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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:4 (a)

“Ipatawad sa Amin Ang Aming Mga Utang”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Tayo ngayon ay dadako sa pinaka-mahirap sa lahat ng mga petisyon sa Lord’s Prayer.  Hindi ito mahirap
na maunawaan.  Kundi ito ay mahirap na ipanalangin.  Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin:  “Ipatawad
mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.”

Sinabi ko ito na ito ang pinaka-mahirap sapagkat, una, ito ay nangangailangan ng pagpapahayag at
pagsisisi.  Ang sabihin ang mga salitang ito ay mahirap:  “Nagkamali ako;  Mali ako;  Patawarin mo ako.”
Madali sa iyo ang sabihing,  “Nagkamali ako, Kailangan ko ng kapatawaran”?  Alam ko na ito ay hindi para
sa akin.  At, inaasahan ko, ngunit hindi para sa iyo.  Ang mga ito ay hindi lamang mga salita na ating
sinasabi sa mga tao.  Hindi, sinasabi natin ito sa Dios, na siyang nalalaman ang ating mga kamalian.

Pangalawa, ang mga ito ay mahirap sapagkat ito ay nangangailangan na kapag sinabi ng iba ang mga
salitang ito sa atin,  “Nagkamali ako.  Mapapatawad mo ba ako?”  kailangan nating patawarin sila, kahit ito
ay nakakasakit.  Ang gayon ay hindi mahirap.  Nagkamali ka na ba?  Madali ba sa iyo ang magpatawad
kapag ikaw ay nakagawa ng kamalian?  Minsan, tila, mas masaya sa atin kung magagawa nating hawakan
ang isang bagay kaysa sa iba:  “Ginawa mo ito sa akin.”  At kapag siya ay nagsisisi, tapos dadaan tayo sa
pamamagitan ng mahirap na proseso ng patawarin siya at makipagkasundo, upang wala tayong anumang
laban sa iba, kung patatawarin natin siya minsan.

Kaya ang mga ito ay mahirap na mga salita.  Subalit gaano kinakailangan ang mga ito.  Gaano kinakailangan
ang mga ito para sa Kristiano?  Narito tayo sa pinaka-kailangan ng tao:  ang kapatawaran ng kanyang mga
kasalanan.  Higit na importante ito kaysa sa pang araw-araw na makakain.  Na bumubusog ng katawan.
At kung walang pagkain, ang katawan ay mamamatay.  Subalit ito ay may kinalaman sa kaluluwa.  Kung
ang ating mga kasalanan ay hindi mapatawad, ang ating mga kaluluwa ay mapapahamak ng walang
hanggan sa apoy ng impierno.  Ganyan kahalaga.  Ganyan kinakailangan.

Isinasama mo ba ito sa bawat pananalangin mo?  Pinapawalak mo ba ito upang mabilang mo ang iyong mga
kasalanan sa harapan ng Dios?  Ipinapanalangin mo ba na buksan ng Dios ang iyong mga mata upang
makita ang iyong mga kasalanan, upang makita mo kung sino ka, sa gayon ikaw ay magsisi at humingi ng
kapatawaran?  Ito ang malaking kailangan ng tao.  Nakakalungkot na napakarami ngayon sa ating imoral
na lipunan ang hindi masyadong binibigyan ng pansin ang kasalanan.  Kailangan nating tanggapin ng
seryoso ang kasalanan.

Ang mga salitang ito ay mahalaga din sa bawat praktikal na pamamaraan, para sa ating buhay, sa ating
pakikipag-relasyon.  Ano ang pinaka-diwa ng buhay?  Na tayo ay nabubuhay sa pakikipag-relasyon sa Dios.
Nabubuhay din tayo sa pakikipag-relasyon sa iba.  At ang relasyon ay hindi lamang sa diwa ng buhay, kundi
ang mga ito rin ang kagalakan ng buhay.  Ang magkaroon ng kaibigan na nagmamalasakit patungkol sa iyo,
siyang nagbabantay para sa iyo, siyang may interes sa iyo – napakahalaga nito.  Ang magkaroon ng Ama
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sa langit na nalalaman ang aking mga kailangan, siyang nagmamahal sa akin at siyang ginagawa ang lahat
ng mga bagay para sa aking ikabubuti – ang gayon ang kagalakan at ang kalinga ng buhay Kristiano.

