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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Matthew 5:4

"Mapapalad Ang Mga Nahahapis"

ni Rev. Carl Haak

Pakinggan ang mga salita ni Jesu Cristo (Mat. 5:4):  "Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay
aaliwin.”

Ito ang pangalawang Mapapalad o pagpapala na ipinahayag ng ating Panginoong Jesu Cristo sa Kanyang
Pangangaral sa Bundok na nakatala sa Mateo 5-7.  Nahahapis ka ba sa iyong kasalanan?  Sinasabi ng
Panginoon sa iyo, “Mapalad [maligaya] ka.”  At ipinapangako Niya sa iyo ang makalangit at isang ganap na
kaaliwan na dumadaloy mula sa Kanyang krus ngayon.

Ang mga Mapapalad ng ating Panginoong Jesu Cristo, na sinimulan nating pag-aralan noong nakaraang
linggo, ay hindi tinatanaw bilang mga kahilingan lamang na ginagawa ni Jesus para sa Kanyang mga anak.
Ang mga Mapapalad ay hindi dapat ikumpara sa greeting cards na ipinadadala ni Jesus kung saan ay
sasabihin Niyang, “Binabati kita ng maligayang kaarawan; binabati ko kayo ng masayang anibersaryo.”  Ang
mga Mapapalad ay hindi mga kahilingan kundi sila ay mga pahayag ng Hari ng iglesia.  Sa mga salita ng
Kasulatan, sila ay bahagi ng Salita na nagmumula sa Kanyang bibig, sa bibig ng Anak ng Dios.  Sila ay mga
pagpapalang ipinapahayag sa Kanyang bayan, mga pagpapalang nakaugat at natamo para sa kanila sa
Kanyang ginawa sa krus.  At kapag nagsalita ang Panginoon, ipinapahayag nila Siya bilang Hari at Panginoon
ng kaligtasan.  Sinasabi Niya na silang lahat na may pasanin ng kasalanan sa kanilang puso, ginawa ng Banal
na Espiritu sa kanila, sila ay aaliwin.  Pakinggan Siyang magsalita.  “Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat
sila ay aaliwin.”

Ipinapaalala ko muli sa iyo na ang mga Mapapalad ay mga pagpapala na ipinapahayag ng Hari, si Jesu Cristo,
sa mga mamamayan ng Kanyang kaharian.  Ang Pangangaral sa Bundok sa Mateo 5-7 na aking tinutukoy ay
tunay na pangangaral sa kaharian ng langit na itinatag ni Jesus sa pangalan ng Kanyang Ama.  Sinimulan ni
Jesus ang pangangaral na ito sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga mamamayan
ng kahariang ito, sila na ginawang mapabilang sa kahariang ito.  Inilalarawan Niya sila mula sa espiritual na
pananaw, hindi mula sa panlabas, pisikal na pananaw, kundi mula sa panloob, espiritual na pananaw – mula
sa pananaw ng puso na ibinigay sa kanila.  At nagpatuloy Siya sa pagsasabi na ang mga ito ay may dakilang
pagpapala.

Kaya inilalarawan ni Jesus sa mga Mapapalad ang lahat ng tinanggap Niya sa pamamagitan ng biyaya tungo
sa Kanyang kaharian.  At sasabihin Niya sa atin ang mga katangiang gayon.

Ang unang-una at pangunahin, ang nangingibabaw na katangian ng bawat mamamayan na dinala sa kaharian
ng langit ay siya ay dukha sa espiritu.  Iyon ang unang Mapalad na ating isinaalang-alang nang nakaraang
linggo (Mat. 5:3), “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”  Ito ang
mga unang salita na sinabi ni Jesus sa Kanyang pangangaral.  Ang mga mamamayan ng Kanyang kaharian
ay nananaig ang pagiging dukha sa espiritu.  Iyon ay, ang unang pagkaunawa na ang mga gawa ni Cristo
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sa puso ng isang mananampalataya ay pagkalooban ang mananampalatayang iyon na malaman at sabihing
“Ako ay wala; wala akong magagawa; walang nararapat sa akin; ako ay bangkaroteng makasalanan sa
harapan ng Dios.  Dios, maawa ka sa akin.” 

