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LUCAS 23:43 
"ANG MGA PINAKADAKILANG SALITANG SINABI" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Kukunin natin ang ating teksto sa araw na ito mula sa Lucas 23:43,  ”At sumagot siya, Katotohanang 
sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Ang mga ito ang pinakadakilang salitang sinabi ni Jesus.  Sila ang mga salita ng biyaya ng Dios upang 
magpatawad sa lahat ng kasamaan sa dugo ng Kanyang Anak, at upang matamo ang karapatan sa 
buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian.  Mayroon lamang talagang isang tanong na higit sa 
lahat.  Ang tanong ay ito:  Ako ba ay kabilang kay Jesu Cristo?  Iyan ang tanging pinakamahalagang 
tanong sa kamatayan.  Pagkatapos ay ang marinig si Jesus na nagsasabing, “Katotohanang sinasabi 
ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Sa gayon ang lahat ay maayos, maging 
anupaman.   
 
Kailangan nating marinig na sabihin Niya iyan sa atin ngayon.  Hindi sapat na malaman lamang na 
sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa nagsisising magnanakaw sa krus.  Hindi sapat na mamangha 
lamang sa lubos na hiwaga ng Kanyang biyaya upang iligtas ang taong ito mula sa bingit ng 
impierno at dalhin siya sa mga pintuan ng langit.  Kailangan nating marinig ito na sinasabi Niya sa 
atin sa ebanghelyo.  Kailangan Niya tayong bigyan ng biyaya at pananampalataya upang makita ang 
ating mga sarili na inilalarawan sa magnanakaw na iyon, upang maunawaan ang kawalang pag-asa 
ng sarili nating kasalanan at kilalanin ang sarili nating matuwid na kahatulan sa harap ng Dios.  
Kailangan Niyang gumawa ng pananampalataya sa ating puso na nakikita natin si Cristo at ang 
Kanyang krus bilang tanging daan sa kaligtasan at sabihing:  “Panginoon, alalahanin mo ako, 
pagdating mo sa iyong kaharian.”  At kailangan natin Siyang marinig, sa pamamagitan din ng 
pananampalatayang iyon, na sabihin ang pinakakamangha-mangha at napakahalagang salita sa 
ating mga puso:  “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Ang mga salitang ito ang pangalawang beses na nagsalita si Jesus mula sa krus.  Ang unang salitang 
sinabi Niya ay, “Ama, patawarin Mo sila; sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” 
Isang oras o higit pa matapos iyan nang magsalita si Jesus sa pangalawang pagkakataon.  Sa 
panahong iyan Siya ay sumasailalim sa pinakamalupit na pangungutya laban sa Kanya.  Mayroong 
napakalapit na relasyon sa pagitan ng dalawang salitang ito sa krus.  Nang manalangin si Jesus ng, 
“Ama, patawarin mo sila,” nananalangin Siya para sa Kanyang iglesia at para sa Kanyang bayan.  
Ngayon ang Ama ay nagbigay sa Kanya ng kasagutan, sagot mula sa magnanakaw na ito na nagsisisi 
na sumisigaw kay Cristo na alalahanin siya pagdating Niya sa Kanyang kaharian.  Sinabi Niya ang 
mga salitang, “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Maaari mong saliksikin ang Kasulatan 
mula Genesis hanggang Apocalipsis at wala kang makikitang kahanga-hangang salita ng Dios, salita 
ng kahabagan gaya nito.  Ipinahahayag ni Jesus ang pinakadakilang posibleng kabutihan sa pinaka 
di karapat-dapat sa lahat ng mga makasalanan.  “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Si Jesus ay nagsasalita sa isang magnanakaw, sa isang kriminal, sa isang mamamatay-tao na 
nakapako sa krus nang sandaling iyon.  Si Jesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang kriminal.  
Ang mismong posisyon ng Kanyang krus ay nagsasabi sa atin ng katuparan ng Kasulatan nang 
sabihin sa Isaias 53 na, “Siya’y ibinilang na kasama ng mga lumalabag.”  Ang magnanakaw na ito, 
malinaw, ay isang lalaking Judio.  Alam niya kung gayon, kahit sa panlabas, ang tungkol sa Dios, ang 
pangakong Mesias, ang kaharian ng Dios.  Habang lumalaki sa Israel, malamang na tumanggap siya 
ng puspusang pagtuturo sa lahat ng mga pangakong ginawa ng Dios sa Kanyang mga anak sa 
Lumang Tipan.  Subalit lumaki siyang hinahamak ito, at namuhay siya ng masamang buhay.  Siya ay 
isang magnanakaw.  Siya ay taong nanghaharang at mamamatay-tao.   
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Ang magnanakaw na ito, katabi ang kanyang kasama na nakapako sa kabilang panig ni Jesus, ay 
nasaksihan ang lahat ng naganap at lahat ng nangyari kay Jesus.  Sa talatang 22 ng kapitulo, 
mababasa natin na ang dalawang magnanakaw na ito ay dinala kasama ni Jesus upang patayin.  
Nakita nila ang ginagawa ng mga kaaway ng Panginoon sa Kanya.  Nakita nilang iniwan ng mga 
kaibigan Niya ang Panginoon.  At, sa simula pa lang, ang magnanakaw na ito na ngayon ay 
sumisigaw ng habag ay sumali rin sa pangungutya kay Cristo.  Mababasa natin sa Mateo 27:44, “Sa 
gayunding paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan (maramihan) na ipinako sa krus na kasama 
niya.”  Sa mismong bingit ng walang hanggan, habang siya ay nakapako sa krus, nakiisa siya, sa 
simula, sa mga kaaway ni Jesu Cristo.  Sa oras ng kanyang kamatayan tinuya at kinutya niya ang 
naghihirap na Tagapagligtas. 
 
