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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:8

"Mapapalad Ang May Malinis Na Puso"

ni Rev. Carl Haak

Iyong matatandaan na ating sinusundan sa nagdaang mga linggo ang Mapapalad, ang mga pahayag ng
pagpapala na sinambit ng Panginoon sa Mateo 5 sa mga mamamayan ng Kanyang kaharian:  Mapapalad ang
dukha sa espiritu; mapapalad sila na nahahapis; mapapalad ang mapagpakumbaba; mapapalad silang
nagugutom at nauuhaw sa katuwiran; mapapalad ang mahabagin.  Darating tayo ngayon sa ikaanim:
“Mapapalad ang may malinis na puso:  sapagkat makikita nila ang Diyos.”

Sa ating pagtalakay sa ikaanim na Mapapalad, mahalaga na matandaan natin ang ilang mga bagay patungkol
sa Mapapalad, ang mga ito ay pahayag ng pagpapala mula sa mga labi ni Jesus.  Una sa lahat, ang walong
Mapapalad ay naglalarawan ng walong iba’t ibang mga tao.  Sila ay spiritual na mga katangian ng bawat isa,
sa pamamagitan ng biyaya, ay nakapasok sa kaharian ni Cristo.  Ang walong ito ay matatagpuan sa bawat
isang anak ng Dios.  Ang lahat ay gumagawa sa kaharian ng Hari, ito ay sa Panginoong Jesu Cristo, sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa puso ng bawat isa.  Iyan ang kahulugan nang maging isang
mamamayan sa kaharian ng langit.  At ganyan ang isang mamamayan na mula sa espiritual na pananaw.
Sila ay mga dukha sa espiritu; sila ay nahahapis; sila ay mapagpakumbaba; sila ay nagugutom at nauuhaw
para sa katuwiran; sila ay may dalisay na puso; sila ay pinag-uusig dahi alang-alang sa katuwiran.  Nakikita
mo ba ang iyon sarili dito, dahil sa biyaya ng Dios?

Ang pangalawang bagay na dapat natin tandaan, na ang mga ito ay panloob na espiritual na biyaya.  Sinasabi
ng Panginoon ang taliwas sa pagka-Fariseo, na nagbibigay-diin sa panlabas.  Sa kabaligtaran, sinasabi Niya
na ang mga anak sa Kanyang kaharian, una sa lahat ay may pagbabago sa loob nito.  Tinataglay nila, kahit
hindi man ganap, ang mga katangiang ito sa espiritu at sa puso.

Sa huli, ating nakita na may malapit na ugnayan sa pagitan ng mga Mapapalad.  Hindi kasi ito pinili ng
Panginoon nang hindi inaayos.  May pagkakasunod-sunod na kaisipan dito.  Ang una sa tatlo ay patungkol
sa ating pangangailangan.  Ginagawa tayo ng Dios na dukha sa espiritu, nahahapis, at ang maging
mapagpakumbaba.  Mapapalad silang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran:  dahil sila ay bubusugin.  Ating
matututunan dito ang mayamang probisyon ng Dios sa katuwiran ni Jesu Cristo.  Kaya nga, ang sumunod
sa tatlo naman ay resulta ng ating kasiyahan o pagkakaroon ng katuwiran.  Tayo ay nilikhang mahabagin
(t.7); tayo ay ginawang may malilinis na puso (t.8); at sa huli, mapapalad ang mga mapagpayapa (t.9).

Kaya sinasabi ng Panginoon na silang nagtamo ng kahabagan at silang mga nasiyahan sa katuwiran ni Cristo
ay may malilinis na puso.  At dagdag pa Niya ang pagpapalang ito:  “sapagkat makikita nila ang Diyos.”

Ano ba ang kahulugan ng may malinis na puso?  Ating simulan ang katanungang ito:  May malinis ban a
puso?  May makapagsasabi ba,  “Ako ay may malinis na puso”?  Oo.  Mayroon nito na nag-iisa, si Jesus na
ating Tagapagligtas, na nagsabi sa Mga Awit 40,  “Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking
puso, ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan.”  Pero, maliban pa kay Jesus, may malilinis pa baa
ng puso? 
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Ang salitang “malinis” ay may kahulugan na “walang polusyon, walang nakahalo.”  Nasasabi natin ang malinis
na hangin, malinis na tubig, dalisay na ginto.  Dalisay.  Kung ang Kasulatan ay maliwanag sa isang bagay,
at kung ang nararanasan ng anak ng Dios ay ang ganito:  na ang ating puso ay bulok at narurumihan sa
kasalanan.  Jeremiax 17:9  “Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay, at lubhang napakasama; sinong
makakaunawa nito?”  Genesis 6:5,  “Nakita ng PANGINOON na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat
haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama.”  Anong puso ang hindi narumihan
ng kasalanan?  Wala.  Wala sa sinumang nakikinig ngayon.  Walang wala.  

