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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 2:10-11

“Hatid sa Iyo Ay Malaking Kagalakan”  

ni Rev. Carl Haak

Sa araw na ito ang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa salita ng Dios na matatagpuan sa Lucas
2:10,11, ang mga ito ay hindi pamilyar na pananalita:  “At sinabi sa kanila [sa mga pastol] ng anghel,
Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking
kagalakan, na siyang sasa buong bayan:  Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang
isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon.” Dalangin ko na ang mga mabubuting balitang
ito ay magbalita ng malaking kagalakang bagay na hatid sa iyo ngayon sa inyong mga kaluluwa.
Dalangin ko ito na matapos marinig ang salita ng Dios, ating taglayin sa ating mga puso ang kagalakan
ng soberano, mapagbiyayang pag-ibig ng Dios na banal para sa di-nararapat na mga makasalanan –
para sa iyo.

May mga panahon kapag ang isang anak ng Dios ay nagpapahayag na ang kanyang pananampalataya
ay isang bagay na kanyang nalalaman.  Subalit dahil sa pagsubok at pakikipaglaban at mas malala, ang
kanyang pananampalataya ay hindi isang bagay na kanyang nararanasan bilang isang makatotohanan
sa kanyang puso.

Pagkatapos may isang susi na dapat gamitin ng Espiritu Santo upang buksan ang ating matigas at
naiibang mga puso.  Ang susing ito ay nagpapakita ng ating pangangailangan, upang ipakita sa atin
na tayo ay mga makasalanan – nababagay sa impierno, kawawang mga makasalanan – naligtas dahil
lamang sa biyaya.

Ang mensahe ng kamangha- manghang dakilang kagalakan ay hatid ng mga pastol, tanging ang mga
pastol, tanging sila na nagtataglay ng espiritual na pag-uugali (ang mababa, mapagpakumbaba,
nalalaman ang kanilang pangangailangan) na mga pastol.  Ang ating mga isipan ay maaaring
maimbakan ng pagkatuto.  Ang ating mga kamay ay puno ng mga bagay, ang ating puso ay
nasisiyahan na may pagkaaliw at pagdiriwang – subalit ano ang pakinabang nito sa atin kapag tayo ay
namatay na?  Ito ay si Jesus, na siyang kapwa Tagapagligtas at Panginoon, na dapat nating taglayin
ngayon.  Doon tayo magtatamo ng malaking kagalakan, nananatili, tumatagal na kagalakan at isang
tahimik at kalmado sa ating mga kaluluwa.

Kaya naman, magtungo tayo sa Betlehem, sa mga bukirin at kaburulan ng Betlehem, sa madilim na
gabi nang ipanganak si Jesus, upang marinig, tunay na marinig, ang mensahe ng malaking kagalakan
na dumating sa mga pastol.

Wala tayong mga anghel na mula sa daigdig ng kaluwalhatian upang ilipad ang kanyang pakpak upang
bigyan tayo ng mensaheng ito ngayon.  Tayo ay may Banal na Kasulatan.  Kung hindi naiisip na ito ay
mas mabuti, na siyang ang Biblia kaysa sa mga makalangit na anghel, ibig sabihin hindi mo ito
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nauunawaan kung ano ang Biblia.  Ito ay ang tiyak na salita.  Ito ay ang buhay na salita upang matuto
tayo na magpatuloy sa kadiliman ng kasalukuyang sanlibutan (II Pedro 1).  Ito ay ang dynamo ng
Espiritu Santo upang magdala ng mabuting balita ng dakilang kagalakan sa ating mga puso, upang
dalhin ito ng personal, kung saan tayo mismo naroroon.  Natatakot ka?  Pakiramdam mo ay may sala
ka?  Tanggalan sa trabaho?  Kabigatan?  Nagtataglay ng lihim na ayaw mong malaman ng iba ang
tungkol dito?  Sa iyo, na isang makasalanan, ay may hatid na mabuting balita na may malaking
kagalakan, ng kaligtasan dahil lamang sa biyaya.

