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LUCAS 2:13-14 
“ANG AWIT NG MGA ANGHEL” 
NI REV WILBUR G BRUINSMA   

 
Panimula 
 
Sa huli nating pagsasahimpapawid isinaalang-alang natin ang paglilihi kay Cristo kaugnay sa Mateo 1.  
Subalit si Lucas lamang ang tumatalakay sa mga detalye ng kapanganakan ni Cristo at kung ano ang 
nangyari nang araw na iyon.  Dahil diyan tayo ay tutungo sa Lucas ngayon upang isaalang-alang ang mga 
kaganapan sa kapanganakan ni Cristo at kung ano ang kahulugan nito para sa atin at sa ating kaligtasan.  
Gagawin natin iyan sa pamamagitan ng pagtungo sa papuri ng makalangit na hukbo ng mga anghel na 
nagpakita sa mga pastol sa mga burol ng Bethlehem.   Mababasa natin sa Lucas 2:13-14, “At biglang 
sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Dios at nagsasabi, Luwalhati sa 
Dios sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”  Pinagtalunan pa kung 
ang mga salitang ito na sinabi ng mga anghel sa mga talatang ito ay isang awit sa katunayan.  Sa kabila 
ng lahat, sinasaad nila na sinabi ng mga anghel ang mga salitang ito ng papuri.  Gayunman, kapag 
inaawit natin ang ating mga awiting Pamasko sa panahong ito ng taon palagi nating tinutukoy ang papuri 
ng mga anghel bilang pag-awit.  Inawit nila ang mga salitang ating isinasaalang-alang.  Iyan ba ay 
palamuti sa pangyayari gaya ng kayang gawin ng mga awiting Pamasko?   Ang sagot ay hindi, hindi ito 
isang palamuti sa pangyayaring ito.     
 
Sinasabi natin iyan sa ilang kadahilanan.  Una, ang mga anghel na ito ay nagpupuri sa Dios sa 
pamamagitan ng mga salitang kanilang sinabi.  At bagama’t totoo na maaari nating purihin ang Dios sa 
ating mga salita, nang hindi umaawit, ang katawagang “papuri” sa ating teksto ay nagsasabi ng “inaawit 
na papuri” - mga papuring ibinibigay sa pamamagitan ng awit.  Pangalawa, may maraming anghel – isang 
malaking hukbo ng mga anghel.  At sama-sama nilang pinuri ang Dios – hindi sa pamamagitan ng 
pagbigkas ng pangungusap sa isang kanta.  Sama-sama nilang inawit ang mga salita ng ating teksto.   
 
Sa gayon ang awit na ito ay isang pagpupuri sa Dios.  Hindi nito inaawit ang papuri ng mga tao.  Hindi rin 
nito inaawit ang papuri ni Jesus gaya ng marami sa mga himno ngayon.  Umawit ang mga anghel na ito 
ng papuri sa Dios – isa na ang layunin ay natupad kay Jesu Cristo.  Pinuri nila ang Dios ng tipan na sa 
Kanyang habag at biyaya ay isinugo si Jesus sa sanlibutang ito upang tuparin ang Kanyang soberanong 
kalooban kaugnay sa ating kaligtasan.  Ang papuri sa Dios sa panahong ito ang inaawit natin kasama ng 
mga anghel. 
 
I. Ang Kaluwalhatian ng Dios 
 
Itong buong kaganapan na nangyari sa mga burol ng Bethlehem ay kapahayagan ng kaluwalhatian ng 
Dios.  Ang kaluwalhatian ng Dios ay hindi kasama sa pagdiriwang ng Pasko ng karamihan ngayon.  
Nakikita nila ang sanggol ng Bethlehem ngunit nalilimutan nila ang Dios sa kabuuan.  Gayunman, dapat 
nating malaman at paniwalaan na ang mismong layunin ng Dios sa kapanganakan ng Kanyang Anak ay 
upang maluwalhati Siya.  Iyan dapat ang maging pasimula natin kapag isinasaalang-alang ang 
kapanganakan ni Jesu Cristo!   Ang mga anghel na biglang nagpakita sa mga burol ng Bethlehem ay 
nagsama-sama sa pag-awit sa dahilang iyan:  upang purihin ang Dios.  Makikita natin iyan sa talatang 13:  
Luwalhati sa Dios sa kataas-taasan, awit nila! Sinasabi niyan ang lahat tungkol sa dapat nating maging 
ugali habang ating inaalala ang paglilihi at kapanganakan ng ating Tagapagligtas.  Ang kasaysayan ng 
kapangakan ni Cristo ay sinabi, hindi upang maging malabo at maginhawa sa hindi pangkaraniwang 
kuwentong Pamasko na ikinukuwento.  Ito ay sinabi, sa halip, upang purihin ang Dios na ginawang 
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posible ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kapanganakan ng Kanyang Anak.  Iyan ba ang papuring 
matatagpuan sa iyong puso ngayon, mahal na mananampalataya? 
 
