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ISAIAS 38:17 
"LAHAT NG AKING MGA KASALANAN AY ITINAPON SA LIKURAN NG DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Nadarama mo ba ang pangangailangan upang mapalakas ang iyong pananampalataya, upang 
mapanumbalik, at upang maginhawahan? 
 
Ito ang kalagayan ni Hezekias, hari ng Juda.  Buksan ninyo ang inyong Biblia sa Isaias 38:17.  Doon ay 
mababasa natin, “Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan; 
ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng 
aking mga kasalanan sa iyong likuran.”  
 
Nang panahong iyon nang sinalita ni Hezekias, hari ng Juda, ang mga salitang iyon siya ay nasa panahon 
ng matinding pangangailangan ng pagpapalakas ng kanyang pananampalataya.  Ang mga salita sa 
talatang 17 sa Isaias 38 ay bahagi ng sulat na ginawa ni Hezekias nang siya ay may sakit at gumaling na 
mula sa kanyang karamdaman.  Ayon sa unang talata ng Isaias 38, ang kanyang karamdaman ay naging 
karamdaman tungo sa kamatayan.  Ang propetang si Isaias ay lumapit sa hari upang sabihin sa kanya ang 
salita ng Panginoon, na siya ay mamamatay at hindi na mabubuhay.  Nang marinig ni Hezekias ang mga 
salitang iyon, ibinaling niya ang kanyang mukha sa pader at nanalangin na pagalingin siya ng Panginoon.  
At tinugon ng Panginoon, ng may kahabagan, ang panalanging iyon.  Kaya si Hezekias, sa kanyang 
pagsulat ng mga pangyayaring iyon na nakatala sa Isaias 38, ay nagbibigay ng ulat tungkol sa kanyang 
karanasan nang siya ay nagkasakit tungo sa kamatayan.  Nasulyapan natin ang kanyang kaluluwa.  
Sinasabi niya sa atin sa talatang 17 na nagtamo siya ng malaking kahirapan, at nang siya ay gumaling siya 
ay nagbago upang magalak sa kaligtasan ng Panginoon.   
 
Sinasabi sa atin kung gayon, ni Hezekias, na may panahon sa kanyang buhay bilang anak ng Dios na 
nawalan siya ng kapayapaan.  Mayroon dapat siyang kapayapaan.  Mababasa natin sa Isaias 26:3, “Iyong 
iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo.”  Ang kapayapaan ay isang 
karaniwang kalagayan para sa anak ng Dios.  Alam iyan ni Hezekias.  Alam niyang dapat siyang 
magkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso.  Sabi niya, “Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay 
nagtamo ako ng malaking kahirapan.”  Iyan ay, sa halip na kapayapaan, kung saan naroroon dapat ang 
kapayapaan sa aking puso, ako’y dumaranas ng kahirapan.  Nagnais siya ng kapayapaan, ngunit 
gayunpaman, may panahon sa kanyang buhay bilang anak ng Dios na nawalan ng kapayapaan si haring 
Hezekias. 
 
Ngayon, syempre, ang di-mananapalataya ay walang kapayapaan ng Dios at samakatuwid ay hindi 
magdurusa sa pagkakaroon ng kapayapaan ng Dios, sapagkat hindi niya ito kailanman naranasan.  
Subalit naranasan ni Hezekias ang kapayapaan ng Dios, bilang anak ng Dios, dumaan siya sa panahong 
nawala ang karanasan niya ng kapayapaang iyon.   
 
Iyan ay bagay na bagay sa atin, di ba?  May mga panahong naiisip natin na ang ating sarili ay nasa hukay  
ng kapahamakan.  May mga panahong hindi natin nararanasan ang kapayapaan ng Dios na naghahari sa 
ating mga puso.  Hindi tayo dapat nasa mga pagkakataong iyon, pahayag natin.  Ngunit, gayunpaman, 
alam natin ang karanasang iyon.   
 
May kalayaan mula sa gayong kahirapan.  May pagpapanumbalik ng kapayapaan.  May pagpapalakas sa 
pananampalataya.  Ang kalayaang iyon ay bumabalik sa krus ni Jesu Cristo at sa katiyakan na doon ay 
itinapon ng Dios ang lahat ng aking mga kasalanan sa Kanyang likuran.  Basahing muli ang talatang iyon!  
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“Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan; ngunit iyong pinigil 
ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga 
kasalanan sa iyong likuran.”   
 
