
Page 1 of  4

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:3

"Mapapalad Ang Dukha Sa Espiritu"

ni Rev. Carl Haak

Ating sisimulan ngayon ang mga mensahe na naglalarawan sa tunay na Cristiano at pagpapala na mapabilang
sa kanila.  Ang serye ng ating mga mensahe ay hango sa Mateo 5:1-9.  Ang mga talatang ito ay madalas
tinatawag na “Beatitudes.”   Ito ay binubuo ng magagandang pangangaral ng Panginoon, na nakatala sa mga
pangungusap ng Panginoon nang Kanyang sinabi ang basbas sa mga bata sa Kanyang kaharian.  Sinabi niya,
“Mapapalad ang dukha sa espiritu… ang mga nahahapis… ang mapagpakumbaba… atbp.”  Pinasimulan niya
ang Kanyang pangangaral sa kaharian na inilarawan sa mga kaanib sa Kanyang kaharian at ang pagpapala
na para sa kanila – isang pagpapala na natatangi, isang pagpapala na para lamang sa kanila bilang Kanyang
kaharian.

Ang Mapapalad.

Ibinigay ang Mapapalad na ito habang ang Panginoon ay nasa Galilea sa unang taon at kalahati ng Kanyang
ministeryo.  Dinaranas Niya sa panahon na iyon ang pagiging sikat sa marami.  Nagtipon ang mga tao para
pakinggan at makita Siya, ayon iyan sa unang talata ng kabanatang 5, na nakapalibot sa paligid Niya ang
maraming tao.  Kaya ginawa Niya ang di-pangkaraniwan na paraan ng pagtuturo.  Siya ay umakyat sa burol.
Naupo Siya sa burol, at binuksan ang Kanyang bibig at nagpasimulang turuan sila.  Ang Anak ng Dios, na
sinasabi ng mang-aawit sa Mga Awit 45, na nabuhos ang biyaya sa Kanyang mga labi – ang Anak ng Dios
ay magtuturo ngayon sa maraming mga tao patungkol sa kaharian ng Kanyang Ama, ang kaharian ng Dios,
ang kaharian ng langit.  At ayon sa nasabi Niya, magpapasimula Siya sa pangangaral ng Mapapalad, kasama
ang paglalarawan sa mga kaanib ng Kanyang kaharian at pagpapala na darating sa kanila.   

Ating tandaan (o ilagay sa ating isipan) ang ilang mga bagay patungkol sa Mapapalad sa kabuuan.  Una sa
lahat, ito ay paglalarawan sa bawat Cristiano.  Ang tinutukoy ng Panginoon ay hindi lang ang mga “matataas
sa lipunan,” sa mga kilalang banal, kundi ang bawat anak ng Dios, na gagawin Niya para isagawa sa kanila.
Ang bawat anak ng Dios, ikaw at ako, ay magpapakita ng mga katangiang ito.  Ito ay hindi ang mga
tinataglay ng mga Cristiano sa kanilang sarili at ang iba ay wala, kundi, ang bawat isa sa Kanyang kaharian
ay nagtataglay ng mga kaloob na ito.  Sila ang mga dukha sa espiritu; sila ang nahahapis; sila ang
mapagpakumbaba; sila ang mga nagugutom at nauuhaw; sila ay mahabagin, dalisay ang puso, atbp.

Tandaan natin ang patungkol sa mga bagay na ito sa Mapapalad, na ang mga ito ay kaloob na biyaya.  Hindi
nagsasalita ang Panginoon patungkol sa likas-na-pagkatao, o katangian.  Ang sinasabi Niya ay isang espiritual
na pagpapala.  Nagsasalita Siya ng espiritual na pagpapala.  Siya ay nagsasalita ng gawa ng Espiritu Santo,
ng pag-aalis sa trono ng kasalanan, at tayo ay maging kalarawan Niya. 

Una sa lahat, ating isasaalang alang ngayon ang unang Mapapalad:  “"Mapapalad ang mga dukha sa espiritu,”
sabi ni Jesus, “sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”
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Ang unang katanungan ay ito:  Ano ang ibig sabihin ng dukha sa espiritu?  Ang sinasabi ng ating Panginoon
dito ay patungkol sa kung paanong ang bawat tunay na anak ng Dios ay binigyan, dahil sa biyaya ng Dios,
na matanaw ang sarili habang nakatayo sa harap ng Dios.  Tinutukoy Niya ang panloob na kaalaman ng sarili
sa harap ng Dios.    Habang nakatayo ako sa harap ng Dios, binigyan ako ng kakayahan na malaman na ako
ay walang kabuluhan, iyan ay nabaligtaran sa aking kalikasan.  Dahil sa ating kalikasan, ayon sa Biblia, tayo
ay mayayabang.  Ang pagtataas sa sarili ay nasa bawat anak ni Adan.  Ito ay naipahayag sa paraang
pagmamalaki, makasarili, pagnanais na hangaan at papurihan ng mundo.  Ang buong prinsipyo na ating
isinasapamuhay ayon sa ating makasalanang laman ay nahahayag sa ating mga sarili; tayo ay nananahan
sa sarili; malaki ang tiwala sa sarili.  At sa ilalim nito, ang kayabangan, pagtanggi na kilalanin at lumuhod sa
harap ng Dios.