Alam mo, ang kaluwalhatian ng Dios ay isang bagay na kapansin-pansin! Ang Dios ay lubos na 
maluwalhati.  Piliin man natin na ibigay sa Dios ang papuri para sa Kanyang ikaluluwalhati o hindi ay 
hindi makababawas sa anumang paraan sa Kanyang kaluwalhatian.  Na itinatanggi ng mga tao ngayon na 
kilalanin ang Dios sa kapanganakan ni Cristo o maging ang pagtuya sa Dios sa pamamagitan ng pagtuya 
kay Cristo, hindi iyan nakakabawas sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang katotohanan ay, piliin man ng tao na 
bigyang-kaluwalhatian ang Dios o hindi ay walang kaibahan sa Dios! Hindi ito nakakabawas sa Kanyang 
kaluwalhatian.  At iyan ay dahil sa kung ano ang kaluwalhatian ng Dios.  Ito ang pagniningning ng buo 
Niyang kaganapan – lahat ng Kanyang mga katangian.  Ito ang pagniningning ng karingalan at 
kapangyarihan ng Dios, ng Kanyang kabanalan at kabutihan, ng Kanyang biyaya at kahabagan, ng 
Kanyang katotohanan at katuwiran.  Ang Dios ay lahat ng Kanyang mga katangian.  Sila ang bumubuo sa 
Kanya.  Ang Dios ay hindi kailanman maaaring makilala o tanawin nang hiwalay sa mga walang hanggang 
katangiang ito.  At kapag tumitingin tayo sa Dios, ang mga katangiang ito ay nagniningning ng lubusan 
kaya kung titingnan natin nang mukhaan ang Dios tayo ay matutupok! Siya ay nananahan sa liwanag ng 
kaluwalhatian kung saan walang sinuman ang makalalapit.  Lalo na ang isang makasalanan.  Ang makita 
ang kaluwalhatian ng Dios ay hindi lamang bubulag sa makasalanan kundi wawasak sa kanya.   
 
Ang kaluwalhatian na nagliwanag mula sa mukha ng anghel ang naghatid ng mensahe sa mga pastol na 
ito sa mga burol ng Bethlehem.  Mababasa natin sa talatang 9, “Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng 
Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y lubhang natakot.”  
Ang mga anghel na ito ay bumaba mula sa mismong presensya ng Dios, at sila ngayon ay sumasalamin sa 
maliit na paraan sa kaluwalhatian ng Dios.  At ito ay nagbigay-takot at yumanig sa mga pastol sa kanilang 
harapan.  “Huwag kayong matakot!” ang kinailangang sabihin ng anghel sa mga pastol.  Huwag kayong 
matakot! 
 
Sa kaparis ding kaluwalhatian ang mga anghel ay umaawit ngayon nang sila ay nagpakita sa harap nitong 
mga abang pastol.  “Luwalhati sa Dios sa kataas-taasan!” Ang Dios ay nasa pinakamataas sa lahat ng mga 
lugar.  Siya ay nakaupo sa trono sa kalangitan sa ibabaw ng lupa at ulap.  Doon sa Kanyang kakila-kilabot 
na karingalan Siya ay naghahari sa langit at lupa! Doon ay pinapatnubayan Niya lahat ng mga kaganapan 
sa sanlibutang ito, kabilang ang mismong sandali ng kapanganakan ni Cristo, at upang maisagawa ang 
Kanyang hangarin, ang Kanyang layunin sa lahat ng mga bagay! Ang Dios ay lubos na maluwalhati 
habang Siya ay nakaupo doon.  At kinikilala ng mga anghel ang kaluwalhatiang ito ng Dios:  Luwalhati sa 
Dios sa kataas-taasan!  Iyan din ang inaawit natin ngayon! Inaawit natin ito ng buong-lakas mula sa puso 
na umaapaw, tinutunaw, ng kaluwalhatian at karingalan ng ating Dios. 
 
