
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 2:6

“Habang Sila ay Naroroon”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Narinig ko na naman ngayon ang paparating na panahon ng kasiyahan.  Katunayan, tila ito ay tinig
na higit pa na parang walang nakakabatid kung ano ba ito.  Ito ang “diwa ng kapanahunan,” sabi
nila.  Ang taong ito ay nakatuklas ng tunay na kahulugan ng mga pagdiriwang. 

Pero anong panahon ito ng pagdiriwang o kahulugan ng mga pagdiriwang?  Kapag naupo tayo at
magbibigay ng isang tapat na pagsusuri kung ano nga ba ang kahulugan nito, mauuwi ito sa pantao
at materyalismo lamang.  Isang tao na nagbigay ng regalo sa iba, at iyan ang diwa ng
kapanahunan.  Ang gawa ng pagtulong, kabutihan, pag-ibig sa kapwa tao – iyan ang tunay na
kahulugan ng Pasko.  Ang ilaw sa Christmas tree ay nagdudulot ng liwanag, pagbibigayan ng
regalo, mas mahal ang halaga, mas mabuti, pamilya, mga kaibigan – ito ang tunay na diwa ng
pagdiriwang.

Ang ilan sa mga ito ay hindi naman mali, siyempre.  Ang kawang-gawa o kabutihan ay
mahahalagang kabutihang Cristiano na dapat nating ipakita.  Ang pagsasama ng pamilya, mga
kaibigan, ay hindi masama.  Kahit pa ang pagbibigayan ng regalo sa bawat isa ay hindi masama. 
Subalit, dahil sa ibang kadahilanan, ang iglesiang Cristiano ngayon ay tila inaakala na ang mga ito
ay may kinalaman sa kapanganakan kay Cristo.  Nariyan ang di-kilala at masasamang naihalo sa
pagitan ng kabanalan at kamunduhan.  Pero dahil ito ang palaging binibigyang diin ng mga
di-mananampalataya sa sanlibutan, at binibigyang-diin din sa ilang iglesia, ang mananampalataya
man ay maaaring madala ng ganitong kaisipan.

Taliwas dito, ang iglesia ay gumagamit lang ng isa o dalawang oras para sa isang araw ng
pagsamba, at iyan ay upang alalahanin ang kapanganakan ni Jesu Cristo.  Ang mga banal ng Dios
ay nagsasama-sama sa kagalakan sa kaligtasan na ginawa ng dios para sa iyo at sa akin sa
pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng ating Tagapagligtas.  Kanilang isinasantabi ang panahon
upang alalahanin na sa mundo na nilamon ng dilim ng kasalanan, sa biyaya ng Dios sa atin Kanyang
pinalaya tayo sa pamamagitan ng paghahatid sa atin ng Bugtong Niyang Anak sa sanlibutan.  

May ilang mga simbahan na tumatanggi na magsama-sama sa pagsamba para alalahanin ang araw
ng kapanganakan mismo ni Cristo dahil sa pagiging sekular ng pagdiriwang.  At iyan man ay
mabuti.  Pero ang pangyayari sa pagkakatawang-tao ni Cristo ay espesyal.  Sa pamamagitan ng
paraan ng kapanganakan ng ating Tagapagligtas, ang Dios ay naging tao at nakasama natin. 
Ipinaglihi si Cristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni briheng Maria, Siya na Dios
na totoo at taong totoo.  Ito ang Tagapamagitan na nag-iisa na kayang palayain ang Kanyang
bayan mula sa kanilang kasalanan.  Ang pagkakatawang-tao ni Cristo ay isang himala – ang hiwaga
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ng lahat ng mga hiwaga!  At iyan ang araw na inaalala natin ngayon.  Ating isaalang-alang ang
Lucas 2:6, “Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak.”

