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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Matthew 15:10-11, 15-20

"Ang Puso Ang Nagpaparumi Sa Tao”

ni Rev. Wilbur Bruinsma 

Mayroong panganib na nagbabanta sa mga kaanib ng iglesia anumang panahon sa kasaysayan sila
nabuhay.  Ang panganib na ito ay madaling ibuod sa isang salita:  pormalismo.  Ang pormalismo ay
panlabas lamang na pagtangkilik sa isang tiyak na pangkat ng mga aral, mga batas, at mga tradisyong
ibinigay ng isang partikular na iglesia.  Ito ay isang maingat na pagsunod sa mga tuntunin at mga
kaugalian na ipinapalagay ng iglesia na kinakailangan sa Cristianong pamumuhay, ngunit sinusunod nito
itong ang mga ibinigay na kasanayan ng isang iglesia sa pag-iisip na ang pagsunod mismo sa mga bagay
na ito ang bumubuo sa tunay na pananampalataya at pagsamba.  Kapag ang isang tao ay may sala ng
pormalismo, naniniwala siyang tinutupad niya ang kailangan ng Dios sa kanya sa pamamagitan lamang
ng panlabas na pagsunod sa sinasabi ng kanyang iglesia.

Subalit ito ay hindi tunay na paglilingkod sa Dios.  Hindi ito dalisay na relihiyon at walang dungis.  At ito
ang itinuturo sa atin ni Jesus sa sitas na ating isasaalang-alang ngayon.  Ang Pormalismo ay walang iba
kundi pagiging Fariseo.  Ito ay nagbibigay-diin sa panlabas na mga gawa ng kautusan at walang sinasabi
tungkol sa panloob na katangian ng puso.  At ang puntong ginawa ng ating Tagapagligtas ay hindi
tumitingin ang Dios sa panlabas, upang makita ang mga bagay na ginagawa natin doon.  Ginagawa iyan
ng mga tao, ngunit hindi ng Dios.  Tumitingin Siya sa puso at sa kung ano ang nangyayari doon.  Mayroon
ba sa atin na kamalayan sa kasalanan sa mga panloob na bahagi?  Alam ba natin na ang kasalanan ay
hindi lamang nasa panlabas na gawa kundi sa puso?  Alam din ba natin, na ang tunay na paglilingkod sa
Dios ay panloob na kilos ng malalim na pag-ibig at pang-anak na takot sa Kanya?  Iyan ang puntong
isasaalang-alang natin ngayon.  

At iyan ang hinarap ni Jesus nang kaharapin Siya ng mga Fariseo.  Lumapit sila kay Jesus sa isang
pagtatangkang panghinain ang kanyang integridad bilang guro ng mga tao.  Kaya tinanong nila Siya ng
ganito:  “Bakit kumakain ang iyong mga alagad nang hindi naghuhugas ng kanilang kamay?  Malinaw na
hindi mo sila tinuturuan kung ano ang tradisyon ng iglesia.  Hindi ka mahusay na guro.  Hindi ka
napakabuting tao kung pinapayagan mo ang iyong mga alagad na gumawa ng laban sa tradisyon ng
matatanda.”

Nang dinala ng mga Fariseo ang bintang na ito laban kay Jesus, nagkaroon Siya ng pagkakataon upang
ituro ang katotohanan na ating isasaalang-alang ngayon:  ang puso ang nagpaparumi sa tao.

Mababasa natin sa Mateo 15:10, 11:  “Pinalapit ni Jesus sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanila,
Pakinggan ninyo ito at unawain.  Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang
lumalabas sa bibig ang nagpaparumi.”  Pagkatapos, dumating ang Kanyang mga alagad at tinanong si
Jesus tungkol sa talinghagang ito na Kanyang sinabi.  Mababasa natin sa talatang 15:  “Sumagot naman
si Pedro at sinabi sa kanya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga.”  At narito ang sagot na ibinigay ni
Jesus sa mga talatang 16-20:  “At sinabi niya, Pati ba naman kayo'y wala pa ring pang-unawa?  Hindi pa
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ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan
ng dumi?  Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi
sa tao.  Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid,
pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao;
ngunit ang kumain nang hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao.”  

Iyan ang pagtuturo na ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga alagad, at ibinibigay sa iglesia ngayon.