Sinasabi ni Jesus sa gayon, “Ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Iyan ang pangako ng ebanghelyo 
sa lahat ng para sa kanila ay namatay si Jesus.  “Ikaw ay makakasama ko sa Paraiso,” ang 
pinakamataas na antas ng kaluwalhatian, isang lugar kung saan wala nang kasalanan o kamatayang 
iiral.  “Ikaw ay makakasama ko” – iyan ang paraiso, ang makasama si Cristo at tamasahin ang ganap 
na pakikisama ng Dios. 
 
Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, ang kaluluwa ng kriminal ay nakabitin sa hukay ng 
impierno.  Ang mga magnanakaw ay kapwa mamamatay sa isang matinding kamatayan.  Sa simula, 
sila ay kapwa nanunuligsa kay Cristo.  Ngunit sa isang dako nang oras na iyon, ang Dios ay nalugod 
na agawin ang isa at dalhin ang taong ito sa pananampalataya at pagsisisi kay Jesu Cristo at iligtas 
siya mula sa kapahamakan ng impierno. 
 
Ang mga wala kay Cristo sa biyaya, ang mga hindi pinagkalooban ng pananampalataya at pagsisisi 
kay Cristo ay hindi pupunta sa paraiso.  Sila ay pupunta sa impierno.  Ang Biblia ay napakalinaw.  
Ang ating mga kasalanan ay nararapat sa walang hanggang kaparusahan.  Si Jesu Cristo ay nasa krus 
upang alisin ang kaparusahang iyon sa lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama.  Walang pag-asa 
hiwalay sa Jesu Cristong ito.  Ang krus ay ito:  Si Jesu Cristo ay naroon upang tamuhin para sa 
Kanyang bayan ang paraiso.  Si Jesu Cristo ay naroon upang magligtas mula sa impierno sa 
pamamagitan ng pagkamatay para sa sariling Kanya at tiisin ang impierno na nararapat sa mga 
sariling Kanya, at ilapit sila sa Kanya sa pananampalataya at pagsisisi. 
 
Si Jesus ay nagsasalita ng salita ng lubos na kahabagan sa lalaki na, sa pag-ibig at kapangyarihan ng 
Dios, ay dinala sa pagsisisi, na sumigaw ng: “Panginoon, alalahanin mo ako.”  Nagsalita Siya ng 
kamangha-manghang salita ng kahabagan. 
 
Mayroong dalawang kriminal.  Sila sa panlabas ay kapwa malapit kay Cristo.  Kapwa nila narinig at 
nakita ang lahat ng ginawa sa Kanya.  Sila ay kapwa mamamatay sa matinding paghihirap.  Sila ay 
parehong makasalanan.  Ngunit ang isa ay namatay sa kanyang mga kasalanan.  Namatay siya kung 
paano siya nabuhay – matigas at walang pagsisisi at di-sumasampalataya.  Ang isa ay sumigaw kay 
Jesus, “Panginoon, alalahanin mo ako,” at siya ay naligtas. 
 
