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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Luke 1:51-53

"Ang Sanlibutan Ay Nabaliktad"

ni Rev. Carl Haak

Mayroon lamang kakaunti na nagdiriwang ng Pasko sa paraang ipinagdiwang ito ng birheng Maria.  Nang
mapagbulayan niya ang pagdating ng Anak ng Dios sa sanlibutang ito upang maging tanging Tagapagligtas,
dinakila niya ang Dios at nakita niya ang gawa ng Dios sa pagluwalhati sa Kanyang sarili lamang.

Makikita natin ang kanyang mga salita na itinala para sa atin sa Kasulatan sa Lucas 1:51-153.  Ito ang bahagi
ng “Magnificat” ni Maria, ang kanyang awit ng papuri sa Dios habang pinagninilayan niya na siya ay magiging
ina ng Dios sa laman – ang ipinangakong Tagapagligtas.  Mababasa natin, “Siya'y nagpakita ng lakas sa
pamamagitan ng kanyang bisig; pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso.
Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono, at itinaas ang mga may abang kalagayan.
Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang
anuman.”  Ang mga salita ng Banal na Kasulatan, gaya ng sinabi ko, ay hango mula sa “Magnificat,” ang awit
ni Maria na sumambulat mula sa kanyang puso matapos siyang batiin ni Elizabeth bilang “ina ng aking
Panginoon.”  Kung pag-aaralan mo ang awit ni Maria na nakatala sa Lucas 1:46ss., makikita mo na ang
kanyang awitin ay babad sa Kasulatan sa Lumang Tipan.  Lahat ng salita ay hango mula sa Awit at sa I
Samuel 2.  Lahat nang ito ay inayos sa kanyang puso matapos niyang makita, sa pamamagitan ng biyaya,
sa puso ng layunin ng Dios sa pagsusugo ng Kanyang Anak sa sanlibutan.  Nakikita niya iyon sa
kapanganakan ni Jesus, ang ipinangakong Mesias, ibababa ng Dios ang mga palalo at itataas ang mga may
abang kalagayan; na babaliktarin ng Dios ang kahatulan ng Dios.  Na guguluhin Niya ang pag-iisip ng tao.
Babaliktarin Niya ang mga mesa sa tao.  Babaliktarin niya ang pag-iisip ng tao.  Ibababa Niya ang mga palalo
at itataas ang mga may abang kalagayan.  Dapat din nating makita iyan ngayon, kung tunay tayong
magagalak sa kapanganakan ni Jesu Cristo.

Wala nang aspeto ng ebanghelyo na mas binaluktot, pinilipit, at mali ang pakahulugan kaysa sa
kapanganakan ni Cristo at ang dahilan ng Kanyang kapanganakan.  Para sa marami, kung tatanungin sila ng
tanong na:  “Ano ang kahulugan ng kapanganakan ni Jesu Cristo sa Bethlehem,” sasagot sila, “Ito ay may
kinalaman sa di-tiyak na pakiramdam ng kabutihan sa mga tao; mabuting kasayahan dito sa panahon ng
kapistahan; pagiging pala-kaibigan na dapat magtagal sa buong taon.”  Ang iba ay sasagutin ang tanong,
“Ito ay tawag sa mga tao upang kumilos.  At ito ay tawag para walang digmaan at ang pagbuwag ng mga
sandata at ang tawag na ang lahat ng mga bansa ay magkaisa at maging pala-kaibigan.”