Bagama’t nauunawaan ng mga Fariseo ang sinasabi ni Jesus at nasasaktan dito, tila hindi nakuha ng mga
alagad ni Jesus ang malinaw na kahulugan.  At dahil diyan kailangang ipaliwanag ni Jesus sa kanila ang
Kanyang sinabi sa talatang 11:  “Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang
lumalabas sa bibig ang nagpaparumi.”  Ipinaliwanag Niya iyon sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa
kanila.  “Makinig.  Anuman ang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng
dumi,” o, sa literal, sa paagusan, “Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso
at siyang nagpaparumi sa tao.”

Sa mga talatang ito tinuturuan tayo na ang inilalagay ng tao sa kanyang bibig upang kainin ay hindi
makakapagparumi sa puso at kaluluwa ng tao.  Hindi kayang dumihan o sirain ng pagkain ang tao mula
sa espiritual na pananaw.  Hindi nito pinasasama ang tao kung siya ay kumakain, halimbawa, ng karne
ng baka, o ng piraso ng granola, o anupaman.  Ang kinakain ng tao ay napupunta lamang sa tiyan,
tinutunaw, at inilalabas sa daanan ng dumi.  Sa katunayan, ang wika ni Jesus ay higit na maliwanag:  “Ito
ay inilalabas sa banyo,” sabi ni Jesus.  “At ito ay naaalis.”  

Ang Kanyang punto ay maluwag na tinatanggap.  Hindi kayang parumihin ng pagkain ang puso o ang
kaluluwa ng tao.  Ang durumihan lamang nito ay ang ating katawan.  Sa katunayan, ang nagpaparumi sa
tao mula sa espiritual na pananaw ay ang lumalabas sa puso o bibig ng tao –iyon ay, ang una sa lahat ay
inisip sa kanyang puso at pagkatapos ay ipinahayag lamang ng kanyang bibig.  Ang kabulukan, o
kasamaan, ay hindi pisikal.  Ito ay moral; ito ay espiritual.  Hindi ito pumapasok sa bibig mula sa labas,
kundi nasa puso na at ipinahahayag ng bibig.

Ang paliwanag sa talinghagang ito ay ibinigay ni Jesus sa huling dalawang talata ng sitas na ito:  mga
talatang 19, 20:  “Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay….  Ito ang mga
bagay na nagpaparumi sa tao; ngunit ang kumain nang hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi
nagpaparumi sa tao.”

Tahasang tinutukoy ni Jesus ang bintang na ginawa ng mga Fariseo laban sa Kanya, na, ang Kanyang mga
alagad ay kumain ng pagkain nang hindi muna naghuhugas ng kanilang mga kamay.  Ito ay itinuturing,
ng tradisyon ng matatanda, na paglabag sa kautusan.  Sa kabila ng lahat, maaaring may humipo na o
humawak, sa palengke o saanman, ng isang bagay na una nang hinawakan ng isang Hentil.  Ito ang
espiritual na magpaparumi sa kamay ng isang tao, sabi nila.  Kung, sa gayon, hinipo niya ang pagkain ng
may maruming kamay at isinubo ang pagkaing iyon, ito ay “magpaparumi” sa kanya.  

Kaya ginagamit ni Jesus ang tradisyon na ito ng mga Fariseo upang linawin na ang kasalanan ay bagay
na patungkol sa puso at hindi lamang panlabas na mga kilos.  Ang “puso” dito sa talatang 19 ay hindi
syempre tumutukoy sa pisikal na puso na tumitibok sa ating dibdib.  Ang Biblia, sa maraming iba’t ibang
lugar, ay nagsasalita tungkol sa puso bilang espiritual na sentro ng pagkatao ng isang tao.  Sa Griyego at
Romanong kaisipan, ang puso ay itinuturing na pinagmumulan ng lahat ng mga pag-iisip, emosyon, at iba
pa.  Subalit ang Biblia ay higit pa ang sinasabi na ang puso ang pinagmumulan ng moralidad at
espiritualidad.  Ito ay pinagmumulang-buhay ng ating espiritual na sarili.  At, samakatuwid, ang nasa
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kalooban ng tao ang nagpapasya kung gagawa siya ng mabuti o masama.  Kung ang puso ay masama,
ito ay magbubunga ng masamang pag-iisip at mga pagnanasa.  Gayundin naman, ang kabaliktaran ay
totoo.  Kung ang puso ay mabuti ito ay magbubunga ng mabuting pag-iisip at mga pagnanasa.  At ang
mga ito, ay lalabas sa ating mga pananalita at mga kilos.

