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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:5

"Mapapalad Ang Mga Mapagpakumbaba"

ni Rev. Carl Haak

Ang mga mamamayan sa mga bansa sa sanlibutang ito ay makikilala mo sa kaibahan ng kanilang pananamit:
ang kilt ng mga nasa mataas na dako ng Scotland, ang sari ng mga kababaihan sa India, ang kahoy panyapak
nga mga Dutch.  Gayon din sa mga mamamayan sa kaharian ng langit ay makikilala sa kanilang espiritual na
pananamit.  Sa Mateo 5 inilarawan ni Jesus ang mga kaanib sa kaharian ng langit.  Siya lamang ang tanging
makapaglalarawan mula sa espiritual na pananaw nito – mula sa pananaw ng mga biyaya na itinanim Niya
sa kanila – mga biyaya at kabutihan na hindi matatagpuan sa sanlibutang ito, na hindi nagmula sa mundong
ito.  Ang mga ito ay nasa ibang daigdig.  Sila ay mga dayuhan.  Sila ay mula sa langit.  Sila ay mula sa Dios.
Kanilang natamo at dahil ng krus ni Jesus.  Sila ay biniyayaan at soberanong binigyan ng Espiritu Santo.
Ibinigay ang mga ito sa mamamayan sa kaharian ni Cristo, upang maipakita nila ang mga biyayang ito. 

Ang mga mamayan sa kaharian ng langit ay kinuha buhat sa bawat bansa ng sanlibutan.  Sa panlabas, sila
ay may paglalarawan ng sanlibutang ito.  Dahil sila ay nakasuot ng damit sa sanlibutan.  Pero sila ay binago
ng Espiritu Santo sa loob nila.  Sila ngayon ay nakasuot sa kanilang puso ng ibang maka-mundong kabutihan,
na tinamo ni Jesu Cristo para sa kanila.

Inilalarawan sila ni Jesus.  Pinasimulan Niya sa mga pananalitang ito,  “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu,
sapagkat kanila ang kaharian ng langit,” na nakita na natin sa nagdaang mga linggo, na tumutukoy sa
pangunahing katangian ng anak ng Dios.  Nalalaman nila na sila ay wala, nararapat sa wala, at naluging mga
makasalanan sa harap ng Dios.  Sinasabi ni Jesus, na sa biyaya, ibibigay sa kanila ang kaharian ng langit.
Noong nagdaang linggo atin naman nakita na ang mamamayan sa kaharian ng langit ay mailalarawan bilang
nahahapis.  May mga pangako na sila ay aaliwin.

Darating naman tayo sa ikatlong Mapapalad ngayon.  Ganito ang mababasa:  “Mapapalad ang mga
mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa.” 

Ikinagulat ng mga Judyo ang mga pananalitang ito.  At nakakagulat rin ang pananalitang ito sa ating panahon
ngayon.  Dahil mhirap sa atin ang unang dalawa sa mapapalad na ito sa likas nting pagiging mapagmataas.
Mapapalad ang dukha sa espiritu?  Mapapalad silang nahahapis?  Magulo iyan.  Pero kahit paano, pag-isipan
mo, ang mga katangiang ito ay tumutukoy sa panloob na pakiramdam, at ang bawat isa ay may sapat na
pansariling kapakumbabaan.  Pero ang kapakumbabaan?  Ang pagpapakumbaba ay kaasalan na makikita sa
pakikitungo mo sa iba.  Ang mapagpakumbaba ay mapapalad?   

Sa mga Judyo na di-mananampalataya, ang mga salitang ito ay nakakadiri.   Nais nila na ipanumbalik ng
Mesias ang kaharian tungo kay David.  Naghahanap sila ng larawan ng pantaong kapangyarihan.  Mapapalad
ang makapagpakumbaba?  Nakakagulat sa kanila ang mga ganitong pananalita.
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Ganoon din ngayon.  Ang kapakumbabaan ay itinuturing na kahinaan.  May mga tao ba na tumatapak sa iyo?
Magmamana ka sa mundo dahil sa kapakumbabaan?  Walang kuwenta ‘yan, sabi ng tao.  Hindi ba ito’y
patungkol sa kalakasan, at kapangyarihan at pagpupumilit?  Dapat mong ipilit ang sarili.  At habang mas
ipinipilit mo ang sarili, mas magkakaroon ka.  “Mapapalad ang mga mapagpakumbaba,” sabi ni Jesus,
“sapagkat mamanahin nila ang lupa.”  “Walang kuwenta iyan,” sabi ng sanlibutan. 

