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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 8:1-11

"Humayo Ka At Huwag Ka Nang Magkasala”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Sa araw na ito pag-aaralan natin ang isang pangyayaring naganap sa panahon ng makalupang ministeryo
ni Jesus.  Ang pangyayaring iyan ay nakatala sa Juan 8:1-11.  Hayaan ninyong basahin ko ang sitas na
iyan para sa atin.

 “Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo.  Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo,
at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya'y naupo at sila'y tinuruan.  Dinala sa kanya ng mga eskriba
at ng mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa pangangalunya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay
sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaing ito sa akto ng pangangalunya.  Sa kautusan ay ipinag-utos
sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?  Ngunit
ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit yumuko si
Jesus, at isinulat ang kanyang daliri sa lupa.  Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya,
tumayo siya at sinabi sa kanila, Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya.  At muli
siyang yumuko, at isinulat ang kanyang daliri sa lupa.  Nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis,
Simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaing nakatayo sa gitna.  Tumayo si
Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?  At sinabi niya,
Walang sinuman, Panginoon.  Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayo'y
huwag ka nang magkasala.”

Ang pangyayaring nasa harap natin ay may dalawang ibayong gamit.  Doon ay nilalayon ni Jesus na hiyain
ang legalismo o ang pagiging matuwid sa sarili ng mga Fariseo na ang pakiramdam ay wala silang
kasalanan.  Ngunit doon ay tinuturuan din Niya ang babaeng ito na nahuli sa kanyang kasalanan ng
pangangalunya.  Hinarap din Niya siya.  At, habang ginagawa Niya, tinuturuan Niya siya tungkol sa
kanyang kasalanan, tungkol sa kapatawaran, at sa kinakailangan para sa buhay na banal.  At ang
partikular na pagtuturong iyan ang nais nating pag-aralan.  Kahit na ang dalawang kaisipan ay hindi
maihihiwalay na magkaugnay at, samakatuwid, kailangan nating magsalita tungkol sa kanilang dalawa,
gayunpaman, mas interesado tayo dito sa pagtuturo ni Jesus sa mangangalunya.  Isasaalang-alang natin
ang ating buhay ng pagpapabanal yamang ito ay di-maihihiwalay sa ating pagpapawalang-sala at sa
kamalayan ng kapatawaran ng mga kasalanan. 

Ang babaeng pinatutungkulan ni Jesus sa mga salita ng mga talatang ito ay isang napakasamang
makasalanan, walang alinlangan tungkol dito.  Hindi siya isang walang malay na dalaga na pinilit ng isang
lalaki o may malalim na pagmamahal sa isang binata at, kaya nagkasala sa pamamagitan ng pakikiapid.
Siya ay isang mangangalunya.  Ibig nitong sabihin na nasisiyahan siya sa kanyang kasalanan.  Nalulugod
siyang makasama sa kanyang higaan ang mga lalaking hindi niya asawa.  Inakay niya ang iba upang
magkasala sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila palayo sa kanilang mga asawa tungo sa kanyang mga
bisig.  Sa madaling salita, ang babaeng nasa ating teksto ay walang iba kundi isang upahang babae, o
babaeng panggabi.  
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Hindi mahirap, kung gayon, para sa matatanda o mga pinuno ng bayan upang bantayan siyang mabuti,
upang mahuli siyang kasama ng isang lalaki.  Nang panahong iyon, marahil ay nilapitan nila siya at nahuli
siya sa akto ng kahiya-hiyang gawa ng pangangalunya.  Sa talatang 4 sinabi nila kay Jesus na nahuli siya
sa mismong akto.  Ngayon, iyon pa lang ay sapat na upang hiyain maging ang pinakamasamang upahang
babae.  Nilapitan nila siya sa kanyang pagkakasala at kinuha siya mula sa kanyang higaan.  

Subalit, marahil,ang higit na kasindak-sindak sa kanya ay ang kaparusahang pananagutan niya sa kautusan
ni Moises at ng Israel.  Alam na alam ng mga Fariseo ang kautusang iyan.  Ngunit sa halip na tuparin ang
kautusan na may kapakumbabaan at pagkatakot sa Dios, ginamit nila ang masamang babaeng ito upang
isagawa ang kanilang masamang hangarin.  Yamang nahuli siya sa akto ng kasalanan, kinaladkad nila siya
sa harap ni Jesus, na nagtuturo noon sa mga tao sa loob ng templo.  Ano ang masama nilang layunin sa
paggawa ng gayon?  Ang kanilang hangad ay siluin si Cristo sa mga kautusan ni Moises.  Sa kabila ng
lahat, Siya ang Isang nangaral na dapat malampasan ng katuwiran ng tao ang katuwiran ng mga Fariseo.
Siya ang Isang nangaral na ang pagsunod sa mga kautusan at tradisyon ng mga Fariseo ay nag-aakay
lamang sa isang tao sa pansariling katuwiran at, samakatuwid, sa kamatayan.  Bibitagin nila Siya – sa
pamamagitan ng paggamit ng mismong mga kautusan ni Moises. 

