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Isaias 64:6  

"Likhaan mo ako ng isang malinis  
                               na puso, Oh Dios" 

"Ang mga lihim ng 

kaniyang puso ay 

nahahayag"    
             1 Corinto 14:25 

KASALANAN 

"Bibigyan ko rin naman 
kayo ng bagong puso, at 
lalagyan ko ang loob 
ninyo ng bagong diwa; at 
aking aalisin ang batong 
puso sa inyong katawan, 
at aking bibigyan kayo ng 
pusong laman." Ezequiel 36:26  Sa ilalim ng X-ray 
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Ang pagpipinta ng bomba ng isang 
balon ay isang napaka-mangmang 

na gawain kung akala mo ay lilinisin 

nito ang tubig, ngunit marami ang 

naniniwala na sa pamamagitan ng 
kanilang mabubuting gawa, magaga-

wa nilang maging karapat-dapat sa 

langit at makatakas sa walang hang-
gang kapahamakan sa impiyerno, 

ngunit ang puso ng tao ay na-

dudumihan ng "masasamang pag-
iisip, pagpatay, pangangalunya, 

pakikiapid, pagnanakaw, bulaang 

saksi, kalapastanganan" Mateo 15:19 

Hindi natin makakamit ang kalig-

tasan sa pamamagitan ng ating mga 

gawa, ibinuhos ni Hesus ang 

kanyang mahalagang dugo sa krus 
upang iligtas tayo sa ating mga kasa-

lanan! Siya ay inilibing "at muling 

nabuhay para sa ating katwiran" Roma 

4:25 kung tayo ay "Magsisi...at mani-

wala sa ebanghelyo." Marcos 1:15 Bibig-

yan tayo ng Diyos ng kapatawaran at 
isang bagong puso. 

Mabubuting 

Gawa 

"Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang 

Panginoon ay tumitingin sa puso.”  I Samuel 16:7 

Sapagkat nag-
mumula sa 
puso ang 
masasamang 
pag-iisip, 
pagpatay, pan-
gangalunya, 
pakikiapid, 
pagnanakaw, 
pagsaksi sa 
kasinungalin-
gan, at 
paglapas-
tangan. 

Mateo 15:19  

Poot  

Inggit  

Ang pagpinta sa 

bomba ay hindi 

nakakatulong 

Marcos 7:22 

“Ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, at sumusubok ng puso, upang 
ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga 

gawa.”  Jeremias 17:10 
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