Tingnan natin ito ng mas mabuti.  Gaya ng sinasabi ko, naranasan ni Hezekias ang kahirapan sa kanyang 
kaluluwa.  Sa halip na kapayapaan nagkaroon siya ng malaking kahirapan, naranasan niya ang kawalan 
ng kapayapaan ng Dios.  Iyon ay nakakatakot sa kanya. 
 
Nang sabihin ni Hezekias na nakakaranas siya ng malaking kahirapan, hindi niya ibig sabihin na siya ay 
puno ng galit, o nahihirapan sa malalim na pagkapoot.  Iyan din ay isang tukso na maaari nating 
maranasan kung minsan.  Iyan ang mga bagay na maaari nating maranasan sa ating puso.  Ngunit hindi 
iyan ang tinutukoy ni Hezekias na kahirapan.  Hindi niya tinutukoy ang katotohanang nagkaroon siya ng 
mapaghinanakit na espiritu.  Kundi ibig niyang sabihin na ang kanyang kaluluwa ay puno ng malaking 
kawalang pag-asa at kalungkutan at takot.  Kung titingnan mo ang Isaias 38, mababasa mo sa talatang 3 
na si Hezekias ay umiyak na may kapaitan, ng matinding pagtangis.  Sa talatang 13 sinabi niya na 
hanggang sa umaga ay humingi siya ng saklolo, katulad ng leon, lalapain siya ng Dios, babaliin lahat ng 
kanyang mga buto.  Natatakot siya kapag gabi.  Hindi siya makatulog.  Natatakot siyang sa umaga ay 
sasalubungin siya ng Dios katulad ng leon.  Sinabi niya sa talatang 14, “Gaya ng langay-langayan o ng 
tagak ay humihibik ako; ako'y tumatangis na parang kalapati. Ang aking mga mata ay nangangalumata sa 
pagtingala; O Panginoon, naaapi ako, ikaw nawa'y maging katiwasayan ko!”  Dumaranas siya ng 
kawalang pag-asa.  Ang kanyang kaluluwa ay madilim at puno ng kalungkutan, hindi maipahayag at halos 
hindi maarok na kalungkutan. 
 
Syempre, kapag nawala ang karanasan ng kapayapaan ng Dios sa ating puso, ang kabaligtaran ang 
papalit – ang kapaitan at kawalang pag-asa at kamatayan.  Sinasabi niya na nararanasan niyang talaga 
ang pait ng kamatayan.  Sinasabi niyang nawawalan siya ng katiyakan ng kagandahang-loob ng Dios sa 
kanya.  Kaya, bilang resulta niyan, sinasabi rin niya sa kapitulo na nawalan siya ng kasiyahan sa mga 
pangyayari sa kanyang buhay.  Sinabi niyang ang ipinadadala sa kanya ng Dios ay laban sa kanya.  Sinabi 
niya sa Dios na wala nang mabuti.  Ang lahat ay sumisira sa kanya.  May malaki siyang kahirapan.  May 
umaapaw siyang kalungkutan.  Mayroon siyang kawalang pag-asa at takot.  Nagigising siya sa 
kalagitnaan ng gabi na nanginginig sa takot.  At ipinalagay niya na ang Dios ay laban sa kanya.  Sabi niya 
sa talatang 11, “Hindi ko makikita ang PANGINOON.”  Wala siyang kasiyahan sa kanyang makalupang 
buhay.   
 
Bakit?  Ano ang sanhi ng lahat ng ito?  Ito ay nagsimula sa pagpapahayag ni propeta Isaias na siya ay 
mamamatay.  Siya ay may sakit, at pumunta ang propeta sa kanya at sinabing mamamatay na siya.  
Pansinin iyan ng saglit.  Ang espiritual na pangamba doon ay hatid ng pisikal na suliranin at nalalapit na 
kamatayan.  Gumawa ang Dios ng di-mapaghihiwalay at malapit na ugnayan sa pagitan ng katawan at ng 
kaluluwa, sa pagitan ng buhay ng katawan at ng buhay ng kaluluwa.  Ang karaniwang pag-aalaga ng ating 
katawan ay tawag ng Dios.  Ang katawan ay kaloob ng Dios.  Ito’y kamangha-mangha at kahanga-
hangang likha na siyang tawag ng Dios upang alagaan natin.  Huwag natin itong abusuhin! Huwag natin 
itong sirain, huwag natin itong pabayaan, at huwag natin itong gutumin.  Ingatan mo ang iyong pisikal na 
katawan.  Napakadalas na ang mga suliranin ng ating mga kaluluway ay maaaring magsimula sa pisikal 
na karamdaman o paghihirap o kapaguran o mga kahirapan sa pamilya.   
 