Ang petisyong ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating pakikipag-relasyon.  Tulad sa pagpapatawad ng Dios
at pagtanggap sa atin na mga makasalanan, gayon tayo din magpapatawad sa iba ng walang pasubali,
maawain, nagpapanumbalik.  At kung hindi natin ito gagawin, sinisira natin ang kagalakan at ang puso at
ang kinakailangan ng buhay papalayo.

Puntahan natin ang kahulugan ng mga salitang ito ng petisyon.

Ang salita na ginamit ni Jesus upang ilarawan ang ating kasalanan dito ay ang salitang “utang.”  At ito ay
nasa pangmaramihan (plural), kaya ito ay “mga utang.”  Marami iba pang mga salita ang ginamit sa Biblia
upang ilarawan ang kasalanan.  Minsan ito ay tinatawag na “pagsuway.”  Sa ibang pagkakataon
“katampalasanan,”  o  “paglabag,”  o  “kasamaan,”  o ang salitang  “kasalanan” mismo.  Subalit dito pinili
ni Jesus na gamitin ang salitang “mga utang.”  At mayroong dalawang mga bagay dito.  

Una, mayroong kaunawaan kung saan tayo ay may pagkakautang sa Dios sapagkat tayo ay mga nilikha na
Kanyang ginawa at siyang Kanyang pinagmamalasakitan.  Utang natin ang bawat bagay sa Kanya – ang
ating buhay, ang ating hininga, at ang lahat ng mga bagay.  Ang ang utang na ating nagawa ay ang
pagsunod at pagpapasalamat – na atin Siyang paglingkuran.  Ito ang ating obligasyon sa Dios.  Sa Lucas
17:10 sinabi ni Jesus  “Pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong
sabihin, Mga aliping walang kabuluhan kami; ginawa namin ang katungkulan naming gawin.”  Hindi natin
masasabi na ang Dios ay may utang sa tao.  Siya ay wala sa ilalim ng pananagutan sa atin.  Subalit tayo
ay palagian, sa lahat ng mga bagay, nasa ilalim ng obligasyon sa Kanya, sa pamamagitan ng kabutihan na
ginawa sa pamamagitan Niya.  Subalit tayo ay nagkasala.  Sinira natin ang obligasyong yaon.  At
dinagdagan natin ang pagkakautang sa utang natin sa Kanya.  Ang gayon ay ang kaisipan sa petisyong ito.

At kaya naman, pangalawa, nababaon tayo ng ating mga kasalanansa obligasyon tungo sa Dios.  Dahil sa
ating kasalanan, pinatindi ng Dios ang mga karapatan sa atin.  Dahil sa utang na ito, ang Dios ay may
karapatan na utusan tayo na magbayad.  At ang kabayaran para sa kasalanan at pagsuway ay kamatayan,
walang hanggang paghihirap sa impierno.  Ang gayon ang nararapat sa kasalanan.  Gayon mayroong
karapatan ang Dios upang hingin sa atin.  Sinasabi ng Biblia,  “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”
Ang bawat kabiguan sa panig natin ay ginagawa tayong managot upang parusahan.  Gayon kung bakit ang
kasalanan dito ay tinatawag na utang.

