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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:7

"Mapapalad Ang Mga Mahabagin"

ni Rev. Carl Haak

Sa Mapapalad ng Mateo 5 ibinibigay ng Panginoong Jesus ang espiritual na tanda ng mga kabilang sa
Kanyang kaharian.  Maaari natin itong tawaging “balat.”  Kung paanong ang isang sanggol ay ipinanganak
na may tanda upang makilala siya habang buhay, gayundin sa espiritual yaong mga ipinanganak na muli sa
buhay na mula sa kaitaasan ay binigyan din ng tiyak na tanda na sila ay makikilala.  Si Jesus, sa Mateo 5,
nang sabihin Niya ang Mapapalad (“Mapapalad ang mga dukha sa espiritu…mapapalad ang mga
nahahapis…”) ay inilalarawan ang mga tanda, ang mga espiritual na tanda, ng mga mamamayan ng Kanyang
kaharian.  Napakaingat silang pinipili ng ating Panginoon.  Hindi ka dapat dumako sa Mateo 5 at isipin na
mayroong di-sinasadyang listahan dito na sama-samang inihagis.  Kundi sila ay magkakasunod, iyon ay, ang
bawat isa ay lumalabas mula sa isang nauna.  Ang unang apat na Mapapalad ay may kinalaman sa panloob
na damdaming nasa puso ng isang dinala sa kaharian ni Jesus.  Sila ay dukha sa espiritu:  alam nilang sila
ay wala, walang magagawa, at nararapat sa wala.  Sila ay nahahapis:  mayroon silang pagkalungkot sa
kanilang kasalanan.  Sila ay maamo:  taglay nila ang kapakumbabaan sa harap ng Dios.  Nagugutom sila at
nauuhaw sa katuwiran:  ninanasa nilang mabusog sa katuwiran – katuwiran upang patawarin sila sa kanilang
mga kasalanan, katuwiran upang gawin silang banal.  

Ang sumunod na apat na Mapapalad – Mapapalad ang mahabagin; mapapalad ang may malinis na puso;
mapapalad ang mapagpayapa; mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran – ay ang mga bunga ng unang
apat sa ating buhay.  Ito ang magiging tayo.  May napakalapit na kaugnayan, kung gayon, sa pagitan ng
ikaapat at ikalimang Mapapalad.  Sa ikaapat na Mapalad, sinabi ng Panginoon, “Mapapalad ang mga
nagugutom at nauuhaw; sapagkat sila ay bubusugin.”  Sinabi Niya doon na ang mga mamamayan ng
kaharian ay ganap na masisiyahan sa katuwiran na ibibigay sa kanila ng Dios.  Ang resulta noon ay
magtataglay sila ng habag at isasagawa nila ang habag sa isa’t isa.  Ang ikaapat na Mapalad ay
nagpapahayag ng malalim nating pananabik, na nagugutom tayo at nauuhaw sa isang ganap na katuwiran
na Dios lamang ang makapagbibigay.  At ngayon, yamang naibigay na iyon sa atin, sa ikalimang Mapalad ang
Panginoon ay nagsasalita ng bunga:  yamang napuspos ng Kanyang biyaya tayo ay magiging mahabagin.

Anong pagsubok sa katunayan ng ating Cristianong kapahayagan.  Anong pagsubok ng ating katayuan bilang
mga anak ng Dios.  Ikaw ba ay isa na nakatanggap ng katuwiran – ng katuwiran ni Jesu Cristo?  Ikaw ba ay
mahabagin?  Mayroon ba sa loob mo ng habag sa mga kaaba-aba?  Iyan ang unang pagsubok kung tayo ay
tunay.  Kung ang kapahayagan natin kay Jesu Cristo ay tunay na kapahayagan, at kung ang ating pagtitiwala
sa Kanya sa katuwiran ay totoo, kung gayon tayo ay gagawing mahabagin.