Subalit si Maria, ang Banal na Kasulatan, at ang Dios mismo ay iba ang pagtingin dito.  Si Maria, sa mga
salitang binasa ko, habang siya ay kinasihan ng Banal na Espiritu, ay nakikitang ang pagparito ni Jesu Cristo
ay may kinalaman sa gagawin ng Dios – na nilalayon ng Dios na ibagsak ang mga palalo, ang matataas, ang
mayayaman, at itataas Niya, sa biyaya, ang mga may abang kalagayan, ang mahihina, ang dukha sa espiritu.
Ito ay may kinalaman sa katotohanan na patutumbahin ng Dios ang tao sa Kanyang pagmamataas at
dadakilain Niya ang sarili Niyang pag-ibig at biyaya kay Jesu Cristo.  Sa mga salitang binasa ko (Lucas
1:51-53), si Maria ay tumitingin sa puso nito.  Nakikita niya ang pagparito ng Anak ng Dios, ang Mesias,
bilang ganap na kabaliktaran ng pag-iisip ng tao.  Ang sanlibutan ay mababaliktad.  Ang mga tao ay ibababa.
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Ang taong makasalanan ay gagawing mababa.  Ang Dios, at ang Dios lamang, sa Kanyang biyaya ang
dadakilain.  Iyan ang tungkol sa pagparito ni Jesu Cristo sa Bethlehem.

Si Maria dito ay pinasilip sa layunin ng Dios sa pagsusugo ng Kanyang Anak sa pamamagitan ng birheng
kapanganakan.  Ito ay naging malinaw kay Maria sa pamamagitan ng kapahayapan ng Banal na Espiritu sa
kanyang puso.  Sa biyaya ay nasilip niya ang layunin ng Dios sa pagsusugo ng Kanyang Anak.  Ang
kapanganakan ni Jesu Cristo, sa kabila ng lahat, ay ang pangunahing sandali sa buong kasaysayan ng
sanlibutan.  Ito ang sentro.  Ito ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan.
Dahil dito (Kanyang kapanganakan) lahat ng bagay ay dati, at dahil sa Kanyang kapangakan lahat ay naging
noon pa.  Mababasa natin sa Galacia 4 na sa ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak.
Ang ganap na kapanahunan, iyon ay, ang kapanganakan ni Jesus, ang panggitnang punto ng kasaysayan ng
tao.

Ngunit ano ang layunin ng Dios?  Bakit?  Ano ang nasa puso ng Dios nang ibigay Niya ang Kanyang Anak
upang magpakita sa lupa, ipinanganak ng isang birhen, ngayon ay nasa laman ng tao?  Ito ang nakikita ni
Maria.  Ang kanyang mga mata ay nabuksan sa pamamagitan ng mga Kasulatan sa Lumang Tipan.  At sa
isang saglit ito ay naging napakalinaw sa kanya.  Naging malinaw, hindi lamang ang hiwaga na siya ay
magiging birhen na ina ng Mesias, na siya ang magiging pantaong pamamaraan upang maisagawa ang
layunin ng Dios.  Iyon mismo ay nakamamangha.  Ngunit naunawaan niya na ang layunin ay upang maghatid
ng karangalan at kaluwalhatian sa Dios lamang.  Naging napakalinaw sa kanya kung ano ang layunin ng Dios
sa kaloob ng Kanyang Anak.  Ginawa ito ng Dios upang itaas ang mga taong aba at upang dakilain ang
Kanyang biyaya.  Itong lahat, sabi nga, ay nagsama-sama sa kanyang isipan.  At sa pagkasabik sa kanyang
kaluluwa nakita niya na binaliktad ng Dios ang lahat ng kaisipan ng tao sa kadakilaan, kapangyarihan, at
kayamanan; na ibinababa ng Dios ang tao at dinadakila nang mataas ang Kanyang sarili; at ang Dios, sa
pamamagitan ng kaloob ni Cristo, ay hinahamak ang pagmamataas at pinalalaki ang Kanyang biyaya.

Maaaring hindi niya naipahayag ang katotohanang iyon sa buo nitong kamangha-manghang teolohikal na
katotohanan.  Ang kalinawang iyon ay isusunod.  Ngunit nakita niya ang nakita ni apostol Pablo, nang isulat
niya, sa I Corinto 1, na ang layunin ng Dios ay laging upang walang laman ang magmalaki sa Kanyang
presensya, kundi ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon.  Nakikita niya ang pagparito ni Cristo sa
katawagang theocentric.  Ang kahulugan ng salitang iyon ay “naka-sentro sa Dios” na katawagan.  Nakikita
niya ang kapanganakan ni Cristo ay may kinalamang lahat sa Dios at kung paano Niya luluwalhatiin ang
Kanyang sarili.