At pagkatapos itinuro ni Jesus sa atin na ipanalangin ito ng pangmaramihan:  Patawarin kami sa aming mga
utang.  Iyan kung bakit, dapat nating makita kung gaano karami ang ating mga kasalanan at gaano kalaki
ang ating utang sa harapan ng Dios.  Sa Mga Awit 40:12, ipinahayag ni David:  “Ang mga kasamaan ko ay
umabot sa akin, na anopa't hindi ako makatingin; sila'y higit kay sa mga buhok ng aking ulo, at ang aking
puso ay nagpalata sa akin.”  Ganito ba ang iyong nakikita tungkol sa iyong kasalanan?  Upang tawagin mo
ang iyong sarili, tulad ni apostol Pablo sa 1 Tim. 1:15,  “Ako ang pangunahin sa mga ito [makasalanan]”;
upang sa gayon masasabi mo “Kahabag-habag na lalaki ako, kahabag-habag na babae ako.  Sino ang
magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan”? 

Ang katotohanan, madalas hindi natin nakikita ang ating mga sarili na ganito.  Bibihira na ang kasalanan
at ang bilang ng ating mga kasalanan ay tumatama sa atin at nagpapabigat sa atin upang sa gayon tayo
ay mawasak sa harapan ng Dios.  At, pangkaraniwan, ito ay dahil hindi natin ginagamit ang tamang sukatan
upang hatulan ang ating mga sarili.  Nais ko na ihambing ang aking sarili sa iba.  At nakikita ko ang
maraming mga kamalian sa kanila na hindi ko nakikita sa aking sarili.  Nagagawa kong ilagay ang aking sarili
sa pinaka-magandang kalagayan sa harapan ng aking minamahal na kababayan, upang panatilihin ang



Page 3 of  6

listahan na malinis, at upang pangatuwiranan ang ang aking sarili at aking mga ginagawa.  Ano ang
problema?  Hindi ko tinitingnan ang aking sarili sa harapan ng Dios.  Na dapat kong gawin.  At dapat mo
rin gawin.

Napaka-negatibong pag-usapan ang kasalanan, at siguro hindi mo ito gusto.  Subalit ang katotohanan ito
ang higit na kailangan ng tao.  Ang magkaroon ng pananampalataya kay Jesu Cristo, maging Kristiano, ay
nagsisimula sa pagkaunawa at pagpapahayag ng iyong kasalanan at pagtitiwala sa paghihirap ni Jesus at
kamatayan na tanging kabayaran para sa ating kasalanan.  Ang ating mga kasalanan ay napakalaki na
kinailangan sa Dios na isugo ang Kanyang Sariling Anak upang mamatay bilang Dios na nagkatawang-tao
sa gayon ay maalis ang ating mga kasalanan.  Kung hindi mo alam kung gaano kalaki ang kasalanan, dapat
mong isaalang-alang kung ano nga ba ang krus.  Ito ay impierno – walang hanggang pagdurusa para sa
milyun-milyon, na isiniksik sa ilang oras, at ibinuhos ng Dios sa Kanyang sariling Anak, na makakapagdala
nito dahil sa Kanyang banal na kalikasan.  Sa iyong pagkaunawa kung ano ang impierno, at kung ano ang
dapat ipagdusa ni Jesus, at kung ano ang nararapat sa tao, tulungan ka nawa ng Dios na makita ang iyong
mga pagkakautang.

Inilalarawan ng Biblia ang ating kasalanan sa maraming mga pamamaraan.  Gumagamit ito ng maraming
mga salita.  Ito ay nakatutok sa ating makasalanang kaisipan.  Ipinapakita nito ang ating likas na
pagkamakasalanan, na laban sa Dios.  Napakadali na tutukan ang mga kasalanan ng iba.  Subalit ito, mahal
na kaibigan, at tungkol sa iyo, ang makasalanan sa harapan ng Dios, na Hukom at Tagapagligtas.  Dahil sa
ating utang tayo (tayong lahat) ay mahihirap na mga makasalanan sa harapan ng Dios – wasak,
walang-wala, hungkag, walang posibilidad na maligtas – malibang sabihin na,  “Ama, patawarin kami sa
aming mga pagkakautang.” 

