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JUAN 19:17-18 
"GOLGOTA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Nang sentensyahan si Jesu Cristo na ipako sa krus, ang lahat ay ginawang madalian.  Hindi mapapayagan 
ang pagpapaliban.  Karaniwan, may panahong inilalagay sa pagitan ng pagsesentensya at pagbitay.  Ang 
batas ng Roma, na pinirmahan mismo ni Augusto Cesar, ay nagbigay ng sampung araw na pagpapaliban 
sa pagitan ng pagsentensya at sa pagpapatupad ng sentensya.  Subalit ang ating Tagapagligtas ay hindi 
binigyan ng pagpapaliban.  Si Pilato ay natatakot at nais niyang matapos na ito.  Ang mga Judio ay 
nagpasaring kay Pontio Pilato, ang gobernador ng Roma, na sasabihin nila kay Cesar na si Pontio Pilato 
ay hindi tapat kay Cesar.  Mababasa natin sa Juan 19:12 na sinabi ng mga Judio, “Kung pakakawalan mo 
ang taong ito ay hindi ka kaibigan ni Cesar.  Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita ng laban 
kay Cesar.” 
 
Mayroon pa.  Si Pontio Pilato ay takot kay Cristo.  Nararamdaman niya ang takot na iyon sa kanyang mga 
buto.  Si Jesus iyon, na nakatayo sa harapan niya, na humahatol sa kanya – inilantad ng Anak ng Dios si 
Pilato bilang makasarili at duwag na makasalanan.  Nais niyang umalis si Jesus. 
 
Desidido ang mga Judio na isagawa kaagad ang sentensya.  Kinapopootan nila ang ating Panginoon.  
Sumigaw sila nang araw na iyon, “Ilayo siya, ilayo siya, ipako siya sa krus!”  Hindi na nila matatagalan ang 
isa pang sandali ng pagpapaliban.  Kinapopootan nila siya dahil, bilang walang kapintasang Ilaw ng Dios, 
inilantad din Niya ang kanilang mga kasalanan ng pagiging matuwid sa sarili at pangit na pagmamataas 
sa harapan ng Dios.  Sinabi na Niya sa kanila sa Juan 3:20, “Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng 
masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang ang kanyang mga gawa ay huwag 
malantad.”  Hindi nila matagalan ang ilaw ni Jesu Cristo, na tumatagos sa kanilang mga kapalaluan at 
ginawa ang kanilang panloob na puso na hubad sa harap ng Dios.  Nais nilang matapos na sa Kanya, 
upang maalis na Siya sa landas.   
 
Kaya agad-agad matapos ibigay ni Pontio Pilato ang sentensyang ipapako si Jesus sa krus, dinala nila Siya 
at inilayo Siya – siguro ay sa pamamagitan ng lubid sa inilagay sa Kanyang leeg, hinahaltak Siya habang 
pinipilit Siyang pasanin ang mabigat na krus sa Kanyang mga balikat kahit na ang Kanyang  likod ay sira-
sira na dahil sa maraming nakabukang mga sugat. 
 
Naririnig ba natin ang hampas ng latigo, ang paghagupit sa Kanyang mga binti, pinupwersa Siya 
hanggang sa wakas ay naubos na ang Kanyang lakas, Siya ay pagod na pagod at hindi na kaya pa at may 
ibang nakita upang pasanin ang krus para sa Kanya?  Kahindik-hindik ang tagpo.  Sa buong lunsod ng 
Jerusalem, sa mga kalye nito, mula sa mga bahay-bahay, sa mga pintuan ng lunsod, may karamihang 
sumusunod, humihiyaw, nanunuya, nangangantiyaw; ang mga punong pari at mga eskriba, ang mga 
pinuno ng taong-bayan, nagpapahayag ng kanilang pag-alipusta, bigong hindi nila magawa ang higit na 
masama; ang mga tao ay nahihibang.  At Siya ay tahimik – yamang nalalaman na ang oras kaya Siya 
isinugo ng Ama sa sanlibutan ay dumating na, at kusang-loob Siyang pumarito upang ibigay ang Kanyang 
buhay para sa atin. 
 
Dinala nila Siya sa lugar na tinatawag na Golgota, sa labas ng lunsod ng Jerusalem, malapit sa isang 
pangunahing sangang-daan.  At doon, sa Golgota, ipinako nila Siya sa krus. 
 