Umaawit tayo ng papuri sa Dios, dinadakila natin Siya sa Kanyang kaluwalhatian, dahil ang 
kaluwalhatiang iyon ay inihayag sa iyo at sa akin sa kapanganakan ng Kanyang Anak.  Inihayag sa atin ng 
Dios ang hindi makita ng napakarami.  Binulag ng Dios ang kanilang mga mata dito.  Subalit ang Dios sa 
Kanyang mabuting kaluguran ay piniling ihayag sa iyo at sa akin ang inilihim Niya sa mga marurunong at 
matatalino ng sanlibutang ito.  Sila ay marurunong sa sarili nilang kapalaluan.  Hindi nila hinahanap ang 
Dios.  Hindi nila nakikita kay Jesus ang isang Tagapagligtas na isinugo upang gawin ang kalooban ng Dios.  
Iniuukol nila sa kabuuan ang ibang kahulugan sa Pasko, gaya ng makikita natin sa ilang sandali.  Subalit 
nakikita natin ang kaluwalhatian ng Dios na inihayag sa mismong kapanganakan at sa mismong mukha 
ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Paano?  Sa pinakamagandang paraan. 
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Isang mapagpakumbabang alipin ng Dios – isang birheng ipinanganak sa nagkasala gayunman ay 
maharlikang lipi ni David ay dinalaw ng Dios na iyon sa kataas-taasan.  Ipinaglihi niya sa kanyang 
sinapupunan ang banal na mismong Anak ng Dios na nagkatawang tao.  Ang pangalan ng birheng ito ay 
Maria, at siya, gaya ng natutuhan natin sa nakaraan nating pagsasahimpapawid, ay nakatakdang ikasal 
sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose.  Silang dalawa ay nasa daan mula Nazaret, na kanilang bayan 
patungo sa Bethlehem, isang maliit na nayon ilang milya lamang sa timog ng Jerusalem.  Si Augusto 
Cesar ay nagpalabas ng kautusan na ang buong daigdig ay magpatala at samakatuwid ang lahat ay dapat 
magpalista para dito.  Si Maria at Jose ay sa lahi ni David, na ipinanganak sa Bethlehem napakaraming 
taon na noon.  Ang Dios, na naninirahan sa pinakamataas at pumapatnubay sa lahat ng mga bagay ayon 
sa soberano Niyang kalooban, ay pinili ang sandaling ito sa buong kasaysayan upang tuparin ang lahat ng 
mga propesiya noon.  Ginawa ng Dios lahat ng ito upang maluwalhati ang Kanyang sarili sa buong lupa.  
 
Kaya ganoon nga, na si Jose at Maria ay pumunta sa Bethlehem at, nang makita na puno ito ng mga tao 
na naroon sa katulad ding dahilan, ay nakatagpo ng kanlungan sa isang kuwadra ng mga hayop.  Wala 
nang lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan, kung paanong walang anumang lugar sa puso ng 
nagkasalang tao para sa sanggol na Cristo.  Habang naroon sila sa kuwadra ng mga hayop – at alam na 
alam natin ang kuwento – dumating ang panganganak ni Maria, at sa pagtatapos ng araw ay nagsilang sa 
isang sanggol na lalaki.  Upang mabigyang-init ang bata, ibinalot Siya ni Jose sa lampin – mahabang 
telang lino – at pagkatapos upang maibsan ang kapaguran ni Maria, ay inihiga ang sanggol sa isang 
sabsaban upang magpahinga.  Sa ganitong paraan, ang Hari ng buong lupa ay ipinanganak sa labis na 
karukhaan.  Walang magandang puting kumot at malinis na silid.  Ang daigdig ay hindi umawit at 
sumayaw sa Kanyang kapanganakan, ang sangkatauhan ay hindi sumigaw ng hosanna at masisiglang 
koro.  Ang palasyo sa Jerusalem ay hindi nagagayakan ng matitingkad na palamuti at mga ilaw at pulang 
laso sa tapat ng berdeng halaman.  Nakikita natin si Jesus, ipinanganak sa karukhaan, upang tayo na 
mahihirap sa espiritual ay maging mayaman!  
 
