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LUCAS 7:36S 
"HUMAYO KANG PAYAPA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Bago mo simulan ang mensaheng ito, pakibasa mula sa Salita ng Dios ang Lucas 7:36-50. 
 
Nais kong basahin mo ang buong salaysay upang maisaalang-alang natin ito mula sa pananaw ng mga 
huling salita ni Jesus sa babae, mga salitang basbas ng paghihiwalay, “Humayo kang payapa.”  May 
kapayapaan na ngayon sa kanya na napakatagal nang tinutugis at nililigalig ng kanyang mga kasalanan.  
Pagtayo niya mula sa paanan ng Panginoon na kanyang hinugasan ng kanyang mga luha, sinabihan 
siyang humayo ng payapa sa Dios mula nang sandaling iyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu 
Cristo.  Siya’y pinauwing may walang kasinghalagang pagpapala na sinalita ng mga labi ng Panginoon 
mismo, “Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, humayo kang payapa.” 
 
Kailangan nating maunawaan ngayon na ang mga salita ng Panginoon ay hindi sinadya upang tapusin 
lamang ang sitwasyon.  May namumuong pagtatalo nang sandaling iyon sa mga Fariseo at sa Panginoon 
tungkol sa kung sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan.  Nang sabihin sa kanya ng Panginoon 
na humayong payapa, hindi lamang Niya ninanais na iligtas siya mula doon sa malamig na kapaligiran at 
namumuong pagtatalo.  Kundi ito ang mga salita, una sa lahat, ng katiyakan, mga salitang dapat niyang 
dalhin saanman siya pumaroon, ang katiyakan ng kanyang kapatawaran:  Humayo kang payapa.  
Sapagkat ang mga salita ng kapatawaran ay tunay at totoo.   
 
Pangalawa, ang mga salitang iyon ay mga salita ng pag-uutos, direksyon, at paggabay.  Siya’y dapat 
mamuhay sa kapayapaan ng Dios sa nalalabing buhay niya, hanggang dumating siya sa madilim na libis 
ng kamatayan.  Dapat siyang humayong payapa, dapat siyang lumakad sa kapayapaan ng kapatawaran.  
Kapag siya ay dumating na sa wakas sa madilim na libis ng kamatayan kung saan ay wala siyang dapat 
katakutang kasamaan sapagkat sasamahan siya ng Panginoon, maririnig pa rin niya ang Panginoon na 
nagsasabi sa kanyang, “Humayo ka, humayo kang payapa.” 
 
Hindi natin pisikal na kasama ang Panginoon ngayon upang sabihin ang mga salitang ito sa atin.  Hindi 
tayo naniniwalang mananawagan tayo sa Panginoon sa pisikal sa sakramentong tinatawag na misa, o 
ang Eucharist.  Hindi tayo naniniwalang ang Panginoon ay pisikal na nasa lupa.  Ngunit kasama natin Siya 
ngayon.  Kasama natin Siya sa Kanyang Salita, kasama natin Siya sa Kanyang Banal na Espiritu.  Siya ay 
narito upang magsalita sa ating mga puso sa pamamagitan ng Kanyang Salita at magsalita sa sariling tinig 
Niya upang marinig natin Siya at alam natin na ito’y tinig Niya.  Nakikilala ng bayan ng Dios ang tinig ng 
kanilang Pastol kapag narinig nila Siya. 
 
At ang Kanyang mga salita sa atin ay:  “Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan; humayo kang payapa.”  
Walang sinuman ngayon ang tunay na nakakaalam ng iyong puso maliban sa iyo sa limitadong antas.  
Oo, kilala mo ang iyong puso sa limitado lamang na antas.  Ngunit kilala ito ng Dios nang lubusan.  Sino 
ka man, at anumang kalagayan mo sa buhay, anumang pag-iisip, kabigatan, mga kasalanan na iyong 
kinukubli, kung ikaw ay anak ng Dios wala ng mas mahalagang salita ngayon kundi ang marinig ang mga 
salitang ito ni Cristo:  “Humayo kang payapa.” 
 