Marahil ay hindi mo gusto ang personal na pagsisiyasat, pagsusuri, at panunubok.  Para sa iyo ay lubhang
nakakabahala.  Ayaw mo noon.  Nais mong iwan na lang iyon.  Ngunit, ang Kasulatan ay patuloy na
nagsisiyasat ng ating puso.  Bagaman ang pagsisiyasat na ito ay maaaring makasakit, ito ay kinakailangan.
Mabuti para sa iyo at mabuti para sa akin na madala nang harapan sa kung ano tayo.  Napakabuting gawin
tayong mababa.  At napakabuti ring makita na Siya ay gumagawa sa atin.  Mababasa natin sa I Juan 3, “Dito
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natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan, at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa
harapan niya.”  Alam natin iyon kapag ipinagkaloob sa atin na maging mahabagin.

 “Mapapalad,” sabi ni Jesus, “ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan.”  Ang habag ng Dios ay
walang bayad.  Hindi mo ito kikitain.  Ito ay ibinigay nang walang bayad at dapat din nating ibigay ang habag
ng walang bayad sa iba.  Ang Panginoon dito ay hindi nagsasalita tungkol sa dahilan o basehan ng
pagtanggap ng Dios sa atin, kundi Siya ay nagsasalita ng bunga o ng resulta ng pagiging tinanggap ng Dios.
Silang nagpipilit na itinuturo ng Biblia ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa ay aapela sa talatang
ito bilang suporta sa kanilang ipinagmamalaking kamalian.  Sabi nila, “Mapapalad ang mahabagin, sapagkat
sila'y kahahabagan.  Makakamit nila ang mga bagay mula sa Dios dahil sa kanilang habag.  Mamanahin nila
ang lupa.”  May sasabihin pa ako tungkol diyan sandali, ngunit sa ngayon nais kong makita mong kasama
ko na hindi inilalarawan ni Jesus ang dahilan o basehan kung saan ang pag-asa ng ating kaligtasan ay
nakasalig, kundi tinutukoy Niya ang bunga o ang resulta ng kaligtasan sa mga malayang nakatanggap ng
habag ng Dios.  Hindi tayo nagpapakita ng habag upang matamo ang habag mula sa Dios.  Tatalunin niyon
ang ebanghelyo ng biyaya ng Dios.  Kundi ang katotohanan ay silang nakatanggap ng habag ay ginawa
ngayong mahabagin sa isa’t isa.  Ang habag ng Dios ay walang bayad.  Roma 9:15, “Ako'y maaawa sa aking
kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan.”  Hindi mo natamo ang habag ng Dios!  Ito ay
malayang ibinigay ng Panginoon, mula sa Kanyang sariling walang hanggang kalooban, sa pamamagitan ni
Jesu Cristo.  Ikaw ba ay mahabagin?

Ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa talinghaga ng aliping walang habag, nang sa talinghagang iyon sa
Mateo 18 ang aliping pinatawad ng Panginoon sa malaking pagkakautang na hindi niya mabayaran, ay nakita
ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya ng kaunti at sinunggaban siya at sinakal at sinabing, “Bayaran
mo ang utang mo.”  At sinabi ng Panginoon sa aliping iyon:  “Ikaw na masamang alipin!  Hindi ba dapat kang
nahabag sa iyong kapwa alipin, kung paanong nahabag ako sa iyo?”  Ito ang ibig sabihin ni Jesus.  Ang
ebanghelyo ay naglalagay ng diin sa kung ano tayo.  Dapat muna tayong maging Cristiano bago tayo kumilos
bilang Cristiano.  Ang Cristianismo ay hindi isang kilos.  Hindi ito, una sa lahat, na gagawin mo ito o iyan.
Kundi ito ay isang bagay na ginawa ka, sa pamamagitan ng biyaya, ng Banal na Espiritu.  Ang Mapapalad ay
sinasabi ito sa atin:  Ang pananampalatayang Cristiano ay hindi isang bagay na panlabas, hindi ito isang
pangibabaw, kundi ito ay isang pagbabago na ginagawa ng Dios sa panloob na tao.  Ngayon lahat ng mga
kilos at mga pag-iisip ay lumalabas mula doon sa panloob na pagbabago.  Tayo ay pinagpakitaan ng Dios ng
habag, at kapag tayo ay pinagpakitaan ng Dios ng habag kay Jesus, samakatuwid tayo ay ginawang
mahabagin.  