Kaya dinala nila ang babae sa harap ni Jesus at, sa pandinig ng lahat ng mga tao, itinuro nila si Jesus sa
kautusan ni Moises.  Pansinin ang mga talatang 4 at 5.  Tunay nga, ipinasa nila si Jesus sa kautusan ni
Moises.  Sa Levitico 20:10 mababasa natin mismo ang partikular na kasalanang iyon.  “Kapag ang isang
lalaki ay mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangalunya at ang babaing nangalunya
ay parehong papatayin.  At iyan, syempre, ay sa pamamagitan ng pagbato.

Kaya lumapit ang mga Fariseo kay Jesus at sinabi, “Guro, ito ang sinasabi ng kautusan.  Kailangan siyang
batuhin hanggang mamatay.  Ano ang masasabi mo?”  Pansinin kung paano nila sinubok na ilagay si Jesus
kasalungat ng kautusan ni Moises:  Ito ang sinasabi ng kautusan, pero ano ang masasabi mo?

Malinaw naman na hindi ito tapat na tanong kung saan ay naghahanap sila ng sagot.  Ito ay
nagbabanal-banalang tanong na naghahanap na makipagtalo kay Jesus.  At alam iyan ni Jesus.  Tumanggi
Siyang mahulog sa gayon kahangal at walang dunong na pakikipagtalo at pagtatanong.  Ipinakita Niya ito
sa kanila sa pamamagitan lamang ng hindi pagsagot sa kanila.  Sa halip, hindi Niya sila pinansin at yumuko
at, gamit ang Kanyang daliri, nagsulat Siya sa lupa.  Kumilos Siya na tila hindi Niya sila narinig, o parang
wala sila doon.  Marahil ay ipinakahulugan nitong mga hangal na Fariseo ang tugon ni Jesus bilang
kahinaan.  Siguro ay inakala nila na sa wakas ay nabitag na nila Siya.  Hindi Niya alam kung paano sila
sagutin.   

Subalit, anupaman, patuloy nila Siyang tinutugis, sinusubukang pilitin na sumagot.  Sa wakas ay nakakuha
ng tugon mula kay Jesus, ngunit hindi ang mismong inaasahan nila.  Si Jesus, gaya ng dati, ay ginamit
ngayon ang kautusan ni Moises sa kanilang kahihiyan.  Nakita mo, totoo rin, ayon dito sa partikular na
kautusan ni Moises, na ang nagpaparatang sa iba ang dapat unang maghagis ng mga bato upang
mamatay ang taong iyon.   Kaya ginamit ni Jesus ang kautusang ito ni Moises. Sige, heto kayo,
hinahatulan ang babaeng ito, ihagis ninyo ang unang bato sa kanya.   Subalit, maingat ding pinasimulan
ni Jesus ang mga salitang ito sa pamamagitan ng pananalitang ito:  “Ang walang kasalanan sa inyo ang
siyang unang bumato sa kanya.”  Pagkatapos ay muli Siyang yumuko at nagsimulang magsulat muli sa
lupa.  

Sa pamamagitan ng mga salitang ito tinawag ni Jesus ang mga nagpaparatang sa harap ng luklukan ng
paghuhukom ng Dios at hininging tingnan ang kanilang mga sarili kung paano silang titingnan ng Dios.
Pinilit Niya silang tingnan ang sarili nilang kawalang-malay sa harap ng Dios. Pinilit Niya sila na makita ang
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sarili nilang sala.  At pagkatapos, kung wala silang sala sa harap ng Dios, maaari nilang pulutin ang unang
bato at ipukol iyon sa kanya.  