Subalit doon sa sabsabang iyon nakikita natin ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios! Hindi ito 
nakita ng sanlibutan noon, ni ng masasama man ngayon.  Kaya nga ang kuwento ay pinalamutian ng 
hindi pangkaraniwang eksena ng maliit na sabsaban.  May mga pastol sa paligid ng munting sabsaban na 
may larawan ni Cristo doon.  May tatlong Pantas (na tila baga may nakakaalam kung may 3 nga), may 
mga tupang mukhang payapa, at, ah oo, huwag nating kalimutan ang isang maliit na batang lalaking 
nagtatambol.  Ngunit gayunman, bakit mag-aabala sa eksena ng sabsaban?  Si Santa Nicolas, o Santa 
Klaus, kasama si Rudolf at iba pang mga reindeer – ang mga ito ang nagtatrabahong mabuti sa 
paghahayag ng tungkol sa Pasko.  Ang sanlibutang di-sumasampalataya ay hindi nakikita ang 
kaluwalhatian ng Dios na nahayag sa sabsabang iyon.  Ang abang kapanganakan ng ating Tagapagligtas 
ay hindi nagpapaningning sa panahon! Kundi nakikita natin ang kaluwalhatian ng Dios na nahayag sa atin 
doon! Walang dudang nakikita natin at nauunawaang lubos ang kahihiyan na nakapalibot sa 
kapanganakan ng ating Tagapagligtas.  Hindi lamang Siya ipinanganak sa isang kuwadra ng mga hayop 
kundi, ang higit pa, ang kaluwalhatiang kay Cristo bilang Anak ng Dios ay nilambungan ng katawang 
pantao.  Si Cristo ay naging kamukha rin ng ibang sanggol na lalaki habang nakahiga Siya sa sabsabang 
iyon.  Sino ang makakakita sa Kanyang mukha ng mismong Anak ng Dios – banal?  Subalit tumitingin tayo 
sa batang Cristong iyon sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya! At nakikita natin Siya kung 
sino talaga Siya! Siya ay Dios na kasama natin – ating Emmanuel! 
 
Inihayag ng Dios ang Kanyang sarili sa ating laman.  Ang Anak ng Dios ay bumaba mula sa Kanyang 
kaluwalhatian sa kaitaasan at dinalaw tayong mga abang makasalanan.  At ginawa Niya ito upang 
mailigtas Niya tayo mula sa ating kasalanan! Tayo ay mga tao ng Dios na naligaw! Tayo ay naligaw at 
hinatulan sa ating kasalanan.  Ang tanging bagay na nararapat sa atin mula sa Dios ay kahatulan at 
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kamatayan.  Ang sumpa ng Dios ay nasa atin.  Subalit ang Dios sa dakila Niyang kahabagan at biyaya ay 
isinugo ang Kanyang Anak upang tubusin ikaw at ako mula sa kasalanan at kamatayan.  Ang Dios sa 
dakila Niyang pag-ibig sa atin ay isinugo ang Kanyang Anak upang bigyang-kasiyahan ang Kanyang 
katarungan at gawin tayong matuwid sa Kanyang harapan. 
 
Ngunit nakikita mo ba lahat ng ito, bayan ng Dios?  Lahat ng ito ay mga katangian ng Dios, na sama-
samang bumubuo ng Kanyang kaluwalhatian! Lahat ng mga katangiang ito, lahat ng mga 
kaperperktuhang ito ng Dios, ay malinaw sa kapanganakan ni Jesus! At sa dahilang ito ang kapanganakan 
ni Cristo sa katunayan ay ang mismong kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios! Sa Kanya ang lahat ng 
mga katangian ng Dios ay nahayag sa atin! At sa dahilang iyan pinupuri natin ngayon ang Dios.  Luwalhati 
sa Dios sa kataas-taasan! Ngayon mauunawaan na natin kung bakit umaawit ang mga anghel ng papuri 
sa Dios doon sa mga burol ng Bethlehem. 
 