Anong puso ang kasing linis ng tubog na 100% dalisay?  Alam mo ba, kung ikaw ay tatayo at magsasabi,
“Ako ay may malinis na puso,” ang budhi mo at ang sanlibutan at ang mga tao sa paligid mo ay hahatulan
ka.  Wala kasing puso na malaya sa dumi ng kasamaan.  Kaya magpasimula tayong magsabi na nang sabihin
ng Panginoon,  “Mapalad ang may malilinis na puso,” hindi nito ibig sabihin na “dalisay na puso” at walang
kasalanan.  Katunayan, nais kong bigyang diin sa iyo na ang unang patunay ng malinis na puso na sinasabi
ni Jesus ay ang maging may kamalayan at may kabigatan sa karumihan na nasa ating puso.  Ang malinis na
puso ay ibinigay upang makita ang malawak na karumihan ng kasalanan na nasa loob natin.  Ating isinisigaw
(Mga Awit 51:10),  “Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos; at muli mong baguhin ang
matuwid na espiritu sa loob ko.”  Kaya dapat tayong lumapit, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu
Cristo.  Dalhin natin sa harap Niya, sa bawat araw, ang pusong narumihan, may sala, at pusong may
polusyon.  At tayo ay lalapit sa bukal ng kalinisan.  Lalapit tayo sa harap ni Cristo upang tiyakin na ang ating
mga kasalanan ay nalinis at nabigyan ng kalakasan upang labanan ang kasalanan at mamuhay na may
pagsunod.

Iyan baa ng iyong inilapit kay Cristo?  Iyan baa ng kahulugan na manampalataya ka sa Kanya – na
maranasan na ang iyong puso ay hinahatulan ka, na ikaw ay nailibing sa kasalanan kasama mo?  Kilala mo
ba si Cristo bilang natatanging maglilinis ng puso? 

Pero itatanong natin,  “Ano ang malinis na puso?”  Ating nakita nang napakaliwanag, na hindi ibig sabihin nito
ay kawalan sa puso ng kasalanan at nalalaman ng pusong malinis ang sarili niyang karumihan.  Pero ano
itong malinis na puso?

Palaging binibigyang diin ng Panginoon ang puso.  Palagi Siyang nagpapasimula sa puso.  Palagi Niyang
sinasabi ang patungkol sa puso.  Ang kaligtasan dahil sa biyaya ay usapin ng pagbabago ng puso, na Dios
lamang ang makagagawa.  Palaging handa ang mga Fariseo upang bawasan ang paraan ng pamumuhay at
katuwiran na gaya sa isang pag-uugali, at panlabas na larawan ng mga tao.  Ang relihiyon nila
(Pagka-Fariseo) ay pagmamalaki lamang na pag-aari natin ang lahat sa ating kalikasan.  Sasabihin sa kanila
ng Panginoon (Mateo 23),  “Mga mapagpaimbabaw, mga Eskriba at Fariseo… dahil nililinis ninyo ang labas
ng saro at ng pinggan, pero sa loob nito ay karumihan.  Kayo na mga bulag na Fariseo, nililinis ninyo muna
ang saro at pinggan, pero dapat din linisin ang nasa labas.” 

Sinasabi ng Panginoon,  “Hindi kayo dapat magpasimula sa inyo, hindi dapat nasa inyo ang pagbibigay-diin,
na nasa panlabas na anyo lang.  Pero dapat mong harapin kung ano ang nasa loob.  Ang maging malinis,
pero marumi sa labas ay walang kabuluhan sa Dios.  Kailangan mo ang kalinisan na nagmumula sa
mayamang puso, ang lugar kung saan hindi nakikita ng mata, lugar na Dios lang ang nakakakita.”

Ang puso ang sentro ng espiritu.  Ito ang sentro ng buong damdamin, pag-iisip, kalooban, at ating
pagnanasa.  Ating mababasa sa Mga Kawikaan 4:23 na nasa ating puso ang lahat ng usapin sa buhay.  Ang
puso nga ay bukal ng mga bagay na darating.  Mula sa puso lumalabas ang kasalanan, ang ating suliranin,
pananalita, kaisipan, pag-uugali.  Sasabihin ng tao, “Ayoko” dyan.  Sinasabi ng tao na mula sa paligid, ang
anumang lumalabas sa loob natin.  At nais din nating isipin iyan bilang mga Cristiano.  Gusto natin sabihin,
“Ganito talaga ako sa asawa ko dahil siya ay…”  Gusto nating sinasabi,  “Ganito ang ugali ko sila kasi ay…”
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Ganito tayo mag-isip gaya ng makasanlibutan.  Inaakala natin na magbabago tayo kung magbabago rin muna
ang ating kapaligiran.  Kung magbabago ang nasa paligid natin, magbabago rin tayo.  Sinasabi ng Dios,
“Hindi, ang kasalanan mo ay hindi galing sa labas mo!  Dapat mong malaman iyan.  Ito ay nanggagaling sa
loob mo.”  Nahulog kasi si Adan sa kasalanan, at simula noon ang puso ng tao ay nagging marumi. 