Ito ang punto ni Jesus:  ang puso ng tao ay hindi narurumihan dahil lamang kumakain siya ng pagkain
na may maruming kamay.  Ang kasalanan ay nagmula sa labas at papasok.  Ito ay nagmumula sa loob
at lumalabas.  Iyan ang punto ng mga halimbawa na ibinigay ni Jesus sa talatang 19.  Kapag ang isang
tao ay pumatay, ang pagpatay na iyon ay unang nabuo sa kanyang puso.  Kung ang isang tao ay
nangalunya o nakiapid, siya ay nagkasala una sa lahat sa pag-iisip at pagnanasa sa kanyang puso.  Ito
rin ay totoo sa pagnanakaw o pagsisinungaling, o paglapastangan.  Ang lahat ay nagmumula sa
masamang pag-iisip at masamang nasa ng puso, bago maipakita sa ating buhay.

Ngayon, maaari tayong huminto sa puntong ito, sa simpleng pagtuturo ng talinghagang ito.  Subalit ang
gawin ang gayon, naniniwala ako, ay hindi magbibigay ng katarungan sa punto ng talinghaga.  Nais ni
Jesus na tingnan natin ang ating puso hindi lamang upang makita ang kasalanan kundi upang suriin ang
mga motibo para sa lubos nating pagsamba at paglilingkod sa Dios dito sa sanlibutan.

Nakita mo, ang mga Fariseo ay magaling sa kanilang ginagawa.  Inilalagay nila ang lahat ng diin sa
panlabas na pagtupad sa mga kautusan at mga tradisyon ng mga Judio.  Alam nila at pinag-aaralan ang
Salita ng Dios sa Lumang Tipan.  Lahat ng tradisyon na ipinasa sa kanila mula sa mga ninuno ay
maisasalaysay nila sa iyo nang mabuti.  Sa makabagong katawagan, alam nila ang mga aral ng Kasulatan
at ang mga katuruan ng iglesia.  At mahigpit nilang sinusunod ang lahat ng mga tradisyon ng iglesia na,
sa kanilang isipan, ay sumusunod sa mga aral na iyon.  Ang kanilang panlabas na pamumuhay ay
katangi-tangi.  Walang sinumang makakahuli sa kanilang kumakain nang hindi naghuhugas ng kamay.
At, kung may magtatanong sa kanila ng “bakit” sa tradisyong ito, marahil ay may maganda rin silang sagot
sa kanilang mga dila.  Nananalangin sila ng mahahabang panalangin sa pamilihan; nagsusuot sila ng
tamang pananamit; nagbibigay sila ng ikapu ng mga yerbabuena, anis, at komino; dinadalaw nila ang mga
balo.  At, sa negatibo, tinitiyak nilang hindi sila lumalakad ng higit sa isang araw ng Sabbath na
paglalakbay; na hindi sila makikipag-usap sa isang Hentil; na hindi sila kakain ng marumi; at iba pa.  Ang
panlabas na buhay at kilos ng mga Fariseo, para sa mga tao, ay malapit na sa pagiging perpekto.  Ang
mga Fariseo ay tinitingnan ng may paghanga at paggalang ng mga karaniwang tao.  Wala nang mas
babanal pa sa kanilang paningin kaysa mga Fariseo.  

Ngunit ang Fariseo, ipinapakita ni Jesus, ay may pangunahing pagkakamali.  Hindi niya nalalaman kung
ano ang tunay na pagsamba sa Dios.  Sa tingin ay tila alam niya.  Lumilitaw na siya ang pinakamasugid
na mananamba ng Dios.  Subalit lahat ng kanyang pagsamba ay sa panlabas na ritwal at kaugalian at mga
batas.  Wala talaga itong kinalaman sa puso.  Ang “bakit” ng pagsamba ay hindi isang usapin.  Basta
ginawa lang niya ang kinakailangan sa kanya ng iglesia – iyon lang ang mahalaga.  Ang mabubuting gawa
ay likas na panlabas.  Kung may ginawa akong panlabas, kahit ang aking puso, iyon ay, ang espiritual
kong pagnanasa, ay wala doon, iyon ay mabuting gawa.  At iyon ay nadaramang nakalulugod sa Dios.
Ang aking puso ay maaaring napakalayo sa Dios.  Ngunit hangga’t namumuhay ako ng mabuti, moral na
pamumuhay, makatitiyak akong anak ako ng Dios. 

Ang masasamang gawain sa aking buhay – pareho rin.  Kung may ginawa akong taliwas sa kaugalian o
tradisyon, kahit ang aking puso ay tama sa Dios, gaya ng sa mga alagad, gayunman, iyon ay magiging
masamang gawa.   Ang mabuti at masama ay hindi bagay na pang-puso, ito ay panlabas lamang na gawa.

