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Ang pamagat ng aking mensahe ay “Mabuti ang Diyos, hindi tayo.” Amen? Simbahan Magtatanong ako sa palagay ko alam 

ng karamihan sa mga tao dito ang sagot at oo nangangailangan ito ng tugon, kung nanonood ka online, maaari mong i-

type ang sagot sa chat box. Ang tanong, kung sasabihin kong mabuti ang Diyos, ano ang tamang tugon? Amen! Suriin 

natin nang mas malalim kung bakit “Mabuti ang Diyos, at hindi tayo”. Magbabasa ako mula sa ***Mga Awit 103:8-14 sa 

New International Version, na kababasahan ng “8 Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, mabagal sa pagkagalit, 

sagana sa pag-ibig. 9 Hindi siya palaging magsusumbong, ni magtataglay man ng kaniyang galit magpakailanman; 10 

Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating mga kasalanan o ginagantihan tayo ayon sa ating mga kasamaan. 11 

Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang pag-ibig sa mga nangatatakot sa 

kaniya; 12 kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, hanggang ngayon ay inalis niya sa atin ang ating mga 

pagsalangsang. 13 Kung paanong ang ama ay nahahabag sa kaniyang mga anak, gayon ang Panginoon ay nahahabag sa 

mga nangatatakot sa kaniya; 14 Sapagkat alam niya kung paano tayo inanyuan, naaalaala niya na tayo ay alabok.” 

***PAUSE*** at dahan-dahang ulitin ang Awit 103:14 “sapagkat alam niya kung paano tayo nabuo; naaalala niya na tayo 

ay alabok.”

Ito ang eksaktong dahilan kung bakit mayroon tayong Pasko, upang ipagdiwang. Ngunit ano ang Pasko? Kung sisirain mo 

ito, ang unang bahagi ng Pasko ay si Kristo, na sa Griyego ay nangangahulugang "ang pinahiran". Ang ikalawang bahagi 

ng salitang Pasko ay "mas" na sa Griyego ay nangangahulugang "isang malaking pagtitipon ng mga tao." Kapag 

pinagsama mo ang dalawang salita ang ibig sabihin ay "isang pagtitipon ng mga tao para kay Kristo". Ngayon narinig mo 

na ba ang katagang Pasko? Pakiramdam ko ay may mga nanginginig sa gusali habang iniisip ang salita. Suriin natin ito 

nang kaunti pa. Sa kasaysayan ng Griyego, ang salitang Kristo ay nagmula sa salitang Griyego na Christos na 

nangangahulugang ang pinahiran. Ang salitang Christos kapag binaybay gamit ang Greek alphabet ay nagsisimula sa 

letrang Cha-hi (kai) na sa English ay parang letrang X. Pinaniniwalaan ng maraming iskolar na ang X o kai na ito ay 

pinalitan bilang pagdadaglat para kay Kristo sa salitang Pasko upang lumikha ng pinaikling terminong X-mas. 

Gayunpaman, ang pangkalahatang populasyon ay may napakakaunting kaalaman sa kasaysayan ng Griyego at sa halip ay 

ginagamit ang Pasko bilang isang termino upang kanselahin si Kristo sa labas ng Pasko. * I-pause* Nagkamali ka na ba 

habang nagsusulat ng isang bagay at pagkatapos ay kanselahin ito? anong ginagawa mo Ikaw ay scratch out ito o ikaw ay 

sumulat ng isang X sa ibabaw nito. Kasalukuyan akong nasa paaralan, at nagsulat ako ng maraming pagsusulit 

kamakailan at literal na sinulat ko ang X sa buong pahina dahil mali ang ilan sa aking mga kalkulasyon. Tinawid ko ito at 

kinansela ang sinulat ko. Iyon ang mahalagang pinaniniwalaan ng mga ateista na ginawa nila sa Pasko, naglagay sila ng X 

bilang kapalit ni Kristo upang kanselahin siya. Paglikha ng bagong kahulugan ng "walang pagtitipon ni Kristo". Ngayon 

IYAN ay walang kahulugan dahil alam kong lahat kayo ay hindi pumunta upang makita akong mangaral. Dumating ka 

dahil gusto mong MAGTITIPON sa simbahan o online para MAGDIRIWANG sa kapanganakan ni Kristo. Ibig sabihin, dapat 

may Pasko. Ibigay natin ang kaluwalhatian sa ating mabuting Diyos para diyan.

