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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 8:2

“Kalayaan” 

ni Rev. Carl Haak

Ikaw ba ay malaya? Hindi, hindi ko itinatanong ang iyong pananaw sa pulitika. Hindi ko itinatanong kung
ikaw ba ay kaanib ng isang malayang bansa na may mga karapatan ng buhay, kalayaan, at ng
paghahanap ng kaligayahan. Ni hindi ko itinatanong kung ikaw ba ay nakulong sa bilangguan dahil sa
krimen laban sa estado. Ang aking tanong, Ikaw ba ay malaya?

Sasabihin mo, “Siyempre naman, ako ay malaya. Sarili ko ito.” Subalit hindi ko rin iyan itinatanong, hindi
ko itinatanong ang iyong palagay sa iyong sarili o sa iyong sariling pagnanais o katangian. Ikaw ba ay
malaya? 

Ikaw ba ay malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kung kaya’t ang kasalanan ay hindi naghahari
sa iyo? ikaw ba ay malaya? 

Sinabi ni Jesu Cristo sa Juan 8: Siya na nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At patuloy pa Siya sa
kapitulong iyun upang sabihin na Siya lamang ang may kakayahang makapagpalaya sa tao. “Kung kayo’y
palayain ng Anak,” Ipinahayag Niya, “kayo’y magiging tunay na malaya.” Ikaw ba ay malaya kay Jesu
Cristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan? Hindi sa ikaw ay hindi nagkakasala, kundi dahil alam mo ang
iyong kasalanan, ipinapahayag mo ito na may mga pagluha ng pagdurusa sa harap ng buhay na Dios. Ito
ay nagpapalungkot sa iyo.

At ikaw ba ay malaya sa pang-unawang ito – na nilalabanan mo ang iyong kasalanan. Lumalaban ka
laban sa kasalanang ito sa lahat ng oras. Ayaw mo na sumuko dito. At ikaw ba ay malaya sa pang-
unawang ito – na ikaw ay mamumuhay ng isang bago at masunuring pamumuhay.  Na, sa halip na
sumuko ka ng iyong buong buhay, ng iyong mga kaisipan, lahat ng iyong mga abilidad sa kasalanan at sa
iyong sarili, mas pipiliin mo, dahil sa biyaya ng Dios, isuko lahat sa paglilingkod kay Jesu Cristo. Ikaw ba
ay tunay na malaya? Malaya, kung gayon, mula sa sumpa at paghatol na nararapat sa iyo, na siyang
impierno. Malaya mula sa napakapangit, nakakasirang buhay ng pagmamataas at kasalanan. Malayang
paglingkuran ang Dios na na kay Cristo Jesus.

Mababasa natin sa Salita ng Dios tungkol sa kalayaan. Mababasa natin sa Mga Taga Roma 8:2: “Sapagkat
ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Cristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng
kasalanan at ng kamatayan.” Ipinahayag dito ni Pablo na, sa biyaya, ang anak ng Dios ay ginawang
malaya, na siya ay may tunay na kalayaan.

Sa Mga Taga Roma 8:1 mayroon tayong napakahalagang pagpapahayag na kung ano ang tinatawag na
pagpapawalang-sala. Hayaan mo na basahin ko ang talata. “Ngayon nga’y wala nang kahatulan sa mga
na kay Cristo Jesus.” doon ay ipinahayag ng apostol na kapag, dahil sa biyaya, tayo ay ginawang kaisa
kay Jesu  Cristo dahil sa makapangyarihang gawa ng Dios, kung gayon si Cristo ang ating katuwiran,
kung gayon ay tinapos ni Cristo ang gawain para sa atin doon sa krus; at pagkatapos, habang
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minamasdan tayo ng Dios kay Cristo,tayo ay ipinahayag na “walang kasalanan.” Ang kasalanan, ang
kaparusahan, ang kahatulan ng ating kasalanan ay inalis na. Ito ang kahulugan ng pinawalang-sala – na
ipahayag ng Dios na inosente at matuwid at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan upang sa gayon
hindi tayo magtiis ng walang hanggang kahatulan. Iyan ang Mga  TagaRoma 8:1.