Kaya sabi niya, “Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon” sa kaloob ng Mesias.

Ito ang sinasabi niyang una niyang nakita.  Sabi niya na ang pagparito ni Cristo sa sanlibutan ay lubos na sa
Dios at sa kung ano ang gagawin ng Dios.  Nabasa natin, Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng
kanyang bisig (o Kanyang lakas) – ng walang tulong, walang tinatawag upang tumulong sa Kanya,
nasisiyahan sa sarili Niyang lakas – ito ay pinapangyari ng Dios. 

Ang Pasko ay hindi tungkol sa gagawin ng tao.  Ito ay tungkol lahat sa ginawa ng Dios.  Ito ang tala ng
Kanyang gawain.  Ito ang kapahayagan ng Kanyang kaluwalhatian.  Ang ebanghelyo ng Pasko ay hindi muna
ang tawag sa atin upang may gawin.  Hindi ito ang tawag upang ikaw ay nasa iyong pinakamagaling, gawing
may epekto sa lipunan ang espiritu na magdadala ng kapayapaan.  Narito ang Anak ng Dios, ngayon ano ang
dapat nating gawin?  Kundi ang mensahe ng Pasko ay, una sa lahat, ang pagpapahayag ng ginawa ng Dios.
Dinakila Niya ang Kanyang sarili.  Ipinakita Niya ang lakas ng Kanyang nagliligtas na biyaya.

Pangalawa, nakikita ni Maria ang pagparito ni Cristo bilang isang bagay na tiyak, nagdadala ng tiyak na
kaligtasan.  Dapat nating pansinin ang panahunan ng kinakanta ni Maria.  Umaawit siya sa pang-nagdaan,
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na tila ito ay katotohanang naisagawa na.  Umaawit siya:  “Ang Dios ay nagpakita ng lakas sa pamamagitan
ng kanyang bisig; pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. 

Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono; ang mga gutom ay binusog niya.”  Ang lahat
ng mga iyon ay magiging sa hinaharap pa.  Lahat ng gawa ni Jesu Cristo ay magiging sa hinaharap pa – ang
gagawin Niya pa lang sa krus at sa muling pagkabuhay.  Gayunpaman, nagsasalita siya na tila ito ay
naisagawa ng lahat.  Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ipinaglilihi pa lamang.  Siya ay nasa unang
limang buwan ng kanyang pagbubuntis.  Gayunman, nasa kanyang sinapupunan ang susi sa buong
hinaharap.  Nasa kanyang sinapupunan ang makapangyarihang Dios, ang Isa na niloob ng Dios upang
magtagumpay.  Nakikita niya ang layunin ng Dios kay Jesu Cristo bilang tiyak at sigurado.

At ang pangatlong bagay na nakikita niya ay ang layunin ng Dios kay Cristo ay upang talagang baliktarin ang
sanlibutan – na ngayon ay magkakaroon ng ganap na pagbaliktad ng pag-iisip ng tao, na ang mga haka ng
tao ay mababaliktad at ang Dios ay dadakilain.   Ang pagparito ni Cristo ang hahati sa pag-iisip ng tao.  Ang
mga palalo, ang mga makapangyarihan, ang mayayaman ay magkakawatak-watak, ibababa, paaalisin ng
walang dalang anuman.  Ang eksaktong kabaliktaran ang mangyayari sa pamamagitan ng kapanganakan ni
Jesus kaysa sa iisipin ng tao.

Nakikita iyan ni Maria sa kanyang sarili.  Tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang isang alipin.  Naroon muli
ang kabaliktaran sa pag-iisip ng tao.  Sino ang pipiliin natin upang maging ina ng Anak ng Dios sa laman? 
Hahanapin natin ang katayugan, at kagandahan, at ang kapangyarihan, at ang maka-haring dingal.  Subalit
isang alipin lamang ang nakita ng Dios, isang di-kilalang dalaga.  Ibababa ng Dios ang tao at dadakilain ang
Kanyang biyaya lamang.