Itinuturo ni Jesus na ang pinakaunang gawain ng biyayang nagliligtas ay gumawa sa kalooban natin ng
malalim at personal na pagkaunawa na wala akong tinatayuan upang imungkahi ako sa Dios.  At taglay ko
ang lahat na nararapat sa walang hanggang kadiliman ng Kanyang kawalang-kasiyahan.  Sabi ni Jesus, ngunit
kahit na ginagawa kayong dukha sa espiritu ng biyaya, ang malaman ang iyong napahamak na kalagayan
sa harapan ng Dios, ipinapangako ko sa iyo ang lahat.  “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat
kanila ang kaharian ng langit.”  Ang pangako Niya ay hindi pagpapala sa kaharian ng langit kundi ang
Kanyang pangako ay ang buong kaharian ng langit.

Ngunit ang mga dukha sa espiritu, mga mamamayan ng Kanyang kaharian, ay wala pa sa panghuling ganap
na kaharian.  Sila ay nasa lupa ngayon.  Si Jesus ay nagsasalita sa atin habang tayo ay narito sa lupa at
habang tayo ay nakikipaglaban ngayon sa kasalanan at kalungkutan.  Tayo, kung gayon, ay nahahapis.
Malinaw na ito ang kasunod na bagay na aasahan mo sa mga mamamayang ito.  Sila ay mga dukha sa
espiritu at, kung gayon, sila ay nahahapis.  Sila ay nahahapis dahil gumawa si Cristo sa kanila ng malalim at
kasalukuyang pasanin ng kasalanan at kalungkutan.  Ang pasaning iyon ay kailangang-kailangan, dahil ito
ay nagiging sanhi upang sila ay manghawakan sa kaaliwan, ang esklusibong kaaliwan na para sa kanila; ang
kaaliwan ng pagiging kabilang sa isang tapat na Tagapagligtas, si Jesu Cristo, na binayaran nang buo ang
lahat ng nagpapahapis sa kanila, para sa lahat ng kanilang kasalanan.  Mapalad, kung gayon, sabi ni Jesus,
sila na nahahapis.  

At gayunman, kakatwa.  May pagka-balintunay.  Sa unang dinig ang Kanyang mga salita ay magkasalungat.
Mapalad, na ibig sabihin ay masaya, masaya sila na nahahapis?  Masaya sila na umiiyak?  Agad nating
nakikita na si Jesu Cristo ay nagsasalita dito ng bagay na espiritual, bagay na kailangan Niyang gawin sa atin.
Binibigyang-diin Niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mamamayan ng kaharian ng langit at ng tao na kabilang
lamang dito sa nagkasalang sanlibutan.  Tanging anak ng Dios ang makakaunawa nito.

Ang pag-iyak at pagkahapis ay lubhang nakakapoot at nakakayamot sa kalikasan nating pantao.  Nakikita
natin iyan sa paligid natin.  Ang pilosopiya ng sanlibutan ay:  Kalimutan mo ang iyong mga pagkabahala.
Huwag mo silang harapin.  Lunurin mo sila sa isang bote, gamutin mo sila ng droga o ng pagnanasa, takasan
mo sila sa isang cruise ship sa Caribbean, takbuhan mo sila papunta sa mga bisig ng kalayawan, huwag kang
manahan sa iyong mga problema.  Nabubuhay tayo sa panahon na tinatawag na “kalayawang-kahibangan.”
Lahat ng lakas, lahat ng pera, ay ginugugol upang malibang.  Sinasabi ng sanlibutan, “Dapat tayong tumawa
ngayon.  Dapat nating tanggihang isaalang-alang ang kasalanan sa dibdib ng mga tao.”  Sinasabi ni Jesus
sa Lucas 6, “Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak.”  Ang
pagtawa ng sanlibutan, hiwalay sa pananampalataya kay Jesu Cristo, ay pagtatakip na pagtawa.  Ito ay
huwad.  Ito ay mababaw.  Ito ay kahangalan ng pagsisikap na tumakas kung saan walang pagtakas.
Espiritual na pag-iyak ang ibig sabihin ni Jesus, na siyang nasa ilalim, ng personal na kasalanan.