Pero nakita mo, ang Cristiano, na mamamayan sa kaharian ng langit, ay iba mula sa sanlibutan.
“Mapapalad,” sabi ni Jesus, “ang mapagpakumbaba.”

Ano ang kapakumbabaan?  Ating simulang linawin kung ano ang hindi kahulugan ng kapakumbabaan.  Hindi
tinutukoy dito ng Panginoon ang likas na katangian, kung ano ang madalas unawa ng sanlibutan sa
kapakumababaan.  Hindi Niya tinutukoy ang likas na kalagayan na nasasabi natin,  “Siya ay
makapagpakumbaba, hindi niya ipinipilit ang sarili, at napakatahimik niya.”  O baka ang ibig natin sabihin,
siya ay mabait.  Hindi malakas ang kanyang pagtao.  Hindi Niya tinutukoy dito ang likas na kalidad na
“kapakumbabaan,” ng pagiging tahimik at hindi magulo. 

O ang kapakumbabaan ay kahinaan.  Ang kapakumbabaan ng tao ay naghahatid sa kahinaan, sa kawalan
ng kalakaasan, at sa pagsasantabi sa kanilang pagkatawag.  Isipin mo si Moises (Mga Bilang 12:3):  “Ang
lalaki ngang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa.”  Pero hindi ibig sabihin
nito na si Moises ay mahina.  Madalas pa nga, sa pantaong pananaw, ang kapakumbabaan ay tumutukoy sa
pagiging walang katiyakan.

Muli, ang kapakumbabaan, ay bagay na espiritual.  Tinutukoy ni Jesus ang biyaya na Siya lamang ang
naglalagay nito sa atin.  Ito ay bagay na tulad sa kapakumbabaan – maka-Dios na pagpapakumbaba.  Pero
hindi ito makikilala sa pagpapakumbaba.  Ito ay napakagandang kaisipan - ang pagiging mapagpakumbaba.
Walang isang salita na puwedeng magpahayag sa lahat na kasama sa salitang ito.

Hayaan mo na ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin nito sa pagbibigay ng ilang mga talata sa Salita ng
Dios.

Sa Kasulatan, ang kapakumbabaan, una sa lahat, ay nakaugnay sa mababang puso.  Ating mababasa sa
Mateo 11:28, 29,  “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan… Pasanin
ninyo ang aking pamatok…  sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso.”  Muli, ating mababasa
rin sa Efeso 4:1, 2:  “Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng
nararapat sa pagkatawag… na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan…”  Tinataglay ng kapakumbabaan
ang kababaan ng puso.

Ang kapakumbabaan sa Biblia rin ay malapit sa salitang kaamuan.  Ating mababasa sa II Corinto 10:1:  “Ako
mismong si Pablo, ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Cristo, ako
na sa mukhaan ay mapagkumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo!”
Kapakumbabaan at kaamuan.  Muli, sa Tito 3:2,  “huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man,
huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao.”

Marami pa.  Ang kapakumbabaan sa Biblia ay inilarawan sa pagiging kabaligtaran ng poot at galit at
pagka—irita.  Ating mababasa sa Santiago 1:19-21:  “ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig,
marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit;  Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran
ng Diyos.  Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may
kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa.”  Dito ang
kapakumbabaan ay kabaligtaran, ito ay taliwas sa makasalanang poot.  Ang pagsabog ng galit sa iyong asawa
o sa iyong anak ay kawalan ng kapakumbabaan. 
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Marami pa.  Ang kapakumbabaan ay naisa sa pusong madaling turuan.  Sa Isaias 61:1,  “Ang Espiritu ng
Panginoong DIYOS ay sumasaakin; sapagkat hinirang ako ng PANGINOON upang ipangaral ang mabuting
balita sa inaapi kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso.”  Mga Awit 25:9,
“Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang
kanyang daan.” 