Iyan ang kasalanan ng mga Fariseo.  Iyan ang kasalanan na inatake ni Jesus sa talinghagang ito.  At iyan
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ang kasalanan na nagbabanta sa iglesia sa buong panahon.  Tayo, ngayon, ay hindi rin ligtas sa ganitong
banta.  Napakadaling humatol sa sarili nating Cristianismo sa batayan ng panlabas nating mga gawa, sa
halip na sa kung ano ang nakikita natin sa ating puso.  Gaano kadaling ilagay ang diin sa panlabas at hindi
isipin ang pagsamba sa Dios mula sa puso.  

Iyan ay nahahayag sa ilang iba’t ibang paraan ngayon.  Una sa lahat, ito ay nahahayag sa kilala sa tawag
na legalismo.  May mga iginigiit sa iglesia na ang pinakamabuting paraan ng pagpapanatili ng kasalanan
sa labas ng iglesia at sa labas ng buhay ng bayan ng Dios ay sa pamamagitan ng pagpapasa ng lahat ng
uri ng kautusan.  Ito, sa kanilang isipan, ang pipilit sa tao upang mabuhay ng banal.  Kaya nagkakaroon
sila nitong buong sistema ng mga tradisyon kung saan ay tunay na itinatali nila ang buhay ng mga tao ng
Dios.  Walang natitira sa kalayaan sa buhay ng mga anak ng Dios.  Sa katunayan, iyan ay pagka-Fariseo.
Ang mga tao ay makakalakad ayon sa lahat ng uri ng mahihigpit na kautusan, at sa kanilang puso ay  hindi
kinakailangang tama sa Dios.

Gayunpaman, ang pagsunod sa Dios sa isang banda, at ang kasalanan sa kabilang banda, ay nagmumula
sa puso.  Dapat nating malaman iyan.  Ang mga panlabas na kautusan ay hindi makakaantig ng puso.
Tanging ang pangangaral kay Cristong ipinako sa krus at nagligtas sa pamamagitan ng biyaya ang
umaantig sa puso.

Ngayon, iyan ang isang panig ng barya:  legalismo.  Ang isa pang panig ng barya ay itong pagtangkilik
sa panlabas na mga tradisyon ay magbubunga ng pagiging walang taros, iyan ay, lubos na
kawalang-pagpapahalaga sa mahihigpit na panuntunan o sa kawastuan.  Kadalasan ang pagiging walang
taros ay nakikita sa mga taong tumatangging magsikap sumunod sa Dios sa kanilang buhay.  Ah, susundin
nila ang lahat ng mga kautusang iyon, at susundin nila ang lahat ng maliliit na tradisyon, ngunit akala nila,
iyon lang ang lahat ng kinakailangan sa kanilang buhay.  Sa kabuuan ng kanilang buhay, malaya silang
lumabas at gawin ang nais nilang gawin.  Makakapamuhay sila ng bukas sa kasalanan at, hangga’t
natutupad nila ang panlabas na mga kaugalian at tradisyon ng iglesia, hindi sila kailangang  makaramdam
na may sala.  Sa kabila ng lahat, iniisip nila, ginagawa natin ang mabubuting panlabas na gawa na
hinihingi sa atin, kaya makakalakad tayo sa daan ng kasalanan hanggang gusto natin, madadaig ng
mabubuting gawa ang masasamang gawa sa ating buhay.

Kaya mayroon kang dalawang sukdulan na lumalabas sa gayong uri ng asal.  Ang mga ito ay kapwa may
sala ng pagka-Fariseo:  pagsunod sa mga itinakdang tuntunin subalit hindi nagsisikap na sambahin ang
Dios mula sa puso.  Ang tunay na pagsamba sa Dios ay matatagpuan sa tamang asal ng puso sa Dios.
Ito ang taimtim na pagtatangka ng puso upang maging banal gaya ng Dios na banal.  Ang puso ang
nagsisikap sa bawat paraan na maiisip upang malugod ang Dios, kahit na walang mga tuntunin na
sumasakop sa isang tiyak na bahagi ng buhay.