Humantong ito sa ganito.  Tayo ay natatakot sa Banal na Dios.  Ang ating kasalanan ay halos kainin
tayo mula sa Dios.  Isang anghel ang isinugo ng Dios na may malaking balita na hindi pa naririnig ng
sanlibutan.  Isang birhen ang nanganak sa isang sabsaban ng isang lalaki.  At ang batang lalaking ito
ay ang makapangyarihang Dios sa pantaong laman.  Ang mga anghel ngayon ay isinugo sa mga pastol
na malapit sa parang.  Mga pastol na nasa mababang uri sa lipunan.  Sila ay mahihirap.  Sila ay may
mahirap na buhay.  Mababa ang tingin sa kanila, at sila ay iniiwasan dahil sa kanilang amoy.  Sila ay
nabubuhay na kasama ang kanilang mga tupa.

Ang mensahe ng anghel sa kapanganakan ni Jesu Cristo ay hindi ipinadala kay Haring Herodes, na
siyang lumalakad ng gabing iyon sa marmol na sahig ng palasyo, baliw sa kapangyarihan.  Hindi ito
ipinadala ng Dios sa mga Fariseo, masarap na natutulog ng gabing iyon sa kanilang unan ng
mabubuting mga gawa.  Hindi ito ipinadala sa mayayaman na pagod sa kanilang mga higaan matapos
ubusin ang ginto at pilak ng sanlibutang ito.  Subalit ito ay ipinadala sa mga pastol.  Mga batang mga
pastol.  Si birheng Maria ay bata pa.  Siya ay kabataan pa.  At gayon din ang mga pastol.  Sila ay mga
matatanda na para sa edad ng isang bata – nasa high school na mga bata pataas.  Ating nabasa sa I
Samuel 16:11,  “At sinabi ni Samuel kay Isai, Narito ba ang iyong lahat na anak? At kaniyang sinabi,
Natitira pa ang bunso, at, narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa.”  Ang mga pastol ay mga kabataan,
walang pinag-aralan, walang karanasan, hindi pa nagtatamo ng lakas ng mga taon.  Sila ay mga lalaki.
Sila ay mahihirap.

Bakit ipinadala ng Dios ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus sa mga pastol?  Ang sagot ay:  dahil,
kahit sino ka pa, kahit ano pa ang iyong kalagayan, trabaho, pinag-aralan, karanasan – ang tanging
mapagpakumbaba lamang sa harap ng Dios at nakakaalam ng kanyang kawalang bagay bilang isang
makasalanan ang makakayakap kay Jesu Cristo at sa hiwaga ng Kanyang kapanganakan.  Ang mga
pastol dito ay larawan ng lahi ng biyaya ng Dios, silang mga kabilang sa matandang si Simeon at Ana,
at Zacarias at Elizabeth, at Jose, na naghahanap ng kaaliwan ng Israel (Lucas 2:25).  Ito ay
napakalinaw, nakakaaliw.  Sa mga madidilim na mga araw kapag ito ay nagpakita na ang pag-asa sa
Dios ay lubusan nang nawala, mawawala kahit pa ang matatandang mga banal na lang, subalit may
mga kabataang lalaki na silang nakaantabay sa pangako na matagal ng ginawa:  Ang inyong Dios ay
darating at ililigtas ka Niya.  Narito ang Kordero ng Dios.

Bigla na lang, habang ang mga pastol ay nagbabantay sa kadiliman ng gabi, ang kaluwalhatian ng Dios
ay nagliwanag sa paligid nila:  “At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang
kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot” (v.9).  Pansinin
na ito ay hindi lamang isang anghel na dumating sa kanila kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon.  Ang
mga anghel mismo ay maluwalhati.    Sila ay palaging nasa paligid ng trono ng Dios.  Sila ay nagmula
sa presensya ng Dios.  Kanilang sinasalamin ang kaluwalhatian ng Dios at makalangit na kaningningan.
At kapag ang anghel ay nagpapakita, ito ang nararamdaman.  Subalit karagdagan, mayroong Shekinah,
isang liwanag ng kaluwalhatian ni Jehovah.  “Ang Aking kaluwalhatian,”  wika ng Dios,  “na hindi Ko



Page 3 of  5

ibinibigay sa iba.”  Ang kaluwalhatian na na kay Jesus kasama ng Ama – ang kaluwalhatian ng Dios,
isang bagay na maka- Dios na kaluwalhatian – na bumaba nang gabing iyon sa mga kaburulan.