Kaya nakita mo, ang kapakumbabaan sa Kasulatan ay isang napakayaman na salita.  Ito ay nakaugnay sa
kababaan.  Ito ay nakaugnay sa kaamuan.  Ito ay kabaligtaran ng galit at pagka-banas.  At ito ay
maisasagawa sa paraan ng pusong marunong magpaturo.  Kaya ang kapakumbabaan, ay biyaya na
nagbibigay sa atin ng isang tunay na pananaw sa ating mga sarili.  At ito ang totoong pananaw na
nagpapakita sa sarili sa ating kaasalan sa Dios at sa tao. 

Dapat natin tandaan na may pagsulong sa Mapapalad.  Nang ibinigay ng Panginoon ang Mapapalad, hindi
Niya ito ipinukol lang sa kanila.  Hindi ganito, kundi iniayos Niya ang bawat isa na nagpapahiwatig sa
susunod.  Nagpasimula Siya sa pagsasalita na ang mga kaanib sa Kanyang kaharian ay dukha sa espiritu.
Kanilang kinikilala na sila ay walang kabuluhan at nararapat sa kawalan.  Nalalaman nila na ibinigay sa kanila
ng Dios ang lahat.  Kaya sinasabi Niya na sila ang mga nahahapis.  Sila ay may matinding kalungkutan sa
kanilang mga kasalanan.

At ngayon sinasabi Niya na sila ay mapagpakumbaba.  Ang kapakumbabaan ay resulta ng pagiging dukha
sa espiritu at pagkilala kung ano ang pagkahapis sa harap ng Dios.  Sa madaling salita:  ang kapakumbabaan
ay kawalan ng pagmamataas.  Ang maamong puso ay ang kaaway, ang kabaligtaran ng pagmamataas.  Ito
ay kabaligtaran ng kakulitan at paghihiganti.  Ang kapakumbabaan ay pag-aalis sa makasalanang
pagmamataas at tayo ay magtaglay ng puso na madaling turuan ng Dios, maamo sa iba, nagpapasakop sa
Dios, may pagtitiwala at kalakasan sa Dios sa Kanyang tapat na pag-ibig sa akin. 

Hindi lang dahil sa ayaw ipilit ng isang tao ang sarili, kundi nakikita rin niya ang kasalanan na iyan.  Ang taong
maamo ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa sarili niya.  Hindi siya palaging may pakinabang sa sarili.
Hindi siya palagi nasa pagtatangol.  Hindi niya palaging sinasabi na,  “Paano naman ako?

Minamahal, ayon sa kalikasan, inilalaan natin ang buong buhay natin sa pagmamasid sa iba.  Natatakot tayo
tungkol sa ating mga sarili at kung ano ang masasabi ng iba sa atin.  Kinakausap ang sarili.  Sinasabi natin,
“Mahirap ang dinadaanan mo.  Maraming masasamang tao ang hindi nakakaunawa sa iyo.  Napakagaling ko
at kung mabibigyan lang sana ako ng tao ng pagkakataon.”  Iyan ay kayabangan.  Ang maamo ay walang
ipinagmamalaki.  Hindi sila umaasa sa sarili.  Sila ay mababa sa harap ng Dios.  Handa silang iwan ang lahat
sa mga kamay ng Dios, iwan ang sarili, ang mga karapatan nila, ang buong buhay nila, sa kamay ng Dios.
Maamo.

Ang kaamuan na ito ay makikita sa pag-uugali.  Ang bunga ng kaamuaan una sa lahat, ay makikita sa
pag-uugali sa Dios, ang pagpapasakop at katahimikan.  Gaano kadalas na nakikipaglaban tayo sa soberanong
kalooban na pamamaraan ng Dios?  Ang tinutukoy ko ay ang katunayan na itinatakda ng soberanong Dios
ang aking bahagi sa buhay.  Isinasaayos Niya ang aking buhay, sa pansarili at pampamilya, sa ekonomiya
at sa lahat ng bawat detalye sa buhay ko.  Madalas nakikipaglaban tayo rito.  Nakikita natin na mahirap
magpasakop sa pamamaraan at kalooban ng Dios.  Iyan ay kayabangan.