Higit pa rito, sigurado akong masarap malaman kung tungkol saan ang Pasko. Or to rephrase that, ano ang 

ipinagdiriwang natin? Susubukan kong ipaliwanag ito ngunit wala nang mas mabuting paraan para ipaliwanag ito 

kaysa sa salita ng Diyos, Kaya babasahin ko ang *** Mateo Kabanata 1 bersikulo 18-25*** na mababasa ***“ 18 

Ito ay kung paano nangyari ang kapanganakan ni Jesus na Mesiyas: Ang kanyang ina na si Maria ay ipinangako kay 

Jose, ngunit bago sila magsama, siya ay natagpuang buntis sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. 19 Sapagka't si 

Jose na kaniyang asawa ay tapat sa kautusan, at gayon ma'y ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan ng madla, ay 

naisipan niyang hiwalayan siya nang tahimik. 20 Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, nagpakita sa kanya ang 

isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, “Joseph na anak ni David,
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huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo. 

21 Manganganak siya ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa 

kanilang mga kasalanan.” 22 Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng 

propeta: 23 “Ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin nila siyang Emmanuel” (na ang ibig 

sabihin ay “Kasama natin ang Diyos”). 24 Nang magising si Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng 

Panginoon at kinuha si Maria bilang kanyang asawa. 25 Ngunit hindi niya natapos ang kanilang pagsasama hanggang 

sa magkaanak siya ng isang lalaki. At binigyan niya siya ng pangalang Jesus.” ***

Ngayon, palakpakan natin ang Panginoon para diyan... Gaya ng nakasaad sa talatang dalawampu't isa "Ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang 

mga kasalanan" Ginawa ito ni Jesus sa pamamagitan ng pamumuhay ng WALANG kasalanan at gayon pa man, siya ay naging sakripisyo para sa ating 

mga kasalanan. May pasko tayong dapat ipagdiwang dahil binigay sa atin ng Diyos ang KANYANG anak para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, 

MABUTING DIYOS YAN.

Alam kong Pasko ngayon, ngunit hindi lang noon ang Diyos ay mabuti. May naniniwala ba na ang Diyos ay mabuti ngayon? 

Mahusay, ngayon na ang lahat ay gising pastor ang aking 45 minutong limitasyon sa oras ay nagsisimula ngayon, tama?

Ang isa pang dahilan kung bakit Mabuti ang Diyos, at hindi tayo, ay dahil ito ang sinasabi ng bibliya. Sa Marcos kabanata 10 bersikulo 17,18 

Sinasabi ***17 Habang si Jesus ay nagsimulang maglakad, isang lalaki ang tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. 

“Mabuting guro,” tanong niya, “ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?”

18 "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Sumagot si Hesus. “Walang mabuti—maliban sa Diyos lamang” *** …Kaya kung si 