Gayunpaman, ang problema ni Hezekias ay mas lumalim kaysa diyan.  Ito’y mas lumalim kaysa pisikal 
lamang na mga problemang kanyang nararanasan.  Sinabi sa kanya ng Dios, sa pamamagitan ng propeta, 
na mamamatay na siya.  Nagiging palaisipan, kapag binasa at pinag-aralan natin ang kapitulong ito, na si 
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Hezekias bilang anak ng Dios ay tumugon nang marahas sa balitang mamamatay na siya.  Mas nagiging 
palaisipan nang makita natin na ipinakahulugan ni Hezekias ang kamatayan bilang pagkawasak, walang 
hanggang pagkawasak.  Ganyan ang naging pananaw niya dito.  Basahin ang Isaias 38:11.  Sabi niya, 
“Hindi ko makikita ang PANGINOON.”  At sa talatang 18 sinabi niya na hindi siya makakaasa sa katapatan 
ng Dios.  Naniniwala siyang pupunta siya sa hukay ng pagkawasak, ang hukay ng impierno.  Itatanong 
natin, “Bakit ganoon ang pananaw niya sa darating niyang kamatayan?”  Alam natin mula sa Kasulatan 
na si Hezekias ay isang hari na nagtakda ng kanyang puso na maglingkod sa Panginoon, na lumakad sa 
mga daan ni David na kanyang ama.  Hindi ba niya alam ang pangko tungkol kay Jesu Cristo?  Hindi ba 
niya alam na ang kamatayan ay magiging daan niya tungo sa walang hanggang kaluwalhatian?  Oo.  
Alam nating sinasabi ng Kasulatan na ang kamatayan ay dakilang kaaway.  Ngunit sa pamamagitan ng 
mga pangako ng Dios mayroon tayong tagumpay laban sa kamatayan.  Huwag mo lamang sabihin, “Nasa 
Lumang Tipan kasi siya at hindi niya nauunawaan ang mga bagay-bagay.  Wala siya ng pag-asang 
mayroon tayo ngayon.”  Hindi, iyan ay hindi totoo.  Ang mga banal sa Lumang Tipan ay mayroon din ng 
pag-asang iyon.   Bakit, kung gayon, nang dumating ang Dios sa kanya at sinabi sa kanya na, “Hezekias, 
hindi ka na gagaling sa iyong karamdaman.  Ikaw ay mamamatay na,” bakit siya tumugon sa gayong 
karahas na paraan?  Bakit ang papanaw niya sa kamatayan ay pagkawasak ng kanyang kaluluwa, kung 
kaya’t siya ay itinapon sa mas malalim na kahirapan at nawala ang karanasan ng kapayapaan ng Dios sa 
kanyang puso?  Bakit? 
 
May ilang mga dahilan.  Ang una, syempre, ay napakalinaw na ang kamatayan, sa sarili nito, ay isang 
dakilang kaaway.  Hiwalay sa mga kaawaan ng Dios, ang kamatayan ay dumarating na gaya ng leon 
upang baliin ang ating mga buto.  Ang tanging depensa, ang tanging ilaw, ay na kay Jesu Cristong 
Panginoon, ang Cristo ng Kasulatan, ang Cristo ng krus. 
 
Mayroon pa, sa kalagayan ni Hezekias, ito’y ang matatawag nating wala pa sa panahong kamatayan.  Sa 
II Hari 18 mababasa natin na si Hezekias ay dalawampu’t-limang taong gulang nang siya ay maging hari 
at siya ay naghari sa loob ng dalawampu’t-siyam na taon.  Sa talatang 5 ng Isaias 38 nalaman natin ang 
katotohanang binigyan pa siya ng labinlimang taon upang mabuhay sa panahong ito.  Samakatuwid, 
maaari nating ipalagay na si Hezekias ay 39 na taong gulang nang sabihin sa kanya na siya ay 
mamamatay.  Nakita niya iyon bilang pagputol sa kanyang mga araw.   
 