Syempre, maraming dahilan ng pagluha.  Maraming bagay ang nagpapaiyak sa tao.  Sa iyo din.  Karamdaman
at sakit, matinding sakit kaya tayo umiiyak.  Kanser.  Pangkaisipang lumbay at pagkabigo.  Kamatayan.
Pagkaulila.  Mayroon ding makasalanang dahilan sa pagluha.  Nariyan ang dahilan ng nasugatang
pagmamataas.  Sasabihin natin, “Nasasaktan ako.  Naiinsulto ako.”  O umiiyak tayo dahil hindi nasunod ang
gusto natin.  Nakikita mo iyan sa isang batang paslit.  At tayo ay hindi naiiba sa batang paslit na iyon.  Kapag
hindi nasunod ang gusto natin, nahahapis tayo.  Maaaring ito ay may kalugihan sa pananalapi.  Maaaring ito
ay sa maraming mga bagay.  Subalit hindi lamang tinutukoy ng ating Panginoon ang makalupang dahilan para
sa pagluha o isang simpleng makasalanang dahilan.  Mayroon Siyang pananaw sa pagkahapis.  Hindi ko
kailangang patunayan iyan ngayon.  Bilang anak ng Dios, alam mo iyan.  Oo, ang ating Panginoon ang ating
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ilaw at ating kaaliwan, ang ating kaligtasan at ating kagalakan, sa gitna ng bawat pagsubok ng kamatayan
at karamdaman at kaalaman ng kasalanan.  Ngunit, kasabay nito, ang Panginoon ay tumutukoy sa pag-iyak
dito na alam ng lahat nang dukha sa espiritu, kinikilala.  Ito ang pagkahapis na bunga ng pagkaalam sa
kasalanan.  Sasabihin mo, ang pagkaalam ng bunga ng aking kasalanan?  Ang mga bungang iyon ay
napakatindi sa akin.  Sinisira nito ang aking buhay.  Kung minsan ay sinasabi kong, “Paano ako
makapagpapatuloy?”  Ang mga luhang iyon ang ibig mong sabihin?  Oo.  Ngunit mas malalim.  Ito ay
pagtangis sa kasalanan mismo, sa katotohanan na ako ay nagkasala.  Hindi, higit pa.  Sa katotohanang ako
ay makasalanan.

Makinig sa isa sa mga umiiyak, isa sa mga nahahapis na tinutukoy ni Jesus.  Ang pangalan niya ay Pablo (oo,
ang apostol).  Siya ay umiiyak.  Sa Roma 7 ang pagtangis, ang pag-iyak ni apostol Pablo, isang anak ng Dios.
Umiyak siya sa wakas, “Kahabag-habag na tao ako!”  Ito ay malalim, personal na pagkaunawa kung sino siya
sa kanyang sarili – isang kahabag-habag na makasalanan.  Ang nakapagdurusang pagkaunawa ng sarili kong
kasalanan.  At bukod pa dito, mayroon para sa anak ng Dios ng nakapagdurusang pagkaunawa na dahil sa
kasalanan ko ipinako si Cristo sa krus ng Kalbaryo.  Ang mga napipighating tinutukoy ni Jesus ay yaong dinala
upang makita ang kanilang kasalanan sa liwanag ng krus.  Ikaw ba iyon?  Alam mo ba itong uri ng pag-iyak?