Ano ang ginagawa ng Dios sa pagsusugo kay Jesu Cristo sa sanlibutang ito?  Ano ang ginagawa Niya?
Binabaliktad niya ang mga tao.  Lahat ng nakaturo pataas sa tao (ang kanyang pagmamataas, ang kanyang
lakas, ang kanyang kaluwalhatian) ibinababa itong lahat ng Dios.  Ang nakaturo pababa sa tao (Dios, biyaya,
kasalanan/pagtubos) binabaliktad iyan ng Dios at dinadakila ang Kanyang sarili.  Ang mga mesa ay
binabaliktad sa pagtaya ng tao.  

Pansinin ang sinasabi ni Maria.  Una sa lahat, “pinagwatak-watak Niya ang mga palalo sa mga haka ng
kanilang puso.”  

Ang imahinasyon ng puso ay pahayag na naglalarawan sa pagmamataas ng tao, sa kanyang pagmamalaki,
sa kanyang pagpapalalo, kapag iniisip ng tao na siya ay may sinasabi.  Madalas nating nakikita ang
kapahayagang ito sa Kasulatan.  Halimbawa, sa Jeremias 3:17 makikita natin na may mga taong lumalakad
ayon sa imahinasyon ng kanilang masamang puso.  Iyan ay para sabihin ng tao, “Alam namin, kaya naming
lutasin.  Makakagawa kami ng sarili naming paraan.”  Ganyan nagsisimulang isipin ng mga tao na dakila ang
kanilang sarili.  Kami ang mga eksperto.  Kami ang matatalinong tao.  Kami ang mga nagmamataas.
Ipinagmamalaki namin ang aming natutunan at ang aming kapangyarihan.  Nagsisimula tayong mangarap
kung gaano ang kaya nating gawin.  Pagpapantasyahan natin ang ating kaluwalhatian.  Sa panahon ni Jesus
ang sanlibutan ay puno lamang nito.

Hindi natin dapat isipin na ang pagmamataas at malaking imahinasyon na kayang gawin ng tao ay bagay na
orihinal sa ating lipunan.  Ah, hindi.  Ang mga pilosopong Griyego at ang kanilang mga tagasunod na Romano
(o mga katulad ) ay tungkol lahat doon.  Sabi ng mga Griyegong pilosopo, “Kami ay tao, at ilalagay namin
ang Dios sa mesa at hihiwain namin siya.”

Sa pagparito ng Anak ng Dios, ipinahayag ng Dios na pinagwatak-watak Niya ang mga nagmamataas sa
kanilang imahinasyon.  Inilantad Niya ang kanilang kahangalan.  Ipinahayag Niyang ang tao, sa kanyang
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sarili, ay hindi kayang malaman ang katotohanan, hindi kayang lutasin ang kanyang problema ng kasalanan
maliban na abutin ng Dios sa biyaya at turuan siya at ipagkaloob sa kanya na sumampalataya kay Jesu Cristo.
Mananatili siya sa kamangmangan at sa kadiliman ng kanyang kawalang-pananampalataya.  Ipinahahayag
ng Dios na ang tao sa kanyang karunungan ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili.  Ang tao sa kanyang
karunungan ay nagmamalaki at hindi niya kikilalanin na ang kanyang problema ay kasalanan.  Sasabihin niya
ang kabaliktaran:  Ang tao ay umuunlad, gumagaling, ililigtas ng tao ang kanyang sarili.  Subalit ang Dios,
sa kaloob ng Kanyang Anak, sa pamamagitan ng Kanyang Anak upang maging tagapagdala ng kasalanan sa
laman, ay pinagmukha silang hangal sa pagparito ng Kanyang Anak.  Sabi ng tao, “Kami ay sapat na.  Alam
namin kung saan kami nagmula, alam namin kung saan kami pupunta.”  At ibinigay ng Dios ang Kanyang
Anak sa sanlibutan at sinabi ng Dios sa tao, “Hindi, hindi mo alam.  Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili.”
Sabi ng Dios, “Mailalagay Ko ang katotohanan sa harapan mo, at tatanggihan mo ito.  Hindi mo makikita ang
iyong daan.  Kailangan Kong dalhin ang kaligtasan sa iyo.”  Pinagwatak-watak ng Dios ang mga palalo.  At
ang kaloob ni Cristo, yaong sabsaban sa Bethlehem, ay ipinahahayag na ang tao ay nahulog.  Siya ay hangal,
siya ay bulag, siya ay mapagmalaki, siya ay mapangarapin.  At tanging ang Anak ng Dios sa laman ang
makapagdadala sa kanya sa ilaw at kaligtasan.  Winawalis ng ebanghelyo gaya ng alikabok ang lahat ng
pilosopiya ng tao.  Itinatapon nito sa labas ng pintuan at ipinahahayag na mayroong isang daan sa
katotohanan.  At iyan ay sa pamamagitan lamang ni Jesu Cristo.