I. Sino ang Naroroon

Ang Lucas 2 ay nag-iiwan ng iba’t ibang katanungan.  Ibig kong sabihin, kulang ang sinasabing
“samantalang sila’y naroroon.”  Sino ang naroroon?  Nasaan ang naroroon na iyon?  Bakit
naroroon?  Anong nangyari?  Lahat ng mga katanungan na hindi natin alam ang sasagot kung hindi
ito ang katotohanan na mag-iisang magiging maliwanag lamang.  Ang konteksto na matatagpuan
ang magpapaliwanag sa atin.  At doon natin malalaman ang kuwento sa kapanganakan ni Cristo na
siguro ay may kasagutan sa ating pagbabasa sa Lucas 2. 

Ang unang tanong ay may kaugnayan sa talatang ito:  “Sino ang naroroon?”  Ang sagot ay nasa
dulo ng ating mga dila:  sina Jose at Maria ang naroroon.  Ating mababasa sa mga talatang 4 at 5, 
“Umahon din si Jose mula sa Galilea mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lunsod ni
David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang
magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit nang manganak.” 
Naglakbay si Jose kasama ang kanyang pakakasalang asawa na si Maria patungo sa Betlehem. 
Pero may ilang mahahalagang katotohanan na dapat nating malaman patungkol kay Jose at Maria. 
Silang dalawa ay nasa bahay at sila ay lahi ni David.  Sinasabi ng iba na si Maria lamang ang buhat
sa lahi ni David, na lahi ng mga hari.  Siya ay ipinanganak sa lahi nila Solomon, Rehoboam, at iba
pang lahi.  Dito, sinasabi rin na si Maria ang huling tao na nasa mararangal na lahi, wala nang iba
pang nabubuhay na maaaring magdala ng salinlahi ni David.  Sa madaling salita, ang lahi ni David
ay nauwi sa ganito:  isa, nag-iisa, isang bihreng babae, kung hindi siya manganganak, ang
kaligtasan ay hindi magiging posible!  

Hindi natin alam kung gaano ito katotoo.  Ang ganito ay walang matibay na saligan sa Kasulatan. 
At kahit ang mga mananampalataya, na gaya ko, na si Maria ay nasa lahi ng maharlika, ang higit pa
rito ay paglagpas na sa sinasabi ng Biblia.

Gayunman, huwag dapat nating kalimutan si Jose sa lahat ng ito.  Siya rin ay buhat sa lahi ni David. 
Kahit ito pa ay mula kay Solomon o kay Natan na mga anak ni David ay walang kaibahan.  Ating
sinasabi ito dahil ang lahi ni David ay makikita sa liwanag nito.  Hindi na mahalaga kung si Maria ba
ay nasa lahing mararangal ni David o hindi.  Kapag nakasal na siya kay Jose, siya ay maisasama na
rito.

Sinasabi natin ito dahil sa patotoo na ibinigay sa talatang 4 ng kabanatang ito.  Naglakbay sina Jose
at Maria sa Betlehem hindi dahil si Maria ay nasa lahi ni David, kundi dahil si Jose ang lahi nito.  Sa
Lucas 2:4 ating makikita na si Jose ay nagtungo sa Betlehem upang magbayad ng buwis dahil siya
ay nasa lahi ni David.  Si Maria ay kasama niya.  Nakita mo ba, sina Jose at Maria ay kasal na sa
tagpong ito.  Sa talatang 5 sinasabi na si Jose ay katipan si Maria.  Pero mababasa natin sa Mateo 1
na nang matuklasan ni Jose si Maria na nagdadalang-tao, handa agad siyang ilayo ito sa kasalanan. 
At sa oras na iyon, isang anghel ang napakita sa kanya at sinabi na nagdadalang-tao si Maria sa
himalang paraan at dapat niya itong pakasalan.  Ating mababasa sa Mateo 1:24-25,  “Nang
bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng
Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa.   Ngunit hindi niya ito nakilala
hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus.”  Walang dahilan
para maniwalang hindi pinakasalan ni Jose si Maria hanggang sa ito ay manganak.  Ang nag-iisang
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dahilan na nabanggit sa talatang 5 ng Lucas 2 na si Maria ay pakakasalang asawa, ay upang
bigyang diin na si Jose ay kasal na ngayon sa dalagang ito na kanyang katipan.  Kaya, si Maria at
Jose ay kapwa lahi ni David at mag –asawang lalaki at babae, na naglakbay patungo sa Betlehem.