Pansinin, sinabi ni Jesus, “Mapapalad ang mga nahahapis.”  Hindi, “mapapalad ang mga minsang nahapis,”
noon.  Kundi tinutukoy ito ng Panginoon bilang pangkasalukuyan at, tunay nga, isang bagay na nagpapatuloy.
Marami tayong dapat ikahapis – hindi sa huwad na kabutihan, hindi sa banal, panlabas na pagpapakita, hindi
isang bagay na iniaarte natin, kundi isang bagay na mula sa kalooban.  Ang kasalanan, sa kabila ng lahat,
ay hindi una sa lahat, isang kilos.  Ito ay kaasalan.  Ito ang niloloob ng puso.  Ito, ayon sa Kasulatan, ang
makasalanang kalikasan.  Nanalangin si Solomon ng kanyang panalangin sa pagtatalaga ng templo sa
ganitong paraan, hinihiling na pagpalain ng Panginoon lahat silang nakakilala sa salot ng sarili nilang puso.
Tayo ay pinamukhaan, kung gayon, ng biyaya ng Dios, ng Kanyang kabanalan.  At nagpapasimula nating
pagbulayan ang buhay na nilikha upang ating isapamuhay sa liwanag ng Dios at nakikita natin ang pagdurusa
ng sarili nating kasalanan.  Natuklasan ko sa loob ko na naroon ang nagiging sanhi upang ako ay mapighati
at mahapis.  Ako ay isang makasalanan.

Humihinto ka ba sa pagtatapos ng araw at binubulay ang araw na iyon at tinatanong ang iyong sarili ng
tanong na:  “Ano ang nagawa ko?  Ano ang nasabi ko?  Ano ang pinaniwalaan ko tungkol sa iba?  Ano ang
nagawa ko para sa iba?”   Nakikita mo, di ba, kung si Jesus ay nagpapatotoo sa loob mo, na kailangan mong
magpahayag na nakagawa ka, na nakapagsalita ka, na nakapag-isip ka ng mga bagay na di karapat-dapat,
masama, makasalanan.  Bakit?  Bakit mo nagugustuhan iyon?  Bakit ka nag-aasal tulad noon?  Bakit ka
nayayamot, nagagalit, mapaghiganti, mapang-inis?  Bakit ka nagkikimkim ng pagseselos at pagkainggit na
kaisipan?  Ang iyong kasalanan.  Ipinapakita ng Panginoon sa iyo ang iyong kasalanan. 

Oo, alam ko, ang kasalanan ay nasa buong paligid natin sa sanlibutan, at nasa buong paligid din natin sa
ibang tao.  Ngunit dapat tayong maging maingat sa pagmamataas.  Nakita mo, dapat tayong mahapis.  Ang
mahapis ay nangangahulugang alam ng isang tao ang sarili niyang kasalanan at alam kung ano ang ibig
sabihin ng kasalanang iyon sa Dios at kung paano ito lumapastangan sa Dios.  O ang sakit sa puso na
ihahatid niyon.

Maraming resulta, gaya nang sinabi ko kanina, ng ating kasalanan sa pag-aasawa, sa pamilya, at sa iglesia,
at maging sa ating mga anak.  Napipighati tayo sa mga resultang iyon at umiiyak, “O, Panginoon, gaano
katagal?”  Ngunit minsan pa, ang anak ng Dios ay inakay upang makita ang bukal, ang sanhi, ang lugong sa
kaibuturan ng puso, ang kapangitan ng kasalanan sa loob.

Mapapalad ang mga napipighati, sapagkat sila ay aaliwin.  Hindi, hindi tayo humihinto sa pamimighati sa
kasalanan.  Sinasabi ng Panginoon na matatagpuan sa pamimighating ito ang pagiging pinagpala, ang
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kaligayahan.  Naroon ang kakatwa.  Sinasabi ni Cristo na ang mga napipighati ay maligaya at aaliwin sa
kanilang pag-iyak.  Hindi huwad na kaligayahan.  Hindi isang ginawang glamoroso sa daigdig ng iglesia, isang
paimbabaw na “Aleluya!  Nasa atin ang tagumpay.”  Hindi kapag, sa emosyonal na diliryo, ititikom natin ang
ating kamao at isusuntok ito sa ating ulo.  Hindi!  Isang malalim na malalim na kagalakan sa gitna ng
kalungkutan; kaligayahan sa gitna ng pagkahapis; pagpapalang matitikman lamang sa daan ng pagluha.