Ngunit sinasabi ni Maria na mayroon pa.  Sinasabi niya na ibinaba ng Dios ang mga makapangyarihan sa
kanilang mga upuan.   Ang mga upuan ay tumutukoy sa mga trono.  Ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tao,
sa kanyang kapangyarihan.  Ito ay tumutukoy sa mga pinuno ng sanlibutan, sa mga ehekutibo ng kompanya,
sa mga pulitiko, sa mga hari na naghahambog sa kanilang kapangyarihan.  Laging ibinababa ng Dios ang
kapangyarihan ng tao.  Sinasabi ng tao, “Isasagawa namin ang aming adyenda.  Kami ay mangunguna, kami
ay kokontrol, kami ay mamamahala.  Magtatagumpay kami.”

Ngunit sa pagsusugo ng Kanyang Anak, ibinababa ng Dios ang mga makapangyarihan.  Inaalis Niya sa trono
ang mga makapangyarihan.  Ipinahahayag Niya na lahat ng lakas ng tao ay walang halaga at walang saysay.
Ipinahahayag Niya na gaano man magsumikap ang tao upang isagawa ang sarili niyang nais, siya ay laman
lamang, siya ay damo lamang.  Hindi niya ito kayang gawin.  Sa pagbibigay ng Kanyang Anak ipinahahayag
ng Dios na lahat ng kapangyarihan at lahat ng lakas ay sa Kanya at Kanya lamang; na Siya lamang ang
maaaring maging Tagapagligtas; na Siya ang may lakas upang magligtas at walang sinuman.  Ipinahahayag
Niya na ang lahat ay hinahatulan Niya, ang buhay na Dios, bilang makasalanan.  At Siya lamang ang may
daan sa kaligtasan, walang bayad sa pamamagitan ng biyaya, sa Kanyang Anak.   

At, pangatlo, sinasabi ni Maria na ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman.  Ang mayaman
dito, ay nasa moral na katuturan, hindi sa pananalaping katuturan, kundi mayaman sa katuturan ng mga
nagmamalaki sa kanilang sarili bilang mas mabuti kaysa iba at sa gayon ay makakaagaw sa paningin ng Dios.