Subalit gayon man, sa talatang 2, ang apostol ay mabilis na nagpatuloy sa iba pang katuruan ng Biblia,
ito ay ang , pagpapabanal, pagbabagong-buhay. Sinabi niya, “Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng
buhay na na kay Cristo Jesus [na sa akin] ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng
kamatayan.” Sa madaling salita, sinabi niya na saan man ipahayag ng Dios ang pagpapawalang-sala ang
pagpapatawad sa kasalanan, nagpapatuloy Siya sa paggawa ng pagpapabanal. Ang Espiritu ni Cristo ay
inilagay sa kanilang mga pinatawad dahil lamang sa biyaya. At ang Espiritung ito mismo ni Cristo ay
gumagawa sa loob nila at nagbibigay kapangyarihan sa kanila tungo sa isang bagong-buhay kay Jesu
Cristo, isang buhay na may pagsisisi, isang buhay na nagnanais paglingkuran si Cristo. Tayo ay pinalaya,
malaya mula sa kasalanan, mula sa kapangyarihan ng kasalanan, dahil sa Espiritu ng buhay ni Cristo
Jesus na ating Panginoon. 

Tayo’y magtanong ng ilang mga katanungan patungkol doon ngayon.

Una sa lahat, tayo ay pinalaya mula sa ano? At ang sagot: ang Espiritu ang nagpalaya mula sa kautusan
ng kasalanan at kamatayan.

Ano ang kautusan ng kasalanan at kamatayan? Ang salitang kautusan dito sa Biblia ay ginamit upang
tumukoy sa pamamaraan o sa isang kapangyarihan. Ang talata ay nagsasaad na mayroong isang tiyak na
pamamaraan o kapangyarihan ng kasalanan sa loob natin na humahawak sa atin, na sumusupil sa atin.
Ang salitang kautusan sa Mga Taga Roma 8:2 ay hindi tumutukoy sa isang code na mga dapat gawin at
hindi dapat gawin. Hindi ito tungkol sa Sampung Kautusan, kundi tumutukoy sa pamamaraan o
kapangyarihan na kumikilos sa loob. Ang kautusan dito ay hindi tulad sa pagtungo sa pasyalan tuwing
tag-init o sa isang kampo at sa pader ay nakadikit ang mga tuntunin #1, bawal ang apoy; #2, bawal ang
alak; bawal ang mga alaga; bawal ang mga sandata. Hindi ang ganitong mga kautusan. Subalit ang
salitang kautusan dito ay may katulad na kaisipan na kung kailan ginagamit natin ang salitang ito sa 
science (agham) bilang halimbawa ang law of motion (batas ng paggalaw), ang law of thermodynamics
(batas ng termodinamika), o law of gravity (batas ng grabidad). Ating tinutukoy ang pamamaraan at
paggawa, tiyak na lakas at gawa sa nilikha.

Sinasabi ni Pablo ngayon na mayroong batas, mayroong pamamaraan, na siyang umiiral sa kasalanan. 
Pagkatapos sabi niya, “Purihin ang Dios, mayroong isa pang kautusan- ang kautusan ng Espiritu ng buhay
kay Cristo Jesus.” Ang kautusan ng kasalanan at kamatayan, kung gayon, ay ang pamamaraan o ang
kapangyarihan ng kasalanan.  Sabi ni Pablo sa Mga Taga Roma 7:22, 23, “Sapakat ako’y nagagalak sa
kautusan ng Dios sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakita ko ang kakaibang kautusan sa aking
mga bahagi na nakikibaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako’y binibihag sa ilalim ng kautusan
ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan.” Sinasabi ni Pablo, “Subalit nakita ko ang kakaibang
kautusan sa aking mga bahagi na nakikibaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako’y binibihag sa
ilalim ng kautusan ng kasalanan.”

Ang batas ng kasalanan at kamatayan ay, una sa lahat, ay ito: na ang kasalanan sa nasa akin (o ang
aking likas na pagkatao bilang nahulog sa kasalanan) gumaganti palagi na may pagkagalit at
pagdaramdam sa Dios at sa kung ano ang kinakailangan ng Dios sa akin.  Sinabi ni Pablo sa Roma 8:7,
na, “ang kaisipan ng laman... hindi ito napapasakop sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari.” Ang
kaisipan ng laman ay pagkagalit laban sa Dios. Ang unang saligan ng batas na ito na mayroon sa loob ko
na pag-kayamot,  at ang pagnanais na wasakin, ang mga kautusan ng Dios. 
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Lumalabas ito sa maliit na bata. Sasabihin mo, “Hindi, huwag mong hawakan ang pinggan ng kendi.” Ang
bata ay titingin sa iyo at aabutin ito upang hawakan. Tila ang mga mabubuting batas ng Dios, ang mga
kautusan ng Dios, ay pinupukaw ang kasalanan na nasa atin.