Nakita mo ba dito kung gaano ka-seryoso na inuunawa ni Jesus ang kasalanan?  Ito ay napakahigpit na
usapin.  Ito kung bakit si Jesus ay dumating at namatay.  At kailangan din nating unawain ang kasalanan
na seryoso.  Hindi natin dapat ito itago o paliitin ito o kaligtaan ito o subukan itong kalimutan.  Pangit ang
kasalanan.  Napakasama ng kasalanan.  Tayo ay dapat matakot dito, magalit dito, masuklam sa
katotohanan ng kung sino tayo bilang mga makasalanan.  Sa Ezekiel 16:6, inilarawan ng Dios si Juda sa
nakita Niya sa kanyang kasalanan sa ganitong paraan:  “Nang ako'y dumaan sa tabi mo, at makita kita na
nagugumon sa iyong dugo.”  Ito ay isang napakapangit, nakakasindak na larawan ng isang nakahiga sa
isang labanan, matinding nasugatan, nalulunod sa sariling dugo.  Ganito ang katotohanan ng kung sino tayo
na mga makasalanan sa harapan ng Dios.  

At hindi natin ito mababago.  Minsan tayo ay natatabunan ng kasalanan o ng mga bunga ng ating kasalanan
at ninanais natin na ating mapigil o maibalik muli ang ating buhay at magsimulang uli.  Subalit hindi natin
ito magagawa.  Buhay ang kasalanan.  Ang kasalanan ay nakakasira.  Wala kang magagawa sa kasalanan.
Napagtanto ng manunulat ng Mga Awit 130 ito nang kanyang sinabi,  “Kung ikaw, Panginoon, magtatanda
ng mga kasamaan, Oh Panginoon, sinong tatayo?”  Iyon ay makapangyarihan, isang tanong na
nagbibigay-diin (rhetorical question).  At ang sagot ay:  Kung mamarkahan ng Dios ang mga kasalanan,
wala sa atin ang magagawang makatayo. 

Subalit ang mang-aawit ay nagpatuloy sa sumunod na talata:  “Nguni't may kapatawarang  taglay Ka.”  At
ito ang ating kailangan – kapatawaran.  Yaon ang itinuturo ni Jesus sa atin sa petisyong ito.

Ano ang kapatawaran?  Literal nating hinihingi sa Dios na pawiin ang ating kasalanan, alisin ang ating
pagkakautang na kasalanan mula sa ating nagawa.  Ngayon, ito ay mahalagang ating matandaan na ang
kapatawarang ito ay hindi mumurahin.  Hindi lamang ito nililimot ng Dios o binabalewala ang ating
kasalanan na parang hindi ito nangyari.  Hindi, tinanggap Niya ang kasalanan ng higit pa upang gawin ito.
Siya ay isang makatarungang Dios.  At ang lahat ng utang ng kasalanan ay dapat mabayaran.  Ang sabihin
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ng Dios na  “hindi mahalaga ang kasalanan,” sa Kanya ay sabihin na ang Kanyang katarungan ay hindi
mahalaga.

Mayroon lamang isang daan ng kapatawaran para sa mga makasalanan.  At yaon ay ang kabayaran ng
kanilang kasalanan.  Yaon ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, na nabuhos sa krus.  Dito, sa
petisyong ito, ating ipinapahayag ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ginawa ni Jesus bilang
natatanging daan para sa kapatawaran.  Dito sinasabi ng makasalanan sa Dios na,  “Ama, malugod Ka,
alang-alang sa dugo ni Cristo, hindi ibilang ang aking mga kasalanan sa akin, kundi pawiin ang mga ito,
upang ibilang ang mga ito kay Jesu Cristo.”  Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo
ay may kapatawaran ng mga kasalanan.