Bakit?  Bakit isa? Bakit hindi ang isa pa?  Ang sagot ay:  biyaya ng Dios.  Efeso 2:8, “Sapagkat sa 
biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng 
inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios.”  Sasabihin mo, “Oo, pero ang lalaking ito ay nagsisi.  Siya ay 
tinatawag na nagsising kriminal.”  Totoo ‘yan.  Siya ay nagsisi.  Subalit siya ay nagsisi dahil ginawa 
ito ng Dios sa kanya.  Ilang sandali matapos niyang sumpain ang kutyain si Cristo kasama ng lahat 
ng naroon, ilang sandali matapos iyan, hinipo ng Dios ang kanyang puso, pinalambot ng Dios ang 
kanyang puso. 
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Higit pa, ang pagsisisi ng lalaki ay hindi nagligtas sa kanya.  Oo, ang biyaya ng Dios na nasa kanya 
ang naging sanhi upang siya ay magsisi at ipahayag ang Panginoong Jesu Cristo.  Ang biyaya ng Dios 
na nasa kanya ang gumawa upang ilagay niya sa mabuting gamit ang huling mga oras ng kanyang 
buhay.  Ngunit, ang kanyang pagsisisi ay hindi pa rin nakapagligtas sa kanya mula sa impierno.  Ang 
kanyang pagsisisi ay hindi nakapagtamo ng kanyang kaligtasan.  Kung ang kanyang pagsisisi ang 
nagligtas sa kanya sa impierno, kung gayon ay bakit namamatay pa si Jesus sa krus?  Kung ang 
pagsisisi ang nagliligtas sa isang tao, iyan ay, ang dahilan at ang batayan ng walang hanggang 
kagalakan, kung gayon ay bakit pa nagdurusa si Jesus sa krus? 
 
Hindi, ang habag, ang habag lamang ang nagligtas sa kanya.  Dinala siya ni Jesus sa pagsisisi upang 
sa pamamagitan ng pananampalataya ay matamasa niya at matanggap ang katiyakan ng kanyang 
kaligtasan.  Subalit ito’y ang biyaya at habag.  Si Jesus ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng 
pagkamatay sa krus para sa kanya. 
 
Tinanggal ng Dios ang lahat kasangkapang pantao upang ipakita na ang kaligtasan ay sa biyaya.  Si 
Jesus ay hindi namatay para sa mabubuting lalaki at babae na karapat-dapat sa mabuting ganti 
mula sa Dios.  Kundi namatay Siya para sa mga kriminal, para sa mga gumagawa ng masama.  Iyan 
ang pangalan ng lalaking ito – kriminal, masamang tao.  At iyan lang ang maaaring masabi sa lahat 
ng iniligtas ni Jesus.  Sila ay mga kriminal, masasamang tao.   
 
Alam mo ba iyan tungkol sa iyong sarili?  Kapag iyang salita ng krus ay umuwi sa iyong puso, 
malalaman mo iyan tungkol sa iyong sarili.  Iyan ang magiging daan kung paano mo malalaman ang 
biyaya ng Dios na gumagawa sa iyo.  Magpapahayag ka sa harap ng Dios na banal:  “Ang pangalan ko 
ay kriminal, masamang tao.  Walang kahit anuman sa aking sarili,” sasabihin mo, “na nagbubukod sa 
akin mula sa mga naliligaw maliban sa kamangha-manghang biyaya ng Dios.”  Sasabihin mo, “Ang 
aking kalikasan ay masama – ako’y masama, ipinanganak sa kasalanan.”  Iyan ang magiging 
kapahayagan mo.  At malalaman mo na ang Dios lamang sa lubos na kahabagan ang nagligtas sa iyo 
at nagpanumbalik sa iyo at nagkaloob sa iyo upang magsisi kung kaya’t ngayon ay kinapopootan mo 
ang masama at ikaw ay nagsisisi at tinatalikuran ang iyong kasamaan at naghahatid ng 
kaluwalhatian sa Dios sa iyong buhay. 
 