Pero sandali.  Hindi ito tao lang.  Hindi ito isa lamang eksena ng kalupitan ng tao.  Ito ang Anak ng Dios.  
Ang Anak ng Dios ay ibinibigay, hindi lamang sa pangit na kalupitan at sa maitim na pagkapoot ng mga 
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tao.  Hindi lamang Siya hinahatak sa pamamagitan ng lubid na nakatali sa Kanyang leeg at nakagapos 
lamang ng mga panali.  Hindi lamang Siya ipinapako sa krus sa pamamagitan ng mga pakong metal.  
Kundi ang Ama, ang Makapangyarihang Dios, ay ibinibigay Siya, hindi ipinagkakait ang sarili Niyang Anak, 
kundi inilalagay kay Jesu Cristyo ang lahat ng kasalanan at kaparusahan na para sa Kanyang bayan, sa 
akin.  Hinatid natin ito sa Kanya.  Tinatakpan Siya ng mga kasalanan ng iglesia ng Dios.  Pumupunta Siya 
sa isang lugar kung saan ang walang hanggan nating impierno ay ibubuhos sa Kanya – Golgota, ang lugar 
ng bungo, kung saan ang Dios ay pumapasok sa kahatulan kasama ng ating mga kasalanan at inihandog 
ang Kanyang Anak upang pasanin ang kanilang parusa upang tayo’y maging malaya.  Ito ang lugar kung 
saan natin  ipinagdadalamhati ang ating mga kasalanan, at ang lugar kung saan natin pinupuri ang pag-
ibig ng Dios. 
 
Golgota.  Anong nangyari doon? 
 
Nabasa natin sa Kasulatan na doon nila Siya ipinako sa krus.  Nabasa natin na, bagama’t dinala nila Siya 
sa lugar na iyon, si Jesus ay pumunta, mga salitang nagpapahayag ng kusang-loob na pagkilos, mga 
salitang nagpapahayag ng pag-ibig ni Cristo sa atin, pag-ibig na mas matibay kaysa kamatayan, pag-ibig 
na may walang hanggang katapangan.  Nalalaman ng ating Panginoong Jesu Cristo ang lahat ng nasa 
harapan Niya – hindi lamang ang pisikal na kasindakan at kalupitan.  Siya ay binugbog na nila at duguan.  
Subalit alam Niya ang lahat ng nasa unahan Niya – ang matinding pagdurusa sa ilalim ng kahatulan ng 
Dios.  Gayunpaman ay nagpatuloy Siya, kusang-loob.  Nang gabing iyon ay tinanggihan na Niya ang laksa-
laksang mga anghel upang sagipin Siya.  Sinabihan Niya si Pedro na ibalik ang kanyang tabak.  Pupunta 
Siya sa krus sapagkat minamahal ng Anak ng Dios ang sariling Kanya hanggang sa wakas.   
 
Dumating Siya sa lugar na tinatawag na Golgota, ang lugar ng bungo.  Marahil ang lupa kung saan 
ipinako nila Siya ay kahugis ng bungo ng tao.  Subalit ang Golgota, alam natin, ay nasa labas ng lunsod ng 
Jerusalem.  Kung paanong ang mga katawan ng mga hayop na inihahandog sa Lumang Tipan sa templo 
ay dadalhin sa labas ng kampo at susunugin bilang sinumpa ng Dios, ganoon din si Jesu Cristo ay 
lumabas sa lunsod upang ipako sa Golgota bilang isa na ang katawan ay pinaglagyan ng ating mga 
kasalanan.  At ngayon, para sa mga kasalanang iyon, Siya ay mamamatay.  Ipinako nila Siya doon, sa 
labas ng Jerusalem, sa lugar ng bungo. 
 
Dala-dala ng mga sundalo ang kinakailangan sa pagpapako sa krus.  Hindi ito nangangailangan ng 
maraming paghahanda:  isang pala, mga pako, isang martilyo, isang pitsel ng mira (alak na may 
pampakalma), at isang krus (dalawang batangan (beams) na sapat ang tibay upang dalhin ang bigat ng 
tao at magkasamang itinali upang makabuo ng isang krus).  Ipinako nila Siya.  Gumawa sila ng hukay.  
Ang krus ay inilagay sa lupa.  At si Jesus ay binanat sa krus.  May magaspang na alok na uminom ng apdo 
upang mapabawa ang kirot (na tinanggihan ni Cristo).  Pagkatapos ay ipinukpok ang mga pako sa 
Kanyang mga kamay at mga paa.  Pagkatapos ay itinaas ang krus.  Ang bigat ng Kanyang katawan ay 
nakabitin sa mga pako na nagreresulta ng natural na pagnanais upang tumayo, na magtutulak lamang sa 
Kanyang mga paa sa mga pako na nakatusok sa Kanyang mga paa, na nagreresulta ng nakapamimilipit 
na paghihirap,  di-makakatasan at nakatutuyot na sakit.  Ibinitin nila Siya sa krus sa ibabaw ng Golgota.   
 