Ibig sabihin nito na hindi tayo pinapatawad ng Dios sapagkat tayo ay hindi karapat-dapat para sa
kapatawaran.  Ang Kapatawaran ay patungkol lahat sa biyaya ng Dios.  Ang Dios ay hindi nadala upang
patawarin tayo dahil sa ating pagpapahayag ng kasalanan o dahil sa ating masidhi at mahabang mga
panalangin.  Ang ating hinihinging kapatawaran ay hindi ang dahilan kaya tayo naging marapat sa Dios.
Hindi, sa panalanging ito ang humihingi ng kahilingan ay nasa likod lamang at ang itinatampok ay si Jesu
Cristo at ang biyaya ng Dios.  Ang Dios ay nakasumpong ng Kanyang kadahilanan upang patawarin tayo
sa Kanyang sarili, sa Kanyang biyaya, at sa pagkilos ng kaligtasan na tinapos sa pamamagitan ng Kanyang
Anak na si Jesu Cristo.  Hindi ibinibilang ng Dios ang ating mga kasalanan laban sa atin sapagkat Siya mismo
ay inubos ang kanilang utang sa krus at paghihirap ng Kanyang Anak.  Tayong lahat, tulad sa tupa, ay
naligaw.  Ang bawat sa atin ay tumalikod sa kanyang sariling landas.  Subalit ipinataw ng Panginoon sa
Kanya ang kasalanan nating lahat.

At dahil binayaran ni Cristo ang halaga ng ating kasalanan, ang kapatawaran ng Dios ay tunay at totoo.
Hindi Niya hinawakan ang ating mga kasalanan laban sa atin dahil ang mga ito ay pinatawad ni Cristo.  Hindi
Niya binalikan sila.  Pinatawad sila ng walang-pasubali at walang hanggan.  Sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesu Cristo, ang guilt ng lahat ng ating kasalanan ay inalis kailanman. 

Isang pagkalinga at paghimok ito sa kanilang naniniwala kay Jesu Cristo at siyang nagsisisi ng kanyang
kasalanan.  Sa Mga Awit 32, sinasabi ni David,  “Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang, na tinakpan
ang kasalanan.  Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon.”  Narito ang ating
kagalakan ng kaligtasan.  Nagtitiwala kay Cristo lamang para sa kapatawaran, sa pamamagitan ng
pagpapahayag ng ating kasalanan, at pagsisisi.

Ikaw ba ay nagtitiwala kay Cristo?  O ikaw ba ay nanghahawakan sa iyong inaakala na ikaw ay isang
mabuting tao, kaya ang Dios ay dapat kang tanggapin kung sino ka?  Ano ang basehan ng iyong katiyakan
ng kaligtasan?  Kapag may isang namatay, madalas nating sa mga papel na siya ay wala na at kasama na
nang Panginoon.  Ano itong nagbibigay sa atin ng tiwala na tayo ay mapupuntang kasama ng Panginoon
pagkatapos ng kamatayan?  Hindi maaaring kung sino tayo.  Hindi maaari kung ano ang ating nagawa sa
buhay na ito.  Hindi maaari kung paano kabuti at gaano kadalas tayo manalangin o anong mabubuting mga
bagay ang ating nagawa para sa iba.  Hindi, ang ating tiwala para sa kapatawaran ay dapat nakabatay kay
Cristo lamang.

Sa Filipos 3 sinasabi ni Pablo na, kung pagmamasdan ang kanyang buhay, ang kanyang mga natamo sa
relihiyon, ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang kapanganakan bilang isang Judyo, maaaring marami
siyang dahilan upang magtiwala sa kanyang sarili kaysa sa iba na nagtiwala sa kanilang mga sarili.  Subalit
sinabi ni Pablo,

Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo.  Oo
nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo



Page 5 of  6

Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari
kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, At ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang
aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ito ang sinasabi ni Pablo:  “Kalimutan mo ang bawat bagay na iyong nagawa.  Kalimutan mo kung sino ka.
Bilangin mo ang mga bagay na yaon bilang marumi, na marapat ibuhos pababa sa kubeta.  At tumingin ka
sa malayo at ilagay mo ang iyong tiwala lamang kay Jesu Cristo at sa Kanyang krus!”

Nagtitiwala ka ba lamang kay Cristo?