Ngayon, iyan ay isa pang bukas-na-katanungan sa ating teksto ngayon.  Mababasa natin, “Habang
sila ay naroroon.”  Pero ang tanong ay saan?  Muli, alam natin ang sagot sa katanungang iyan:  si
Jose at Maria ay naglakbay sa Betlehem.  Kung bakit man sila naglakbay sa Betlehem ay sasagutin
natin mamaya, pero ang totoo silang dalawa ay naglakbay  sa bayan ng Betlehem.  Sina Jose at
Maria, kahit kapwa lahi ni David, ay hindi nanirahan sa Betlehem o kahit man sa Jerusalem, na nasa
lima o anim na milya ang layo sa hilagang Betlehem.  Nakita mo ba, ang lupain ng Palestino,
matapos ang Israel ay nagbalik mula sa pagkakaalipin, ay nahati.  Ang mga nagbalik mula sa
pagiging bihag ay nagbalik na sa Jerusalem, at sa palibot nito, na minsang mula sa mana ni Juda. 
Ang lugar na ito ng Palestino ay nakilala bilang Judea.  Dito naninirahan ang karamihan sa maiinam
sa espiritual, dahil nandito kasi ang templo.  Kaya ang Betlehem ay bahagi ng lugar rin na ito.

Sa hilaga ng Judea matatagpuan ang lupain ng mga Samaritano o ang Samaria.  Dito naninirahan
ang mga pagano sa simula pa.  Ang mga taong ito ay nanirahan sa Palestino nang mabihag ang
sampung tribo ng Israel.  Tinirhan ito ng mga tao mula sa iba’t ibang pinagmulan kaya ito ay
kanilang sinasaka.  Kanilang tinututulan ang mga Judyo na nagbuhat sa pagbabalik sa Jerusalem. 
Tinangka nila na tahakin ang mga pader sa gusali ng Jerusalem at gusali sa templo.  Kaya
nalalapastangan ng mga Judyo ang mga Samaritano.  Pero sa hilaga ng Samaria, na lugar pa rin ng
Palestino, ay kilalang ikatlong rehiyon sa pangalang Galilea.  Ang rehiyong ito ay tinitirhan
karamnihan ng mga Judyo, pero ang mga iyon ay mahihirap at mababa ang pinag aralan.  Sinasabi
rin na ang mga Judyo sa lugar na ito ay hindi naman talaga purong lahi ng Judyo.  Sila ay may
halong ibang lahi.  Hindi man lahat sa kanila, pero karamihan sa kanila ay nagsipag-asawa ng hindi
Judyo, o mula sa ibang bayan.  Dahil dito, ang Judyo mula sa Judea ay may mababang tingin sa
mga Judyo na nasa  Galilea.  Sinasabi nila, “Walang kabutihang makikita sa Galilea.”  Nang masdan
nila sa Cristo, ginagawa nila ito, dahil dito Siya ipinanganak ng mahihirap na mga magulang sa
Nazaret, isang maliit at hindi importanteng bayan sa Galilea.

Kaya naman, ang Nazaret ay nasa Galilea, sa hilagang rehiyon, ang Betlehem naman ay sa Judea,
ang timog na rehiyon.  Dito mababasa ang pangalang Jose at Maria na nasa Betlehem na nangyari
sa kabanatang ito.  Alam natin ang Betlehem na nasa bayan ni David.  Dito kasi ipinanganak si
David.  Nang magtungo dito si Samuel upang pahiran ang anak ni Jesse, nilakbay niya ang bayan
ng Betlehem, kung saan dito nagpapastol si David.  Ito ang bayang lahi ni David, kaya naman, dito
rin ang kapwa bayan nila Jose at Maria.  Dahil sa dalawang taong ito na nanirahan sa Nazaret, kahit
sila pa ay nanirahan ngayon sa rehiyon ng Galilea, ang  bayang lahi ng Betlehem ang noong tahana
nila.

Naglakbay ngayon sina Jose at Maria mula Nazaret hanggang Betlehem.  Masasabi natin na ito ay
isang mahabang paglalakbay dahil ayaw maglakbay ng mga Judyo sa dadaan sa Samaria.  