Sinabi ni Jesus sa kanya, “Ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Si Jesus ay nagpapahayag ng isang 
napaka personal na pangako.  “Sinasabi ko sa iyo, sa iyo!”  Iyan ay sinabi ni Jesus ng personal, sa 
pamamagitan ng Espiritu ni Jesu Cristo sa ating mga puso.  Higit sa anupaman sa buong mundo, 
dapat nating malaman na sinasabi ito ni Jesus sa atin.  Iyan, syempre, ay dumarating sa daan ng 
pananampalataya at pagsisisi, pananampalataya at pagsisisi na ginagawa ng makapangyarihang 
Dios sa ating mga puso.  Hindi mo maririnig ang salita ni Jesu Cristo sa iyong puso sa anumang 
paraan maliban sa daan ng pananampalataya at pagsisisi.  May iba pang mga tao sa krus nang araw 
na iyon na nakarinig ng mga salitang ito ni Jesus.  Subalit wala silang nakuhang kaginhawahan sa 
kanila.  Tinuya pa rin nila Siya bilang isang nangangarap.  Ang isa pang magnanakaw ay walang 
kaginhawahang natagpuan sa mga salitang ito.  Patuloy niyang kinutya ang Cristo.  Kailangang 
buksan ng Dios ang puso sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Kailangang magkintal 
ang Dios ng kaalaman ukol sa ating sarili bilang mga makasalanan at ni Cristo bilang Panginoon at 
Tagapagligtas at ipagkaloob sa atin na magtiwala sa kahabagang ito ng Dios.  
 
Ito ay palaging ginagawa ng Dios sa paanan ng krus.  Ang krus ni Cristo ang ginamit ng Dios upang 
buksan ang puso ng magnanakaw.  Ganyan Niya siya iniligtas.  Paano ito nangyari, itatanong natin, 
ang lalaking ito ay lumapit upang ipahayag si Cristo sa gayong oras at sa gayong sandali?  Walang 
sinuman ang naroon upang ipaliwanag sa kanya ang banal na Kasulatan.  Wala siyang mangangaral, 
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walang panuto sa kanya.  Paano siya sumapit dito?  Ang sagot ay:  ang mismong kapangyarihan ng 
Dios ay naroon.  Ang kapangyarihan ni Cristong napako sa krus.  Iyan ang kapangyarihan ng Dios 
para sa kaligtasan, sabi ng Kasulatan.  Sa harap ng krus ay nalaman niya ang kanyang abang 
kalagayan.  Sa krus siya ay pinagkalooban ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at dinala siya sa 
katiyakan ng kanyang kaligtasan.  Sumigaw siya, “Panginoon, alalahanin mo ako, pagdating mo sa 
iyong kaharian.”  Sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo ang Dios ay gumagawa ng kahapayagan ng 
kasalanan, pagsisisi, at pananampalataya kay Jesu Cristo. 
 
May malaking pagbabagong dumating sa taong ito.  Bago pa sinabi ang mga salita ni Jesus sa kanya, 
ang lalaking ito ay nagsalita sa isa pang kriminal na kasama niyang nakapako.  Ang isang kriminal, 
sabi ko, ay patuloy na nililibak at nilalapastangan ang Cristo.  Sinabi ng nagsisising kriminal, “Hindi 
ka pa ba natatakot sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan?  Tayo ay 
nahatulan ng matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. 
Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama.”  Anong pagbabago ang dumating sa 
taong ito.  Pumanig siya sa Dios sa halip na sa kanyang sarili.  At pinatunayan niyang matuwid ang 
Dios sa harap ng lahat.  Pinatunayan niyang matuwid ang Dios sa sarili niyang kahatulan.  “Tayo ay 
nahatulan ng matuwid.  Nararapat sa atin ang tinatanggap natin.”  Iyan ang biyaya ng personal na 
pagsisisi.  Ang personal na pagsisisi ay pagsasabi nito:  “Ako ma’y hatulan ng Dios, iyan ay matuwid 
lamang.”  Ang tunay na pagsisisi ay walang pagmamatuwid sa sarili.  Hindi nito idinaragdag ang 
salitang “ngunit” o “kung.” 
 