Sinasabi ni Pablo sa Mga Taga Roma 7:5, “Sapagkat nang tayo’y nasa laman pa, ang mga pagnanasa ng
mga kasalanan na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay gumagawa sa mga bahagi ng ating katawan
upang magbunga para sa kamatayan.” Para bagang ang kautusan ay patpat na sumusundot sa aso. 

Natatandaan ko pa noong bata ako, ako’y nasa ikalawa o ikatlong baitang, panahon iyun ng malamig na
klima – mababa pa sa zero ang temperatura. At sa panahong iyun maraming mga bahay ang may mga
bariles sa labas para sa pagpapa-init, para sa langis na pang-init. At naaalala ko ang ama ng aking
kaibigan na nagsabi sa amin habang kami ay nasa labas naglalaro sa malamig na araw iyon, “Huwag
ninyong ilalagay ang inyong dila sa bariles na iyan pag ganitong malamig ang panahon. Mabilis itong
maninigas sa lamig.”  Hindi namin inisip na gawin ang ganoong bagay. Hindi ito sumagi sa aming isipan.
Subalit  nang dumating ang pagbabawal sa amin, ito ay mahirap labanan. Ang kautusan ay dumating, at
ang pagnanasa ng paghihimagsik ay bumangon.

At kaya naman ito ay nasa loob natin. Mayroon ng batas na ito sa loob ng ating kalikasan kapag ang
mabuting kautusan ng Dios ay dumarating sa atin at nagsasabing, “Hindi, huwag mong gawin ‘yan,” doon
kumikilos ng mabilis sa loob ng ating mga puso ayon sa kalikasan, “Sino ang Dios na magsasabi sa akin?”
At ating nilalabanan ang batas na iyun, upang ang balat ng ating buhay ay mapunit at tayo ay dalhin sa
sakít at pagdurusa.

Iyon ang unang saligan ng kasalanan at kamatayan – ang simbuyo ng makasalanang kalikasan na labagin
ang mabuting kautusan ng Dios ng lubusan dahil lamang sa sinabi ng Dios sa akin na huwag itong gawin.

Ang pangalawang saligan ng kautusan na ito ay ang kasalanan ay nanganganak ng kasalanan.  Hindi mo
makakayang pigilan ang pagtapon (pagtapon ng langis).  Hindi mo ito mapapahinto.  Patuloy itong
magpaparumi.  Ito ay patuloy pang darating at patuloy na sasalaulain. Iniisip natin na kaya natin itong
mailabas. Subalit hindi natin magagawa. 

Ang naisip ni Haring David (sa Biblia) na isa lamang panandaliang -aliw ng isang gabi kasama si Batseba
ay nagdala ng pagpatay at panghabang-buhay na hilakbot, nakawawasak na bunga sa kanyang buhay. 
Inisip niya na ito ay magiging isang maliit na kasalanan lang.

Magsasabi ka ng kasinungalingan sa panahon ng gulo at ang kasinungalingan, upang pagtakpan ito, ay
nangangailangan ng lima pa uli. Ang mga magulang ay uuwi sa bahay at magsasabi, “Nag-computer ka
ba habang wala ako?” O, di naman kaya’y, bilang maliit na bata, mayroong .25 sentimo sa lamesa na
naiwan ng iyong ina at kinuha mo ito. At hanggang sa, ang .25 sentimo ay naging piso at ang piso ay
naging.... 

Mababasa natin sa Biblia, si Cain, sa Genesis 4, na nagselos kay Abel. Bago patayin ni Cain ang kanyang
kapatid, ang Dios ay nagsalita sa kanya at nagsabi, “Cain, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan,
ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito!” Ang Dios ay nagbigay ng babala kay Cain sa
kautusan na ito. Sinabi Niya, na parang ganito, kay Cain: “ Nagseselos ka sa iyong kapatid.  At inaalagaan
mo ang pagseselos na iyan at akala mo na ang pagseselos na iyan ay para lamang isang maliit na pusa. 
Maaari mong paginhawahin ang iyong sarili sa pagiging seloso.  Subalit, sinasabi ko sa iyo, Cain, na hindi
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ito isang kuting.  Ito ay leon.  Ang pagseselos na iyan ay tulad ng isang leon, at ito ay yumuyuko na
ngayon.  Nasa labas na ito ngayon ng iyong pintuan.  Yumuyuko na ito upang sakmalin ka.”