Ang mga pari at mga eskriba ay umupo sa harap ng krus at nagsimulang manuya.  Tila baga ang 
katuwaan ng impierno ay nabasag nang araw na iyon.  Kinutya nila Siya.  Ang Anak ng Dios, ipinanganak 
sa ating laman ng birheng Maria, ay ipinako sa krus at ibinitin doon sa ilalim ng araw sa katanghalian 
habang ang lahat ay nanghahamak at walang sinumang nagpakita ng habag.   
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Ngunit huwag mong isipin na iyon na ang lahat.  Huwag mong isipin na ang tunay na nangyari doon ay 
makikita lamang ng mata ng tao.  Ang mga nakakita ng lahat ng mga ito sa pamamagitan ng mismong 
mga mata nila ay isa lamang maliit na bahagi ng tunay na nagaganap.  May higit na nagaganap doon sa 
Golgota kaysa mamamasdan ng mata ng tao.  Mga bagay na may mas mataas at mas malalim na 
katuturan ang nagaganap, mga bagay na tunay.  Nakikita mo ba sila? 
 
Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Dios sa iyong puso makikita mo ang mga bagay na ito.  Sa 
pamamagitan lamang ng hiwaga na tinatawag ng Biblia na pananampalataya mauunawaan mo kung ano 
ang tunay na nangyari nang sandaling iyon.  Higit pa ang nakita ng senturion kaysa sa nakita ng mga 
sundalong nasa ilalim niya.  Nakita ng mga sundalong nasa ilalim niya ang ilang Judio, ilang relihiyosong 
propeta ng mga Judio.  Pinag-imbutan nila ang Kanyang balabal at pinagsugalan ito.  Iyon lamang ang 
kanilang nakita.  Subalit ang senturion, na nakakasaksi ng pangyayari ring ito, sa biyaya ng Dios ay higit 
ang nakita.  Sapagkat mababasa natin, “Nang makita ng senturion ang nangyari, pinuri niya ang Dios at 
sinabi, ‘Tunay na ito'y isang taong matuwid.  Tunay na ang taong ito ay Anak ng Dios.’” 
 
Ano ang talagang nangyari?  Ipinahahayag ng Biblia, na walang takot ng anumang pagsalungat, na lahat 
ng sinabi noong una ng Kasulatan sa Lumang Tipan at ipinangakong Mesias na paparito mula sa Dios 
upang tubusin ang Kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng impierno at kasalanan ay nagaganap na 
ngayon.  Bawat salaysay ng ebanghelyo ay nagpapakita na lahat ng nangyayari kay Jesu Cristo nang gabi 
at umagang iyon ay nagaganap ayon sa ipinahayag ng Dios sa Kasulatan. 
 
Anong nangyari?  Lahat ng ipinagpaunang sabihin tungkol sa mga pagdurusa ng Mesias ay nagaganap 
ngayon.  Ngunit anong nangyari?  Ito ang nangyari:  ang Anak ng Dios, para sa lahat ng sa Kanya, ngayon 
ay sumasailalim sa kadiliman ng walang hanggang kamatayan.  Iniaalay ng Anak ng Dios ang Kanyang 
kaluluwa para sa kasalanan.  Walang nilikha, tao man o anghel, ang nakaunawa sa di-maarok na lalim ng 
pahayag na iyon:  “Ginawa Niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan.”  Huwag mong 
sasabihin na naunawaan mo iyan, na lubos mong naunawaan ang nangyari sa Golgota.  Sa pamamagitan 
ng pananampalataya ay may ipinapalagay tayo tungkol dito.  Sa pagmamahal sa ating Tagapagligtas, 
alam nating tiniis Niya ang hindi natin kaya – na tinikman Niya at ininom ang susunog sana sa atin sa 
mga apoy ng impierno.  Ngunit ano talaga ang kahulugan sa Kanya na gawin ang Kanyang kaluluwa 
bilang handog pangkasalanan sa atin, upang tanggapin ang purong kaparusahan na nararapat sa ating 
mga kasalanan, kung ano talaga ang eksaktong kahulugan nito ay hindi natin malalaman.  Siya lamang 
ang nakakaunawa. 
 