Ang maging dukha sa espiritu ay ang maging alikabok lang sa harap ng Dios.  Ito ay ang pagkaalam na
kawalang magagawa sa harap ng Dios.  Ito ang unang gawa ng biyaya sa ating mga kaluluwa.  Hangga’t
hindi mo nalalaman na ikaw ay walang kabuluhan, walang magagawa sa iyo ang Dios.  Tayo ay dukha, nalugi,
walang maibibigay, walang pag-aari sa harap ng buhay na Dios.  Walang nararapat sa atin.  Walang wala.

Unawain natin.  Ang pagiging dukha sa espiritu, ay bagay na ginawa sa iyo, hindi mo ito gawa.  Ginagawa
ng ating mga sarili na gayahin ang biyaya ng pagiging dukha sa espiritu, para magmukha tayong dukha sa
espiritu.  Natatandaan ko pa sa aking ministeryo, na ako ay sinalubong sa paliparan ng isang lalaki mula sa
simbahan na matapos ang maikling pagpapakilala, nagsabi na siya ay walang anuman sa iglesia.  Hindi siya
kasama sa mga higante doon.  Siya ay ipinadala lang para buhatin ang bag ng isang pastor.  Siya ay
napaka-mapagpakumbabang tao, dukhang kaluluwa.  Pambihira ang kanyang pagiging mababa.  Sa unang
pagkakataon pa lang, nais na niyang patunayan kung gaano siya kababa.  Sa katunayan, sa palagay ko nga
magagalit siya sa akin kung hindi ako maniniwala na siya ay ganoon nga.  Pero ito ay isang huwad na
kaasalan.  Ito ay isang pagtatanggol niya sa sarili.  Hindi ganyan ang tinutukoy na tao ng Panginoon.  Ang
pagiging dukha sa espiritu ay hindi makikilala sa pagpapaimbabaw.  Ang dukha sa espiritu ay hindi makikilala
sa tinig na nagsasabi,  “hindi ako magaling.”  Ang gawing mapagpakumbaba ang ating mga sarili, o kamuhian
ang sarili, sa katunayan ay isang kayabangan din – pagmamataas laban sa Dios.  Ito ay nakaugat sa sarili.

Ang pagiging dukha sa espiritu ay hindi ganito.  Ito ay bagay na ikaw, hindi yung pinipilit mo sa sarili mo lang.
Ito ay biyaya ng Dios na ipinapakilala sa ating mga sarili.  Ibinigay ito sa atin para makita natin ang lubos na
kasalanan at kawalan ng anumang halaga.  Ito ang ginagawa ng Dios para makita natin ang ating pagiging
mga makasalanan.  Sa madaling salita:  ito ay biyaya ng pagpapakumbaba.  Ito ay tamang kaunawaan sa
sarili sa harapan ng buhay na Dios.

Pakinggan mo kung paano ito ilarawan sa atin sa Isaias 57:15:  “Sapagkat ganito ang sabi ng Mataas at
Matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay Banal: "Ako'y naninirahan sa mataas at banal
na dako, at gayundin sa may pagsisisi at mapagpakumbabang-loob, upang buhayin ang loob ng
mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi.”  Makakatahan ba ang Dios sa
pagmamataas?  Tanging sa kanila na ginawang mapagpakumbaba makikila Siya – wala nang iba pa.

Ang dukha sa espiritu ay nagpakita ng kanyang pagmamataas – isang pagmamataas na naghahayag sa sarili
ng katiyakan, pagtataas sa sarili, pagmamapuri, kayabangan, kasiyahan sa pagbagsak ng iba, kataasan.  Ang
pagiging dukha sa espiritu ay ang makita ng ganito ang sarili.

At ngayon, sa katayuan sa harap ng Dios, ito ay ang kaalaman na ako ay walang anuman, wala akong
kakayahan, wala akong magagawa.  Ito ay pagbubuhos pangangatwiran sa sarili.

Alam mo ba iyan?  Alam mo ba ito sa iyong karanasan?  Ano ba talaga ang nadarama mo sa iyong sarili
patungkol sa Dios at sa presensya ng Dios?  Ano ang mga bagay na iniisip mo patungkol sa sarili habang
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nakatayo ka sa harap ng Dios?  Inaangkin mo ba ang papuri?  Sa palagay mo ba dapat makita ng Dios na
kahit paano ikaw ay kakaiba, ikaw ay namumukod-tangi sa iba, na ikaw ay mas magaling?