Ang mga salita ng Panginoon, “Humayo kang payapa,” ay ibinigay una sa lahat sa babae bilang katiyakan 
na siya ay tunay ngang pinatawad na.  Sa abang makasalanang ito na pinagkalooban ng pag-ibig kay 
Cristo, gayong pag-ibig na lamang kaya hinugasan niya ang Kanyang mga paa ng kanyang mga luha at 
pinunasan ng kanyang buhok, ang mga salita ng Panginoon na, “Humayo kang payapa,” ay ang katiyakan 
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na pinatawad na siya sa kanyang utang.  Ang kapayapaan, sa kabila ng lahat, na sinasabi ni Jesus at 
sinasabi ng Biblia, ay kapayapaan sa Dios at kapayapaan sa pagkaalam sa kapatawaran ng mga kasalanan 
sa harap ng Dios.  Ang sanlibutan ay puno ng lahat ng uri ng walang katiyakan at hangal na palagay 
tungkol sa kapayapaan at kung paano matatamo ang kapayapaan.  Sabi ni propeta Isaias sa kapitulo 
57:21, “Walang kapayapaan, sabi ng aking Dios, para sa masasama.”  Wala dahil ang kapayapaan ay 
matatagpuan lamang sa isang bagay:  kapatawaran ng kasalanan sa harap ng Dios.  Iyan ang mensahe ng 
Salita ng Dios. 
 
Humayo kang payapa.  Sinasabi ng Panginoon sa kanya:  “Anong labis na gumugulo sa iyo, anong labis na 
nagpapabigat sa iyo sa iyong kaluluwa, ang iyong mga kasalanan – sila’y pinatawad na.”  Ang babaeng 
ito ay makasalanan.  Ang salitang “makasalanan”ay nangangahulugang “hindi tamaan ang tanda.”  
Mababasa natin sa talatang 37, “Nang malaman ng isang babaing makasalanan sa lunsod na siya'y 
nakaupo sa hapag sa bahay ng Fariseo….”  Hindi sinabi sa atin kung ano ang kanyang kasalanan.  Siguro 
nang mabasa mo ang kuwento naghinala kang ito’y kasalanan laban sa ikapitong utos, na ang babaeng 
ito ay masamang babae at nangalunya nang maraming beses.  Hindi natin tiyakang nalalaman kung ano 
ang kanyang kasalanan.  Alam lang natin na ito ay alam ng marami.  Si Simon, ang Fariseo na nag-anyaya 
kay Jesus sa kanyang bahay, ay ayaw siyang hipuin dahil ang kasalanang kanyang nagawa sa mata ng 
marami ay kasuklam-suklam at napakasama.  Siya’y marumi sa mga mata ni Simon.   
 
At nabasa ng Panginoon ang iniisip ni Simon nang siya’y nakaupo sa hapag.  Ito ang iniisip ni Simon 
tungkol kay Jesus:  “Kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring 
babae itong humihipo sa kanya, sapagkat siya'y makasalanan.”  Alam ng lahat na siya’y namuhay sa 
kasalanan.  Kay Simon na Fariseo, iyon ay nangangahulugang tumatayo ang kanyang mga buhok; 
kasuklam-suklam ang kanyang kasalanan at napakarumi na ayaw niya ni mahipo man lang siya.  Inisip ni 
Simon na ang paghipo ay makakarumi sa kanyang kaluluwa.  
 
Hindi natin alam kung ano ang kanyang kasalanan, ngunit alam natin ito:  alam ng babae.  Alam niya.  
Alam niya ang kanyang kasalanan sa paraang hindi kayang malaman ni Simon na Fariseo.  Alam niya ang 
kanyang kasalanan bilang mantsa sa kanyang kaluluwa na hindi niya kayang hugasan, utang na hindi niya 
kayang bayaran, at kahihiyan sa harap ng Dios at sa kanyang sarili.  Ang kanyang kapahayagan ay sinabi 
ng kanyang mga gawa. Tiniis niya ang pangungutya ng mga tao.  Pumasok siya sa bahay ng Fariseo at 
tumayo sa paanan ni Jesus, sa Kanyang likuran, umiiyak, at pagkatapos ay pinasimulan niyang basain ang 
Kanyang mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok, patuloy niyang 
hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango.  Ngayon, paano mong ilalagay sa 
salita ang mga kilos na iyon?  Wasak ang kanyang kaluluwa sa kanyang kasalanan.  Binigyan siya ng 
igsakto, napakasamang larawan ng kanyang sarili bilang di-karapat-dapat, nakapandidiring makasalanan 
sa paningin ng Dios.  Pinipighati siya ngayon ng kanyang kasalanan at nilalamon ang kanyang puso.  Alam 
mo ba kung ano ang alam niya? 
 