Oh anong kapakumbabaan ang petisyong ito.  Kinakailangan para sa atin ang manalangin.  Kung ating
ipapahayag ang ating mga kasalanan,  Siya ay tapat at makatarungan upang patawarin at linisin tayo mula
sa lahat ng karumihan.  Kung sinasabi natin na tayo ay hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang
Dios, at ang Kanyang salita ay hindi para sa atin (1 Juan 1:9, 10).

Kanina aking nasabi na ito ay isa sa mga mahirap na petisyon para ating ipanalangin.  Ating nakita ang isa
pa lamang sa mga dahilan kung bakit ito ay napakahirap:  dahil kailangan nating maging mapagpakumbaba
at hungkag at ipahayag ang ating kasalanan sa harapan ng Dios.  Subalit ito rin ay mahirap mula sa isang
praktikal na punto de vista dahil sa pagpapatuloy ni Jesus:  “Gaya naman namin na nagpatawad sa mga
may utang sa amin.”  Ginawa ng petsiyong ito ang salitang yaon na maging mahirap upang ipanalangin.

Ano ang ibig sabihin ni Jesus?

Una, hindi Niya ibig sabihin na ating pagpapatawad sa iba ang dahilan upang patawarin tayo ng Dios, na
ito ay isang kondisyon upang patawarin.  Hindi, una pinapatawad tayo ng Dios.  At, mula dito, tayo ay may
biyaya upang magpatawad sa iba.  Sapagkat pinatawad tayo ng Dios, magagawa din natin at dapat tayong
magpatawad sa iba.

Hindi rin ibig sabihin ni Jesus na ang ating pagpapatawad ay kahawig sa pagpapatawad ng Dios sa atin.
Hindi ito mangyayari.  Pinatawad ng Dios ang isang walang katapusang pagkakautang na kasalanan para
sa bawat isang hindi karapat-dapat na makasalanan na naniniwala kay Jesus.  Ang ating pagpapatawad sa
pagkakahambing, ay maliit.  Gayon din, habang ang Dios ay nagpapatawad sa mga utang, atin lamang
iniuukol ang umutang.  Hindi natin malilinis ang kasalanan.  Nililinis ng Dios ang kasalanan at binabayaran
ang halaga nito.  Kaya hindi ibig sabihin na ang ating pagpapatawad ay may pagkakahawig sa
pagpapatawad ng Dios.

Ang ibig sabihin ay ganito.  Hindi natin malalaman ang biyaya ng pagpapatawad sa ating mga buhay, hindi
natin magagawang maranasan ang kagalakan ng napatawad, malibang ating ipapakita ang pagpapatawad
sa iba.  Kung ating kinakanlong ang kapaitan at matitigas na damdamin laban sa iba at walang awa sa ating
mga puso, hindi natin malalaman at hindi natin mararanasan ang kaawaan ng Dios sa ating mga buhay.
Ang magpatawad ay pagtataboy.  Kailangan nating ialis ang mga kasalanan na nagawa ng iba laban sa atin
– hayaan itong mawala.

Ang susi ay ito.  At ito ang nagpapahirap dito.  Kapag may nakagawa ng isang kasalanan laban sa akin,
hindi ko dapat tanggapin ito na isang personal na pananakit mula sa kasalanang yaon.  Kapag may iba na
naman ang makagawa ng kasalanan laban sa iyo, ang iyong malasakit ay hindi tungkol sa iyo.  Hindi mo
hinahanap ang pagsisisi mula sa isang nakapanakit sa iyo para sa iyong pansariling paghihiganti o para
makadama ka ng maayos tungkol sa mga bagay-bagay.  Ang paghihiganti ay sa Panginoon nababagay.  Ang
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nag-uudyok upang hanapin ang pagsisisi sa iba ay ang iyong malasakit para sa kaluluwa nang nagkasala.
Kung sila ay nagkasala, ang kanilang nagawa ay hindi laban sa iyo na tulad nang laban sa Dios.  Ang gayon
ang dapat mong maging malasakit.