Ang pagsisisi bang ito ay kaloob ng Dios sa iyo ngayon?  Hinahatulan mo ba ang nakikita mo sa 
iyong sarili?  Tinatanggihan mo bang bigyang-katuwiran ang ginawa mo sa harap ng Dios?  Sinasabi 
mo ba ang mapagmataas na mga salitang, “Ayokong maniwala sa isang banal na Dios na 
nagpapahamak ng mga tao.”  Iyan ba ang iniisip ng iyong puso?  O pinatutunayan mong matuwid 
ang Dios at sinasabing, “Hayaang ang Dios ay maging matuwid at banal, at sa Kanyang harapan ay 
nakikita ko na sa aking sarili ang matatamo ko lang at nararapat sa akin ay kaparusahan.”  Iyan ang 
katibayan ng biyaya ng Dios.  Iyan ang kapangyarihan ng krus sa iyo.  At sa iyo ay sinasabi Niya, 
“Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Sinaway ng lalaki ang isa pang magnanakaw:  Hindi ka pa ba natatakot sa Dios?  Hindi mo ba alam 
ang katotohanan na sa loob ng ilang sandali tayo ay haharap sa Dios?  Ang Dios ang dapat nating 
katakutan.  Ikaw ay haharap sa Kanya.  Anong sasabihin mo kung gayon?  Hindi ka ba natatakot sa 
Dios, sabi niya?  Pinagkalooban siya ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Tumingin siya sa 
Panginoon.  Nakita niya ang Panginoon na itinatayo ang Kanyang kaharian.  Pansinin ang kanyang 
mga salita:  “Pagdating Mo sa Iyong kaharian, alalahanin Mo ako.”    Nakita niya na si Jesu Cristong 
na sa krus ay hindi lamang isang indibiduwal.  Hindi nga siya isang lalaki na namamatay dahil sa 
Kanyang mga prinsipyo.  Kundi nakita niya si Cristo bilang ulo ng iglesia ng Dios, ang Isa na, sa 
pamamagitan ng Kanyang pagdurusa, ay magtatatag ng kaharian ng Dios.  “Ang taong ito'y hindi 
gumawa ng anumang masama.”  Ipinahayag niya Siya bilang ang Anak ng Dios na walang 
pagkakasala na nagtatatag ng walang hanggang kaharian sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at 
kamatayan. 
 
At nagtiwala siya sa Kanya.  “Alalahanin mo ako.”  Hindi siya humingi ng mataas na katungkulan sa 
kaharian.  Sinabi lamang niya, “Alalahanin mo ako.  Ilagay mo ako sa Iyong isip.  Hawakan mo akong 
may pag-ibig sa Iyong puso.  Alalahanin mo ang Iyong kahabagan.  Huwag mo akong kalimutan.”  
Walang pagsusumamo inilagak niya ang kanyang sarili kay Jesu Cristo bilang Panginoon at 
Tagapagligtas.  Itong napakong Jesus, sabi niya, ay aking Panginoon, nagtatatag ng kaharian.  Siya 
ang tanging pag-asa ng aking kaligtasan.  Sa Kanya ay may kapatawaran, maging para sa akin.  Para 
sa akin, na namuhay ng gayong pamumuhay, mayroong katubusan.  Nagtiwala siya kay Cristo. 
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Iyan ba ay tunay sa iyo, sa pamamagitan ng kamangha-manghang pag-ibig ng Dios?  Sa mga sa 
biyaya ng Dios ay nagsasabi ngayon ng katulad sa lalaking ito, ipinahahayag si Cristo sa harap ng 
sanlibutan, ipinahahayag si Cristo bilang daan ng kaligtasan, sumasampalataya sa Jesus na ito, 
katotohanang sinasabi ni Jesus, “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Mayroon pa.  Ang lalaking ito ay nagbunga ng bunga ng pagsisisi.  May ilang nagsasabi na ang 
nagsisising kriminal na ito sa krus ay walang ginawang mabuti bago siya dalhin sa langit.  Ginawa 
niya ang pinakadakila sa mga mabubuting gawa na ginawa ng Espiritu Santo sa buhay ng anak ng 
Dios.  Ipinahayag niya si Cristo sa harap ng mga tao.  “Panginoon, alalahanin mo ako.”  
Nilalapastangan ng lahat ng nasa paanan ng krus si Jesu Cristo.  Lahat sila ay tumutuya sa Kanya.  
Iniwan pa nga Siya ng mga alagad.  Walang tumayo doon upang ipahayag ang Panginoon.  Maliban 
sa lalaking ito, na sa simula ay kasama pa mismong pinagtatawanan at nililibak si Cristo, ngayon, sa 
biyaya, ay ipinahahayag si  Cristo. 
 
Ikaw ba?  Iyan ba ang iyong kapahayagan sa harap ng krus?  Sinasabi mo ba, “Ako’y masamang tao.  
Gayunman, sa biyaya ng Dios at mula sa aking puso ay ipinahahayag ko na itong hinamak na Jesus, 
hinamak ng sanlibutan, ay aking Panginoon at Tagapagligtas na, sa pamamagitan ng Kanyang 
pagdurusa, ay nagtatag ng walang hanggang kaharian ng Dios.  Kung gayon ay nalalaman mo rin na 
ang salita ni Cristo ay personal na dumarating sa iyo:  “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon 
ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
Ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya ang higit pa sa kanyang hiniling.  Sabi niya, “Alalahanin mo ako 
pagdating mo sa Iyong kaharian.”  Marahil ay iniisip niya ang malaharing pagdating ni Jesu Cristo sa 
hinaharap sa Kanyang kaharian.  Ngunit sinabi ni Jesus, “Ngayon.  Nakamit mo.  Inalis ang sala.  
Ganap na katuwiran para sa iyo upang makatayo ka sa harap ng Dios.” 
 