At kaya sasabihin mo sa kasalanan, “Maliit lamang ito, isang beses lang ito. Hindi naman ito mahalaga.
Huwag mong abalahin ang ulo mo tungkol dito.” Kaya, ang dating nakapagbibigay sa iyo ng lubos na
sakit at pagsisisi, ngayon ay hindi ka man lamang nahihiya.  Ang totoo, hindi mo halos alam na ginagawa
mo na ito. Ito ang batas ng kasalanan at kamatayan. Ito’y nanganganak ng kasalanan.

Ang huling saligan ng batas at kasalanan ay ang kasalanan ay hindi kumakawala. Itinatanim ng kasalanan
ang  sarili niya. Ito ay tunay sa mga partikular na kasalanan, ng laman, pagka-ganid, pagkagalit,
pagkamuhi, pagkasugapa. Naroon ang batas ng kasalanan at kamatayan. Ang pagkasugapa ay ang mga
pangil ng kasalanan. Ayaw nilang kumawala. Kaya, sa huli, ang trabaho at pamilya at mga anak at lahat
ng bagay na iyong pinaghirapan ay nawala. 

Nabasa natin sa Kawikaan 23:29-35 ang tinatawag na pagkasugapa sa kemikal, sa alak – paglalasing, sabi
ng Biblia. Dito ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa tao na may mapupulang mga mata. Sino ito na may
mapupulang mga mata? At mga sugat na walang dahilan – lahat ng uri ng mga sakit at pagkasira ng mga
relasyon at paglalabanan. Siya ay mga mata para sa ibang mga babae. Ang mayroong  taglay nito ay ang
mga manginginom. At pagkatapos basahin yaong mga nakapipighating mga salita (t.35): “hahanap pa
ako ng isa pang tagay.” Hindi kumakawala ang kasalanan. Hahanap pa ako uli. 

May kautusan sa loob ng ating mga bahagi bilang mga makasalanan, nahulog kay Adan. Ito ay nasa atin
ngayon mismo. Ang kautusan na ito ay umiiral sa ating mga pag-iisip at dila, at sa lahat ng ating mga
laman-loob ng ating mga katawan. Ito ay totoo. Ito ay totoo tulad ng law of gravity na humahawak sa
atin sa lupa. At ito ay hindi mapawawalang-bisa sa ating mga sarili. Ito ang kautusan ng kasalanan at
kamatayan. Iniiwan tayo nitong wasak at kaaba-aba at sira.

Subalit tayo ay pinalaya na, ipinahayag ng apostol. Ito ang maluwalhating ebanghelyo ni Jesu Cristo. Ito
ang kanyang kamanghaan: Kalayaan, tunay na kalayaan! Hindi gawa ng taong kalayaan. Ito ang tunay na
kalayaan – ang maging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. “Sapagkat ang kautusan ng Espiritu
ng buhay na na kay Cristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.”
Hayaan mo na ang Salita ng Dios ay sumaiyo. Hayaan mong ito ay gumulong sa iyong isipan at kaluluwa
na may lubos na kaluwalhatian at kapangyarihan at ginhawa at pagka-aliw. Ito mismo ang ang katulad na
mga salita na aking sinipi kay Jesus: “Kaya’t kung ako’y palayain ng Anak, kayo’y magiging tunay na
malaya.” Si Jesu Cristo ang dakilang tagapagpalaya. Hindi lamang binura ng Kanyang krus ang kasalanan
at ang kaparusahan nito, subalit ang Kanyang Espiritu, ang Espiritu ng napakong si Jesus, ay pinalaya ako
mula sa kapangyarihan ng kasalanan.

May iba pang pamamaraan. Hindi lamang mayroong kautusan ng kasalanan at kamatayan, kundi may
higit pang pamamaraan. Tinawag ito na ang batas ng Espiritu ni Cristo Jesus. Pinalaya ng Espiritu ni
Cristo ang anak ng Dios mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Tinutukoy ni Pablo ang
awtoridad at ang kapangyarihan ng Espiritu ng buhay kay Cristo upang tayo’y dalhin sa buhay. Ang Dios,
dahil sa biyaya,ay  ikinintal sa loob natin ang iba pang pamamaraan. Ito ay tila pasimula pa lamang ng
pamamaraan. Ngunit ito ay ang buhay kay Cristo Jesus. Ito ay ang buhay na nakatuon patungo sa Dios.
Ito ay ang buhay na mula kay Cristo Jesus para sa Dios. Ito ay na kay Cristo Jesus. Ito ay, para sa mga
pinaghandugan ni Cristo ng kamatayan.