Marahil ay naramdaman mo ang kagalakang ito, itong pagpapala, itong kaaliwan lalo na habang ikaw ay
nakatayo sa harap ng libingan.  Umaagos ang luha sa ating mukha.  Nararamdaman natin ang kawalan, ang
dalamhati, ang pamimighati.  Gayunman, nararamdaman din natin ang pag-asa, ang kapangyarihan, at ang
tagumpay ng nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.  Natitikman natin at nakikita ang salita na sinabi Niya nang
sabihin Niyang, “Bibigyan Ko kayo ng kagalakan na walang sinumang makakakuha sa inyo.”  Kaya dito ay
mayroong malaking dalamhati.     Mayroong pagtataya ng aking kasalanan.  Walang mahinang-paglalako ng
aking kasalanan.  Walang pagpapakintab sa aking kasalanan.  Ngunit kasabay din nito, habang ang dalamhati
ay nararamdaman, mayroon ding malalim, mayroong maluwalhating kapayapaan.  Ang aking kasalanan –
hindi bahagi kundi buo – ay pinatawad sa Kanyang krus.  O, ang pagiging pinagpala.

Ang pagpapalang iyon ay, una sa lahat, dahil ito ang tiyak na katibayan ng gawa ng Banal na Espiritu sa atin.
Siya ang tanging makapagpapakita sa atin ng ating ganap na kawalang-pag-asa at kaabahan.  Hindi tayo
nahahapis sa ating kasalanan at nagmamalaki sa ating sarili.  Sa ating sarili ipagtatanggol natin ang
kasalanang iyon at ipagwawalang-bahala ang pagmamataas.  Ngunit ang Dios ang humahatol.  Ang Dios ang
nagpapadala ng tabak, ang tabak ng Kanyang Salita at ang ilaw ng Kanyang katotohanan upang hatulan tayo.
Kung mayroon kang pagdadalamhati sa kasalanan ito ay dahil ginawa ito ng Banal na Espiritu.

At, pangalawa, tayo ay pinagpala hindi lamang dahil ito ang katibayan ng gawa ng Banal na Espiritu kundi
dahil ang Banal na Espiritu ay hindi tumitigil lamang sa pagkaalam ng kasalanan.  Nagpapatuloy Siya upang
akayin tayo sa ebanghelyo ng katotohanan ng ganap na kasiyahan ni Jesu Cristo.  Anong luwalhating
kaisipan, napakaluwalhati na pupunuin nito ang ating pag-iisip hanggang sa walang hanggan.  Si Cristo ay
namatay sa lugar ko, para sa aking kasalanan.  Dakilang kalungkutan, dakilang kagalakan.  Ang buhay
Cristiano ay isang may dakilang kalungkutan at dakilang kagalakan; ng kahapisan at ng pagiging pinagpala.

Ipinapangako ni Cristo hindi lamang ang kaligayahan ng kasiyahan ni Jesu Cristo, kundi sinasabi Niya, “sila
ay aaliwin.”  Ang kaaliwan sa Biblia ay ang pagtataglay ng dakilang kabutihan sa gitna ng kalungkutan.  Ang
mabuti ang nanaig sa kalungkutan.  At ito ay higit.  Ang mabuti ang nagsasabi sa akin na kahit ang
kalungkutan at ang masama na nararanasan ko ay nagsisilbi sa aking ikabubuti.  At ano ang kaaliwang iyon,
iyong dakilang kabutihan na taglay natin na mas dakila sa lahat nating kasalanan at nagsasabi sa atin na lahat
ng ating nararanasan sa buhay na ito ay gumagawa para sa ating walang hanggang ikabubuti sa mga kamay
ng ating marunong at mapagmahal na Ama?  Ano iyong dakilang kabutihan?  Ito ay pagiging kabilang kay
Jesu Cristo.  Ipinapahayag natin na ito ang ating kaaliwan.  Isa sa mga dakilang kredo ng iglesia, ang
Katekismong Heidelberg, ay nagsisimula sa tanong na:  “Ano ang iyong tanging kaaliwan?”  Napaka personal.
Ano ang iyong kaaliwan?  At sumasagot tayo mula sa Kasulatan:  “Na hindi ako sa aking sarili, kundi ako ay
sa aking tapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo.”  Iyan ang aking kaaliwan:  ang mapabilang kay Jesus.
Iyan ang mababasa natin sa Isaias 40:1, 2:  “Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong
Dios.  Magsalita kayo nang sa puso sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa kanya, na ang kanyang pakikipagdigma
ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad.”  Iyan ang kaaliwan.