Ang pananalitang ito ay nagsilbing mabuti sa layunin nito.  Minsan pa, hiniya sila ni Jesus ngayon nang
hayagan sa harap ng mga tao, kahit sila ang nagnasang gawin ito kay Jesus.  Hindi nila maihagis ang
unang bato, hindi dahil nakaramdam sila ng kahihiyan sa sarili nilang kasalanan, kundi baka sila ay
magmukhang pinakamasamang mapagpaimbabaw sa lahat sa harap ng mga tao.  Kaya, dahil hinatulan
ng sarili nilang masasamang budhi, lumayo sila kay Jesus, mula sa pinakamatanda at pinakamatalinong
Fariseo  hanggang sa pinakabata at  mapangahas.  

Ang resulta ay naiwan si Jesus na mag-isang nagsusulat sa lupa gaya ng dati.  

Hindi Siya lubos na nag-iisa.  Ibig kong sabihin, ang mga alagad Niya ay nakatayo doon; marahil ang mga
taong tinuturuan Niya ay nakatayo pa rin doon; at, oo, nakatayo rin doon sa gitna nila ang babaeng
nahuling nangangalunya.  Hindi siya tumakbo sa kanyang sala.  Hindi siya tumakas sa gitna ng karamihan.
Malinaw na naramdaman niya na dapat pa siyang manatili hanggang maibigay ni Jesus ang Kanyang hatol
sa kanya.

Ngayon, ano ang sasabihin ni Jesus sa babaeng ito?  Ang mga taong nakatayo sa paligid nila ay
naghihintay na marinig ang sasabihin ni Jesus.  Ang babaeng ito, sa kabila ng lahat, ay isang
napakasamang makasalanan.  Nararapat sa kanya ang parusang pagbato.  Ano ang ituturo sa kanya ng
Guro, at ano ang ituturo Niya sa kanila?  Tunay kayang ano, ang magiging hatol Niya?

Ngayon, ang mga salitang sinabi ni Jesus sa kanya sa mga talatang ito ay tila baga pinatawad na Niya siya
nang wala kahit kaunting tanda na nagsisisi siya sa kanyang kasalanan.  Maaaring ito ay magmukhang tila
walang pakialam si Jesus kung siya man ay gayon kasamang makasalanan, na tila isinasara Niya ang
Kanyang mga mata sa kanyang kasalanan, na para bang hindi ito mabigat na bagay.  Subalit hindi gayon.
Alam natin na ang Dios at si Jesus ay hindi pinalalampas ang kasalanan, o hahayaang lumayo ang
makasalanan mula sa Kanila na ang pakiramdam ay malaya sila upang magkasala.  Kundi si Jesus, bilang
banal na Anak ng Dios, tandaan, ay kayang tumingin sa ilalim at makita ang puso ng babaeng ito.  At,
walang alinlangan, ang nakita Niya sa babaeng ito, sa kanyang karanasan, siya ay hiyang-hiyang
nagkaroon ng kamalayan sa kasindakan ng kanyang kasalanan at mga bunga nito.  Siya ay nayanig sa
pagkakaroon ng kamalayan sa kaabahan ng kanyang kalagayang makasalanan sa harap ng Dios, at ang
kanyang matinding sala, kapwa sa ginawa ng mga Fariseo at sa sinabi ni Jesus.

Na ito ang kalagayan ay malinaw una sa lahat sa katotohanang hindi siya tumakas kay Jesus, kundi
tumayo at naghintay sa sasabihin ni Jesus.  Kahit na maaari siyang tumakas sa gitna ng mga taong ito
ngayon, hindi siya tumakbo.  Kahit matapos mawala ang mga nagpaparatang sa kanya, nanatili siya roon.

Pangalawa, ito ay malinaw mula sa mga salitang sinabi niya kay Jesus.  Tinanong Niya siya, “Babae,
nasaan sila?  Wala na bang ni isang humatol sa iyo?”  Tiyak alam niyang siya ay may sala.  Maliwanag ito
sa kanya, sa mga tao, kay Jesus mismo.  Alam niya na, kahit na umalis ang mga nagpaparatang sa kanya,
siya ay may sala.  Tumayo siyang hinatulan.  Ngunit sinagot lamang niya ang tanong, hindi gumagawa
ng pagdadahilan para sa kanyang sarili:  “Walang sinuman, Panginoon.” 