At ang mga pastol ay natakot.  Hindi na nakakapagtaka ito.  Ang pagkatakot ay nangangahulugan ng
matinding takot – isang napakatinding takot.  Sila ay nagulumihanan.  Hanggang sa bigla na lang, sa
kalagitnaan ng dilim ng gabi, ang Dios na palaging naroroon ay naghayag ng bahagya (isang maliit na
pagpapahayag) ng Kanyang liwanag at kaningningan.  Siya ay nagsugo ng isang anghel (isa sa mga
nilikha) bilang mananamba ng Dios.  Ang anak ng umaga.  Ang mga mata ng mga pastol ay naglakihan,
at sila ay natulala sa takot.  Subalit ang takot na ito gaya sa takot ni Adan.  Ito ay ang ating takot.  Ito
ay isang makasalanang pagkatakot.  Ito ay isang pagkatakot sa harap ng isang banal na Dios.  Ang
kaluwalhatian ng naglantad sa kanila.  Ang liwanag ng anghel at ng kaluwalhatian ng Dios ay hindi
lamang naglantad ng mga damo sa kaburulan, kundi ito ay naglantad din kung ano ang nakatago sa
loob ng kanilang mga puso.  “Adan, nasaan ka?”  “Ako ay natatakot ay nagtatago, dahil ako ay hubad.”
Ang liwanag ng Dios ay naglalantad sa atin.  Ito ay naliliwanag sa mga bitak.  Nalalantad nito ang lahat
ng bagay – ang mga lihim sa loob nito.  Hindi mo ito matatakpan.

Ang liwanag sa paligid ng mga pastol ang naghatid sa kanilang paningin kung ano ang kanilang nais
itago, at hindi lang ang nalantad kundi sila ay napagbantaan na may pagkawasak.  Dahil ito ay isang
banal na liwanag.  At kapag ito ay malapit na sa atin ito ay nakakasunog.  Ang mga pastol ay may
matinding takot.  Anong pagkatakot?  Ang takot ng isang makasalanan sa harapan ng banal na Dios,
na kapag nalantad dahil sa kung sino siya, at nabantaan kung ano ang nararapat – ang kahatulan ng
Dios.

May mabuting balita ng malaking kagalakang hatid sa gayong mga makasalanan na mga nakakita ng
kanilang kasalanan dahil sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang mabuting balita ay:  “Ang sanggol ni Maria,
Emmenuel, ay dumating.”  Sa mga pastol ang mensahe ay:  “Huwag kayong matakot.  Kayo ay
nalantad.  Kayo ay nawasak sa kahatulan.  Huwag matakot.  Magpakatapang kayo, huwag mangamba.”

Ang layunin ng anghel ay hindi upang takutin sila kundi palakasin.  Ito ay upang ipanawagan at upang
ipaliwanag ang kahanga- hangang nangyari sa Betlehem – isang bagay na ipinangako apat na libong
taon na – isang bagay na hindi pa nangyari noon at hindi na mangyayari pang muli.  Isang birhen ang
manganganak ng isang lalaki.  Ang Mesias ay dumating.  Ang Siyang dudurog kay Satanas at
magbubukas ng bilangguan sa mga nakakulong at magbibigay paningin sa bulag.  Pakinggan ninyo ang
mabuting balita!  Siya na lumikha ng lahat ng mga bagay at nilikha para sa Kanya;  Siya na kung wala
Siya, walang malilikha;  ang walang hanggan, maluwalhati, makapangyarihang Anak ng Dios ay
ipinanganak ngayon sa laman bilang isang maliit na sanggol.  Siya ngayon ay nakabalot ng telang
basahan.  Siya ay nakahiga sa kainan ng hayop.  Siya na nagpabago sa mga ilog ng Ehipto upang
maging dugo, Siya na nag-alis ng ilaw sa Ehipto sa loob ng tatlong araw, ang nagsugo sa anghel ng
kamatayan at naghati ng Dagat na Pula.  Siya na nagpakain ng tatlong milyong mga tao sa loob ng
apatnapung taon ng mana sa disyerto.  Siya na pumigil sa mundo para kay Josua.  Ang
makapangyarihang Dios ng Dios ay ngayon ay nasa laman natin.

Isang mababang sanggol sa isang sabsaban.  Bakit ganoon kahirap, iyong itatanong?  Bakit sa silong?
Bakit hindi sa isang palasyo?  Bakit hindi sa malambot na kumot?  Bakit hindi sa isang maligamgam na
silid na may duyan man lang?  Dahil ang Anak ng Dios ay naparito upang iligtas ka.  Dahil ang
kahihiyan ng iyong kasalanan at ang kahatulan ay sa Kanya dumating.  Dumating Siya upang kunin ito
sa iyo, na Kanyang anak.  Siya ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng
Dios.
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Nauunawaan mo ba ito?  Ito ang kagalakan, ito ang mabuting balita ng biyaya, soberanong biyaya,
partikular na biyaya, nagliligtas na biyaya.