Anong nangyari sa Golgota?  Pinasan Niya ang ating mga kasalanan sa puno upang hindi na natin sila 
pasanin.   
 
Bakit iyon nangyari?  Ito ba ay isang bagay na hindi sinasadya?  Dapat ba nating sabihin na hindi ito 
nilayon ng Dios na mangyari – na nakita ng Dios na nawala sa lugar ang mga bagay-bagay?  O, hindi! Ito’y 
nangyari ayon mismo sa layunin ng Dios.  Pinag-isipan ito ng Dios mula pa sa walang hanggan.  Ang Dios, 
bilang mapagmahal na Ama, ay inayos ang bawat detalyeng naganap.  Alam iyan ni Jesus, at nang gabing 
iyon ay sinabi Niya sa Kanyang mga alagad, “Sapagkat ang Anak ng Tao ay patungo ayon sa itinakda.”  
Nangaral ang mga apostol.  Sa araw ng Pentecostes ipinahayag nila na si Cristo ay ibinigay sa takdang 
pasiya at paunang kaalaman ng Dios.  Huwag mong sabihin na ang dahilan kung kaya si Jesus ay dinala sa 
Golgota at ipinako sa krus ay dahil lamang sa alitan ng mga Judio.  Huwag mong sabihin na nangyari ang 
lahat dahil sa karuwagan ng gobernador ng Roma, si Pontio Pilato.  Huwag mong sabihin na ito ay hindi 
inaasahan at isang kalunus-lunos na di-pagkaunawa ng Kanyang mensahe – isang nakapanghihinayang at 
di-maiiwasang sagupaan ng magkakasalungat na paniniwala, ang mga Fariseo at si Cristo.  Huwag mong 
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sabihin iyan! At huwag mong sabihin na kung ngayon lumakad si Cristo sa lupa, sa ating lipunan, sa 
kalayaan nito sa relihiyon at Korte Suprema ng katarungan, ay hindi pahihintulutang mangyari ang 
gayong bagay.  Huwag mong sabihin iyan! At huwag mong sabihin, “Siguro, dalawang libong taon ang 
nakalipas, sa kawalang-pag-unlad ng Judea, sa ilalim ng duwag ng gobernador ng Roma, ang gayong mga 
bagay ay mangyayari, ngunit ngayon hindi mangyayari ang gayong mga bagay.”  Huwag na huwag mong 
sasabihin iyan.  Huwag mong sabihin, “Hinding-hindi namin ito gagawin.” 
 
Ah, oo gagawin natin.  Iyan mismo ang iyo at aking kasalanan.  Ito ang sigaw, “Ilayo Siya! Ipako Siya sa 
krus.  Wala kaming hari liban kay Cesar.”  Ginawa natin ito.  Oo, ginawa natin.  Idinulot natin ito sa 
Kanya. 
 
Bakit Siya nasa krus?  Sapagkat walang ibang paraan upang mabayaran ang mga kasalanang nagawa 
natin.  Nangyari ang Golgota dahil ito ang tanging paraan upang maalis magpakailanman ang mga 
kasalanan ng mga hinirang ng Dios.  Kaya nga ang kasalanan ay isang bagay na napakasama, kahindik-
hindik, isang bagay na karima-rimarim.  Ang tanging daan upang mapalis ang kasalanan at bayaran ang 
pagkakautang nito at alisin ang kapahamakan na nararapat dito ay kunin ng Anak ng Dios sa Kanyang 
sarili ang kaparusahang utang nito at pasanin ito sa halip na tayo.  Ang tanging daan tungo sa bahay ng 
Ama ay ang pasanin ni Cristo ang lahat ng nararapat sa ating mga kasalanan.  Iyan ang dahilan kung bakit 
ang krus ni Jesus ay nakatayo sa pagitan ng dalawa pang krus.  Mababasa natin sa salaysay ng 
ebanghelyo na ipinako nila Siya sa krus kasama ng dalawang iba pa, ang isa ay nasa isang panig at ang isa 
ay nasa kabila.  Si Jesus ay nasa pagitan.  Iyon din ay hindi aksidente.  Itinakda din iyon ng Dios.  Sapagkat 
ipinahayag ng Kasulatan sa Isaias 53 na Siya ay ibibilang na kasama ng mga lumalabag, papasanin Niya 
ang kasalanan ng marami at mamamagitan para sa mga lumalabag.  Ibinilang ba Siya nina Pilato, ng mga 
Judio, ng mga sundalo, kasama ng mga lumalabag nang araw na iyon?  Ah, oo.  Ibinilang Siya upang 
makasama ng mga walang kuwenta at lahat ng iba pa.  Ngunit ginawa iyan ng Dios.  Ang Dios, sa 
Kanyang walang hanggang biyaya, inilagay Siya ng Dios sa lugar ng makasalanan.  Tiningnan ng Dios at 
ibinilang ang Kanyang Anak upang tumayo sa ating lugar.  At ipinatong ng Dios sa Kanya ang nararapat sa 
atin. 
 