Sa isang banda, ang kasalanan ay kapag sinusunod ng puso ang mga dikta ng masamang kalikasan na
nasa atin, kalikasan na laging nagtatangkang sumuway sa mga hangganan ng Salita ng Dios.  Ang
kasalanan ay hindi lamang paglabag sa isang kasanayan ng iglesia o tradisyon o ng isang aral ng Kasulatan
sa panlabas na gawa.  Ang kasalanan ay dumadaloy mula sa isang masamang puso na laging naghahanap
na gawin ang nais nating gawin sa halip na kung ano ang nais ng Dios na gawin natin.

Narinig na natin ngayon itong mapanganib na banta sa ating espiritual na kapakanan bilang mga
mananampalataya.  Ngayon ang utos ni Jesus ay malakas at malinaw na dumarating sa talatang 10:
“Pakinggan ninyo ito at unawain.”  Hindi natin dapat pakinggan ang sinasabi sa atin ni Jesus, gaya ng
ginawa Niya sa Kanyang mga alagad sa mga talatang 16 at 17:  “Pati ba naman kayo'y wala pa ring
pang-unawa?  Hindi pa ba ninyo nalalaman?”  Tayo’y tinawag upang magbigay-pansin, upang gumising
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at pansinin ang Kanyang sinasabi.  Iyan ang lakas ng salitang “pakinggan” sa talatang 10.  Buksan ang
iyong espiritual na mga tainga, upang hindi mo lamang marinig itong mga binanggit na salita, nang hindi
sila naririnig sa espiritual na pandama at binibigyan sila ng pansin.  Unawain sila, sabi ni Jesus.  Unawain
sila ng pusong sumasampalataya.  Iyan ang ating pagkatawag bilang bayan ng Dios dito sa sanlibutan.

Alam ng mga Fariseo kung ano ang sinasabi ni Jesus.  Nakuha na nila bago pa man ng mga alagad ni
Jesus.  At gayunman, hindi nila pinakinggan at inunawa ang itinuturo ni Jesus.  Ipinapaliwanag ni Jesus
kung bakit ito ay totoo sa mga Fariseo at bakit ito ay totoo pa rin sa marami ngayon.  “Hindi ipinagkaloob
sa kanila na malaman,” sabi Niya sa Mateo 11:25.  “Hindi ipinagkaloob sa kanila na malaman ang mga
hiwaga ng kaharian ng langit.  Sa inyo ipinagkaloob.”  Sa madaling salita, ang itinuturo ni Jesus sa teksto
natin ngayon ay nahulog sa mga patay na puso, mga di-sumasampalatayang puso, nang ito ay mahulog
sa puso ng mga Fariseo.  

Ang mga Fariseo di-sumasampalataya?  Aba! Hindi iyan maaaring maging totoo.  Ginawa nila ang lahat
ng uri ng mabubuting gawa.  Tiyak na hindi sila matatawag na di-mananampalataya.  Sa kabila ng lahat,
sila ang mga pinuno ng iglesia.  Subalit pakinggan ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga Fariseo sa talatang
8 ng Mateo 15:  “Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo
sa akin.”  Ang mga Fariseo ay mapuputing libingan, magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob, sabi ni
Jesus, sila ay napakalayo sa Dios.  Ang kanilang mga puso ay pinaitim ng kawalang-pananampalataya, at
kahit ano pa ang sabihin ngayon ni Jesus sa kanila, hindi sila magbabago.

Hindi iyan dapat maging totoo sa ating mga nakikinig sa sinasabi ni Jesus sa atin ngayon.  Dapat nating
pakinggan at unawain.  Iyan ay nakapagpapaisip sa atin ng dalawang ulit, hindi ba?  Bakit sinusunod natin
ang mga aral, ang mga tradisyon ng iglesia?  Bakit tayo naniniwala na sila ay tama?  Sinusunod ba natin
ang mga bagay na ito dahil, tinuruan tayong gawin sila?  Sinusunod ba natin sila dahil, sinasabi ng iglesia
na dapat natin silang sundin?  Sinusunod ba natin sila dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila ay
nagiging madali ang ating relihiyon – relihiyon na binubuo ng panlabas na mga gawa at gayunman ay hindi
naaantig ang panloob na katayuan ng ating puso?  Iniisip ba talaga natin na ang simpleng panlabas na
pakikiayon sa mga bagay ng ating iglesia ay makapagliligtas sa atin?  Mag-isip kang muli!  Pakinggan at
unawain.  