Subalit ano ba ang pagiging mahabagin?  Ang kaisipan dito ay hindi tayo mahinahon lamang, na hindi tayo
nagdadala ng sama ng loob, at pinalalampas natin ang mga bagay.  Ang Panginoon ay hindi tumutukoy sa
kalinisang-budhi ng tao o katangian ng tao.  Kaya ang habag ay kapag may masamang ginawa laban sa akin
nagpapatuloy lamang tayo at pinipili nating kalimutan ang tungkol dito.  Ngunit ang habag, ang habag na
tinutukoy ni Jesus, ay ang banal na kahabagan ng kaluluwa kung saan tayo ay napupukaw sa awa sa isang
nasa pagdurusa.  Ang habag ay ang pag-ibig ng Dios sa atin na nagdurusa.  Ang habag ay ang awa ng Dios
sa atin sa ating pagdurusa upang gawan tayo ng dakilang kabutihan.  At ang dakilang kabutihang iyon ay ang
ibigay si Jesus upang maging buo nating kaligtasan.

Ang habag ng Dios – tayo ay napakadalas na itinuturo ng Biblia sa habag ng Dios, sapagkat ito ay
kamangha-manghang bagay.  Halimbawa, kapag ang apostol Pablo ay magsisimula ng kanyang mga sulat,
sasabihin niya sa iba’t ibang iglesia, “Biyaya, kahabagan, at kapayapaan ang sumainyo.”  Ang biyaya ng Dios
ay ang kagandahang-loob ng Dios – iyon ay, ang Kanyang di-marapat na kagandahang-loob sa mga sala ng
makasalanan.  Ang habag ay parehong-pareho.  Lamang ito ay tumitingin sa atin sa pagdurusa ng ating
kasalanan.  Ito ay tumitingin sa atin na gaya nang tayo ay hikahos at walang pag-asa sa daan ng ating
kasalanan.  Sa ating kasalanan tayo ay napahamak, tayo ay kahiya-hiya, kaya walang mata ang magkakaroon
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ng awa sa atin.  Ang habag ng Dios, na ipinagdiriwang ng Biblia, ay ang kahabagan, ang pagkilos sa puso
ng Dios, tungo sa Kanyang mga hinirang habang nakikita Niya sila sa kanilang matinding pagdurusa at Siya
ay napukaw upang gawan sila ng mabuti.  Ang habag ay ang banal na awa ng Dios sa atin sa ating kasalanan
at ang pagbibigay kay Jesu Cristo upang hugasan ang mga kasalanang iyon.

Kaya, kapag nahabag sa atin ang Dios, pinagkakalooban Niya rin tayong maging mahabagin.  Taglay natin,
kung gayon, ang pagkaawa sa isa’t isa habang nakikita natin ang bawat isa sa ating pagdurusa sa kasalanan
at ninanasa nating tulungan ang isa’t isa.  Nakita mo, ang habag ay hindi walang pakiramdam, malupit,
matigas, malamig na bagay.  Naranasan ng anak ng Dios ang kahabagan ng Dios, at pagkatapos, bilang
resulta, ang kanyang puso ay nagmamahal at naaawa sa iba.  Sinasabi ito ng Kasulatan.  Sinasabi
ni apostol Pablo, sa Filipos 2:1-4, “Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong
anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang
pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip.”  Pareho rin
ang sinasabi ni apostol Juan sa I Juan 3:16ss., “Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang
kanyang buhay alang-alang sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga
kapatid.  Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na
nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos
sa kanya?  Ginagawa ng Dios ang kanyang anak na mahabagin.  Iyon ay, ang anak ng Dios, yamang
nalalaman ang sarili niyang pasanin ng kasalanan at yamang naranasan ang awa at ang pag-ibig ng Dios,
ngayon ay puno din ng awa sa iba.  Kung paanong nakita tayo ng Dios sa pagdurusa ng ating kasalanan at
naawa, ay gayundin naman ninanasa natin ngayon na ipakita ang habag na iyon sa bawat isa.   