Subalit mayroon pa.  “Huwag kang matakot,” sabi ng anghel,  “sapagka't narito, dinadalhan ko kayo
ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan.”  Huwag kayong matakot…
kundi narito!  Narito!  Bibigyan ko kayo ng isang salita, wika ng anghel.  Pakinggan ang salita na aking
sasabihin tungkol sa sasabihin ko:  isang Tagapagligtas ay isinilang – ang Dios sa laman.

Habang ating pinagbubulay-bulayan ang doktrina ng pagkakatawang-tao (ang Dios sa laman), mas lalo
tayong nasisiyahan.  Dalhin mo ang iyong takot, ang iyong kalungkutan, ang iyong pag-aalala sa
sabsabang ito.  Nakikita mo ba Siya dito?  Tingnan mo Siya sa krus.  Tingnan mo Siya na nagbangon.
Tingnan mo Siya na umaakyat sa kanang kamay ng Dios.  Sino Siya?  Siya ang walang hanggang Anak
ng Dios.  Oo.  Subalit kasama natin, at panig sa atin.  Siya ang kahanga-hangang biyaya ng Dios.  Ito
ang mabuting balita!  Siya ang Tagapagligtas na siyang Cristo ang Panginoon.

Anong klase ng Tagapagligtas?  Hindi Siya ang tipo ng Tagapagligtas na pwede mong maging asawa,
kapatid, o isang bagong panganak na bata na lumabas mula sa libingan ngayon.  Subalit gagawin Niya
ito balang araw.  Kanyang kukunin Niya sila, palabas mula sa libingan tungo sa Kanyang sarili, dahil
Kanyang ililigtas ang katawan at kaluluwa.  Subalit hindi Siya ang mag-aalis ngayon ng lahat ng mga
bagay na ito.  Hindi Niya aalisin ang paglabas muli ng kanser.  Hindi Niya gagawin na makalakad ka na
tulad sa panahong kabataan mo o alalahaning ginagawa mo noong nasa kalakasan ka pa.  Hindi Niya
pabababain ang iyong high blood preassure.  Hindi Niya aalisin ang lahat ng uri ng karamdaman at
depekto pagkapanganak.  Hindi Niya tiyak kakailanganin na baguhin ang kalagayan ng iyong buhay.
Ang kagalakan ng paskong ito, ang galak na paparating upang palayain tayo mula sa lahat ng mga
suliranin at kaguluhan ng panahong ito, ay galak na gigising sa susunod na araw at matutuklasan,
“Ganoon pa rin ako.  Malungkot pa rin ako, makasarili, makasalanang nararapat sa impierno.”  Isang
pulis ang magsasabi sa iyo na sa panahong ito ng taon (Pasko) ay ang oras na malala ang
pagpapakamatay, paglalasing, kalungkutan, sobrang pag-iisip.  Kanyang sasabihin sa iyo na ito ang
pinakasamang panahon.  Dahil kapag inilaan mo ang iyong kagalakan sa panlabas, gigising ka bukas
sa labis na kawalang pag-asa.

Si Jesus ay hindi katulad ng ganyang Tagapagligtas.  Hindi Niya gagawin ang nagagawa ng alkohol, o
pagpapakamatay, o salapi, o kasikatan, o pananamit.  Si Jesus ang aking Tagapagligtas.  Siya ang aking
Panginoon.  Kapag ako ay nakatayo sa harapan ng banal na liwanag ng Dios at ako ay nalalantad at
aking nakikita ang kawakasan na nararapat sa akin, doon aking nauunawaan na si Jesus ay naparito
upang akuin ang lahat sa Kanyang sarili – ang kahihiyan, ang parusa, ang kawalan.  Hindi lamang Siya
nagmaskara ng pantaong mga suliranin upang kunin ang ating buhay na mapangasiwaan sa sanlibutan.
Kundi Kanyang pinasan ang aking kasalanan.   At sa pagdadala ng aking kasalanan, Kanya akong
ipinanganak sa Panginoon.