Ang pangalawang bunga ng kapakumbabaan ay ang ating kaasalan sa iba.  Ginagawa ng kapakumbabaan
sa atin ang maging tao na madaling kausapin.  Hindi ang masakit magsalita, mabagsik.  Ang kaamuan ni
Cristo na nasa atin.  Ang kapakumbabaan ay paghikayat sa iba.  Ang kapakumbabaan ay mahinahon na
kaugalian, hindi nananakit.  Tandaan ang ating nabasa sa Mateo 11:28.  Sinabi ng Panginoon,  “Lumapit kayo
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sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay.”  Bakit?  “sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso,”
sabi ni Jesus.  “Dahil ako ay maamo, lumapit kayo sa Akin.  Hindi Ako mapanganib.”

Marami pa.  Sa kapakumbabaan, mapapasan natin na may pagtitiis ang mga paghamak at pananakit na
natatanggap natin sa kamay ng ibang tao.  Sa pagpapakumbaba hindi tayo madaling sumabog.  Sa
kapakumbabaan hindi tayo nanghahamak sa iba na hindi natin katulad.  Ang kapakumbabaan ay makikita
sa kaamuan, pagpapakumbaba, at pagtitiis.  Ito ay ang kawalan ng paglaban.  Ito ay kawalan ng
paghihiganti.  Ito ay ang kawalan ng pagsasabi na,  “Tatanggapin nila ang dapat sa kanila.”  Hindi ganito,
ito ay pagtitiis lalo na, kapag tayo ay nahihirapan ng di-nararapat.  Pakinggan mo ang Galacia 6:!.  “Mga
kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espirituwal ay dapat
panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin.”  Sinasabi
sa Salita ng Dios na tanging ang espiritu ng kaamuan lang ang magpaparapat sa iyo para pakitunguhan ang
iba na may galit sa iyo, mga tao na ibinibagsak ka.  Magagawa mo na pakitunguhan ang mga tao sa
pamamagitan lang ng kaamuan.  Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan ng kawalan ng sarili.  Ikaw ay
umaasa at nagpapasakop sa Dios.  Ikaw ay maamo at madaling turuan.  Mapapalad ang maamo, sabi ni
Jesus, dahil sa kanilan ang mana ng lupa. 

Ang Panginoong Jesu Cristo dito ay nagsasalita ng Kanyang pananalita mula sa Mga Awit 37:11, kung saan
ating mababasa,  “Ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain, at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na
kasaganaan.”  Nang sabihin Niya na ating mamanahin ang lupa, hindi Niya ibig sabihin na tayo ay magiging
mga higanteng real estate at magkakaroon ng malalaking lupain at pag-aari.  Ang kaisipang iyan ang
lumalaganap ngayon sa pamamagitan ng Cristianismo – ang kamalian ng pag-yaman – na ang pagtitiwala
kay Jesus ay nag-aangkin ng buong kalooban Niya na magbibigay ng resulta ng pag-yaman sa lupa.  Iyan
ay kabulaanan na aral.  Hindi iyan aral ng Biblia.  Iyan ay pamumusong.  Hindi ito ang tinutukoy ng
Panginoon dito.

