia.  Ang Dios ay nagpapakita ng espesyal na pangangalaga sa kanila.  Malapit sila sa
Kanyang puso.  Dinadala Niya sila mismo sa Kanyang kandungan.   Inililigtas at pinapatnubayan at
iniingatan rin Niya ang ating mga anak!  

May mga babaeng tupa rin sa kawan, na nag-aalaga sa mga tupang iyon.  Sila ay nangangalaga para sa
kanila.  Sila ay abala sa tahanan at pamilya ibinubuhos ang lahat sa pagpapalaki sa maliliit na tupang iyon.
Kinikilala rin ng pastol ang pangangailangan ng mga tupang ito.  Hindi niya sila pinipilit na magmadali at
pumunta sa patubigan o sa berdeng pastulan.  Hinahayaan niya sila habang inaalagaan ang kanyang mga
tupa.  Ang mga ito ay maingat na pinapatnubayan ng pastol, iyan ay, ng may pag-iingat at kabaitan.  Alam
ni Jesus ang mismong kailangan natin at ipinapakita Niya ang dakilang pag-ibig ng Dios at kabutihan sa
pamamagitan ng pagpatnubay sa mga ina ng may espesyal na pangangalaga.  Alam rin ng Dios ang
kanilang pangangailangan habang sila ay nag-aalaga sa mga anak ng iglesia.  At ipinagkakaloob ng Dios
ang kinakailangang lakas at gabay na magpapanatili rin sa kanilang ligtas.  Kailangan ba nating mawalan
ng pag-asa kung kilala natin Siya bilang Pastol ng tipan? 

III. Ang Pagtitiwala ng Tupa

Anong laking kaaliwan ng mga salitang ito! Kapag walang ibang marinig maliban sa kapahamakan at
pagkawasak.  Kapag ang pagtalikod at kasamaan ay nasa buong paligid.  Kapag ang lahat ay tila
malungkot at makulimlim.  Ang marinig:  si Jehovah, ang tapat na Dios ng tipan, ay darating at pakakainin
bilang pastol ang Kanyang mga tupa.  Iyan ay nagbibigay ng kalakasan na magpatuloy.  Tunay nga, mga
salitang nagbibigay kaaliwan.  Ngunit pakikinggan ba ng mga banal na ito ang mga salitang iyon?  O
masisiyahan ba sila sa loob ng ilang araw o linggo upang malimutan lamang muli.  Kung ganyan ang
kalagayan, kung ganyan ang kanilang gagawin, kung gayon ang kaaliwang ibinigay ay mawawalang muli.
Ang lahat ang babalik sa kalungkutan.  Ang mga banal na ito ay babalik sa kawalan ng pag-asa!  Iyan ba
ang ginagawa natin?  Nakakarinig ba tayo ng ganitong mensahe at naaaliw ng isang araw lamang upang
puluting muli ang ating mga kabigatan?  Kung gayon itong Salita ng Dios ay hindi magkakaroon ng
malaking bisa sa atin.

Ang mga tupa ay nagtitiwala sa kanilang pastol.  Nagtitiwala sila nang lubusan.  Sumusunod sila sa kanya
at minamahal siya, nagtitiwalang aalagaan niya sila.  Mahal na mananampalataya, napakaliit ba ng ating
pananampalataya kaya hindi tayo nagtitiwala na ang mabuti nating Pastol ay mangangalaga sa atin?  Siya
ay Dios.  Siya ay may kontrol.  Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip para sa ating kabutihan!  Huwag
matakot, maliit na kawan!  Ipinagkaloob sa atin ng Dios ang kaharian!  Ngayon ay magtiwala!


