
Ang Mabuting Pastol 

Minsan sa paglalakbay ng Panginoong Jesus dumaan Siya sa Jericho. As usual maraming 

mga tao ang may gusto na makita Siya; isa na rito ang tax collector na si Zacchaeus. Dahil sa 

kulang siya sa tangkad, kinailangan niyang umakyat sa isang puno para makita niya ang 

Panginoon na papalapit na. Nang makita ng Panginoon si Zacchaeus sa itaas ng puno, 

sinabihan Niya ito na bumababa at pupunta sila sa kanyang bahay. Dali-daling bumaba nga 

si Zacchaeus at sila ay tumungo sa kanyang tahanan. Sinabi ng Panginoon sa pagkakataong 

iyon na Siya ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ngayong araw na ito, 

ang kaligtasan ay dumating sa tahanang ito, ang sabi ni Jesus.  

Ang relationship ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo ay masasabing intimate 

sapagkat walang Siyang itinago sa kanila tungkol sa Kanyang sarili. Minsan ito ang sinabi sa 

kanila ng Panginoon: Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng 

Kanyang buhay para sa Kanyang mga tupa (John 10:11).  

Hindi nagkataon lamang na si Zacchaeus ay nasa tamang oras sa tamang lugar. Siya ay 

sinadya ng Panginoon sapagkat siya ay Kanyang tupa. Tinuturo ng Bibliya na kilala ni Cristo 

kung sino ang sa Kanya (2 Timothy 2:19);  kung sino ang Kanyang mga tupang nawawala 

na nakakalat sa balat ng lupa.  

Sa kasaysayan ng tao at ng mundo, isang tao lamang ang nag-alay ng Kanyang sariling 

buhay para sa kaligtasan ng makasalanang tao. Si Cristo lamang. At siya ay nabuhay 

namang muli, sa ikatlong araw, patunay na naging katanggap-tanggap sa hustisya ng Diyos 

ang ginawa Niyang pagtubos sa Kanyang mga tupa. At, patunay din na totoong nagapi Niya 

ang kamatayan. 

Sa tahanan ni Zaacchaeus, sinabi niya sa Panginoon na kalahati ng kanyang ari-arian ay 

ibibigay niya sa mahihirap. At kung siya man ay may naagrabyado, ibabalik niya ito ng apat 

na patong. 

Ang ginawang ito ni Zacchaeus ay patunay na siya nga ay tupa ni Cristo.  Ang pagbabagong 

buhay mula sa kasamaan tungo sa kabutihan ay patunay ng pagkabuhay-muli.  Naging mas 



mahalaga kay Zacchaeus ang makapag-impok ng kayamanan sa langit kaysa sa lupa. 

Naunawaan niya agad-agad ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga salita ni Cristo. 

Ngayong nasa langit na ang Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastol, ang gawain ng 

paghahanap ng Kanyang mga nawawalang tupa ay iniatas Niya sa Kanyang mga isinugong 

pastol at ebanghelista ng mga iglesya-local. 

Kaibigan, ikaw ba ay tupa ni Cristo na pakalat-kalat pa? Hindi marunong manalangin?  

Walang Christian fellowship? Walang ka-Bible study? Hindi marunong mag-worship in 

Spirit and truth?   

Panahon na upang, hanapin mo naman yung naghahanap sa iyo. Katagpuin mo si Cristo sa 

katauhan ng isang pastor o ebanghelista. Mag-ingat ka lang dahil marami ang mga fake na 

pastor, mga fake na ebangelista at mga fake na Christian church. Subalit bago ang lahat, 

magsimula kang magbasa ng Bibliya. 

Kung hindi ka pa nakasisiguro na tupa ka nga ni Cristo, pagbulay-bulayan mo ang Kanyang 

sinabing:  Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng Kanyang buhay 

para sa Kanyang mga tupa (John 10:11).  

 

 

 

 

 

 

 

 