Sa panahon ni Jesus ang mga Fariseo ang nagmamalaki sa kanyang sarili sa kanyang moralidad at siyang
nagsabi, “Kami, kami ang bayan ng Dios.  Gumawa kami ng mga dakilang bagay.  Higit ang nararapat sa
amin kaysa sa iba, sapagkat kami ay may mabuting pinagmulan.”  Ito ay tumutukoy sa mga matuwid sa sarili.
Kapag ang matuwid sa sarili at ang mga ganap sa moral ay tumayo sa harap ng Cristong sanggol sa
sabsaban, sila ay aalis na walang dalang anuman.  Aalis silang namimighati.  Bakit?  Dahil ang pagparito ng
Anak na ito ay nagpapahayag sa kanila na sila ay wala kundi kaaba-aba, hubad, maruruming makasalanan.
Na walang sinumang mabuti, wala kahit isa.  Na malibang si Cristo ay mamatay, ang lahat ay mapapahamak
at hindi kayang iligtas ang kanilang sarili.  Aalis silang walang dalang anuman.  Silang mga nagtitiwala sa
kanilang sarili na sila ay matuwid, na sila ay mabuti sa kanilang sarili, ay pinaaalis na walang dalang anuman
ng Cristong sanggol.  Sapagkat ipinahahayag ng Cristong sanggol na ang lahat ay marurumi, hubad,
makasalanang walang dalang anuman.
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Ah, binaliktad ng Dios ang pag-iisip ng tao sa kapanganakan ng Kanyang Anak.  Ipinahahayag Niya ngayon
yaong mga mapapalad.  Sinasabi ng sanlibutan na mapapalad sila na marurunong, na mga mapagmalaki, na
mga makapangyarihan, na mga may impluwensya, mayayaman, at maraming pinagkukunan.  At sa
pagsusugo sa Kanyang Anak, binabaliktad iyan ng Dios.  At sinasabi Niyang ang mga mapapalad ay yaong
naligtas sa pamamagitan nitong makapangyarihang Tagapagligtas at, samakatuwid, ay pinagkaloobang
malaman, sa biyaya ng Dios, na sila, sa kanilang sarili, ay mga hangal at walang pag-asa at hindi
karapat-dapat na mga makasalanan.  

Ito ang buong Biblia.  Ipinahahayag ng buong Biblia na mapapalad silang sa biyaya ay pinagkaloobang
maging dukha at nagsisising makasalanan, na ang tiwala ay nasa maliit na batang ito:  si Jesu Cristo, ang
Tagapagligtas.  Iyan ba ay totoo sa iyo?

Ang pagpapala ay matatagpuan sa mga bagay na ito una kay Jesu Cristo.  Ang Dios ay nagbibigay ng tunay
na kaalaman at karunungan.  Ipinagkakaloob Niyang makilala natin ang Dios.  Si Cristo ay ibinigay upang
ipagkaloob sa atin ang tunay na kaalaman ng Dios sa puso.  Siya ay ibinigay upang ipahayag ito sa atin.  Sa
pamamagitan ng pananampalataya dito sa sanggol na Cristo, bilang Tagapagligtas natin mula sa kasalanan,
tayo ay ginawang tunay na marunong.  Tayo ay pinagkaloobang makilala ang ating sarili bilang makasalanang
walang pag-asa.  Ipinagkaloob na malaman natin ang kasakdalan ng pag-ibig at biyaya ni Jesu Crsito.
Hiwalay sa pananampalataya ay wala kang malalaman.  Sa pamamagitan lamang nitong sanggol na Cristo
mo malalaman kung ano ang tao:  makasalanan.  Doon mo lamang malalaman kung ano ang buhay:  si
Cristo.  Doon mo lamang malalaman kung tungkol saan ang sanlibutan.  Sa pamamagitan lamang ng
pananampalataya sa sanggol na Cristo mayroong kaalaman.

Pangalawa, kay Cristo itinaas ng Dios ang mga may abang kalagayan.  Itinaas Niya ang mga kabilang sa
Kanya, ang mga pinagkalooban ng humahatol na kaalaman sa sarili nilang kasalanan.   Itinaas Niya sila sa
katuturan na iniligtas Niya sila mula sa kanilang kasalanan.  Ang pangalan mo ay maaaring hindi lumitaw sa
pang-Bagong Taon na listahan ng mga lubos na matagumpay na mga lalaki at mga babae ng sanlibutan.
Ngunit, kung ikaw ay anak na lalaki o babae ng Dios, kung ikaw ay kabilang sa sanggol na Cristo, ikaw ay
mapalad.  Ikaw ay mapalad sa Kanya.  Ikaw ay itinaas kay Cristo.  Ikaw ay makasalanang pinatawad,
tagapagmana ng buhay na walang hanggan. 

