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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 2:13-14

“Ang Awit ng mga Anghel”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Hindi lang sa Disyembre, kundi palagi, ang kuwento sa kapanganakan ni Jesus ay isang dahilan para
sa magalak.  Ngayon ating isasaalang-alang ang kuwento ng Kapaskuhan.  Ating isasaalang-alang ang
awit ng mga anghel sa Lucas 2:13, 14.  Mababasa sa mga talatang iyon:   “At biglang nakisama sa
anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: Luwalhati
sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”

Ngayon, ito ay naging katanungan kung ito bang mga salitang ito na sinabi ng mga anghel dito sa
talata ay isang awit?   Ayon dito, ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa katotohanan na ang sinabing
salita ng papuri ng mga anghel na ito, ay hindi nila inawit.  Gayonman, kapag ating inaawit ang ating
Pamaskong papuri sa panahong ito ng taon palagi nating tinutukoy ang papuri nga mga anghel ng
pakanta.  Kanilang inaawit ang mga salitang  “Kaluwalhatian sa kataas-taasang Dios.”   Ang tanong ay,
ito ba ay palamuti sa kuwento ng kapanganakan ni Jesus, na maraming Pamaskong mga papuri na
angkop itong ginagawa?

Ang sagot ay, Hindi.   Sa kasong ito hindi ito isang palamuti.  At sinasabi natin ito dahil sa ilang mga
kadahilanan.  Una, ang mga anghel na ito ay nagpupuri sa Dios sa mga salitang kanilang ibinibigkas.
At, kahit ito ay tunay na magagawa nating purihin ang Dios sa ating sariling mga salita ng hindi inaawit,
maliban na lamang, ang katagang   “papuri”  dito sa mga talatang ito ay nagsasabi ng papuring
pag-aawitan, pagpupuring ibinigay sa pamamagitan ng paggamit ng awit.   Pangalawa, mayroong
laksa-laksang anghel, isang hukbo ng sama-samang mga anghel.  Kanilang pinapurihan ang Dios ng
sama-sama, hindi sa paraan ng magulong makalangit na mga tinig na nagsasalita sa bawat isa.
Sama-sama silang umawit ng mga salita ng pagpupuri.   Ipinapalagay ko ay ginawa nilang bigkasin ang
mga salitang ito ng pakanta.  Subalit mas malamang, kanilang inawit ang mga salita.  Kung kaya’t ito
ay papuri din sa Dios ngayon, na ating inaawit kasabay ang mga anghel.

Ang pangyayaring ito ng mga anghel sa mga burol ng Betlehem at ang kanilang awit ay isang
kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios.  Ang kaluwalhatian ng Dios ay hindi kasama madalas mula sa
mga pagdiriwang ng kapaskuhan ng marami sa ngayon.   Kanilang nakikita ang sanggol sa Betlehem,
subalit kanilang sama-samang nalimutan ang Dios.   Kami, gayonman, ngayon, ay dapat malaman at
manampalataya na ang pinaka-dahilan ng Dios sa kapanganakan ng Kanyang Anak ay upang
maluwalhati Siya mismo.   Ito dapat ang ating maging pasimula kapag ating isinasaalang-alang ang
kapanganakan ni Jesu Cristo.   Ang mga anghel na biglang nagpakita sa kaburulan ng Betlehem ay
sama-samang umawit sa dahilang iyon – upang purihin ang Dios, na ating natutuhan sa talagang 13.
 “Luwalhati sa Dios sa kataastaasan.” 
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Sinasabi nito na ang bawat bagay patungkol sa kaasalan ng Kristiano habang ginugunita ang
kapanganakan ni Cristo.  Ang pangyayari ng Kanyang kapanganakan sa Kasulatan ay hindi naglalayon
na ating maramdaman na malabo at maginhawang hindi pangkaraniwang kuwentong Pasko ang sinabi.
Ang kapanganakan ni Cristo ay dapat gumawa sa ating mga puso ng papuri sa Dios na ginawang
posible ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kapanganakan ng Kanyang Anak.   Ito ba ang
pagpupuri na makikita sa ating puso ngayong taong ito? 