Tinitingnan natin ang ating sarili at wala tayong nakikita kundi kasalanan.  Ito ay nasa lahat kong ginagawa.
At ito ay hindi maganda.  Ngunit nakikita ko ang Panginoon.   Nakikita ko na ang Dios ng biyaya ay ibinigay
si Cristo upang ilagay ang kasalanan ko sa Kanya, upang mamatay ng kamatayan ng isinumpa, upang linisin
ako sa loob, at ngayon ako ay kabilang sa Kanya sa buhay at sa kamatayan.  Ako ay sa Kanya sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng tapat na kamay ng Dios upang hindi ako makuha mula sa Kanya.  Iyan
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ang aking kaaliwan.  Bakit?  Bakit ipagkakaloob sa akin ng Dios na mapabilang kay Jesus?  Dahil ba sa aking
ginawa?  Ito ba ay aking tinamo?  Dahil ba sa medyo mabuti ako kaysa iba?  Hindi!  Sinasabi ng Biblia na
itong lahat ay sa Dios dahil soberano, mapagpala, walang hanggan akong inibig ng Dios.  Mababasa natin
sa Kasulatan (Jer. 31:3), “Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking
kagandahang-loob sa iyo.”  Sila ay aaliwin.

Ang kaaliwang ito ay isang bagay na paulit-ulit nating nararanasan.  Habang paulit-ulit nating nararanasan
ang pagkaalam sa ating kasalanan, ay nararanasan din natin ang kaaliwan na nakay Jesu Cristo nang
paulit-ulit.  Mayroon pa, ibig sabihin sa atin ng Panginoon na ang kaaliwang ito at kaligayahan ay hindi pa
nagiging ganap hanggang sa kaluwalhatian.  Sila ay aaliwin.  Ngayon?  Oo, sa pagkaalam na kabilang kay
Jesu Cristo.  Ngunit nasa isipan ng Panginoon dito ang ganap na kalagayan ng kaaliwang iyon.  Ang pasanin
ng kasalanan ay nasa atin ngayon sa sanlibutang ito, at nananatili ito doon.  Tayo ay pinatawad, ngunit
nagkakasala tayo at kailangan natin ng kaaliwan.  Ang mga bunga at mga pasakit ng ating kasalanan ay
nananatili sa atin hangga’t tayo ay lumalakad sa daigdig na ito.  Marahil ngayon ikaw ay anak ng Dios na
pagod na pagod na.  Marahil ay nawawalan ka ng pag-asa kung karapat-dapat bang magpatuloy dahil sa mga
bunga ng iyong kasalanan.  Sabi mo, “Ang buong buhay ko ay sira na.”  Sinasabi ni Jesus, “Ikaw ay Aking
aaliwin.  Nagkasala ka ng malaki, ngunit hindi kita pinakawalan.  Ikaw ay dinala ko sa pagsisisi.  At, higit pa,
inaaliw Kita sa kaalamang ito, na darating ang araw kapag ang lahat ng pilat at lahat ng epekto ng iyong
kasalanan, ay aalisin din, at kaluwalhatian lamang ang doroon, papuri lamang sa Dios, na ang iyong mga
kasalanan ay ganap nang nahugasan.”

May ganap na kaaliwan na naghihintay sa mga anak ng Dios.  Sinasabi ng sanlibutan, tungkol sa ating
kalungkutan sa ating kasalanan, “Lampasan mo na iyan.  Ilagay mo ang tiwala mo sa edukasyon.  Umasa ka
sa United Nations upang malutas itong mga problema sa ekonomiya at sa mundo.  Umasa ka sa sikolohiya
upang bigyan tayo ng pagkaunawa kung ano ang nagpapatunog sa atin.  O umasa sa ebolusyonaryong
paglago – nasa hagdanan tayo at umaakyat pa sa hagdanan.”  Lahat nang ito ay bibigo sa iyo.  Walang
pag-asa hiwalay kay Jesu Cristo.  