Mapapalad ang mga mahabagin, sabi ng Panginoon, sapagkat sila'y kahahabagan.  Tinitingnan ito ng
Panginoon bilang isang gawain.  Kapag ang ating malamig, walang pakiramdam na puso ay nabago, sila ay
napupukaw.  Pinapakilos ng puso ang kamay at ang dila upang tumulong sa isa’t isa.  Maraming halimbawa
sa Biblia.  Nariyan ang halimbawa ng mabuting Samaritano.  Ang Levita at ang pari ay iniwang mag-isa ang
lalaking pinagnakawan at sugatan at iniwang halos patay.  Dumaan sila sa kabilang dako.  Ngunit ang
Samaritano ay nahabag sa pagdurusa ng lalaki.  Ito ay napakahalagang bagay ngayon sa atin, bilang mga
anak ng Dios, upang unawain.  Ngayon tayo ay nabubuhay sa isang kultura kung saan ang mga tao ay
tinutuya araw-araw at hinihiya at ginagawang basahan. At marami ang nagsasabing, “Bakit ako gagawa ng
kabutihan sa kanya?”  Iyan ay kadalasang lumalabas sa pag-aasawa.  Ang mismong kalikasan na taglay natin
ay ang kalikasang marahas at malupit.  Ipinapakita nito ang kanyang sarili sa makamandag na mga salita at
mga gawa ng paghihinganti at matatalas na dila.  Subalit ang anak ng Dios ay ginawang mahabagin.

Kapag ikaw ay mahabagin, kung gayon ikaw ay nakikitungo sa isang mahinahon at mabuting paraan sa
nangangailangan.  Ito’y nangangahulugan na malugod nating pinapatawad ang mga nagkasala sa atin.
Gumagawa tayo ng mabuti sa kanila na sa panlabas ay nangangailangan ng tulong.  Ang habag ng Dios  ay
tumutunaw sa ating malamig at nagyeyelong puso.  Tumatagos ito sa tipak ng bato sa ating puso.  Iyan ay
nangangahulugan na dapat tayong lumapit sa Kasulatan araw-araw.  Dapat nating makita ang habag ng Dios
sa atin.  Dapat nating makita kung gaano nahabag ang Dios sa atin.  At pagkatapos dapat tayong magsisi
sa ating kawalang-kahabagan.  Dapat tayong maging mas higit na mahabagin.

Ang mahabagin, kung gayon, ay ang mga nanghahawakan kay Jesu Cristo sa biyaya, na nagpapahayag na
walang nararapat sa kanila, na sa katunayan ay nararapat sa kanila ang walang hanggang kaparusahan sa
lawa ng impierno.  Subalit ang Dios ay nahabag sa kanila.  Nakita sila ng Dios sa kanilang pagdurusa.  At
ngayon, mula sa karanasang iyon, sila man ay sumasalamin sa habag ng Dios sa isa’t isa.