Alam mo, ang kaluwalhatian ng Dios ay isang kapuna-punang bagay.   Maging ang tao man ay
nagbibigay ng kaluwalhatian sa Dios o hindi, ay hindi nito ginagawa ang Dios na higit o kaunting
maluwalhati.   At iyan ay dahil sa kung ano itong kaluwalhatian ng Dios.  Ito ay nagliliwanag sa lahat
ng Kanyang mga kabutihan, lahat ng Kanyang pagiging ganap.  Ito ang panlabas na kaliwanagan ng
kamahalan at kapangyarihan ng Dios, ang Kanyang kabanalan at kabutihan, ang Kanyang biyaya at
kaawaan, ang Kanyang katotohanan at katuwiran.   Ang Dios ang lahat ng Kanyang kabutihan.
Ginagawa nito kung sino Siya.   Ang Dios ay hindi mauunawaan o tingnan ng hiwalay sa mga walang
katapusang mga kabutihang ito.   At ang mga kabutihang ito ay nagliliwanag ng napakalakas na ang
tumingin sa mukha ng Dios ay nangangahulugan ng pagkamatay.   Siya ay naninirahan sa liwanag ng
kaluwalhatian na kung saan walang tao ang makakalapit, lalo na ang isang makasalanan.  Ang masdan
ang kaluwalhatiang ito ng Dios ay hindi lamang bubulag sa makasalanan, kundi pupuksa din sa kanya.
 Ang kaluwalhatiang ito ang nagliwanag mula sa mukha ng anghel na naghatid ng mensahe sa mga
pastol na ito sa kaburulan ng Betlehem.  

Ang mga anghel na ito ay bumaba mula sa presensya ng Dios.  At sila ay repleksyon, sa maliit na
paraan, ang kaluwalhatian ng Dios.  Natakot ang mga pastol at nangatog sa harapan nila.   “huwag
kang mangamba,”  kailangang sabihin ito ng anghel sa mga pastol.  “Huwag kayong matakot.”  Ang
Dios ay ang Dios ng lahat ng kaluwalhatian.  Siya ang Dios na siyang naninirahan sa kataastaasan sa
lahat ng mga lugar.   Siya ay naluklok sa trono sa kalangitan sa itaas ng mundo at himpapawid.   At
doon, sa Kanyang kahanga-hangang kamahalan, Siya ay naghahari sa langit at lupa.   Doon Kanyang
pinapangasiwaan ang lahat ng mga pangyayari ng sanlibutang ito, kasama na ang oras ng
kapanganakan ni Cristo, upang maisagawa ang Kanyang layunin at Kanyang naisin para sa lahat ng
mga bagay.  Ang Dios ay maluwalhati sa Kanyang pagka-kaupo dito.   Kinilala ng mga anghel ang
kaluwalhatiang ito ng Dios.  “Luwalhati sa Dios sa kataastaasan.” 

At ito rin, ang ating inaawit.  Ating inaawit ito ng malakas at makapangyarihan, mula sa mga pusong
nag-uumapaw, natutupok, sa kaluwalhatian at kamahalan ng ating Dios.  Tayo ay umaawit ng papuri
sa Dios.  Ating parangalan Siya sa Kanyang kaluwalhatian sapagkat ipinahayag ng Dios sa mga pinili
ang kapanganakan ng Kanyang Anak.   Ipinahayag ng Dios sa kanila ang hindi makita ng marami
sapagkat binulag ang kanilang mga mata dito ng Dios.  Subalit ang Dios, sa Kanyang mabuting
kaligayahan, ay pumili upang ipahayag sa mananampalataya kay Cristo ang Kanyang itinago mula sa
mga marurunong at matuwid sa mundong ito.  Silang mga nawala sa kanilang
kawalang-pananampalataya ay mga marurunong sa kanilang kapalaluan.  Hindi sila naghahanap sa
Dios.  Hindi nila nakikita si Jesus na isang Tagapagligtas na siyang isinugo upang gawin ang kalooban
ng Dios.  Sila ay sama-samang magkakaugnay ang iba’t ibang kahulugan ng Pasko, na ating makikita
maya-maya lamang.