Ito ang mabuting balita ngayon.   Ito ang malaking kagalakan ngayon.  Ano ang kagalakan?  Ang
kagalakan ay ang malaman ang soberanong pag-ibig ng isang banal na Dios.  Mayroon ka bang
kagalakang ito ngayon?  Ano ang iyong kagalakan ngayon?  Makakatayo at makakatagal ka kaya kapag
ang kaluwalhatian ng Dios ay magliwanag sa paligid mo, kapag ipinikit mo na ang mga mata mo sa
kamatayan?  Ito ba ang kagalakan mo sa bawat kalungkutan, pagluha, at pagsubok?  Sasabihin mo,
“Wala akong kagalakan ngayon.  Ang buhay ay mapait, at ako ay nagagalit sa nangyari.  Ako ay
nagagalit sa iba.  Hindi ko ito makakalimutan… at hindi ako makakapagpatawad.”  Alam mo ba, kung
ano ang malalantad at mahubaran sa harapan ng Dios?  Kilala mo ba ang sarili mo bilang makasalanan?
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Sa iyo, sa iyo na hindi ito nararapat, sa iyo na hindi maililigtas ang sarili, sa iyo na kapanganakan ay
malaking kagalakan – ang galak ng kaligtasan ng Dios, at hindi matatanggihang biyaya.

Ako ay ipinadala ni Jesu Cristo upang ipanawagan ang mabuting balita ng malaking kagalakan.  Kasing
tiyak ng sa pagpapadala sa mga anghel sa mga pastol, gayon din katiyak isinugo ng Dios ang Kanyang
salita sa Kanyang mga anak – ang mensaheng ito ngayon, sa lahat ng tao – hindi lamang sa mga
Judyo, hindi lamang sa matataas at makapangyarihan, hindi lamangsa mga ilang uri o lahi o mga
bansa, kundi sa lahat ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng
Dios.  Sa iyo, ito ay para sa iyo.  Ang Ebanghelyo ay palaging dumarating sa iyo, sa biyaya ng Dios, sa
bawat anak ng Dios, kilala ng Dios mula sa walang hanggan, sa kanila na ang Espiritu Santo ay
nagdadala ng isang salita ng paghikayat.  Ang salitang ito na ngayon ay isinalita:  “Huwag kang
matakot. Narito, dadalhan kita ng mabuting balita ng kagalakan.  Sa iyo isinilang sa araw na ito ang
isang Tagapagligtas.”  Ang mensahe ay dumarating hindi sa pamamagitan ng anghel, kundi sa
pamamagitan ng salita ni Cristo na ipinangaral sa iyo:  Isang Tagapagligtas ay ipinanganak.

Mayroon lamang ngayon na dalawang bagay na kailangan mong sagutin.  Bakit?  Bakit ito ginawa ng
Dios?  Bakit Niya ibibigay ang Kanyang Anak para sa aking kahihiyan?  Ang sagot:  dahil sa soberano,
walang hanggan, mapagbiyayang pag-ibig.  Dahil Siya ang unang nagmahal sa atin.  Pakinggan mo ang
mensaheng ito.  Nagnanais ang demonyo ng mga pangyayari sa iyong buhay na maging mas mahalaga
sa iyo kaysa sa mensaheng ito.  Ang mensaheng ito ang tanging bagay na mahalaga ngayon at sa
bawat araw.  Ang aking Tagapagligtas ay isinilang sa malayang biyaya ng Dios at pag-ibig.  Ito ang
aking kagalakan.

At ang pangalawang tanong ay ito:  Panginoon, ano ang nais Mo na gawin ko?  At ang sagot:
Parangalan Siya, paglingkuran Siya, sundin Siya, mahalin Siya, pasalamatan Siya, purihin Siya, magalak
sa harap Niya.

Napakalinaw ito sa mga pastol na hindi na nila kailangan pang tanungin,  “Ano ba ang dapat naming
gawin?”  Alam nila.  “Pumunta tayo sa Betlehem, at tingnan natin ang bagay na ito na mangyayari.”
At nagbalik mang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na
kanilang narinig at nakita na sinabi sa kanila.  Ito ang lahat sa buhay mo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyong salita, na napakaganda, napakayaman, at nakakasiya.  Pagpalain
kami sa aming pagdiriwang ng kapanganakan, ang kahanga- hangang pag-ibig Mo, ang kapanganakan
ng aming Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Aming dalangin sa Kanyang mahalagang pangalan, Amen.