Para sa anak ng Dios, mayroong kaaliwan ngayon, ngunit may kaaliwan na magiging ganap.   Sa sandaling
ito ang kaaliwan na mayroon tayo kay Jesu Cristo, gaya ng sinabi ko, kung minsan ay napakahina ng ningas
at gumugugol tayo ng mga araw sa pagtatanong, “Nalimutan na ba ng Panginoon na maging mapagbiyaya?
Sa Kanyang galit walang pag-asa ba Niyang inalis ang Kanyang pag-ibig at biyaya sa akin?”  Sinasabi ni Jesus,
“Sila ay aaliwin.”  Mayroong maluwalhating pag-asa, pag-asa na hindi sila ilalagay sa kahihiyan.  Makikita
natin iyon mismo.  Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito ngayon.  Ngunit makikita mo ito mismo.
Magkakaroon ng kaluwalhatian na mahahayag sa atin, sabi ng Biblia.  Mawawala na ang kasalanan.  Ang
kalungkutan at pagbubuntung-hininga ay tatakas at tayo ay aaliwin sa walang hanggang mga bisig ng Dios.
Papahirin Niya ang lahat ng mga luha sa ating mga mata.  Sa kaluwalhatian tayo ay magiging ganap kay
Cristo, magiging maligaya tayo.  At walang kasalanang makakasira nito, o mamantsahan ito.  Kundi tayo ay
magagalak sa kagalakang di-masambit at puno ng kaluwalhatian.  At ang pasanin ng kasalanan ay ganap na
aalisin. 

Naririnig mo ba ang pagpapahayag ng Hari?  "Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.”  

Anong uri ka ng tao?  May kasalanan sa iyong buhay, iyon ay tiyak.  Hindi dahil kilala kita.  Hindi mo ako
kilala at hindi kita kilala.  Ngunit kilala tayo ng Dios at sinasabi sa akin ng Kanyang Salita ang lahat ng tungkol
sa iyo at sa akin.  Ikaw ay makasalanan.  Alam mo ba iyon?   Ikaw ba ay mapanglaw, magagalitin, malamig
sa iba, walang pag-asa, galit, matatakutin?  O, sa biyaya ng Dios, yamang dinala upang makita mo ang iyong
sarili bilang makasalanan, ikaw ba ay nahahapis?  At sa pagkahapis nararanasan mo ba ang kaaliwan ni Jesu
Cristo?  At ikaw ba, kung gayon, ay matino at may mainit na puso at seryoso at nagtataglay ng makalangit
na kagalakan?  Ikaw ba ay pangunahing masaya?  May kaligayahan ka ba kay Cristo na nagmumula sa
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pagkaalam na ang pasanin ng iyong kasalanan ay napatawad na?  May malalim ka bang kaalaman sa
kasalanang nasa iyo at nananatiling tiwala na si Jesu Cristo ay ipinako sa krus upang alisin ang iyong
kasalanan.  At pagkatapos ang kapayapaan, kapayapaan ng pagkabilang kay Jesu Cristo, at kagalakan sa
inaasahang di-magtatagal ay makakasama Niya tayo sa kaluwalhatian at ang ating kaluluwa ay
magpapahingalay sa Kanya magpakailan man.  

Dinggin ang Kanyang salita:  “Mapalad kang nahahapis.  Ang iyong kagalakan ay walang katapusan.  Ikaw
ay aaliwin.”  Sampalatayanan mo iyan!  Isinusumpa Niya, ginagawa Niya ang pagpapahayag bilang Hari.
Silang Kanyang mga mamamayan na nahahapis ay aaliwin.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong banal na salita.  Ngayon ay hinihiling namin ang Banal
na Espiritu na selyuhan ito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