II. Ang Kapayapaan ng Tao 
 
Ang kaalaman sa kaluwalhatian ng Dios ang nagdadala ng kapayapaan sa puso ng bawat tunay na 
mananampalataya.  Ang awit ng mga anghel ay kaluwalhatian sa Dios, ngunit naroon din sa huling 
bahagi ng awit ng mga anghel:  “At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”  Hindi 
kailanman, syempre, maaaring paghiwalayin ang dalawang bahagi ng awit na ito.  Sa sandaling gawin 
iyon, ang kamalian ay nasa bungad ng pintuan.  Hindi kailanman maihihiwalay ang tunay na kapayapaan 
mula sa kalulwahatian ng Dios na nahayag kay Cristo.  Sa sandaling sila ay paghiwalayin, ang uri ng 
kapayapaan na iniisip ng isang tao ay isang huwad na kapayapaan.  Ito ang huwad na kapayapaan ng 
kawalang-pananampalataya na nais bigyang-diin ng sanlibutan sa panahong ito ng taon.  Napakadalas 
binabanggit ang mismong talatang ito sa huwad na kaisipan ng sanlibutan sa kapayapaan! Luwalhati sa 
Dios dahil ninanasa Niya sa pamamagitan ni Cristo na maghatid ng kapayapaan sa lupa! Kapayapaan sa 
lupa! At dagdag dito ay ang kaisipan na ang Dios ay may mga taong kinalulugdan! Ito ang kaisipan ng 
sanlibutan, at ito rin ang ipinangangaral ng marami ngayon:  Ang Dios sa Kanyang pagkalugod sa mga tao 
ay nais na itatag natin ang kapayapaan sa lupa! At ang tanging dahilan kung hindi natin ito ginagawa ay 
dahil hindi natin nais makinig sa Dios at sa Kanyang plano para sa sanlibutang ito.  Ang tao ay 
humahadlang sa daan ng kapayapaan na ninanasa ng Dios para sa lahat sa sanlibutang ito sa Kanyang 
kaluguran sa mga tao! Ganyan nais bigyang-kahulugan ng karamihan ang awit na ito ng mga anghel – 
lalo na sa panahong ito ng taon. 
 
Ang pagkaunawa ng mga tao sa kapayapaan ay bilang wakas lamang sa alitan sa sanlibutan, alitan sa 
pagitan ng mga bansa, alitan sa pagitan ng mga lahi, alitan sa pagitan ng mga uri sa lipunan, at iba pa.  
Ang kapayapaan ay paglutas sa mga problema ng sanlibutang ito.  Ang kapayapaan ay pagbibigay ng 
pera sa mga api at mga walang tahanan – yaong mga wala ng kasing-buti ng mayroon tayo.  Sa gayon, 
ang lahat ay magiging masaya, ang kaluguran ng Dios ay maipapakita natin sa lahat mga tao, at ang 
sanlibutan ay magiging payapa.  Huwag kang magkamali sa sinasabi ko sa puntong ito! Ang anak ng Dios 
ay maaaring magkaroon ng awa at maaaring tumulong sa mga hindi gaanong kasing-sagana niya.  Hindi 
natin ito itinatanggi.  Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi binubuo ng mga bagay na makalupa.  Sa 
katunayan, sinasabi ng Dios sa pamamagitan ng bibig ni propeta Isaias, walang kapayapaan para sa 
masama.  Sinasabi ni Cristo:  hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan sa sanlibutan, kundi ng 
tabak! Walang tunay na kapayapaang matatagpuan sa kasalanan! Hindi maaari.  Ang kasalanan ang 
nagwasak sa tunay na kapayapaan.  Nang mahulog ang tao sa kasalanan kay Adan, sumunod na sa kanya 
ang pagkaligalig at kaguluhan, kapwa sa lipunan at sa kanyang puso.  Hanggang nariyan ang kasalanan, 
hindi magkakaroon ng kapayapaan. 
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Ang kapayapaan ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng sanggol na ipinanganak sa Bethlehem – 
at hindi sa pamamagitan ng halimbawa ng sanggol na iyon, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ng 
sanggol na iyon.  Isang bagay na dapat pag-isipan sa panahong ito ng taon! Ang lagim naman! Ang isipin 
ang pagdurusa ni Cristo at kamatayan?  Ngayon?  Ito ay panahon ng kagalakan! Huwag mong sirain ito 
sa pamamagitan ng pagsasalita sa kamatayan ni Cristo! Ah, hindi natin maiiwasang makita ang 
pagdurusa ni Cristo sa Kanyang kapanganakan.  Ipinanganak Siya sa sanlibutang ito na pinagdurusahan 
ang kahihiyan na kasama ng Nag-iisang Ganap, ang Nag-iisang lubos na maluwalhati, na ipinanganak sa 
laman ng mga makasalanan.  Bukod dito, ang kamatayan ni Cristo ay hindi dahilan ng pagluluksa.  Ito ang 
mismong kagalakan ng panahon! Si Cristo ay ipinanganak sa sanlibutang ito bilang ating Tagapagligtas! 
Dinala Niya ang ating kasalanan at inalis ito! Nakikita natin ang ating Tagapagligtas sa Bethlehem! At sa 
kaligtasang iyon dala Niya ang kapayapaan! Nagbibigay Siya ng kapahingahan sa makasalanan.  Ang 
kapayapaan at kapahingahan na nagmumula sa kaligtasan mula sa kasalanan ay ang tunay na kagalakan 
ng panahon dahil ito ang tanging tunay na kapayapaan.  Ang kalayaan mula sa kasalanan at 
pagpapanumbalik sa kagandahang-loob ng Dios ay nagdadala ng kapayapaan sa isang pagod na puso na 
nabibigatan sa kasalanan.  “Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya!” 
 