Hindi lamang, tulad ng nasabi ko, na wala ng paghatol, kundi mayroon din silang kalayaan – kalayaan
mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang anak ng Dios ay hindi lamang nagsasabi, “Ako ay
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pinatawad at ngayon ay kuntento na na mamuhay sa kasalanan.” Ito ay imposible. Subalit kaakibat ng
pagpapatawad dumarating ang gawa ng Espiritu Santo na pagsisisi at pagkamatuwid.

Ngunit patuloy nating sinasabi, Malaya? Ano ang ibig mong sabihin sa malaya? Ikaw mismo ang nagsabi
na ang kautusan ng kasalanan ay nasa ating mga bahagi at nananatili dito. Ano ang ibig mong sabihing,
malaya?

Ang pagiging malaya, hindi sa kaisipang ang kasalanan ay napawi. Ang isang Kristiano ay hindi nagsasabi,
“Nabuhay ako ng minsan na kung saan ako ay nanumpa at uminom at lumayaw at iba pa. Ngunit ngayon
hindi ko magawa ang manumpa kahit subukan ko pa. At wala ng anumang kalayawan na nasa akin.” Ito
ay hindi lubos na totoo. Ang taong nagsabi ng gayon ay bulag, bulag sa kanyang sarili. Ang Banal na
Espiritu ay palaging gumagawa sa atin (Juan 16) isang pagpapatunay ng ating pagiging likas na
makasalanan. Ang ibig sabihin ng apostol sa malaya sa kaisipang ang pamamaraan sa kasalanan ngayon
ay nasiyasat. Ibig sabihin na ang kapangyarihan ng pamamaraan ay nawasak. Nangangahulugan ito na
maaari kong salungatin ang batas ng kasalanan at kamatayan. Nangangahulugan itong lakas na aking
hinahangad na sundan ay ang batas ng buhay kay Cristo Jesus. Ginagawa nitong malaya tayo sa
dalawang pamamaraan.

Ang Espiritu ni Cristo ay ginagawa tayong malaya, una, sa masakit na paraan. Binibigay niya sa atin na
malaman ang ating kasalanan. Ang pagpapatunay ng ating kasalanan. Pinapatay Niya tayo. Ang Espiritu
ni Cristo ang nagpapakilala sa akin sa aking kasalanan. Ibig kong sabihin, tunay na ipinapakilala sa akin
sa aking kasalanan at sa aking suliranin. Alam mo ba ang iyong suliranin? Sasabihin mo, “Siyempre alam
ko ang aking suliranin. Siya ay nakaupo sa mesang katapat ko.” O, sasabihin mo, “Ito’y ang aking ina.
Ito’y ang aking mga magulang. Sila ay lubos na hindi makatwiran.” O, “Siya ‘yun. Kung mabubuhay ka na
kasama siya, malalaman mo kung ano ang problema ko.” 

Sa gayong paraan ng iyong pagsasalita, ikaw ay nagsasalita mula sa kautusan ng kasalanan ng iyong mga
bahagi. Ang sinasabi mo na ang iyong kasalanan, kahit paano kung ihahambing sa ibang tao, ay hindi
gaanong masama, at ang ginagawa mo at sinasabi mo sa iyong buhay may asawa ay naipapaliwanag
dahil sa ibang tao. Hangga ‘t ganyan ka mag-isip, ikaw ay nakagapos sa iyong sariling kasalanan. Ang
gawa ng Espiritu ni Cristo ay una upang makita mo sa iyong sarili, na ang malupit na panginoon at
masamang makasalanan ay ang sarili mo. Si Cristo Jesus ay pumunta sa daigdig upang iligtas ang mga
makasalanan, na kung saan ako ang siya una. Ito ang patotoo ni apostol Pablo. 

Kaya ang unang gawa ay masakit – ang pagpapatunay ng kasalanan. Subalit ang pangalawang gawa ng
kalayaan ng Espiritu ay ang pagsisisi. At ang pagsisisi ay kalayaan. Ito ay pagsasabing , “Patawarin mo
ako, ako’y lubos na nalulungkot. Ako ay nagkasala laban sa langit at ako ay nagkasala laban sa iyo.” Ang
diablo ay magsasabi, “Huwag mong sabihin ‘yan. Huwag mong hamakin ang iyong sarili. Ipagmalaki mo.”
Ang kalayaan ay pagsisisi. Ito ay ang pananampalataya ni Cristo na nasa ating mga puso na nag-aalis sa
atin mula sa katigasan, sa kadiliman, sa pagka-makasarili, at paglaban. 