Ang kapahayagan niya ay ito lamang, na, sa liwanag ng pagkaalam sa kanyang kasalanan at kung ano ang 
kasalanang iyon, wala na siyang ibang mapupuntahan para maibsan kundi kay Cristo.  Mayroon siyang 
nagawa.  At walang sinumang makakatulong sa kanya, walang makatatanggal nito kundi si Jesu Cristo.  
Wala siyang makitang ibang pagkukunan ng magpapagaan ng sakit kundi sa Panginoon.  Pinighati at 
dinurog at winasak ng kanyang kasalanan ang kanyang kaluluwa.  Nakita niya ang kanyang pagkahindi 
karapat-dapat kahit na lumapit sa Panginoon. 
 
Nakita mo, kapag inakala mong may magagawa ka tungkol sa iyong kasalanan, na makakabawi ka para 
dito, kung gayon ay hindi mo alam ang iyong kasalanan.  Kapag inakala mong siguro ay maitatago mo ito 
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sa likod ng iba at nagbibigay ito sa iyo ng ginhawa (akala mo ay nakalusot ka na at iyan ang nagbibigay sa 
iyo ng ginhawa), kung gayon ay hindi mo kilala ang iyong sarili.  At hindi mo rin alam ang kasalanan.  
Kung inaakala mong kaginhawahan ang pangatwiranan mo ang iyong mga gawa na hindi kasing-sama 
gaya ng iba, o sa kabila ng lahat, pagagalingin ng panahon ang lahat ng mga bagay at palalabuin sila; o 
kung sinasabi mo tungkol sa iyong kasalanan, “Ipalagay na lang natin na galing ang isang iyan sa 
karanasan,” kung gayon ay hindi ka dapat magsalita tungkol sa buhay na kasama ang Dios.  Hindi mo 
dapat gawin iyan.  Kaya hindi mo alam ang kasalanan.  Hindi mo kilala ang Dios.  At hindi mo kilala ang 
iyong sarili sa paraang itinuturo ng Banal na Espiritu ang pagkaunawa sa sarili.   
 
Ang babaeng ito ay wasak ang kaluluwa sa kanyang kasalanan.  At ang kanyang kapahayagan ay 
napakalinaw na si Cristo ang tangi niyang pag-asa.  Nakita niya, sa biyaya ng Dios sa pamamagitan ng 
pananampalataya, na ang Cristo ng Dios lamang ang maaaring maging kasiyahan sa kanyang kasalanan.  
Kaya inibig niya Siya. 
 
May dalawang bagay na nasa kanya.  Naroon una sa lahat ang kanyang kaalaman sa walang pag-asa 
niyang kalagayan bilang makasalanan.  Ngunit, sa biyaya ng Dios, naroon din ang kanyang pag-ibig kay 
Cristo bilang kanyang kaligtasan.  Hindi mo kayang ibigin ang Panginoong Jesu Cristo, sa biyaya ng Dios, 
at hindi mo kayang lumapit kay Cristo bilang tangi mong pag-asa sa kapatawaran, kung hindi mo alam 
ang iyong kasalanan sa personal at malalim na saysay.  Ang pag-ibig kay Cristo at ang pagkakilala sa 
kasalanan ay hindi dalawang magkahiwalay na bagay.  Sila ay isa at parehong bagay.  Magkasama sila.  
Hindi mo kayang mahalin si Cristo malibang ang Dios, sa biyaya, ay ipagkaloob sa iyong makilala ang 
iyong kasalanan.  Si Jesus ay hindi lamang isang mabuting tao noon na may ilang mabubuting bagay na 
ituturo sa iyo tungkol sa moral na pamumuhay at matibay na paniniwala.  Iyan ang Cristo ng sarili mong 
pag-iisip.  Ang Cristong iyan ay walang kaligtasan.  Hindi, ang Cristo ay ang Anak ng Dios, ang 
Tagapagligtas.  At ang pagkakilala sa Kanya ay tanging sa daan ng taus-pusong pagkaunawa sa kasalanan 
na kailangang ituro ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang Salita.   
 
Sa kalikasan, ikaw at ako ay pinaliliit ang sarili nating kasalanan, at pinalalaki natin ang kasalanan ng iba.  
Iyan si Simon na Fariseo.  Naniniwala tayong ang sarili nating mga kasalanan ay maliit at tiyak na hindi 
sila kasing-sangsang sa kapatid na lalaki o babae sa banda roon.  Tumitingin tayo sa labas ng ating sarili 
at pinagtatakpan ang loob.  Hangga’t ang kasalanan ay nananatiling maliit sa iyo, ang sarili mong 
kasalanan, ikaw sa gayon ay mananatiling banyaga sa pag-ibig ni Cristo.  Subalit kapag ang pag-ibig ng 
biyaya ng Dios ay magliwanag sa pamamagitan ng Kanyang Salita at ang kapangyarihan ng Espiritu ay 
gumawa, sa gayon ay nakikita mo ang kasalanan bilang utang, bilang kabigatan, bilang kahihiyan na 
walang anumang makapaghuhugas, walang anumang makapag-aalis, maliban sa biyaya ng Dios kay Jesu 
Cristo. 
 