Ang mga namatay kay Cristo ay hindi pumupunta sa purgatoryo.  Walang purgatoryo. 
 
Ang mga namamatay kay Jesu Cristo ay hindi namamatay na may malaking tandang pananong sa 
ibabaw nila.  Kundi ang mga namatay kay Jesu Cristo ay kaagad na kasama ni Jesus sa 
kaluwalhatian.  Ngayon, ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso. 
 
Ang kriminal, ang nagsising magnanakaw, ay nagsimulang tamasahin kaagad ang pagiging mapalad 
ng paraiso nang sabihin ni Jesus ang salita sa kanya.  Oo, maaaring abutin ng apat o limang oras 
bago tuluyang mamatay ang tao.  At ang apat o limang oras na iyon ay mapupuspos ng pamimilipit 
sa matinding paghihirap.  Subalit mayroon siyang Jesus.  Mayroon siyang salita ng kapatawaran at 
pangako.  Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito bilang napakong Tagapagligtas, kapayapaan at 
kagalakan ang umapaw sa kaluluwa ng makasalanang ito.  Mas dakilang kapangyarihan kaysa sa 
mga pako na humahawak sa kanya sa krus, mas dakilang kapangyarihan ngayon ang bumubugso sa 
kanyang puso at isip.  Bagaman dumarating sa kanya ang nakasisindak na katotohanan ng 
kamatayan, gayunman ang lahat ay mabuti sa kanya, lahat ay mabuti sa kanyang puso. 
 
Nakita mo, ang lalaking ito, itong hinamak na magnanakaw na dinala ng Dios sa pagsisisi, na 
nakabitin sa krus, ang lalaking ito ay mayaman, ah, napakayaman.  Ang krus niya ay dapat piliin sa 
lahat ng mga nakatayo sa ibaba ng krus na nangungutya kay Jesus.  Sapagkat mayroon siyang 
tagumpay.  Sinabi ito ni Jesus sa kanya. 
 
Sa gitna ng lahat ng panlilibak na nangyayari, at tila baga ang buong impierno ay kumawala sa 
paanan ng krus, sa pamamagitan ng mga tao at mga diablo na umaatake sa Panginoong Jesu Cristo, 
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gayunman ay nagsalita si Cristo ng salita ng buhay na walang hanggan sa isa sa mga Kanya.  Ibinigay 
Niya ang Kanyang buhay para sa taong ito at sinabi Niya sa taong ito ang salita ng tagumpay.  At ang 
taong ito ay nagkaroon ng kapayapaan, ganap na kapayapaan. 
 
Ang kriminal ay hindi naiwang nag-aalinlangan.  Siya ay nasa pintuan ng kamatayan.  Siya ay nasa 
pintuan ng kamatayan nang malaman niyang namuhay siya ng buhay na makasalanan.  Lahat ng ito 
ay nakatitig sa kanya ngayon.  Noon ang makapangyarihang biyaya ng Dios ay nagsalita sa kanya sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo at tumiyak sa kanya ng isang himala – ang himala ng biyaya ng Dios, ang 
himala ng kaligtasan. 
 
Ikaw ay makakasama Ko sa paraiso.  Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo. 
 
Naririnig mo ba ang mga salitang iyon?  Sa biyaya ng Dios ipinahahayag mo ba na ikaw ay nararapat 
sa kaparusahan sa harap ng Dios?  At sa biyaya ng Dios nagtitiwala ka ba dito sa Panginoong Jesu 
Cristo at sumisigaw:  Panginoon, alalahanin mo ako?  Pakinggan Siyang magsalita ng 
pinakakamangha-manghang salita na Kanyang sinabi, mga salitang sinabi Niya habang iniaalay ang 
Kanyang sarili kapalit natin sa krus, mga salitang sinabi sa isang masamang tao, niligtas sa 
pamamagitan ng Kanyang krus.  Ang pinakadakilang mga salita na maaari mong marinig:  
“Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.” 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyo sa aming Panginoong Jesu Cristo.  Huwag nawang ipahintulot na kami ay 
magmalaki, maliban sa krus ng aming Tagapagligtas.  Amen. 

 