Dapat nating makita na sa unang Mapapalad ng Panginoon ito ay patungkol sa pagturo ng Kanyang daliri sa
unang gawa ng biyaya ng Dios at sa mamamayan ng kaharian.  Ang mga ito ay ibinigay para makita ang
ating mga sarili bilang maruming mga makasalanan, na mababa sa harap ng Dios.  Dapat Niya munang
sabihin ito.  Ito ang pinakaunang Mapapalad dahil kung hindi natin ito alam, hindi tayo mahahapis sa
pangalawang Mapapalad.  Hindi tayo magiging maaamo – iyan ang pangatlo naman sa Mapapalad.  At ang
pinakamahalaga sa lahat, hindi tayo magugutom at mauuhaw sa katuwiran – iyan naman ang ikaapat na
Mapapalad.  Hindi tayo magugutom at mauuhaw sa katuwiran na Dios lang ang makapagbibigay nito sa atin
malibang malaman muna natin sa ating mga sarili ang kawalan at pagkalugi – bilang dukha sa espiritu.

Ipinahayag ni Jesus,  “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”
Sinasabi ni Jesus na sila ay mapapalad, sila ay masasaya.  Iyan ngayon ang kabaligtaran ng sanlibutan, ‘di
ba?  Sasabihin ng sanlibutan,  “Iyan ang problema sa Cristianismo.  Binibigyan ka ng masamang imahe.
Dapat tayong manindigan,” sasabihin ng sanlibutan,  “ang pangunahing kabutihan ng tao, ang halaga ng
ating pagkatao.  Mapapalad ang dukha sa espiritu?  Masasaya ang dukha sa espiritu?  Paano mo nasasabi
iyan?  Malabo iyan!  Sasabihin ng sanlibutan.

Pero sinasabi naman ng Dios,  “Mapapalad.”  Mapapalad hindi dahil sa pagiging dukha nila sa espiritu na
tinamo sa kabutihan ng Dios.  Iyan ay pagmamataas pa rin.  Kundi mapapalad dahil kapag ipinapakita sa atin
ng Dios ang kawalan natin, kapag pinuputol ng Dios ang mga ito, kapag ibinababa tayo ng Dios sa alabok,
ito ay upang maitaas at malubos tayo sa Kanya.  Mapapalad kayo, dahil sa inyo ibinigay ni Cristo ang sarili;
dahil kayo na wala naman, ay binigyan ni Cristo ng lahat ng mga bagay.

Dahil sa kanila ang kaharian ng langit.  Minsan pa, ang kaisipan ay hindi upang maging mahihirap tayo sa
espiritu at nagtamo tayo ngayon ng karapatan sa kaharian, na ang kapakumbabaan natin ang kabayaran sa
ating pagpasok at katiyakan sa lugar natin sa kaharian ng langit.  Hindi.  Kundi ang kahulugan nito:  na ang
pagkakaroon ng kamalayan sa ating kawalan, ang dahilan ng ating pagiging dukha sa espiritu, binigyan tayo
ng kagalakan sa kahanga-hangang biyaya ng Dios, biyaya na dahilan ng ating pagiging mamamayan sa
kaharian ng langit.

Ang dukha sa espiritu ay mapapalad dahil sila ang sa ngayon ay pinagkalooban na makapasok sa
kaluwalhatian sa kaharian ng Dios.  Sila ang mga nasa pangunguna ng biyaya.  Walang makapagsasabi sa
kanyang pagmamataas na,  “ako ay walang kabuluhan,” maliban na ang tungkod ng Hari, ang Hari ng mga
hari, ay nangunguna na sa kanyang puso ngayon na kinikilala ang kanyang pagiging dukha at nakikita ang
yaman sa kaharian ng Dios.

Nagtataglay ang dukha sa espiritu ng kaharian na may kaganapan.  Tinataglay nila ngayon ang pangako.
Pero tinataglay rin nila ito ng ganap sa pagbabalik ni Jesu Cristo, ang araw na kapag ang kaharian ay darating
sa lubos na kaluwalhatian at kapangyarihan, kapag lumipas na ang lahat ng mga bagay.  Pagkatapos sila ay
papasok sa kahariang iyan at magiging mayayaman, sa walang hanggan, at may kasiyahan.  Mapapalad ang
mga dukha sa espiritu, kayo na wala at walang anumang salapi, dahil kayo ay mapupuspos sa kaharian ng
Aking Ama.