At kaya naman, tayo ay marapat magkaroon ng maawaing kalagayan, isang pagnanais na magpatawad,
isang puso na naghahanap ng pagsisisi para sa iba.  Ang galit ay hindi natin panghahawakan.  Hindi natin
sila dapat iwasan.  Kundi, tulad sa ginawa ni Jesus, ating iiwan ang kaloob sa altar at aalis upang
makipagkasundo muna sa ating kapatiran.  Mayroon tayong tungkulin na hanapin siya at pakitaan siya ng
awa at ng kahandaan upang magpatawad.

Ang isang dakilang halimbawa dito sa kasulatan ay si Jose.  Ang kanyang mga kapatid ay nagkasala laban
sa kanya nang ibenta nila siya bilang isang alipin.  Subalit nang sila ay nagtungo sa Ehipto, ang kanyang
malasakit sa kanila ay hindi pansariling paghihiganti.  Hindi niya inisip na pagbayarin sila para sa mga maling
nagawa sa kanya.  Ang nais niya na malaman, na sila ay malungkot sa harapan ng Dios para sa kanilang
nagawa.  Nais niyang malaman ang tungkol sa kanilang espiritual na kalagayan.  Ang kanyang malasakit
ay ang kanilang mga kaluluwa.  At pagkatapos, matapos mamatay ang kanilang ama, nang sila ay natatakot
na baka sila pagbayarin kung anong nagawa nila, siya ay naiyak, sapagkat ito ay malayung-malayo sa
kanyang iniisip.

Ang Dios ay nasisiyahan sa pagpapatawad.  At kaya nga, tayo rin naman.  Mahahanap natin ang dakilang
kagalakan at kaligayahan sa pakikitungo sa buhay na ito sa pagpapatawad sa iba.  Kung hindi tayo
magpapatawad, magkakaroon lamang tayo ng kapaitan at matinding paghihirap.

Ang ating pagpapatawad ay dapat katulad sa pagpapatawad ng Dios.  Ibig sabihin ito ay dapat walang
kondisyon.  Hindi tayo nakatingin para sa kung sino ang nararapat sa pagpapatawad ngnakagawa sa atin
ng kamalian.  Ibig sabihin nito na tayo ay nakahandang magpatawad sa bawat bagay – bawat uri ng
kasalanan na nagawa laban sa atin.  Si Jesus ay nanalangin sa krus para sa mga pumatay sa Kanya:  “Ama,
patawarin sila.”  Ibig sabihin na tayo ay magpapatawad ng kaparehong kasalanan mula sa parehong tao
ng paulit-ulit.  Hindi dapat magkaroon ng limitasyon ang ating pagpapatawad para sa iba.  Sinabi ni Jesus,
“Hanggang sa makapitongpung pito.”  At ang ibig sabihi’y walang katapusan.  Ang Dios ay nagpapatawad
ng walang katapusang pagkakautang ng ating kasalanan.

Ang itulad ang ating pagpapatawad sa Dios ay ating natututuhan ang mahirap na salitang,  “Pinapatawad
kita,”  at ito ay tunay sa iyo.  Samakatuwid ang kasalanan ay hinaharap at inilalayo.  Gayon ang ginawa ng
Dios sa atin.  At ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay,  paglimot.  Hindi ibig sabihin nito na ang kasalanan
ay walang bungang maidudulot sa ating pakikipag-relasyon.  Hindi, nababago ng kasalanan ang mga bagay.
Subalit ibig nitong sabihin na ang pagpapatawad sa kasalanan ay hindi makakatayo sa daan ng isang tunay,
kagalang-galang, mapagmahal na relasyon.  Hinahagis ng Dios ang lahat ng ating mga kasalanan tungo sa
malalim na dagat ng walang hanggang paglimot.

Malaman nawa natin ang mapagpatawad na biyaya ng Dios.  At nawa ay ating maipakita na ating nalalaman
ito sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkakautang tulad sa pagpapatawad namin sa mga may utang
sa amin, alang-alang kay Jesus, Amen.