At, pangatlo, sinasabi ni Maria na kay Jesu Cristo tayo ay binusog sa katuwiran.  Ang mga gutom ay binusog
niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman.  Ang mga sa moral
ay kontento sa kanilang sarili, na nagtitiwala sa kanilang sarili, ay walang natatagpuan kay Cristo.  Subalit
ang mga nagugutom, ang mga nakakakilala sa kanilang sarili na makasalanan, ang mga nakakakilala sa
kanilang sarili na marumi at hindi makaunawa kung bakit ang Dios ay may pakialam sa kanila, ang mga
nagpapahayag kasama ni apostol Pablo na sa kanilang laman ay walang nananahang mabuting bagay at,
samakatuwid, ay nagpapatuloy na magsabi kasama niya, “Kahabag-habag na tao ako!” (Roma 7), sila ay
bubusugin.  Sila ay bubusugin ni Cristo at ng Kanyang katuwiran.  Ito ang dahilan kung bakit isinugo ng Dios
ang Kanyang Anak – upang busugin tayo ng kaligtasan.  Ang hikahos, ang wala, ang nagugutom, ang
naghihirap – sila ay busog sa biyaya ng kaligtasan ni Cristo Jesus.  At ang Dios, at Dios lamang, ang
gumagawa nito.

Ito ang ginawa ng Dios sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Ito ang tungkol sa Pasko.  Naniniwala ka ba dito?
O ikaw ay napakatalino para sa mga bagay na ito, masyadong umaasa sa sarili, masyadong mayaman sa
iyong sarili, masyadong mapagmalaki upang yumuko sa harap ng sabsaban, isang maruming kuwadra, isang
sanggol – ang Dios sa laman, ang tanging daan sa kaligtasan!

Kung iyan ay totoo sa iyo, na ikaw ay masyadong matalino, masyadong umaasa sa sarili, masyadong
mayaman sa iyong sarili at sinasabi mo, “ang kanyang pagparito ay mahalaga, ipinapakita lang nito sa atin
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kung ano ang magagawa natin kung ilalagay natin ang pag-iisip natin dito,” kung iyan ang iyong sagot,
magsisi!  Itapon ang masamang pagmamataas na nakapalibot sa iyong espiritual na leeg at sasakal sa iyo
at magpapahamak sa iyo.

Ngunit, sa biyaya, lahat ng yumakap sa batang ito, na nakikita ang kanilang sarili sa kahihiyan ng kanilang
pagmamataas, na nakikita ang kanilang sarili na walang kapangyarihang iligtas ang kanilang sarili, tunay na
hubad, na nakikita ang kanilang sarili bilang walang dala at walang magagawa upang iligtas ang kanilang sarili
kundi, sa pamamagitan ng kamangha-manghang biyaya, ay niyayakap ang Sanggol na Jesus na siyang lahat
sa kanila ngayon, ang mga ito ang itinataas ng Dios.  Sinasabi ng Dios na ikaw ay mapalad sa Kanya.  Ikaw
ay mapalad magpakailanman.  Ikaw ay ginawang marunong upang makaalam.  Ikaw ay itinaas sa kalakasan
ng Panginoon.  Ikaw ay busog sa Kanyang katuwiran.

Ito ang ginawa ng Dios sa pagbibigay ng Kanyang Anak.  Pumunta tayo sa Bethlehem.  Yumukod tayo sa
Kanyang harapan.  At tayo ay magalak sa nag-uumapaw na biyaya ng Dios.

_________________________________________  

Maaari ba tayong manalangin?

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala sa araw na
ito sa aming puso.  Tunay nawa naming sambahin itong Cristong sanggol.  Hindi nawa kami pumunta sa
kuwadra kasama ang sarili naming mga gawa, ang sarili naming kaalaman, ang sarili naming pagmamataas.
Kundi yumukod nawa kami sa Iyong harapan at purihin ang Iyong kahanga-hangang biyaya.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen. 