Subalit ating nakikita ang kaluwalhatian ng Dios ay nahayag sa kapanganakan at sa mukha ng ating
Panginoong Jesu Cristo.  Paano?  Sa pinakamagandang pamamaraan.  Isang mapagpakumbabang gawa
ng kamay ng Dios, ng isang birhen, ipinanganak sa mga makasalanan, gayonman ay nasa mararangal
na hanay ni David, ay dinalaw ng Dios sa kataastaasan.  Siya ay nagdalang-tao sa kanyang
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sinapupunan ang Banal na bagay na iyon ay ang Anak ng Dios na gawa sa laman.  Ang pangalan ng
birhen ay Maria.  At siya, na ating napag-alaman noong nakaraang linggo, ay nakatali sa isang lalaki
na ngalan ay Jose.  Ang dalawang ito, na magkasama, ay nagtungo mula sa Nazaret, ang kanilang
bayan, tungo sa Betlehem, isang maliit na nayon na ilang milya sa kanluran ng Jerusalem. 

Si Augusto Cesar, ang emperador sa panahong iyon, ay naglabas ng isang kautusan na ang lahat sa
sanlibutan ay dapat mag-buwis at, samakatuwid, ang bawat isa ay dapat magpatala para sa buwis na
iyon.  Sila Maria at Jose ay mula sa lahi ni David, ay ipinanganak sa Betlehem, ang bayan ni Boas at
Ruth maraming taon na ang nagdaan.  Ang Dios, na nakatira sa kataastaasan at nangangasiwa ng lahat
ng mga bagay ayon sa Kanyang soberanong kalooban, ay pinili ang pagkakataong ito upang
maluwalhati Siya sa buong sanlibutan.

Kaya nga nagtungo sa Betlehem sina Maria at Jose.  At kanilang nasumpungan ang maraming tao na
naroroon marahil ay dahil sa katulad ng kanilang dahilan, nakahanap sila ng masisilungan sa maliit na
puwesto ng mga baka.  Wala nang silid para sa kanila sa upahan, tulad ito na walang silid ang taong
makasalanan para sa batang Cristo.

Habang sila ay nasa silong – at alam natin ang kuwento tungkol dito, ‘di ba?  -  Si Maria ay nanganak.
At ng matapos ang araw, siya ay nagluwal ng isang lalaking sanggol.  Upang mainitan ang bata, binalot
siya ni Jose ng mga lampin, mahabang tela.  At pagkatapos, upang mapawi ang pagod ni Maria,
kanyang inihiga ang bata sa sabsaban o sa isang malinis na silid sa Ospital.  

Ang sanlibutan ay hindi umawit o nagsayawan sa Kanyang kapanganakan.   Ang sangkatauhan ay hindi
nagdiwang ng Hossana at masayang mga koro.   Ang lugar ng Jerusalem ay hindi nabalot ng
dekorasyon na may maliliwanag na mga palamuti at mga ilaw at pulang ribon kasabay ng berde.  Si
Jesus ay ipinanganak sa kahirapan, upang tayo na mahihirap sa espiritual ay maging mayayaman. 