Subalit may mas higit pa dito.  Hindi lamang sa nahaharap siya sa kamatayan.  Hindi lamang sa 
nahaharap siya sa kamatayan sa gulang na 39.  Nang mabasa natin ang Kasulatan natuklasan natin na sa 
panahong ito si Hezekias ay wala pang anak.  Ang kanyang anak na si Manases, ay maglalabing-dalawang 
taong gulang nang mamatay si Hezekias.  Kaya si Hezekias ay hindi pa magkakaroon ng anak sa susunod 
na tatlong taon.  Nang panahong sabihin ng Dios sa kanya na siya ay mamamatay na, wala pa siyang 
anak.  Iyon ay napakahalaga! Dapat mong tandaan na nangako ang Dios kay David na walang anak ni 
David ang hindi makakaupo sa kanyang trono.  Samakatuwid, ang bawat haring magkakaanak ng lalaki 
ay magpapatuloy sa mga pangako ng Dios.  Kung gayon, kung si Hezekias ay mamamatay bago siya 
magkaroon ng anak, maipakakahulugan lamang niya ito bilang kawalang-kaluguran ng Dios sa kanya, 
bilang pagtitiwalag sa kanya. 
 
Pagkatapos, sa ibabaw pa nito, ay ito:  nalalaman ni Hezekias na siya ay nagkasala.  Marami siyang 
kasalanan at nararamdaman niya ang bigat ng mga iyon.  Bagaman siya ay anak ng Dios, bagaman 
masasabi niya sa biyaya ng Dios na siya ay lumakad sa harap ng Dios sa katotohanan na may pusong 
walang kapintasan at ginawa ang mabuti sa paningin ng Dios, gayunpaman may mga pagkakasala siya.  
May malalaki siyang kasalanan. 
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Bilang resulta ng lahat ng ito, bilang resulta ng napipintong kamatayan, bilang resulta, marahil, ng 
matatawag nating wala pa sa panahong kamatayan, bilang resulta ng mamatay na walang anak na 
magpapatuloy sa lahi ni David, at bilang resulta ng pagkaalam sa sarili niyang mga kasalanan (ang mga 
kasalanan ng sarili niyang puso), sinabi ni Hezekias, “May malaki akong kahirapan.  Sandali akong 
nawalan ng kapayapaan ng Dios.  Ako’y napuno ng kawalang pag-asa at takot.”  Siya ay nanlupaypay.   
 
Ngunit iniligtas siya ng Dios.  Sabi niya, “Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng 
pagkawasak.”  Paano?  “Sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran.”  
Iyan ay kahanga-hanga.  Iyan ang paraan ng pagliligtas.  Iyan ang paraan ng pagpapanumbalik ng 
kapayapaan sa ating mga puso.  Ang paraan ng pagliligtas at pagpapanumbalik ng kapayapaan ay ang 
pagkaalam ng dakilang biyaya ng Dios kay Cristo ng pagtatapon ng lahat ng ating mga kasalanan sa 
Kanyang likuran.  Iyan ay tunay na kahanga-hangang paraan ng pagsasabi nito, di ba?  Ang itinatapon ko 
sa aking likuran ay isang bagay na hindi ko na makikita.  Ito’y isang bagay na hindi ko na bibigyan ng 
pansin.  Ito’y isang bagay na hindi ko na isasaalang-alang.  Ako’y sadya at kusang nagpasyang hindi na ito 
isasaalang-alang.  Ganyan inililigtas ng Dios ang isang kaluluwang nahihirapan – ang mga kaluluwang 
nahihirapan na kung minsan ay nararanasan ng Kanyang mga anak.  Ginagawa ito ng Dios.  Tinitipon ng 
Dios lahat ng ating mga kasalanan.  Ibinubungkos Niya ito at itinatapon ang mga ito sa Kanyang likuran.  
Itinatapon sila ng Dios sa sarili Niyang likuran.  Hindi Niya sila nakikita.  Hindi Niya sila binibigyang-
pansin.  Hindi Niya sila isinasaalang-alang sa Kanyang mga pakikitungo sa atin.  Itinapon ng Dios ang 
ating mga kasalanan sa Kanyang likuran kung kaya tayo ay pinatawad na.  Iyan ay nangangahulugan na 
nang napakasama at kamangha-manghang Biyernes ng hapon nang si Cristo ay mamatay ng kamatayan 
sa krus, nang Siya’y mamatay ng kamatayang dapat ay sa atin, itinapon ng Dios ang ating mga kasalanan 
sa Kanyang likuran. 
 