Sinasabi ngayon ng Panginoon, Mapapalad silang malilinis – hindi lang sa panlabas, kundi sa mismong sentro
ng kanilang pagkatao, sa pinagmumulan ng bawat gawain.  Maliwanag kung ano ang mga ito.  Ang dalisay
na puso?  Sila ang mga ipinanganak na muli dahil sa Espiritu Santo, binago mula sa halimbawa ni Cristo,
binigyan ng pananampalataya kay Cristo, hinugasan ng dugo ng Tagapagligtas, at araw-araw
pinapaging-banal ng Espiritu Santo.  Sila ang mga anak ng Dios, na naligtas dahil sa biyaya na ipinagkaloob,
at may bagong buhay ngayon kay Jesus.  “Kung bawat isa na na kay Cristo,” ating mababasa,  “siya ay isang
bagong nilalang.  Lumipas na ang dating mga bagay.  Masdan mo, ang lahat ay binago na.”  Ang bagong
pusong iyan ni Cristo ay nagliliwanag sa loob natin.  Nakalagay ito sa loob ng ating pagkatao.  At ang bagong
buhay na iyan ni Cristo ay ipinapakita sa atin ang ating kasalanan, kung paano tayo nadaya ng kalayawan,
kung paanong ang kalasanan ay nakapasok sa lahat nating ginagawa.  May patuloy na karanasan, na
nalalaman nating ang kasalanan, at ating ninanais na alisin ang kasalanan at ipahayag at lumakas sa
pagsunod.

Malinis na puso?  Sila ang mga dahil sa biyaya ng Dios, nakilala ang kanilang maruming pagka makasalanan
at pangangailangan ng paglilinis at kapatawaran at pagbabago sa loob nila.  Alam mo ba ito sa sarili mo?
Alam mo ang sarili mo – hindi ang sa iba?  Nalalaman mo ba, hindi lang ang masamang kasalanan at
kasalanan ng sanlibutan, pero nakikilala mo ba ang iyong sarili?  Kilala mo ba ang iyong sariling puso?
Nagnanasa ka ba na mapatawad, mapalaya, na gawin ang tama, na mamuhay sa pagmamahal sa Dios at sa
iyong kapwa, hindi na nagsasagawa pa ng galit at laman at kabaglikan at pagka-inggit?  Ninanais mo ba dahil
sa biyaya ng Dios ngayon, na gawin kung alin ang tama? 

Ang malinis na puso ay ang pagkilos ng Espiritu Santo sa pasimula ng buhay ni Jesu Cristo.  Dapat natig
maunawaan na ang sinasabi ng Panginoon ay patungkol sa banal na katapatan.  Ang malinis na puso ay
kabaligtaran ng pusong mandaraya at taksil.  Ito ay tapat at totoo.  Ito ay maka-Dios na kasimplehan.  Hindi
ito nangmamaliit.  Ang dalisay na puso ay nag-iiwan ng pang araw-araw na galit at malisya, pandaraya, at
pagiging impokrito, selos at inggit at masamang pag-iisip.

Hindi sapat na maging malinis sa pananalita at panlabas na gawain, kundi ( sa ating pagnanasa, hangarin,
interes) ay palaging lumalaban sa kasalanan.  Tayo ay maging tulad dapat ni Cristo upang higit nating
hangarin dahil sa biyaya ng Dios, ang mamuhay sa kaluwalhatian sa Dios.  Ito ang ating maging
pinakamataas na pagnanasa sa buhay.  Ang malinis na puso ay nangangahulugang nalalaman natin ang ating
pagiging impokrito at pagnanais na makalaya sa kaharian nito.  Ang malinis na puso ay pagdadala ng Mga
Awit 139:23 at 24 sa kanilan silid, sa kanilang pananalangin:  “Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang
aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko!  At tingnan mo kung may anumang lakad
ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.” 

Pagkatapos nanaisin natin ang kabanalan.  Sa kalikasan, iniisip natin ang kabanalan na “kill-joy” lang sa
buhay.  Napakahangal natin!  Pero ang malinis na puso ay pagnanais na mapuspos ng pag-ibig ng Dios.  Nais
nila na ang pader sa puso nila ay mahugasan ng pag-ibig ni Cristo.  Sila ay nagkakaroon ng kamalayan at
pighati sa karumihan ng kanilang kasalanan.  At ninanais nila na mamuhay sa pag-ibig ng Dios.