Panginoon!  Tinawag niyang Panginoon si Jesus!  Tanging ang biyaya ng Dios ang makakagawa sa puso
ng makasalanang ito upang dalhin ang pangalang iyon sa kanyang mga labi.  Hindi maiiwasang mapansin
ang kaibahan sa pagitan ng mapanuyang “Guro” na sinabi ng mga Fariseo at ng tapat na “Panginoon” na
ngayon ay kanyang itinatawag kay Jesus.  Sa pamamagitan nito kinikilala niya na si Jesus ang kanyang
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Hari at Pinuno, ang Isang may kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga bagay at sa kanya rin,
upang magpatawad sa kanyang kasalanan.  Mayroon Siyang kapangyarihan upang siya ay hatulan sa
kanyang kasalanan.  Kinilala niya Siya bilang Hukom ng langit at lupa.  Sa pamamagitan nito kinilala niya
na ang kanyang buhay at kaligtasan ay nasa mga kamay ng Taong ito na ngayon ay nakatayo sa kanyang
harapan, na naglantad ng kapaimbabawan ng mga Fariseo.  Ang ipinakita niya, samakatuwid, ay pagsisisi
at kalungkutan sa kasalanan.  At, ito ang mahalagang bagay, kinilala niya si Jesus bilang tangi niyang
kalayaan mula sa kasalanang iyon sa kanyang buhay.  “Panginoon.”

Ang kanyang pagsisisi ay katulad ng sa atin kapag kinilala natin ang ating kasalanan sa harap ng Dios at
nalungkot sa kasalanang iyon.  Kinilala niya ang mismong bagay na kinikilala natin:  na si Cristo ang tangi
nating kaligtasan mula sa kasalanan.  Si Cristo, bilang Anak ng Dios, ay may karapatang magkaloob sa
kanya ng kapatawaran ng kasalanan.  At ginawa niya ito sa pagsasabing, “Hindi rin kita hinahatulan.”  Ah,
nararapat siyang hatulan.  Nararapat siyang batuhin hanggang mamatay dahil sa kanyang kasalanan ayon
sa kautusan.  Siya ay tunay na may sala.  Walang makatatanggi diyan, maging siya, ngayon.  Siya ay nasa
ilalim ng kaparusahan at sala.  Subalit sinabi sa kanya ni Jesus na hindi Niya siya hahatulan.

At kung si Jesus, na Hukom ng langit at lupa, ay hindi siya hahatulan, iyan ay nangangahulugang ang
pinararatangan ay walang sala sa Kanyang paningin.  Ang mga kasalanan ng babaeng ito ay tinakpan ng
Kanyang dugo.  Siya na sa kanyang sarili ay di-matuwid ay ginawa ngayong matuwid ni Cristo Jesus.  Siya
ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya.  Hindi pa pumupunta si Jesus sa krus; ngunit
kapag Siya ay pumaroon, ang mga kasalanan niya ay kukunin ng Panginoong ito at papasanin Niya ang
kaparusahan para sa kanila, at babayaran ang halaga para sa kanila, at palalayain siya mula sa sala at
kahatulan.  

Ang kanyang kasalanan ay pinatawad.  Nagagalak din tayo diyan.  Hindi tayo kumakampi sa mga Farieseo
at nasasaktan kay Jesus.  Nagagalak tayo dahil, kung gaano siya kasamang makasalanan, kapag tiningnan
natin ang sarili nating puso, masasabi nating mas masahol pa tayo sa kanya.  

Sasabihin natin iyan, di ba?  Dapat lang.  Kung hindi tayo, tiyak, ay maaaring dumampot ng unang bato
at ihagis ito sa kanya.  Nagagalak tayo, kung gayon, dahil ang ating kasalanan, tulad ng kasalanan ng
babaeng ito, ay pinatawad sa atin alang-alang lamang sa kamatayan ni Jesu Cristo.  Ah, ang kagalakan
ng pagiging pinatawad!

Ah, ang kaseryosohan ng pagiging pinatawad.  Ang pagiging pinatawad, alam mo, ay hindi buong
kaligtasan.  Ang pagpapawalang-sala sa dugo ni Cristo ay hindi kabuuan ng ating kaligtasan.  Ang pagiging
ligtas ay naglalagay sa bawat anak ng Dios ng isang matinding pagkatawag, pagkatawag na maaaring
maisagawa lamang sa pamamagitan ng araw-araw na pagkapit sa krus ni Cristo, sa pamamagitan ng
pagpapasan ng ating krus at pagsunod sa Kanya.  Inilagay ni Jesus ang tawag na ito sa babaeng ito nang
Kanyang idagdag:  “Humayo ka na at mula ngayo'y huwag ka nang magkasala.”