Subalit dito, sa sabsabang ito, ating makikita ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios.  Hindi ito
nakikita ng sanlibutan, o maging sa ngayon man.   Kaya nga ang kuwento ay nagaganyakan na may
tagpo na kakaibang maliit na sabsaban.  Mayroong mga pastol sa paligid ng maliit na sabsaban na may
larawan ni Cristo dito.  Mayroong tatlong mago, na tila may nakakaalam na sinuman na sila ay tatlo
nga.  Mayroong mapayapang mga tupa.  At, oo nga pala, hindi natin dapat malimutan ang maliit na
batang nagtatambol o little drummer boy.   Subalit, bakit mag-aabala pa sa tagpong ito sa sabsaban?
Si San Nicolas, o Santa Claus na kasama si Rudolf at ang ibang mga reindeer – ang mga ito ay may
gawain ng pagpapahayag sa kung ano ba ang Pasko.   Ipinapahayag nila ang espiritu ng Kapaskuhan.
 Ang makasalanang sanlibutan ay hindi nakikita ang kaluwalhatian ng Dios na nahayag sa sabsabang
ito.  Ano ang makikita sa Kanyang mukha ang Anak ng Dios?  Banal.  Subalit ating pinagmamasadan
ang batang Cristong sa araw na ito na may mata ng pananampalataya.   At ating nakikita Siya kung
Sino nga ba Siyang talaga.  Ang Anak ng Dios ay bumaba mula sa Kanyang kaluwalhatian sa kaitasaan
at dinalaw tayo na mga makasalanang mahihirap. 

At ginawa Niya ito upang Kanya tayong mapalaya mula sa ating kasalanan.  Tayo ay mga ligaw.  Tayo
ay mga ligaw at hinatulan sa ating mga kasalanan.  Ang tanging bagay na nararapat sa atin mula sa
Dios ay ang kahatulan at kamatayan.  Ang sumpa ng Dios ay nakahanda sa lahi ng sangkatauhan.
Subalit ang Dios, sa Kanyang dakilang awa at habag, isinugo ang Kanyang Anak upang tubusin ang
Kanyang mga pinili mula sa kasalanan at kamatayan.  Ang Dios, sa Kanyang dakilang pag-ibig para sa
atin, isinugo ang Kanyang Anak upang pagbayaran ang Kanyang katarungan at gawin tayong matuwid
sa Kanyang harapan.  Nakikita mo ba kung ano ang lahat ng ito, minamahal na tagapakinig?
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Ang lahat ng mga ito ay ang mga katangian o attributes ng Dios na magkakasamang gumagawa sa
Kanyang kaluwalhatian.  Ang lahat ng mga kabutihan, ang lahat ng mga kaganapang ito ng Dios, ay
mga makikita sa kapanganakan ni Cristo.  At ito ay para sa dahilang ito na ang kapanganakan ni Cristo,
ay sa katotohanan, ang pinaka-kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios.  Sa Kanya ang lahat ng mga
kabutihan ng Dios ay nahayag sa atin.  At sa dahilang iyan ating pinupuri ang Dios ngayon.  “Luwalhati
sa Dios sa kataastaasan!”  Ngayon ating nauunawaan kung bakit ang mga anghel ay nag-aawitan ng
pagpupuri sa Dios doon sa burol ng Betlehem.  Ang kaalamang ito ng kaluwalhatian ng Dios ang
nagdadala ng kapayapaan sa puso ng bawat tunay na mananampalataya.  Ang awit ng mga anghel ay
kaluwalhatian sa Dios.

Subalit mayroon din na huling bahagi ng awit ng mga anghel na kanilang sinabi, o inawit, “At sa lupa'y
kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”   Hindi kailanman, siyempre, ang dalawang bahagi ng
awit ay maihihiwalay.  Sa oras na sila ay maihiwalay, ang kamalian ay nasa pintuan na.  Hindi
kailanman magagawang ang tunay na kapayapaan ay maihihiwalay mula sa kaluwalhatian ng Dios na
nahayag kay Cristo.  Sa oras na ito ay maihiwalay, ibig sabihin ang klase ng kapayapaan na iniisip ay
isang huwad na kapayapaan.  At ito ang huwad na kapayapaan ng kawalang pananalig na hinahangad
ng sanlibutan upang bigyang-diin sa panahong ito ng taon.  Marami rin sa mga iglesia,  ay tinatanggap
ang ganitong kaisipan ng kapayapaan.  Marami sa mga iglesia sa ngayon ay nagpapahayag ng
kaluwalhatian sa Dios sapagkat kanilang hinahangad na si Cristo ay magdala ng kapayapaan sa
kasalukuyang sanlibutan.  Kapayapaan sa sanlibutan.   Isang karagdagang kamalian ang nakakabit sa
huwad na kapayapaang ito.  Ang Dios ay may mabuting kalooban sa bawat tao.  Ang Dios ay pagnanais
na nakahilig sa mga makasalanan ng sanlibutan at nagnanais din ng kapayapaan para sa mga
makasalanang sanlibutan.  Ang tanging dahilan kung bakit hindi natatagpuan ng makasalanan ang
kapayapaang ito na binibigay ng Dios sa kanila sapagkat ang tao ay ayaw makinig sa Dios at sa
Kanyang plano para sa sanlibutang ito, sabi nila.  Ang tao ay tumatayo sa daan ng kapayapaan na
ninanasa ng Dios para sa atin sa Kanyang mabuting kalooban para sa mga tao.