Hayaang ang Espiritu ni Cristo ay manahan sa inyo nang sagana.  Kapag ang Espiritu ay nanahan sa ating
puso, binubuksan Niya ang ating mga mata sa mga bagay tungkol sa kaharian ng langit at hindi na tayo
tumitingin sa mga panlabas nating gawa.  Hindi na natin tinitingnan ang mahahabang panalangin.  Hindi
na natin tinitingnan upang tiyakin kung tapat ba tayong nakakadalo sa iglesia o hindi.  Bagama’t ang mga
ito ay kinakailangan sa atin, hindi natin tinitingnan upang tiyakin kung nasusunod ba natin ang “t” sa
tradisyon ng ating iglesia.  Kundi tumitingin tayo sa ating puso at sinusuri kung ano ang nasa loob nila.
Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito?  Ginagawa ba natin ito dahil sa pag-ibig sa Dios at sa kapwa,
o dahil lamang sa kaugalian at nakasanayan, bulag na sumusunod sa sinasabi sa atin ng mga tao na dapat
nating gawin, nang hindi sinusuri kung ang mga panlabas na tradisyong ito ay dumadaloy mula sa puso
na umiibig sa Dios at umiibig sa kapwa? 

Maging ang mga pinagkalooban ng katotohanan ng Salita ng Dios ay dapat suriin ang kanilang sarili kung
ginagawa ba nila ang mga bagay na ito sa kanilang buhay dahil sa kaugalian at nakasanayan.  Tumingin
ng malalim sa iyong puso.  Ano ang nakikita mong nagtatago sa kaibuturan ng sarili mong puso?  Mayroon
bang pagkapoot, namumuhi sa isang kapatid na lalaki o babae sa iglesia?  Kung gayon ay may pagpatay
sa atin.  May pagnanasa ba para sa ibang lalaki o babae sa ating puso?  Kung gayon ay nakagawa tayo
ng pangangalunya doon.  Mayroon bang pagkaganid o kasakiman sa kung anong mayroon ang iba?   Kung
gayon ay nagnakaw tayo.  Nag-iisip ba tayo ng masama sa iba?  Kung gayon tayo ay mga sinungaling na
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saksi at mula sa atin ay lumalabas ang paglapastangan.

Ano ang ipinahahayag natin tungkol sa ating sarili?  Ako ay makasalanan.  At sa huli sinasabi ko sa aking
sarili, “Kailangan ko ang krus ni Jesu Cristo at kailangan ko ang kaligtasan na tinamo Niya doon para sa
akin!”  Kailangan natin iyan.  Maaaring hindi natin isipin na sapat na tayo sa ating sarili dahil sinunod
nating mabuti ang mga gawa ng kautusan.  Inuutusan tayo ni Cristo:  “Pakinggan, unawain, suriin ang
inyong sarili!  Malibang mahigitan ninyo ang katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, hindi kayo
makakapasok sa kaharian ng langit” (Mateo 5).  Ang maunawaan iyan ay ang malaman kung ano ang
tunay, mapagpakumbabang paglilingkod at pagsamba sa Dios sa ating buhay.  At doon lamang tayo
makakalapit sa Dios na may tunay na pagkaalam ng ating pangangailangan kay Jesu Cristo.  Kailangan
natin si Cristo.  Alam natin iyan dahil kilala natin ang ating puso.  At nalalaman natin na mula sa ating puso
ay lumalabas ang masasamang pag-iisip at pagnanasa.  Maging ang ating mga katuwiran, ang mga bagay
na itinuturing nating mabuti, ay maruruming basahan, sabi sa atin ni Isaias.

Sa kaalamang iyan tayo ay lumalapit sa Dios na nakaluhod at tumitingin tayo sa Kanya para sa pagliligtas.
Ipinagkakaloob Niya iyan sa krus lamang ni Jesu Cristo.  Sa pamamagitan lamang ng Kanyang dugo tayo
ay tinubos mula sa kasamaan – mula sa mismong kasamaan at kasalanan na sumasalot sa ating puso at
lumalabas sa bibig.

Samakatuwid, tayo ay tumitingin sa krus ng ating Tagapagligtas.  Tayo ay nananangan sa Kanya.
Nakakatagpo tayo ng kaginhawahan at tagumpay sa ating kasalanan sa Kanya.  Mula sa puso, ang tunay
na pagsamba ay dadaloy, at sa gayong paraan luluwalhatiin natin ang pangalan ng ating Dios.  Pakinggan
at unawain.  Sa gayon ay lalapit tayo sa Dios hindi lamang sa ating mga labi kundi sa ating mga puso at
kaluluwa din.  

Pagkalooban tayo ng Dios ng puso na umiibig at sumusunod sa Kanya!