Ginawa iyan ng Dios ayon sa walang hanggang panukala kung saan ay ibibigay Niya si Cristo upang 
maging Tagapagligtas ng Kanyang bayan – isang panukala kung paanong sinabi ng Dios, “Aking ibibintang 
ang mga kasalanan ng Aking bayan sa Panginoong Jesu Cristo, at sa Kanya ay masisiyahan Ako sa Aking 
katarungan.”  Itinapon Niya ang lahat ng aking mga kasalanan sa Kanyang likuran. 
 
Ang mahalaga ay pinatawad tayo ng Dios sa ating mga kasalanan.  Bagama’t tayo ay didisiplinahin ng 
Dios, gayunpaman, ang pagtatapon ng mga kasalanang ito sa Kanyang likuran ay nangangahulugang 
hindi tayo pakikitunguhan ng Dios gaya ng nararapat sa mga kasalanang iyon.  Ang mga kasalanang iyon 
ay nararapat sa walang hanggang kamatayan.  Pakikitunguhan Niya tayo ayon sa Kanyang habag, 
dinidisiplina tayo kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan.  Ngunit hindi Niya tayo dadalawin ng nag-iinit 
na galit ng Kanyang banal na kawalang-kasiyahan.  Ang ating mga kasalanan ay itinapon sa Kanyang 
likuran.  
 
Sinasabi ng sanlibutan na ang mahalagang bagay sa iyong mga kasalanan ay itapon mo sila sa iyong 
likuran.  Subalit iyan ay kahangalan.  Anong buti ang magagawa niyan?  Ang itapon ang iyong mga 
kasalanan sa iyong likuran, sabi nga, ang magpatuloy sa iyong buhay?  Iyan ay payo sa isang 
nahihirapang kaluluwa:  Magpatuloy sa iyong buhay?  Anong uri ng payo iyan?  “Huwag kang mag-alala.  
Ituloy mo ang buhay mo,” sabi nila sa sanlibutan.  “Ang nakaraan ay nakaraan na.  Huwag mong 
alalahanin iyon.  Ilibing mo ang mga kasalanan mo.  Magpatuloy ka.”  Walang kaaliwan doon.  Hindi mo 
maitatapon ang iyong mga kasalanan sa iyong likuran.  Kung susubukin mong gawin iyan, magpapatuloy 
ka sa iyong buhay na humihila ng isang bungkos, na tila ba ikaw ay humihila ng isang kariton na may 
kargang kasalanan, sabi ni Isaias sa kapitulo 5.  Walang kaaliwan sa pagtatapon ng iyong mga kasalanan 
sa iyong likuran, sinusubukang huwag silang pansinin. 
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Ni may kaaliwan man sa pagsisikap na itapon ang iyong mga kasalanan sa likuran ng ibang tao.  Iyan ay 
kapag sinasabi mong, “Aba, hindi nila alam ang tungkol diyan.  Nalusutan ko iyon.  Hindi nila 
natuklasan.”  Iyan ba ang iyong kaaliwan?  Kung gayon iyan ay kahangalan din, lubos na kahangalan – 
walang kapayapaan doon. 
 
Ngunit ang kapayapaan ay kinuha ng Dios ang ating mga kasalanan at itinapon sila sa Kanyang likuran.  
Ang Dios, sa ganap na katarungan, ay binayaran ang pagkakautang ng mga kasalanang iyon kay Jesu 
Cristo at ngayon ay pinakikitunguhan tayo mula sa Kanyang mahabaging kabutihan at mula sa Kanyang 
mga kaawaan.   
 