Ano ang ibig sabihin nito, na ang mapagpakumbaba ay magmamana ng lupa?  Ito ay may dalawang
kahulugan.  Una sa lahat, ang kaamuan ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa ating tungkulin sa lupa.  Sa
paraan lang ng pagpapakumbaba ating matatanggap na may pagpapasalamat kung ano ang ibinigay sa atin
ng Dios sa buhay na ito sa lupa.  Nakita mo, ang kapakumbabaan ay naghahatid sa atin mula sa isang
makasariling pagkatao tungo sa pagkakaroon ng kasiyahan.  Ang tao na hindi mapagpakumbaba kundi
mayabang ay hindi nasisiyahan.  Hindi sila masisiyahan talaga.  Pero ang anak ng Dios na siyang
mapagpakumbaba ay masisiyahan kung ano man ito.   Ang kapakumbabaan sa harap ng Dios ay naghahatid
ng kasiyahan.  Sa Filipos 4:12 sinasabi ng apostol,  “Marunong akong magpakababa, at marunong din akong
magpakasagana” – dahil nalalaman niya ang kapakumbabaan.  Ang kapakumbabaan ay nagbubukas ng
pintuan sa kasiyahan.  Iyan ang unang kahulugan dito.

Ang pangalawang kahulugan ay ito.  Ating mamanahin ang lupa.  Ang batayan ay ang lupa sa hinaharap, ang
bagong langit at lupa na itatatag ni Jesus kapag nagbalik na Siya minsan pa.  Ang mayayabang?  Sa araw
na iyan ang mayayabang ay itatapon.   Kanilang tatanggapin ang huling paglikha ng Dios.  Sila na
mapagpakumbaba ang mga tagapagmana ng Dios.  Sila ay kasamang tagapagmana ni Jesu Cristo.  Sila
ngayon ay tatahan na kasama ang Dios kay Jesu Cristo.  At sa araw ng mga araw, bibigyan sila ng Dios ng
lahat na meron Siya.  Hindi sila bibigyan ng Dios ng resort sa Isla ng Sto. Tomas.  Hindi sila bibigyan ng Dios
ng isang apartment sa ika-96 na palapag sa John Hancock.  Ang lahat ng ito ay ibabagsak na.  At silang lahat
ay darating, kung kasama ka nila, sa lugar may mabigat na pagkatakot.  Pero bibigyan ng Dios ang
mapagpakumbaba ng isang lugar na dito sila mabubuhay kasama ang Dios at masisiyahan sila sa Kanya
magpakailanman, habang ang mga mayayabang at makasarili ay nasa Kanyang sumpa sa impierno.

Mapapalad ang mapagpakumbaba!
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Pero ang tanong paano?  Ako ba ay maamo?  Hindi natin magagawa ang maging maamo sa ating mga sarili.
Silang mga nagsisikap para sa pag-sang-ayon ng tao ang mayayabang na tao.  Tayo ay hindi maamo sa ating
kalikasan, kundi mayayabang, na mga anak ni Adan.  Ang Dios ang gagawa sa atin upang maging maamo.
Ang Esipiritu Santo lang, sa biyaya ng krus ni Jesu Cristo, ang may kapangyarihan na gawin tayong
mapagpakumbaba.  Iyan ang ebanghelyo.  Lalapit tayo sa harap ni Cristo sa pamamagitan ng biyaya para
sa bagay na wala tayo, bagay na ginawa sa atin ng Dios para nasain natin, upang maging maamo tayo sa
harap ng Dios at ng tao, na ang ating kayabangan ay maipako at maluwalhati si Cristo.  Kaya nga, dahil sa
biyaya Niya habang nakatayo tayo sa anino ng krus, iginagawad Niya din sa atin ang pagpapalang ito:  na
ginagawa tayong maamo at mababang puso, handang maturuan.  Nakikita natin ang ating pagmamataas.

_______________________________________

Manalangin tayo.

Tayo ngayon ay yumuko at manalangin, Panginoon, bigyan kami ng biyaya na magawa namin ito sa aming
mga sarili, na siyang dahil sa lahat namin na mga kaguluhan at pagyayabang.  Igawan sa amin, Oh
Panginoon, na sa anino ng krus, kami ay magpasakop sa Inyo bilang soberanong Dios, na aming matutunan
na maging maamo at mamuhay sa pag-asa sa kaharian ng langit – aming mamanahin sa lupa, sa bagong
Jerusalem kung saan kami ay tatahan magpakailanman kasama Siya.  Amang sumasalangit, gawin po kaming
mapagpakumbaba.  Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