Mapapalad ang mga mahabagin, sabi ni Jesus, sapagkat sila'y kahahabagan.  Wala nang Mapalad dito sa
walong Mapapalad na lubos na di-nauunawaan at mali ang pagkakagamit gaya ng isang ito.  Maraming
nagsasabi na ito’y nangangahulugan na kung ako ay mahabagin, ang Dios ay magiging mahabagin sa akin.
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Ginagawa natin, kung gayon, itong pagpapala na may kondisyon.  Kaya nagsisimula nating isipin na ang mga
gawa ng kahabagan ay nagiging bagay kung bakit tayo ay naligtas.  Ngunit hindi itinuturo ng Panginoon na
nakakamit natin ang habag sa pamamagitan ng ating kahabagan.  Oo, tiyak na may kaugnayan dito.  May
kaugnayan sa pagitan ng ating mga gawa ng kahabagan kaya si Cristo ay gumagawa sa atin at sa pagkaranas
ng kahabagan.   Iyon ay totoong-totoo.  Kapag tayo ay lumalakad lamang sa Cristianong paraan, kapat tayo
lamang ay tapat at totoo, kapag sa biyaya ng Dios lamang, ang ating mga puso ay mainit at bukas-palad sa
isa’t isa, sa gayong paraan lamang natin mararanasan ang kahabagan ng Dios sa atin.  Iyan ay tiyak na totoo.
Ngunit ang ating kaugnayan ay hindi kailanman matatamo sa ating mga gawa ang habag ng Dios sa atin.
Tunay na mararanasan lamang natin ang habag ng Dios sa paraan ng pagsisisi at tunay na banal na
paglakad.  Ngunit muli, hindi matatamo ang kaligtasan sa pagsisisi at banal na paglakad.  

Gusto mo ba talagang isipin na gayon?  Nais mo bang gawin sa iyo ng Dios gaya ng ginawa mo?  Talaga bang
gusto mo iyon?  Kung gayon, kung nais mong gawin sa iyo ng Dios gaya ng ginawa mo, ay huwag mong
isipin na makakamit mo ang habag ng Dios.  Nais mo bang hatulan ng Dios sa basehan ng iyong mga kilos,
sa basehan ng iyong puso?  Kung gayon, sinasabi ng Biblia, ni isa sa atin ay hindi makikita ang langit.  Sa
Awit 143 sinasabi ng mang-aawit, “Panginoon, huwag kang pumasok na kasama ng iyong lingkod sa
kahatulan; sapagkat walang taong nabubuhay na matuwid sa iyong harapan.”  Ang kaligtasan ang
nagpapatingin sa atin sa krus na siyang nagtatamo ng ating kaligtasan.  Kung ang habag ng Dios ay natatamo
o ikinondisyon natin, kung gayon ay dapat nating burahin ang buong ebanghelyo ng biyaya sa Biblia.  Kung
gayon ay hindi natin dapat sabihin, Efeso 2:8, “Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng
pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios,” kundi sasabihin natin,
“Sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas at sa pamamagitan din ng sarili nating pagpapakita ng biyaya at habag,
sapagkat iyan ay ating gawa.”  Hindi.  Hindi natin ito dapat gawing may kondisyon. 

Kundi ito ang ibig nitong sabihin.  Nararanasan natin ang habag ng Dios sa paraan ng pamumuhay sa
kahabagan.  Nakita mo, may panloob na pakinabang.  Tinutukoy ng Panginoon ang isang pagpapala,
pagpapalang nararanasan natin sa ating puso, pagpapalang dumarating sa atin sa paraan ng pagiging
mahabagin.  Tayo ay kahahabagan.  Mababasa natin sa Kawikaan 11:17, “Ang taong mabait ay gumagawa
ng mabuti sa kanyang sarili, ngunit ang taong malupit ay nananakit sa kanyang sarili.”  Ah, ang kaabahan,
ang kaaba-abang buhay, ng pagkikimkim ng sama ng loob, ng pagiging malupit, ng pagiging marahas.
Kahabagan, pagpapakita ng habag kung paanong nagpakita ang Dios sa akin ng habag, ay naghahatid ng
hininga sa aking kaluluwa.  