Kailanman ay hindi nalagay sa gitna ng mga lumalabag si Jesus kaysa nang Siya ay nakapako doon sa 
krus.  Hindi lamang sa pananaw ng tao.  Sa krus si Cristo ay tumayo sa gitna ng napakaraming 
makasalanan – lahat ng mga makasalanang hinirang ng Dios – pinatatawad ang bawat isa sa kanila.  Sina 
Adan at Abel, Abraham at Isaac, Jacob at David, Solomon at Samson, Pablo at Pedro, Juan at … ako – 
bawat anak ng Dios.  At sinabi ni Jesus, “Habang Ako’y nakatayo sa gitna ng iglesia, ng iglesiang sakdal na 
pinili sa biyaya mula sa walang hanggan, Ako ngayon ay nasa gitna nila.  Silang lahat ay nasa paligid Ko.  
Dinadala Ko silang lahat.”  Sabi ni Jesus, habang nakatayo Siya sa kalagitnaan, “Ama, ibuhos Mo sa Akin 
ang lahat ng nararapat sa kanilang mga kasalanan.  Lahat ng mga pagdurusa na nararapat sa kanilang 
mga kasalanan, ibigay Mo ngayon sa Akin.”  Ang dakilang Anak ng Dios ay dinala ang walang hanggan at 
ang di maipahayag na matinding hirap ng kasalanan para sa ating mga kaluluwa.  Tandaan mo iyan! Iyan 
ang naganap, at iyan ang dahilan kung bakit ito naganap – sapagkat walang ibang daan tungo sa 
presensya ng Ama maliban sa daan ng kapatawaran at pagtubos. 
 
Naganap ito dahil sa pag-ibig ni Jesus.  Iyan din ay hindi kaya ng ating kakayahan na unawain.  Hindi 
natin maaarok ang kalaliman ng puso ng Dios.  Gaano tayo inibig ng Dios?  Mas malalim kaysa kaya 
mong unawain.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang maging sumpa para sa atin.  Hindi ipinagkait 
ng Dios ang sarili Niyang Anak kundi ibinigay Siya para sa ating lahat.  Kung susukatin mo ang pag-ibig ng 
Dios, kailangan mong pumunta sa krus.  At doon ay makikita mong hindi mo ito masusukat.  Hindi mo 
makikita ang dulo nito, ang lalim, ang lawak, ang pinagmulan.  Hindi mo kaya.  Ang mga kaluluwa natin 
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ay mananatili sa buong walang hanggan sa isang dahilan:  inibig tayo ng Anak ng Dios at ibinigay ang 
Kanyang sarili para sa atin. 
 
Bakit ibinitin si Jesus sa krus?  Ang mga pako ba ang nagpanatili sa Kanya doon – ang mga pakong 
ibinaon sa Kanyang mga palad, na nagkakabit sa Kanya sa puno?  Iyon ba ang dahilan kung bakit Siya 
nakabitin sa krus?  Ito ba, marahil, ang mga sundalo?  Hindi Siya makababa dahil ipapako nila Siyang 
muli?  Hinamon nila Siya, alam mo.  Hinamon Siya ng mga punong pari at ng mga eskriba:  Bumaba ka at 
maniniwala kami sa iyo.  Ano ang nagpanatili sa Kanya sa krus?  Ang pag-ibig ng Dios ang nagpanatili sa 
Kanya sa krus.  Inibig Niya ang Kanyang Ama at inibig Niya tayo, na mga ibinigay sa Kanya ng Ama.  Wala 
nang mas titibay pa sa pag-ibig ni Jesus.  Walang anumang makakapaghiwalay nito.  Walang anumang 
makakaputol nito.  Walang anumang makakasira nito.   
 