Ikaw ba ay nagsisisi? Ang iyong puso ba ay malambot sa harap ng Dios? Alam mo ba ang lumuha dahil,
sa iyong mga kasalanan? Ito ay isang himala. Ito ang pamamaraan ng buhay kay Cristo na nasa iyo. Kay
Cristo ay natatanggap natin ang kapangyarihan upang magsisi, ang magdalamhati dahil sa ating
kasalanan, at ang magnasa na lumakad sa isang bagong buhay na may kabanalan. Nakipag-isa kay
Cristo, tinanggap natin hindi lamang ang pagpapatawad, subalit kasama din ang paggawa ng Espiritu na
nagdadala sa atin ng kalumbayan at pagsisisi at ang pagnanais na lumakad sa pagsunod kay Jesu Cristo.
Ito ang ibig sabihin nang pagiging malaya. Tayo ay malaya kay Cristo Jesus. 
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Mula sa dugo ni Cristo, na siyang nagpawalang-sala sa akin at nagpatawad sa aking mga kasalanan, ako
ay binigyan din ng kapangyarihan na lumaban sa kalayawan, kasuwapangan, galit, kayabangan, at
pagkamakasarili. Kalayaan . 

Mula sa pag-ibig ni Cristo, at mula sa dugo ni Jesu Cristo, ako ay hindi lamang binigyan na malaman ang
aking kasalanan kundi ang mamuhi din sa aking kasalanan at labanan sa aking kasalanan at ang magnais
na maglingkod sa Dios. Ito ang kalayaan.

Mula sa pag-ibig at dugo ni Jesu Cristo, hindi lamang ako napatawad sa aking kasalanan, kundi aking
nakita na tunay nga na ang problema ay ang aking kasalanan, at nais kong pigilan ang aking sarili at
lumakad sa pagsunod kay Cristo.

Paano mo hinaharap ang digmaan laban sa kasalanan sa iyong buhay? Ikaw ba ay humaharap bilang
isang biktima? Sinasabi mo ba, “Hindi ko maiwasan ito. Ginagawa ito ng lahat. Dapat itong asahan.
Ganoon din ang gagawin mo kung ikaw ang nasa aking kalagayan. At hindi ito mahalaga. Ay naku, hindi
ito kasing sama ng ganito at ganyan.” Natutuhan natin kung saan iniligay ang harang. At kung magagawa
mo na dumaan sa ilalim ng harang, samakatuwid ating iisipin na tayo ay OK. Kung ganoon ang paraan
nating mag-isip, magkagayon hindi natin nalalaman ang krus ni Jesu Cristo. 

Nakikipaglaban ka ba sa kasalanan mo sa ganitong pamamaraan, bilang isa na kay Cristo ay ginawang
malaya bilang mananagumpay, at higit pa sa mananagumpay, kay Cristo Jesus? Alam mo ba na ikaw ay
pinatawad na, at hindi lang pinatawad kundi ginawang malaya, samakatuwid ang Espiritu ni Cristo ay
namamayani sa iyo, upang sa gayon nais mong labanan ang kasalanan, kamuhian ang kasalanang ito,
labanan ang kasalanang ito, at nais mong mabuhay ngayon sa paraang nais mong pasalamatan at purihin
Siya? Nilalabanan natin ang ating kasalanan, hindi upang tamuhin ang kaligtasan, kundi dahil pinatawad
na tayo ng Dios. Kung gayon, ang lahat ng kaluwalhatian ay tanging sa Dios lamang. Tiyakang ang lahat 
kaluwalhatian ay sa Dios lamang. 

Ang maunawaan, at mamuhay sa kalayaan, pinatawad sa dugo ni Cristo, nang sa gayon ikaw ay magsisi
ngayon, ibaba mo ang iyong sarili, at damhin, dahil sa Espiritu ni Cristo, ang isang bagong nagtutulak sa
atin na ipaubaya ang lahat ng mga bagay sa mapagmahal na pagsunod kay Jesu Cristo. Ito ang kalayaan.
At ang lahat ng ito ay sa kaluwalhatian ng Dios.

----------------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat kami sa Salita, at dumadalangin kami sa pagpapala sa aming mga puso sa araw na
ito, na kami ay makatindig sa kalayaan, ni Jesu Cristo. Sa Kanyang pangalan kami ay dumadalangin,
Amen.