II.  Bakit Sila Naroroon

Pero bakit sila naglakbay sa Betlehem?  May kamag-anak ba dito sina Jose at Maria?  Wala siguro. 
Walang lugar para sa kanila para manatili nang maglakbay sa lugar na ito.  Bakit sila ngayon
naglakbay sa Betlehem – lalo na nalaman mula sa teksto na si Maria ay buntis at magsisilang ng
kanyang Anak.  Ang kasagutan ay matatagpuan sa unang mga talata ng Lucas 2.  Makikita na ang
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dakilang hari ng Roma na si Augutus ay nag-utos sa buong kaharian niya.  Kailangan niya ang buwi
sa kanyang kaharian.  Kaya ang utos na ito ay ipinatupad sa buong kaharian para magbayad ng
buwis.  Sa Palestino, ang bawat isa ay inuutusan na magpa-rehistro sa Betlehem, upang malikom ni
Augustus ang buwis.  Naglakbay sina Jose at Maria sa Betlehem dahil si Jose ay buhat sa lahi ni
David.

Maraming naglakbay marahil na kasama siya dahil malapit na siyang manganak ng isang sanggol
para mag-isa pa.  Bakit hindi na lang siya tumira sa kanyang mga kamag-anak sa Nazaret?  Huwag
nating kalimutan kung Sino ang ipinagdadala ni Maria!  Siya ang magiging ina ng Mesias!  Pero
nagbuntis siya sa panahong siya at si Jose ay ikakasal na.  Kakaunti lang sa Nazaret ang maniniwala
na ang Anak niya ay lehitimong anak.  Hindi pwedeng iwanan ni Jose si Maria.  At sa mga panahong
iyon, hindi nila alam ang nalalaman natin ngayon na ang kanilang anak ay ipapanganak.  Alam ni
Maria at Jose na ang kanilang anak ay malapit nang isilang, pero ito ay sa panlabas lamang na
pananaw nila.

Kaya narito sina Jose at Maria na nag-iisa sa isang maliit na bayan ni David na ang tawag ay
Betlehem.  Marami silang paglalakbay na ginawa.  Kinabukasan, o siguro sa mga araw din na iyon,
magpapatala si Jose para sa pagbubuwis.  Pagkatapos, babalik siya muli sa tahanan.  Pero may
problema.  Hindi sila makahanap ng lugar na matitirhan nang sandali.  Walang bakanteng lugar
dahil ang Betlehem ay maliit lamang na bayan – hindi talaga kakayanin ang lahat ng mga tao na
naroroon sa mga oras na iyon.  Mga tao na nagtungo para magpatala para sa buwis ay
nagpasimulang dumami, at hindi na ito halos magkasya sa lugar na iyon.  May maliit na panuluyan
sa bayan, pero ito man ay puno na rin.  Ang nag-iisang lugar na lang na natagpuan nila ay isang
maliit na kulungan ng mga baka – siguro isang maliit na silungan o kuweba na dito nakatira ang
mga hayop.  At dito sa lugar na ito ipapanganganak ni Maria si Jesus.  Pagpasok nila sa Betlehem,
nagpasimulang humilab ang tiyan ni Maria.  Tinulungan ni Jose ang asawa sa pagsilang ng kanilang
anak.  Ginawa nila ang dapat at kailangan para ilabas si Jesus sa sanlibutan.  Ibinalot nila Siya ng
tela at inihiga Siya upang mahiga para bigyan ng gatas.  Iyan ang dahilan kaya si Jose at Maria ay
nagtungo sa Betlehem.