Ano ang kahulugan nito sa iyo?  Hindi rin natin masasagot ang tanong na iyan.  Gugugulin natin ang 
buong walang hanggan sa pagbilang nito at sa pagsasabing, binilang ko ito, gayunman kailangan ko pa ng 
maraming panahon.  Ano ang kahulugan nito?  Ito’y nangangahulugan ng kapatawaran ng mga 
kasalanan, ganap at lubos; katuwirang puspos at sakdal; manang mayaman at maganda.  Sa madaling 
salita, ito’y nangangahulugan ng kaligtasan, ganap na kaligtasan.  Wala nang kailangang gawin.  Wala 
nang maaari pang gawin.  Ang yaman ng buhay na walang hanggan, pagkatubos, at walang hanggang 
pamumuhay kasama ng Dios.  Masusuma mo ba ito?  Sinasabi ng mang-aawit, “Kung aking bibilangin, 
ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin.  Kapag ako'y nagigising, ako'y kasama mo pa rin.”  Alam mo 
ba iyan?  Personal mo bang nalalaman iyan?  Alam mo ba kung ano ang Mahal na Araw?  At alam mo ba 
kung ano ang Cristianong ebanghelyo?  Ipapalagay ko na ang lahat ng nakikinig, sa mismong 
katotohanang nakikinig ka sa programang ito, ay may ilang kaalaman sa Cristianong ebanghelyo.  
Personal mo ba itong nalalaman?  Nauunawaan mo ba kung ano ang nangyari sa Golgota?  Alam mo ba 
kung bakit ito nangyari?  Alam mo ba kung anong kahulugan nito sa iyo?  Ipinahahayag ba ito ng Espiritu 
Santo sa iyong puso sa personal na paraan?  Alam mo bang binayaran ng Anak ng Dios ang lahat ng 
iyong mga kasalanan sa Golgota?   
 
Marahil, may isang pupunta sa Golgota ngayon.  May magbabasa ng Kasulatan at susubukang ilarawan 
ito sa mata ng kanyang isip.  Iyan ay bukas sa lahat.  Maging ang sanlibutan ay pag-uusapan ito ngayong 
linggo.  Hindi rin nila ito ipagwawalang-bahala.  Bagama’t nalalaman ng sanlibutan ang nangyari at 
masasabi sa inyo kung anong nangyari, at siguro ay mayroon pa ngang TV camera upang i-videotape ito 
at ipakita sa iyo kung saan sa palagay nila ipinako si Cristo, gayunpaman, ang sanlibutan ay hindi talaga 
naparoon.  Wala talaga silang nalalaman tungkol sa lahat ng ito – dahil ang daan sa Golgota ay ang 
personal na gawa ni Jesu Cristo sa iyong puso, pinagkakalooban ka upang ipagdalamhati ang iyong mga 
kasalanan.  Kailangan mong dalhin doon ni Cristo.  Kailangan mong dalhin sa krus sa pamamagitan ng 
kalaliman, sa pamamagitan ng pagkakilala sa iyong puso na tanging Siya lamang ang makapagkakaloob 
sa iyo, sa pamamagitan ng pagpaparatang ng sarili mong budhi patungkol sa iyong pagiging 
makasalanan.  Ito’y kapag ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu na lumubog ka sa lalim ng iyong kasalanan, 
kung gayon, sa biyaya ng Dios, malalaman mo ang hiwaga na inilagay ng Dios ang bigat ng iyong 
kasalanan sa Tagapagligtas.  Sa Golgota pinagdusahan ni Jesus ang isang bagay maliban sa pagtusok sa 
Kanyang mga kamay at mga paa.  Pinagdusahan Niya ang pagtusok sa Kanyang kaluluwa, ang pagsugat 
na hindi ang mga sundalo kundi ako at ang lahat ng mga banal ang nagdulot. 
 
Ngunit Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway.  Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. 
Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan.  At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay 
gumaling tayo. 
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Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, lahat ng papuri nawa ay Sumaiyo.  Amen. 