Ating pag-aralan sandali, kung ano ang kasalanan.  Ang katawagan sa “kasalanan” sa ating teksto ay
nagbibigay-diin sa atin na ang kasalanan ay sinasadya, kusang paghihimagsik laban sa Dios.  Ito ay hindi
pagtama sa tanda ng katuwiran ng Dios.  Gamitin natin ang babaeng ito bilang halimbawa.  Ang tanda na
dapat niyang asintahin sa kanyang buhay, gaya natin, ay ang kautusan ng Dios.  Tinawag siya sa kanyang
buhay, tulad natin, upang mangalunya.  Subalit ang kanyang kasalanan ay ito:  Yamang nalalaman kung
ano ang sinasabi ng kautusan ng Dios, sadya siyang tumalikod mula sa kautusang iyon ng Dios at itinuon
ang kanyang buhay sa mismong salungat na direksyon.  Sinadya niyang subuking tuparin ang sarili niyang
mga pagnanasa at ang sarili niyang kalooban at ang sarili niyang daan, sa halip na ang kalooban at daan
ng Dios na nakatala sa Salita ng Dios.  Ito ay hindi pagtama sa tanda ng kautusan ng Dios.
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Ngayon, kapag sinuri natin ang kasalanan ng masamang sanlibutan na walang Cristo, sa gayon ay
mauunawaan nating mabuti kung paano sila lumalakad sa kasalanan.  Wala silang pagkatakot sa Dios.
Walang pag-ibig sa Dios at sa Kanyang mga utos.  Ang taong makasalanan ay napakasama.  Walang
pagnanasang maglingkod sa Dios o tamaan ang inaasinta ng Kanyang kautusan.  Ang Dios ay hindi lamang
gumawa ng pananampalataya at pagsisisi sa taong di-makadios.  Hindi Niya sila iniligtas.

Subalit iyan ay hindi totoo sa babaeng ito.  At dalangin natin na hindi iyan totoo sa atin.  Isinagawa ni
Cristo ang gawa ng kaligtasan sa Kanyang mga anak.  Tayo ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng
kasalanan at kamatayan at, samakatuwid, may kaunting pagtataka kung bakit sinabi ni Jesus sa mga
ginawa Niyang matuwid sa Kanyang dugo:  “Humayo ka na at mula ngayo'y huwag ka nang magkasala.”
Masasabi Niya iyan dahil hindi natin kailanman maihihiwalay ang pagpapawalang-sala mula sa
pagpapabanal.  Ang mga pinatatawad ng Dios o pinawawalang-sala, ay Kanya rin namang nililinis o
pinababanal.  At ito ang batayan sa gayong utos ni Cristo sa babaeng ito at sa atin.

Hindi Siya humihingi sa atin nang hindi natin magagawa, dahil hindi lamang Siya nagsagawa ng gawa para
sa atin sa krus, kundi nagsagawa Siya ng gawa sa loob natin.  Hindi Siya namatay lamang upang matamo
ang kapatawaran para sa atin, kundi Siya ay namatay upang mawasak Niya ang kapangyarihan ng
kasalanan at kamatayan sa ating mga buhay.  Si Cristo ay namatay upang tayo ay malinis, o mahugasan,
mula sa dumi ng kasalanan.  At nang gawin Niya ito, winasak Niya ang tali ng kasalanan sa atin at tayo
ay pinalaya.  Tayo ngayon ay nabubuhay sa kalayaan ni Cristo.  Ang kasalanan at si Satanas ay nadaig
na, at si Cristo ay naghahari sa ating mga buhay.  Sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon ni Cristo sa
atin bilang ating Panginoon, natatanggap natin ang kalakasan upang magsabi ng “Hindi” sa kasalanan at
kay Satanas, ang kalakasan sa ating buhay upang humayo at hindi na magkasala.  

Ngayon, nauunawaan ko na bagama’t ito ay katotohanan, gayunpaman, nagkakasala pa rin tayo.  Alam
ko iyan.  Hindi ako perpeksiyonista.  Nauunawaan ko na itong gawa ng pagpapabanal ay hindi matatapos
hanggang sa araw ng ating kamatayan, kapag aalisin na natin ang lumang pagkatao na makasalanan at
papasok sa makalangit na kaluwalhatian at tungo sa kaganapan.  Habang tayo ay nasa buhay pang ito,
mayroon pa ring kasalanan.  Tayo ay mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang ating sarili.  Kung
tatayo tayo sa sarili nating lakas, kung gayon ay mahuhulog tayo sa tukso at kasalanan.  Gayunpaman,
tayo ay nakakapit kay Cristo mismo.  At kakapit tayo kay Cristo, kung gayon, sa pamamagitan ng gawang
iyon ng pagpapabanal sa atin, binibigyan tayo ng lakas upang labanan ang kasalanan.  