Ganyan din ba sa iyo?  Ninanais mo ba na pamunuan ka lamang ng Dios?  Ipinapahayag mo ba sa Kanya na
Siya ang iyong Panginoon at Hari?  Ibig sabihin, ang makapangyarihang biyaya ng Dios ang naupo sa iyong
puso at pinawi ang marumi at pangit na pagmamataas.  At si Cristo ngayon, si Cristo lamang, ang pupuno
sa iyo.  Ako ngayon ay may kaalaman, na ako ay anak ng Hari – Kanyang anak magpakailanman!  Ako ay
mamamayan na sa kaharian ng Dios sa pamamagitan ni Cristo.
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Ito ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu.  Ito ay ang malaman na ikaw ay wala.  At ito ang
ipinangako sa atin:  ang kaharian ng langit.

Ating itatanong marahil,  “Ganito ba sa akin?  Nalalaman ko ba na ako ay wala sa presensya ng Dios?   Ang
buong buhay ko ba naitataas ang Kanyang biyaya at Kanyang kaharian?”  Nalalaman mo ba ang kasalanan
mo?  Nalalaman mo ba ito, habang nakatindig sa harap ng Dios, na ikaw ay may sala bilang makasalanan at
nararapat mapunta sa walang hanggang kahatulan, na hindi ka Niya bibigyan ng maling katarungan?  Alam
mo ba iyan?  Minamahal kay Cristo, pakinggan mo ang salita ni Jesus:  “Mapapalad ang mga dukha sa
espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”  Sila ang ginawang walang laman ang sarili, puspos ng
ganap at nagpapatuloy na biyaya ng Dios.

Totoo rin naman na sa ating mga buhay hindi tayo nakasalig sa anumang bagay – hindi sa mga bagay na
nasa ating mga sarili.  Hindi natin ipagmamalaki ang ating likas na kapanganakan.  Hindi tayo magyayabang
sa ating pagpipigil, sa ating sarili.  Hindi natin ipagyayabang ang ating nararating, kaalaman, nagawa, o ating
kapangyarihan.  Hindi tayo ay nakasalig sa pera na meron tayo, sa paaralan na ating dinaluhan.  Hindi natin
dadalhin sa harap ng Dios na mas tama tayo kaysa sa iba at purihin ang ating mga sarili.  Kundi sa Dios tayo
titingin na may buong pag-asa.  At lalapit tayo sa harap Niya bilang mga pulubi.  Lalapit tayo sa Kanya sa
nalalaman ang ating pagkamakasalanan at kawalan sa Kanya,  “Wala akong madadalang anuman; kundi sa
krus lamang ako nakasalig.”

Pero meron pa.  Kung ikaw ay dukha sa espiritu, titingnan mo ang sarili sa harap ng Dios.  At makikita mo
na, sa biyaya lamang, kaya ka na kay Cristo.  Sa biyaya lamang, kaya napatawad ang lahat mong mga
kasalanan.  Sa biyaya lamang ikaw ay itinuring na matuwid sa gawa ni Jesus.  Sa biyaya lamang kaya ka
inampon bilang anak na lalaki at babae ng Dios.  Sa biyaya lamang, ikaw ay napabilang sa Hari at Siya ang
nanguna sa iyo sa Kanyang kaharian at dadalhin ka sa pagiging ganap.  Tumingin ka sa Kanya!  Wala kang
magagawa sa pagtitiwala o pagmamataas sa sarili mo o sa tao man.  Sa harap Niya, tumayo ka na walang
laman at hubad, tingnan mo Siya na may kasapatan at masdan mo ang kahanga-hanga Niyang mga gawa.

Mapapalad – dahil sa inyo ang kaharian ng langit!

Pakinggan mo Siya na nagsasabi sa iyo, bilang Tagapagligtas na nagsasalita, habang lumalapit ang marami
sa Kanya at nagsasalita Siya ng tapat mula sa Dios:  “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila
ang kaharian ng langit.”

Pagpalain nawa ng Dios ang salita Niya sa ating mga puso ngayon.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Nagpapasalamat po kami Ama, sa Iyong Salita.  Ipinapahayag namin na sa aming mga sarili kami ay
mapagmataas.  Sa aming mga sarili, na nakatayo sa harap Mo, ay nanginginig sa Inyong presensya.  Iyan
ang aming itinataas.  Patawarin kami sa aming mga kasalanan.  Ibaba Mo po kami.  Ibigay sa amin ang
malalim na kaalaman ng aming kasalanan at kahirapan.  At ipagkaloob sa amin na malaman ang kayamanan
ng Inyong biyaya.  Itaas kami kay Cristo.  Patuloy na pagpalain po kami habang nakikinig ng mga mensahe
sa darating na mga linggo sa Mapapalad.  Bantayan Mo po ang aming mga kaluluwa.  Dinggin Mo po kami,
Amang maawain, sa pamamagitan ni Jesu Cristo na Inyong Anak kami dumadalangin, Amen.