Ito ang huwad na mensahe ng pag-asa na ipinahayag ng maraming kristianong iglesia ngayon.
Kanilang inuunawa ang kapayapaan sa maka-laman na paraan – lamang upang wakasan ang paghihirap
ng sanlibutan, paghihirap sa pagitan ng mga bansa, paghihirap sa pagitan ng mga lahi, paghihirap sa
pagitan ng mga uri ng lipunan, at iba pa.   Ang kapayapaan ay ang solusyon sa mga suliranin ng
kasalukuyang sanlibutan – ang problema sa ekonomiya, ang mga problema sa karamdaman at sakit,
ang mga problema sa mga nagugutom na tao.   Ang kapayapaan ay nagbibigay ng salapi sa mga
mahihirap at walang tahanan, silang mga hindi kasing-ayos ng sa atin.

Huwag mo akong masamain.  Ang mananampalataya ay maaari, at dapat na, maawa at tulungan ang
mga hindi maayos na gaya niya.  Hindi natin itinatanggi ito.  Subalit ang tunay na kapayapaan, ay hindi
binubuo ng mga makamundong mga bagay.  Ang makasalanan  ay nagsasabi “kapayapaan,
kapayapaan” kung saan wala namang kapayapaan.  Walang kapayapaan sa mga makasalanan, sabi ng
Dios, sa pamamagitan ng bibig ni propeta Isaias.  Sinasabi ni Cristo,   “Hindi ako naparito upang
magdala ng kapayapaan, kundi tabak.”   Walang tunay na kapayapaang matatagpuan sa kasalanan.
 Hindi maaari.  Ang kasalanan ang sumira ng lahat ng tunay na kapayapaan.  Habang ito ay nasa
palagid, walang kapayapaan.   Ang kapayapaan ay darating lamang sa pamamagitan ng batang ito na
ipinanganak sa Betlehem – at hindi sa pamamagitan ng halimbawa ng batang ito, kundi dahil sa
kamatayan ng batang ito.

Ano ang dapat isipin sa panahong ito ng taon.  Nakakatakot!  Ito ang oras ng kagalakan.   Ating
pinag-uusapan ang tungkol sa kapanganakan ni Cristo.   Bakit mo sinusubukang pag-usapan ngayon
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ang tungkol sa kamatayan ni Cristo?   Wala naman tayong magagawa kundi ang tingnan lamang ang
paghihirap ni Cristo, kahit sa Kanyang kapanganakan.   Siya ay ipinanganak sa sanlibutang ito na
naghirap sa pagpapakumbaba na mula sa ganap na Isa, ang nag-iisang kaluwalhatian, ipinanganak sa
laman ng mga makasalanan.