Iyan ay mga panlupang pananaw lamang ng kanilang pagdating.  Tingnan naman natin ang higit pa
sa nangyari dito.  Unawain natin ang banal na dahilan sa mga ito.  Nangyari ang mga ito upang
maisakatuparan ang banal na kalooban ng Dios patungkol sa kaligtasan.  Mula sa walang pasimula,
nasa plano ng dios ang lahat ng mga bagay na mangyayari ayon sa tamang panahon.  Sa Kanyang
banal na panukala, nakita ng Dios at itinakda ang bawat detalye, ang paglikha, ang pagkahulog sa
kasalanan, ang buong kasaysayan ng Lumang Tipan.  Sa gayong panukala Niya, alam ng Dios mula
sa walang pasimula ang mangyayari sa Betlehem na hindi ayon lang sa aksidente.  Ating mababasa
sa teksto na habang sila ay naroroon, “dumating ang panahon ng kanyang panganganak.”  Ang
kahulugan nito ay panganganak.  Ayon sa batas-ng-kalikasan, aabutin ng halos siyam na buwan,
pero umaabot ito minsan ng mas matagal pa, pero kung gusto rin ng Dios, pwede itong mangyari
ng sandali lamang.  Ang Dios kasi ang may kontrol.  Ito ang mismong panahon na kalooban ng Dios
mula pa sa walang pasimula na ipapanganak ang Kanyang Anak sa sanlibutan.  Ito rin ang mismong
sandali ayon sa probidensya ng Dios para magdalang-tao si Maria at ipanganak si Jesu Cristo, na
ating Tagapagligtas.  Ipapanganak dapat si Cristo sa Betlehem!  Ito ay tanda na Siya ang magiging
tagapagmana ng trono ni David.  Kaya inihula ito sa Mikas 5:2,  “Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata,
na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na
magiging pinuno sa Israel; na ang pinagmulan ay mula nang una, mula nang walang hanggan.” 
Nilayon ng Dios na ipanganak ang Kanyang Anak sa Betlehem mula pa sa walang pasimula, at
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ngayon ang tamang panahon na nakita ng Dios na ipanganak ang Kanyang Anak sa tamang araw at
lugar.

Pero may marami pang katanungan, bakit nangyari ang lahat ng ito ayon sa utos at probidensya
Niya?  Nangyari ito ayon sa biyaya ng Dios!  Sa pasimula ng panahon, matapos mahulog ang tao sa
kasalanan, nangako ang Dios ng isang Tagapagligtas.  Sa pamamagitan ng lumang panahong iyon
ipinangako ng Dios ang Mesias na iyan.  Ipinangako Niya ito dahil ito lang ang paraan para iligtas
Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.  Kaya hindi lamang ito nagkataon para
sa Dios.  Ipapanganak si Cristo at mamamatay sa krus, at ililigtas ni Cristo ang bayan ng Dios sa
kanilang kasalanan.  At nangyari ang lahat ng mga ito dahil sa biyaya ng Dios sa kanilang mga
kasalanan.  Hindi pababayaan ng Dios ang Kanyang hinirang na maparusahan sa kanilang mga
kasalanan.  Niloob Niya ang ating kaligtasan na na kay Cristo.  Isinugo si Cristo sa sanlibutan dahil
sa Dios, ang biyaya ng Dios sa iyo at sa akin na Kanyang minamahal.  Ipinanganak si Cristo sa
mismong araw ng kasaysayan upang palayain tayo mula sa kasalanan.

At iyan ay nangyari at naisakatuparang katotohanan.  Naligtas tayo!  Ang kaligtasan ay naging
posible sa pamamagitan ng kapanganakan ng banal na Anak ng Dios sa ating laman!  Pinalitan Niya
tayo sa harap ng katarungan ng Dios bilang isang Tao, at nagawa Niya pasanin ang ating
kaparusahan sa makapangyarihang Dios.  Lahat ay nangyari sa kapanganakan ni Cristo.

Iyan ang dahilan kaya tayo nagagalak ngayon.  Iyan ang dahilan kaya nating inaalala ang
kapanganakan ni Cristo.  Magalak tayo ngayon – ipinanganak si Cristo na Siyang Tagapagligtas.

Ganito ang nangyari sa Betlehem.  Isinilang ni Maria ang Kanyang Anak, ang ating Tagapagligtas. 
Hindi nakapagtataka kung bakit umawit ang mga anghel sa araw na iyon!  Tinanggap natin ang
dakilang kagalakan!  Tiniyak ang ating kaligtasan.  Nasa atin na ito!  Natapos na.  Naisakatuparan
na.  Napakadakilang biyaya ng Dios ito sa akin at sa iyo, na Kanyang bayan!