Iyan ang paraan kung paano tayo maililigtas mula sa paghihirap ng ating mga kaluluwa.  Maraming 
gamot ang iniaalok ngayon para sa kaluluwang nawawalan ng kapayapaan.  Ang mga gamot na ito ay 
mahal ang halaga.  Subalit wala sa kanila ang makakagamot.  Ilan sa mga gamot na ito ay tinatawag na:  
ang bote, alak, pildoras, pagkapit sa iba, at pagkakaroon ng magulong buhay.  Walang kapayapaan doon.  
Iyan ay panlilinlang.  Iyan ay panlilinlang ng isang hangal.  Walang kapangyarihan sa karunungan ng tao 
upang maibalik ang kapayapaan sa kaluluwa.  Walang kapangyarihan sa mga mistikong relihiyon.  
Walang kapangyarihan sa makabagong Cristianismo na itinatanggi ang mga prinsipyo ng Salita ng Dios, 
na itinatanggi ang lubos na awtoridad ng Salita ng Dios, na ipinangangaral lamang ang “mabuting 
pakiramdam,” mabuting pakiramdam sa iyong sarili.  Walang kapangyarihan doon.  Iyan ay walang 
laman.  Walang anuman doon, walang kapayapaan doon.  Hindi nito mapapatawad ang iyong mga 
kasalanan.  Hindi ka nito maiaalis sa hukay.  Ang kapayapaan sa kaluluwa ay tanging sa ebanghelyo ni 
Jesu Cristo, ang ebanghelyo na nagpapahayag na ang Dios sa kaawaan ay inilagay lahat ng ating mga 
kasalanan (ang mga kasalanan ng Kanyang mga hinirang) sa Kanyang pinakamamahal sa Anak, at ang 
Kanyang pinakamamahal na Anak, doon sa krus, ay binayaran ang halaga para sa kanila.  Sa paggawa 
nito, itinapon ng Dios lahat ng ating mga kasalanan sa Kanyang likuran.  
 
Ginawa ito ng Dios dahil sa pag-ibig, dahil sa lubos na pag-ibig.  “Iyong pinigil ang aking buhay mula sa 
hukay,” sabi ni Hezekias.  Ang pag-ibig ng Dios ay kapangyarihan.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
pag-ibig ng Dios ang kaluluwa ni Hezekias ay inalis mula sa kahirapan.  Mahal ng Dios ang mga 
kaluluwang nahihirapan, ang mga kaluluwa ng Kanyang mga anak na nawawalan ng pag-asa.  Inibig ng 
Dios ang Kanyang mga anak ng walang hanggan nang piliin Niya sila kay Jesu Cristo.  Inibig tayo ng Dios 
nang ibigay Niya sa atin si Jesu Cristo upang maging ating Tagapagligtas.  At iniibig tayo ng Dios sa 
pagliligtas ng ating mga kaluluwa mula sa kanilang kahirapan at pagdadala sa kanila sa kapayapaan. 
 
Sa huli ang kapayapaan para sa kaluluwa ay isang bagay:  ito ang pagkaalam sa pag-ibig ng Dios.  At ang 
kamatayan ni Cristo ang patunay ng pag-ibig ng Dios.  Kaya, kapag sa biyaya, ipinagkaloob ng Dios na 
makita natin ang krus ni Cristo bilang buong kabayaran ng ating mga kasalanan, tayo ay binibigyang-
katiyakan sa walang hanggang pag-ibig ng Dios.  At sa walang hanggang pag-ibig ng Dios tayo ay may 
kapayapaan. 
 
Kumusta ang iyong kaluluwa ngayon?  Mayroon ba itong kapayapaan, o kahirapan?  Saan mo dinadala 
ang nagugulumihanan mong kaluluwa at ang pighati ng iyong kaluluwa ngayon?  Dinadala mo ba ito sa 
iyong sarili?  Dinadala mo ba ito sa isa pang tao?  Dinadala mo ba ito sa isang bote?  Dinadala mo ba ito 
sa pari?  Sabi ng Dios, “Magsisi.  Tumingin ka sa Akin at ikaw ay maliligtas.”  Tumingin sa ebanghelyo ng 
Panginoong Jesu Cristo.  Tumingin sa krus.  Tumingin sa lubos na habag at biyaya ng Dios.  Pakinggan ang 
Kanyang mga Salita:  “Itinapon Ko ang lahat ng iyong mga kasalanan sa Aking likuran.”  Iyan ay 
kapayapaan.  Sampalatayanan mo na ang makapangyarihang Dios, sa pag-ibig, sa lubos na pag-ibig sa 
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ating nahihirapang kaluluwa, ay itinapon ang ating mga kasalanan sa Kanyang likuran sa krus ni Jesu 
Cristo. 
 
Iyan ay kapayapaan sa kaluluwa. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong salita.  Dalangin namin na ang salitang iyon ay makapangyarihang dumating sa 
aming mga puso at kami nawa ay yumukod, sa pamamagitan ng kaloob ng pananampalataya, at yakapin 
ang salitang iyon.  Amen. 
 