Tayo ay nakakatanggap ng habag mula sa mga kamay ng ating kapwa-banal.  Iyan din ang kahulugan dito.
Kapag itinuturing at nabubuhay ka kasama ng kapwa mo banal, maging ang kapwa-banal na iyon ay iyong
asawa, iyong ama o ina, iyong anak, iyong kabataan, sinuman ang kapwa-banal na iyon, kapag ikaw ay
namumuhay kasama ang kapwa-banal na iyon, ay gayon ka rin ituturing.  Sabi ng Panginoon sa Mateo 7:12,
“Kaya, anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila.”  Walang
bayad mong natanggap, walang bayad mong ibigay.  Ikalat mo ang habag na ipinakita sa iyo ng Dios.
Maghasik nang sagana sa kahabagan.  Huwag maghasik ng bahagya.  Pagkainggit, pagseselos, kagaspangan,
kapaitan, at malupit na paghatol ay nagdadala lahat ng kanilang bunga sa ating buhay; ginagawa nilang
napakakipot ng buhay, limitado.  Inilalagay ka nila sa isang kahon.  Subalit ang kahabagan ay nagbubukas
ng mga pintuan, nagtatatag ng mga bigkis at relasyon, naglalagay sa atin sa puso ng bawat isa upang
mabuhay at mamatay para sa isa’t isa.

Mararanasan mo ang katiyakan ng habag mula sa Dios sa paraan ng pagiging mahabagin.  Awit 18:25, “Sa
tapat ay ipinakita mo ang iyong sarili bilang tapat; sa mga walang dungis ay ipinakita mo ang sarili bilang
walang dungis.”  Nagpapakita tayo ng habag?  Tayo, na makasalanan?  Tayo ngayon ay pinagkalooban ng
pakiramdam ng banal na habag sa isa’t isa?  Iyan ay tiyak na hindi sa ating sarili, di ba?  Iyon ay walang
bayad na kaloob ng Dios.  Iyan ay banal na gawa ng biyaya ng Dios sa ating puso.  Ang Dios ay naging
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mahabagin sa akin.  Sa liwanag ng habag ng Dios sa akin, hindi ba magiging iba ang tingin ko sa iba?  Hindi
magkakaroon ng katiyakan ng habag ng Dios sa ibang paraan.  Awit 66, “Kung iningatan ko ang kasamaan
sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig.”  Iyan ay isa sa pagsasatula ng isa sa mga talata ng Awit
66.  Nais mo bang magkaroon ng harang sa iyong mga panalangin?  Nais mo bang magkaroon ng harang
sa iyong espiritual na buhay?   Nais mo bang mangulubot at magkaroon ng matigas, malamig na puso?  Kung
gayon ay mabuhay nang walang habag sa iba.  Kunin mo sa kanila ang bigat ng laman.  Ngunit ang biyaya
ng Dios sa anak ng Dios ay nagkakaloob sa kanya na malaman ang kahanga-hangang habag kay Cristo.  At,
nabubuhay mula sa habag na iyon, natatanggap din natin ang katiyakan na natanggap natin ang kahabagan.
 

Ikaw ba ay mahabagin?  Hindi ko tinatanong ang tungkol sa iyong buhay, kung nagawa mo ba ito o iyan.
Hindi ko tinatanong kung ikaw ay may pangkalahatang interes sa kaharian ng Dios.  Hindi ko tinatanong kung
ikaw ay may pangkalahatang kaalaman sa Cristianismo.  Tinatanong kita:  Ikaw ba ay mahabagin?  Alam mo
ba ang awa ng Dios para sa isang kaaba-abang makasalanan – sa sarili mo?  At nararamdaman mo rin ba
sa iyong puso ang kahabagan sa mga kaaba-aba at nagdurusa, sa mga makasalanan saan mo man sila
matagpuan – sa iglesia, sa pag-aasawa, sa pamilya – lalo na yaong makasalanan na nagkasala sa iyo?  Iyon
ang pagsubok.  Ikaw ba ay mahabagin?

Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. 

___________________________________________ 

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong banal na Salita, at dalangin namin na ito ay maitatak sa araw na
ito sa aming mga puso.  Pagkalooban Mo kami, O Panginoon, na tumayo sa harap ng krus at malaman ang
kahanga-hangang habag, at pagkatapos ay ipakita ang habag na iyon sa lahat ng aming ginagawa.
Palambutin Mo ang aming puso, O Panginoon, ng Iyong banal na Salita at luwalhatiin Ka sa aming buhay.
Dumadalangin kami sa pangalan ng Iyong Anak na si Jesu Cristo, Amen.