Jesus na anak ng Diyos, ay nagtatanong sa isang tao kung bakit siya ay tinatawag na mabuti. Kung gayon, tiyak na hindi 

tayo, ngunit maaari lamang akong magsalita para sa aking sarili, at alam kong hindi ako mas mahusay kaysa sa sinuman 

sa madla ngayon. Hindi ako mas banal kaysa sinuman. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na mas edukado. Hindi ko 

itinuturing ang aking sarili na may mas mataas na katayuan. To quote Ryan McKenzie from his message titled “all the 

lights” 7 years ago “I certainly not deserve to be here, I am totally underqualified for this pulpito in fact we are all under 

qualified, but we are saved by grace” at to top it off tiyak na hindi ko itinuturing ang aking sarili na isang mas makintab na 

tagapagsalita kaysa sa sinuman dito. Mga isang buwan na ang nakalipas naglalakad ako sa simbahan at nag-uusap kami 

ni Sis Green. Hindi ko matandaan ang lahat ng detalye dahil nakakatakot ang alaala ko, ngunit natatandaan ko na sinabi 

niya sa akin kung paano malayo ang narating ng aking kakayahan sa pagsasalita at na ang Diyos ay mabuti. Pagkatapos 

ay sinabi niya sa akin kung paano niya naaalala kung paano ako nahirapan sa pagbuo ng mga pangungusap noong bata 

pa ako. Nagulat ito dahil nakalimutan ko ang bahaging ito ng buhay ko hanggang ngayon. Maraming tao ang hindi 

nakakaalam nito ngunit para sa marami sa aking mga unang taon ng buhay, nauutal ako nang husto.

* * * Ang Nauutal Kong Kwento***

• Ako ay isang tahimik na bata

• Ang pagsasabi lamang na ang kotse ay pula ay halos imposible

• Ang aking nanay na kapatid at lola ay nagpahinga sa trabaho upang dalhin ako sa ospital ng SickKids tuwing 

Biyernes

• Alam kong ginawa ng mga doktor ang kanilang bagay ngunit ito ay ang Diyos

• Hindi ako dapat nasa platform na ito sa umaga ng Pasko na nagsasabing Mabuti ang Diyos
• Kaya hindi mo maintindihan ang kwento ko

• Excuse me kung nasasabik ako na masasabi kong mabuti ang Diyos
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Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong sisidlan naghahanap siya ng sirang sisidlan na magagamit niya para sa kanyang kaluwalhatian dahil ang Diyos ay Mabuti. Ang huling dahilan na sasabihin 

ko kung bakit, "Ang Diyos ay mabuti, at tayo ay hindi" ay sa kabila ng ating makasalanang kalikasan, mahal niya tayo at ginagamit niya tayo pareho. Kita n'yo, inusig ni Saulo ang mga Kristiyano. Mabuti pa 

rin ang Diyos sa kanya. Tumakas si Jonas sa Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Si Moses ay isang mamamatay-tao. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Si David ay isang mangangalunya; Mabuti pa ang 

Diyos. Itinanggi ni Pedro si Kristo, mabuti pa rin ang Diyos. Si Sarah ay baog, mabuti pa rin ang Diyos. Ibinibigay mo man ang kaluwalhatian sa Diyos o hindi, mabuti pa rin siya. Magbasa ka man ng bibliya 

mo, magaling pa rin siya. Ibigay mo man sa kanya ang kaluwalhatian para sa mga dakilang gawa na nagawa niya o hindi, mabuti pa rin siya. Pumupunta ka man sa simbahan tuwing Linggo o hindi 

magaling pa rin siya. Kung ikaw ay isang Kristiyano lamang sa Linggo at isang makasalanan tuwing ibang araw ng linggo, siya ay mabuti pa rin. Naplantsa man ang iyong suit, o lumabas ka sa kalye 

ngayon, magaling pa rin siya. Argentina ka man o fan ng France, magaling pa rin siya. Ito ay isang katotohanan, ito ay isang pahayag ito ay isang hindi masasagot na hindi maikakaila hindi matitinag, 

walang katapusang katotohanan! Walang makakapagpabago nito Mga Awit 103:10,11,12, ***10 Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating kasalanan o gagantihan tayo ayon sa ating mga 

kasamaan. 11 Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang pag-ibig sa mga nangatatakot sa kaniya; 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, inalis niya sa 

atin ang ating mga pagsalangsang. *** Ngayon sabihin sa akin kung bakit hindi ka magagamit ng Diyos? ANG ATING DIYOS AY MABUTI. Argentina ka man o fan ng France, magaling pa rin siya. Ito ay 

isang katotohanan, ito ay isang pahayag ito ay isang hindi masasagot na hindi maikakaila hindi matitinag, walang katapusang katotohanan! Walang makakapagpabago nito Mga Awit 103:10,11,12, ***10 

Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating kasalanan o gagantihan tayo ayon sa ating mga kasamaan. 11 Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang 

pag-ibig sa mga nangatatakot sa kaniya; 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, inalis niya sa atin ang ating mga pagsalangsang. *** Ngayon sabihin sa akin kung bakit hindi ka magagamit ng 

Diyos? ANG ATING DIYOS AY MABUTI. Argentina ka man o fan ng France, magaling pa rin siya. Ito ay isang katotohanan, ito ay isang pahayag ito ay isang hindi masasagot na hindi maikakaila hindi 

matitinag, walang katapusang katotohanan! Walang makakapagpabago nito Mga Awit 103:10,11,12, ***10 Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating kasalanan o gagantihan tayo ayon sa ating 

mga kasamaan. 11 Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang pag-ibig sa mga nangatatakot sa kaniya; 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, inalis 

niya sa atin ang ating mga pagsalangsang. *** Ngayon sabihin sa akin kung bakit hindi ka magagamit ng Diyos? ANG ATING DIYOS AY MABUTI. 11 Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang pag-ibig sa mga nangatatakot sa kaniya; 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, inalis niya sa atin ang ating mga pagsalangsang. *** Ngayon sabihin sa akin kung bakit hindi ka magagamit ng Diyos? ANG ATING DIYOS AY MABUTI. 11 Sapagka't kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang kaniyang pag-ibig sa mga nangatatakot sa kaniya; 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, inalis niya sa atin ang ating mga pagsalangsang. *** Ngayon sabihin sa akin kung bakit hindi ka magagamit ng Diyos? ANG ATING DIYOS AY MABUTI.

Alam kong Pasko na at maganda ang pakiramdam namin, pero may sasabihin ako sa iyo tungkol sa kaligtasan bago ako umalis! Mayroong langit at 

impiyerno at ang tanging paraan upang makapunta sa langit ay matatagpuan sa Gawa 2:38 “Magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo, sa 

pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At matatanggap mo ang kaloob ng Banal na Espiritu” Sa palagay ko ay hindi mo 

ako narinig. “Magsisi at magpabinyag ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At matatanggap 

mo ang kaloob ng Banal na espiritu “at tulad ng sinabi ni kuya Owen noong huling beses na nangaral siya ng “Kami. Mayroon. Tubig.” Samakatuwid, si 

Kristo ay kailangang ipanganak, upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa kuwentong 

ito, bibigyan kita ng ilang takdang-aralin basahin ang Mateo kabanata 26,27,28 gayundin ang Acts chapter 2. Ipinagdiriwang natin ang Pasko dahil 

ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa ating mga kaluluwa. Kaya, kapag umalis ako sa platform na ito, mangyaring huwag sabihin sa akin ang 

magandang trabaho, sabihin sa akin ang Diyos ay mabuti. Ako ay magsasara sa panalangin.

Mga Awit 145:9 *** “Ang Panginoon ay mabuti sa lahat; nahahabag siya sa lahat ng kanyang ginawa.” Salamat sa lahat ng 

pumunta. Gusto ko lang magpasalamat muli kay Pastor Granville, naniniwala ako na ito na ang kanyang huling Pasko bilang pastor 

ng faith sanctuary kaya umaasa akong mabibigyan namin siya ng regalo. Ang kaloob na iyon ay bumalik nang isa pang beses, at 

kapag ginawa mo iyon, hihilingin naming muli sa iyo na bumalik nang isang beses at muli at muli. Mabuti ang Diyos at maligayang 

Pasko.