Kaya, sinabi ni Jesus, “Humayo kang payapa.”  Iyon ay mga salita ng katiyakan na siya ay tunay ngang 
pinatawad.  Huwag kang umalis na may mga tanong at pag-aalinlangan, sabi Niya sa babae.  Huwag kang 
umalis na di-tiyak tungkol sa dakilang kaloob na ito ng biyaya ng Dios.  Lumakad ka na may kasiyahan sa 
dakilang pagpapalang ito ng krus, ang kapatawaran ng kasalanan.  Ikaw ay pinawalang-sala na kay Jesu 
Cristo.  Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na.  Ang Aking dugo sa krus ay nananaig. 
 
Ngunit nadarama ko rin sa mga salitang iyon na, “Humayo kang payapa,” ang utos na nananatili, ang 
tuntuning nananatili, salita na gagabay sa atin mula sa puntong ito.  “Humayo kang payapa,” gaya ng 
sinabi ko, ay hindi lamang nangangahulugan sa babae na lisanin niya ang mga kasamang reklamador, si 
Simon at mga Fariseo, na gaya ng kawan ng mga bubuyog ay handang hamunin ang Panginoon kung 
paano Siyang makapagpapatawad ng mga kasalanan.  Nagpasimula sila, nabasa natin, na magsabi sa 
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isa’t isa, “Sino ba ito, na nagpapatawad ng mga kasalanan?”  Nagpatuloy sila sa mapagmataas na paraan 
ng pagpapalagay na ang sarili’y napakabuti at sila’y nasaktan sa gawain ng Panginoon bilang Mesias, 
bilang tagapagpatawad ng kasalanan.  Kaya nang sabihin ni Jesus na, “Humayo kang payapa,” hindi 
lamang Niya sinasabing, “Iwan ninyo kami.”  Sinasabi Niyang, “Iwan mo ang mga tulad nila.  Upang ikaw 
ay magkaroon ng kapayapaan ng kapatawaran, kailangan mong iwan ang mga hinahangad ang kanilang 
kaligtasan sa kanilang mga gawa.” 
 
Ngunit higit pa ang ibig Niya.  Ibig Niya na itong ebanghelyo ng kapayapaan ay maging prinsipyo na 
ngayon kung paano tayo mamumuhay.  Humayo kang payapa – ang kapayapaan ng ebanghelyo ng 
kapatawaran ay dapat maging prinsipyo ng ating mga buhay. 
 
Ang buhay ay binubuo ng araw-araw nating karaniwang ginagawa.  Hindi magiging posible ang palaging 
paghuhugas ng paa ng mga luha at paggamit ng ating buhok upang punasan sila.  Iyan ay dakilang gawa 
ng pagpapasalamat.  Ngunit hindi mo iyan ginagawa araw-araw, di ba?  Humahayo ka sa iyong tahanan; 
humahayo kang kasama ang mga bata; humahayo kang kasama ang asawa.  At sinasabi ng Panginoon, 
“Humayo ka at luwalhatiin mo ang Dios sa lugar na iyan sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa 
kapayapaan ng kapatawaran.  At sa paggawa mo ng paghuhugas at sa iyong paglilinis at sa iyong 
pagluluto at sa iyong pagpupunas ng mga ilong at sa pagpunta mo sa opisina, ay ginagawa mo ito sa 
katulad na pagmamahal na inilalarawan ng babaeng ito – ang pagmamahal sa Panginoon na nagpatawad 
sa akin.”  Nakita mo, ang kahirapan o kabigatan ng buhay ay nababago kapag pumupunta ka sa buhay 
bilang isa na dinala sa kapayapaan ng Dios, ang iyong utang na kasalanan ay pinatawad, ang iyong 
kahihiyan ay pinatawad.  Kaya nakaupo ka sa likod ng mesa at ginagawa mo ang gawain sa inyong 
opisina at sinasagot mo ang telepono nang payapa, ang kapayapaan ng ebanghelyo ay naghahari sa 
iyong kaluluwa, gaya ng mababasa natin sa Colosas 3.  Sinasabi ng Panginoon, “Paglingkuran mo Ako 
ngayon, bilang isang binayaran ang sala, na pinatawad ang mga kasalanan.”  Dalhin mo din ito sa mga 
pagsubok sa iyo. 
 