Bukod pa dito, ang kamatayan ni Cristo ay hindi dahilan upang magdalamhati.  Ito ay ang kagalakan
na nagpapatuwa sa puso ng anak ng Dios.   Ipinanganak si Cristo sa sanlibutang ito bilang ating
Tagapagligtas.  Kanyang tinanaggap sa sarili ang ating kasalanan at Kanyang dinala itong palayo. 
Ating nakikita ang ating Tagapagligtas sa Betlehem.  At kasama ng kaligtasan na Kanyang dinadala,
nagdadala rin Siya ng kapayapaan.  Ang kapayapaan na nagmumula sa kaligtasan mula sa kasalanan
ay tunay na kagalakan ng panahon sapagkat ito lamang ang tunay na kapayapaan.  Pagkalaya mula
sa kasalanan at muling ipinanumbalik ng pabor ng Dios ang nagdadala ng kapayapaan sa isang pusong
nag-aalala na nabibigatan sa kasalanang ito.   Sa mundo, ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga
tao.

Ngayon ating nalalaman kung ano ang inawit ng mga anghel ng gabing iyon.  Ngayon ay ating
nalalaman ang kagalakan na mayroon sila.   At ating nalalaman ang mensahe na kanilang inawit.  Sa
Dios ang kaluwalhatian sa Kanyang ginawa.   At sa mga piniling tao ng Dios, pinili mula sa walang
hanggan bilang mga kasangkapan ng mabuting kaligayahan ng Dios, kapayapaan ay sumakanila. 
Kapayapaan sa iyo at sa akin, mga kasamang mananampalataya.  Ito ang ating maririnig sa awit ng
mga anghel.  Tayo ay kayamanan ng Dios.   Kanyang natagpuan ang Kanyang kaligayahan sa atin.
Minahal Niya tayo.   Kanyang nalalaman ang ating kasalanan at ating kahirapan.   Sa pagkatao ng ating
Panginoong Jesu Cristo ay ipinahayag ng Dios sa atin ang Kanyang kabutihan at Kanyang biyaya.   At
tayo ay naligtas.

Tayo ay umaawit kasama ang mga anghel.   Kaluwalhatian sa Dios.   Sa Kanya ang lahat ng papuri,
karangalan, kapangyarihan, at ang pamamahala magpakailan kailan man.   Ang Kanyang pangalan
nawa ay maluwalhati sa buong sanlibutan.   Ang Kanyang kalooban nawa at mabuting kaligayahan ay
malubos.  At sa mundo, kapayapaan sa mga tao ng Kanyang mabuting kaligayahan.   Ang kapayapaan
ay sumaiyo, mga banal ng Dios.   Hindi lamang maka-mundong kagalakan at kapayapaan.   Kundi ikaw
nawa ay makaranas sa inyong mga puso sa gitna ng mga pagsubok at mga kahirapan, sa gitna ng lahat
ng mga kirot at pagdurusa, lahat ng mga kabiguan, nawa ay iyong maranasan ang tunay na
kapayapaan ng Dios – isang kapayapaan na nagbibigay ng kagalakan kahit kapag may mga pagluha
sa iyong mukha.   Subalit gayon din kasama ang mga tagumpay sa lahat ng mga gawa ng iyong mga
kamay sa bagong taong ito, ang kapayapaan ay sumaiyo at ang kagalakan mula sa ating Dios ng tipan,
na Siyang nagpahayag ng Kanyang kalulwalhatian sa atin sa mukha ng ating Panginoong Jesu Cristo.

____________________________________

Tayo’y manalangin ng sama-sama.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Iyong Anak na Siyang Iyong isinugo sa
sanlibutang ito.  At kami po ay dumadalangin na Iyo pong ipahintulot na igawad sa amin ang
kapayapaan na nagmumula sa aming kaligtasan mula sa kasalanan.   Aming nalalaman na Siya ay
isinugo dahil sa Iyo po sa sanlibutang ito at ipinanganak ng isang birhen upang matamo ang
kaligtasang para sa amin.  Aming pong kinikilala, Ama, ang kaligtasang ito.  At ng may pagpapasalamat
aming inaawit ang Iyo pong papuri: Luwalhati sa Dios sa kataastaasan.  Aming po itong hiling
alang-alang kay Jesus, Amen.