Iyan ba ang iyong karanasan?  Iyan ang karanasan na ibinigay sa anak ng Dios, upang maging malinis ang
puso.  Ikaw ba ay may malinis na puso?  Mapapalad ang may malilinis na puso; dahil makikita nila ang Dios.
Iyan ang pianakadakilang pagpapala na sinabi ni Jesus.  Wala ka nang makikitang higit pa riyan.  Ito ay
makalangit.  Ito ay maluwalhati at at pansarili.  Ang makita ang Dios!
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Nalalaman natin na iyan ay hindi sa pang pisikal, na panlupang mata, at hindi rin ang mata matapos ang
pagkabuhay na muli.  Sinabi ng Dios kay Moises:  Walang tao na makakakita sa Akin at mabubuhay pa.
Sinabi ni apostol Pablo kay Timoteo na ang Dios ay imortal, di-nakikita, at nag-iisang marunong na Dios.  Ang
pagkatao ng Dios ay hindi malulubos sa sangnilikha.  Siya ay maluwalhati at pinagpala kaysa sa kaya nating
unawain. 

Ang mamasdan ang kahanga-hangang biyaya ng Dios.  Ito ay nangngahulugan na ikaw ay makakasama Niya,
may malapit na ugnayan.  Mabubuhay ka na malapit sa Kanya. 

Makikita mo ba ang isang tao na may isang milya ang layo?  Hindi.  Hindi, kailangan mong makalapit, upang
makita ang mukha niya.  Ikaw ba ay namumuhay na malapit sa Dios para makita ang Kanyang mukha?  O
ikaw ay malayo sa pagitan mo at ng Dios?  Naiisip mo na ayaw mo sa Kanya na makita kung ano ang
ginagawa mo, o ang mapaalalahanan na ang mukha Niya ay nakatingin sa iyo.  Ang makita ang Dios ay ang
mabuhay na may labis na kasiyahan at paggalang na kasama ko ang Dios – na kilala ko Siya, na minamahal
ko Siya at ninanais ko na malugod Siya.

Pero nakita mo, ito  kalinisan ng puso kaya makikita mo ang Dios.  Anumang kasalanan ito – ang kasalanan
ay iba’t ibang mga bagay, ito ay nasa loob ng ating mga puso, mga gawa, pag-iisip, ito ay pages-selos at
galit, kawalan ng kasiyahan – anumang kasalanan ito, na nagpapalabo at nag-aalis ng paningin, ng ating
espiritual na paningin.  Hindi lang ito.  Ito ang bumubulag sa atin.  Isaias 59:2 “Ngunit pinaghiwalay ng
inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng
kanyang mukha sa inyo, anupa't siya'y hindi nakikinig.”  Ang hindi makilala ang mukha ng Dios, ay isang
kawalan.

Saan ka nabubuhay?  Ikaw ba ay nabubuhay para sa pag sang-ayon ng tao, para sa sarili mong kaparaanan,
para sa layaw ng laman, selos, inggit, pagmamahal sa sarili – ano ito?  Iyan ang gagawin ko.  Ito ang
mag-aalis sa akin sa paningin ng Dios.  Ang isang paningin ng Dios sa pagmamahal ay may mabuti kaysa sa
sampung libong mga araw sa mundo sa kasalanan.  Kung dinadala mo man ang kabigatang iyan ngayon,
kapag nakita mo Siya, masasabi mo:  “May katuturan ito!” 

Makikita ng may malinis na puso ang Dios.  Pero ang pangako rin ay makikita Siya sa walang hanggan.  Ating
makikita Siya ng mukhaan.  Sinasabi ng apostol,  “lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos
na nakikilala.”  O sa pananalita sa Mga Awit 17:15,  “Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa
katuwiran; kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.”

Mapalad ka kaluluwa ko!  Dahil sa biyaya ng Dios, binigyan ka ng malinis na puso, at sinasabi Niya sa iyo
habang nabibigatan sa pasan na natitirang kasalanan, sinasabi Niya,  “Tingnan mo Ako.  Lumapit ka.  Huwag
kang tumayo sa sulok.  Huwag kang tumungo.  Lumapit ka pa.  Tingnan mo ang krus.  Nakikita mo ba ang
Kanyang katawan at Kanyang dugo na nabuhos?  Iyan ang kahulugan na makita ang mukha ng kaawaan kay
Jesu Cristo.

__________________________________________

Manalangin tayo.  

Amang sumasalangit, aming pinupuri at niluluwalhati ang pangalan Mo dahil sa banal Mong Salita at dalangin
naming na Ikaw po ay sumapuso naming.  Sumaamin ka ngayon Panginoon.  Panginoon, upang kami ay
mamuhay na may malinis na puso, na kami ay maging tapat at totoo.  Dalanagin naming ito sa pamamagitan
ng pangalan ni Jesus, Amen.