Nakita mo, ang kapayapaan ng kapatawaran sa kasalanan ay hindi nangangahulugan na ang ating buhay 
ngayon ay isa nang higaan ng mga rosas at wala ng problema.  May pangangailangan, ayon sa 
karunungan ng Dios, na masubok ang ating pananampalataya.  Lahat ng katuruang ebanghelyo ng 
“sabihin-mo-at-angkinin-mo” na tanyag ngayon, itong matagumpay na Cristianong pamumuhay, ay hindi 
sa Dios o Salita ng Dios.  Ang bayan ng Dios ay dumaranas pa rin ng maraming pagsubok at mga 
pagdurusa.  At hindi ito sa diablo.  Ito’y sa kamay ng Dios mismo, na nalulugod ngayon, sa pamamagitan 
ng iba’t ibang pagsubok sa buhay na ito, upang gawing sakdal ang ating pananampalataya.  Iyan ang 
Kasulatan (I Ped. 1:6, 7).  Ang Dios, sa Kanyang di-madaling unawaing karunungan, ay inaakay tayo sa 
mga daan na ipinapalagay nating laban sa atin, na tila baga pinababayaan tayo ng Dios. 
 
Ngayon nang sabihin ni Cristo na, “Humayo kang payapa,” ibig Niyang sabihin, “Humayo kang 
nasasandatahan ang iyong isip at kaluluwa na ikaw ay dinala sa kapayapaan ng Dios at, samakatuwid, 
pinakakahulugan ang lahat ng mga bagay na nasa liwanag ng ebanghelyong ito, sa liwanag ng 
pananampalataya.  Huwag mong pakahulugan ang iyong buhay sa matang makalupa kundi sa liwanag ng 
pananampalataya.”  Ang mga walang kapayapaan ng kapatawaran, para sa kanila ang buhay ay sunud-
sunod na takot.  Kung walang kapatawaran sa harap ng Dios, paano tayo haharap sa isa ngayon?  Subalit 
ang dakilang katiyakan ay maaaring maging atin kapag narinig natin Siyang sabihin, “Kapayapaan ang 
sumainyo.”  Ang kapayapaan ng Dios ay naghahari ngayon sa ating mga puso, at ang katiyakan ay 
makikita sa buo nating buhay.  Kaya tayo ay pinahahayo sa kahabagan. 
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Alam natin sa gayon na ang kapighatian ay gumagawa para sa atin.  Alam natin na ang mga pagdurusa at 
mga pagsubok ay hindi mga bagay na nagpapabagsak sa atin sa huli, kundi ipinadadala ng Dios upang 
patatagin tayo, upang gumawa ng pagtitiis at karanasan at pag-asa gaya ng mababasa natin sa Roma 
5:1-5.  Alam natin iyan dahil may kapayapaan tayo sa Dios.  At may kapayapaan tayo sa Dios dahil 
pinatawad ni Cristo ang ating mga kasalanan.  Kaya ang pundasyon ng ating buhay ay kapatawaran sa 
Dios. 
 
Ito ang dapat mong maging gabay.  Ito ang dapat mong maging tuntunin – pinahayo sa kapayapaan.  
Humayo ka sa iyong daan sa harap ng Dios.   
 
Kaya, sa kapayapaan ng Dios at sa kagalakan ng kapatawaran, bagaman ang iyong landas ngayon ay may 
kalungkutan o kagalakan, kabigatan o gaan, sakit o kalusugan, pangkaisipang kapayapaan o 
pangkaisipang paghihirap, sa gayon ang lahat ay mabuti.  Ang lahat ay mabuti para sa babaeng ito.  Hindi 
natin alam ang mga pangyayari sa kanyang buhay.  Maipapalagay lang natin na hindi ito magiging 
madali.  Ngunit ang lahat ay mabuti dahil narinig niya mula sa mga labi mismo ng Tagapagligtas:  
“Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan; humayo kang payapa.” 
 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pinupuri Ka namin sa sakripisyo na minsang ibinigay sa krus, ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao 
na nagtiis ng poot ng Dios laban sa mga kasalanan ng lahat ng ibinigay sa Kanya ng Iyong walang 
hanggang paghirang.  Batay sa kapatawarang iyon naririnig namin ang salita ng Tagapagligtas na ang 
aming mga kasalanan ay pinatawad na, makahahayo na kaming payapa.  Ipagkaloob Mong ang 
kapayapaang ito ay maghari sa aming mga puso sa ikaluluwalhati Mo at sa aming ikagiginhawa.  Amen. 
 