Sa batayang iyan ng gawa ng pagpapabanal ay binibigyan tayo ni Cristo ng utos, Humayo ka at huwag
nang magkasala.

May isa pa ring dahilan, kung bakit natin natanggap ang utos na ito:  Pasasalamat – puro at simpleng
pasasalamat.  Kung iniligtas tayo ng isang tao mula sa pagkalunod, labis tayong magpapasalamat sa
kanya, handang gawin halos kahit anong hilingin niya sa atin.  Bayan ng Dios, iniligtas tayo ni Cristo mula
sa bangin ng nagniningas na kapahamakan.  Iniligtas Niya tayo mula sa impierno at sa lahat ng paghihirap
at kadiliman, at binigyan tayo ng kagalakan ng pagkakaroon ng lugar sa langit.  Dapat tayong maging
mapagpasalamat!  At, samakatuwid, dapat tayong magsumikap at magpunyagi at makipagbuno at
makipaglaban sa ating sarili at ating kasalanan.  

Alam ni Jesus na hindi tayo ganap.  Alam ni Jesus na malayo pa sa pagiging ganap ang babaeng ito.  Alam
Niya na kailangan pa niyang makipaglaban sa kasalanang iyon at tukso sa kanyang buhay.  Gayunman,
sa Kanyang lakas, magagawa niya iyon.  Ang bawat isa sa atin ay may sariling kasalanang inaalagaan.
Ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkiling na gumawa ng paulit-ulit na kasalanan sa buhay.  Marahil
ang kasalanang iyon sa likas ay lantaran.  Marahil ito ay kasalanan na tayo lamang, at ang Dios, ang
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nakakaalam.  Mayroon tayong mga kasalanan.  At may kamalayan tayo sa kanila.  Itinuturo ni Jesus sa
mga salita ng sitas na ito na kaya natin, sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa atin, na daigin ang
mga kasalanang iyon.  Hindi sila dapat magkaroon ng kapangyarihan sa ating puso.  Tayo ay tinawag
upang talikuran ang kasalanan.  At iyan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesu
Cristo.

Hindi natin iyan magagawa sa ating sarili – kahit na magkaroon tayo ng may kamalayang pagtatangka na
gawin ang gayon.  Wala akong pakialam kung gaano man tayo katiyak upang daigin ang kasalanan sa
ating sarili.  Masasabi natin sa ating sarili, Hindi na muli.  Ngunit sa ating sarili, hindi natin sila madadaig.
Ang gawin ang gayon ay nangangailangan ng ganap na pananangan kay Jesu Cristo lamang.  At iyan,
bilang kapalit, ay nangangailangan ng patuloy na gawa ng biyaya ng Dios sa atin.  Panalangin, patuloy
na pananalangin, namumuhay ng malapit kay Jesu Cristo, sinasanay ang ating sarili sa mga pamamaraan
ng biyaya – lahat ng mga ito ay kinakailangan, upang kumuha ng ating lakas mula kay Jesu Cristo.  At
kapag nakuha natin ang lakas na iyan mula kay Cristo, malalabanan natin ang kasalanan. 

Pagkatapos makakatalikod tayo at hahayo, tulad ng ginawa ng babaeng ito, na may kagalakan ng
kapatawaran at may matibay na pananampalataya, at malalabanan natin ang kasalanan.  Makakahayo tayo
bilang mapagtagumpay sa pamamagitan ni Cristo.  Bilang pasasalamat sa Dios dahil sa ating kaligtasan,
tayo ay hahayo at hindi na magkakasala.  

_____________________________________________

Manalangin tayong sama-sama.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka namin, sapagkat pinatawad Mo kami sa aming mga kasalanan sa dugo
ni Jesu Cristo.  Kung mayroong nakikinig ngayon na ang mga kasalanan ay hindi pa pinagsisisihan,
dalangin namin gagawa Ka sa kanilang puso sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan at biyaya upang
ipahayag nila ang kanilang mga kasalanan sa Iyong harapan, kung paanong nagpahayag ang babaeng ito
ng kanyang kasindak-sindak na kasalanan, at upang makita Ka nila bilang Dios ng kanilang kaligtasan kay
Jesu Cristo.  At hanapin nawa nila ang Panginoong Jesu Cristo sa ikaliligtas lamang.  At yamang pinatawad
kami, Ama, turuan Mo nawa kami upang mamuhay ng makadios at banal na buhay sa Iyong harapan.  Sa
pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