Ngayon, ang salin ng King James ay hindi nagbibigay ng eksaktong salin ng awit na ito ng mga anghel.  
Kapag sinabi ko iyan, gayunman, ito ay hindi nangangahulugan na ang mga salita ay kinakailangang mali 
mismo.  Ang Dios sa dakila Niyang pag-ibig at habag ay nagdala ng kapayapaan sa mundong ito kay 
Cristo – bagama’t hindi ito natatanggap ng malaking karamihan sa sangkatauhan.  Totoo na kay Cristo 
ang kaluguran ng Dios ay ipinakikita sa mga tao, bagama’t hindi sa bawat tao sa sanlibutang ito.  Kaya 
ang pagkakasalin ay hindi mali kapag inunawa ng maayos.  Pero hindi pa rin ito mahusay na salin.  Ito ay 
maaari at napakadaling nauunawaan na tila baga ninanasa ng Dios na pagkalooban ng kaligtasan ang 
bawat tao at hindi sa mga pinili Niyang pagkalooban ng kaligtasang iyon.  Dahil sa kamaliang ito ang 
isang mas maingat na salin ng awit na ito ng mga anghel ay kinakailangan.  Ang English Standard Version 
ay isinasalin ito sa ganitong paraan:  “Luwalhati sa Dios sa kataas-taasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga 
kinalulugdan niya.”  Dapat nating maunawaan iyan ng wasto sa panahong ito ng taon! Ang kapayapaan 
ng Dios sa lupa ay nakatuon sa mga taong kinaluluguran ng Dios.  Ito ay totoo dahil ang mga ito lamang 
ang tunay na nakakakita kay Cristo ng kaligtasan mula sa kasalanan.  Ang mga ito ang mga inaakay 
lamang ng Dios kay Cristo upang masumpungan sa Kanya lamang ang gayong kagalakan. 
 
Ngayon alam na natin ang inawit ng mga anghel nang gabing iyon! Ngayon alam na natin ang kagalakan 
na mayroon sila at alam na natin ang mensahe ng kanilang inawit.  Sa Dios ang kaluwalhatian para sa 
Kanyang ginawa.  At sa mga hinirang ng Dios, pinili mula sa walang hanggan bilang mga layon ng 
kaluguran ng Dios – kapayapaan sa kanila! Kapayapaan sa iyo at sa akin, kapwa mananampalataya! Iyan 
ang naririnig natin sa awit ng mga anghel.  Tayo ang mga yaman ng Dios, at natatagpuan Niya ang 
kaluguran sa atin! Iniibig Niya tayo.  Alam Niya ang ating kasalanan at ang ating matinding paghihirap.  
Sa Persona ng ating Panginoong Jesu Cristo inihahayag ng Dios sa atin ang Kanyang katangian at biyaya! 
At tayo ay naligtas!  Ang Dios ay gumawa ng kaligtasan na imposible para sa tao na naging posible sa 
pamamagitan ng kapanganakan ng Kanyang Anak sa sanlibutang ito.  Tayo ay nagagalak sa Dios.  
Umaawit tayo kasama ng mga anghel! Luwalhati nawa sa Dios! Sa Kanya ang lahat ng papuri, 
karangalan, kapangyarihan, at paghahari magpakailan kailanman!  Luwalhatiin nawa ang Kanyang 
pangalan sa buong lupa!  Ang Kanyang kalooban at kaluguran ay matupad nawa!  At “sa lupa, 
kapayapaan, sa mga kinalulugdan niya!” 
 
Sumainyo ang kapayapaan, mga banal ng Dios! Hindi lamang makalupang kagalakan at kapayapaan.  
Kundi maranasan n’yo nawa ang kapayapaan sa inyong puso – sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at mga 
kahirapan, sa gitna ng lahat ng mga sakit at kalumbayan, lahat ng mga kabiguan.   Gayundin naman sa 
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gitna ng lahat ng mga tagumpay, sa lahat ng mga gawa ng inyong mga kamay sa bagong taon na ito.  
Sumainyo ang kapayapaan at kagalakan mula sa banal nating Dios – na inihayag ang Kanyang 
kaluwalhatian sa atin sa mukha ng ating Panginoong Jesu Cristo! Alalahanin nawa natin iyan ngayon at 
sa buong taon. 


