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MARCOS 5:1-20 
"ANG GADARENONG INAALIHAN NG DEMONYO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang aralin natin sa Kasulatan ngayon ay hango mula sa Marcos 5:1-20.  Kung mayroon kayong Biblia, 
hihilingin kong buksan n’yo sa sitas na ito.  Ito ang bahagi ng Salita ng Dios na nagsasabi sa atin ng  
kagila-gilalas na pagpapagaling ng Gadarenong inaalihan ng demonyo – nang magpalayas si Jesus ng 
libu-libong demonyo mula sa isang lalaki.  Ito’y isang napakagandang larawan, una sa lahat, ng 
makapangyarihan at soberanong pag-ibig ng Dios kapwa upang hanapin at pagkatapos ay iligtas ang 
layon nito. 
 
Sa Marcos 4:35 mababasa natin ang ministeryo ng Panginoon:  “Nang araw ding iyon, nang sumapit na 
ang gabi ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo.”  Tila baga mula sa kawalan, 
pagkatapos ng isang napaka-abalang oras ng pagtuturo sa mga talinghaga, ang Panginoon, nang iisipin 
nating oras na upang magpahinga, ay sinabi sa Kanyang mga alagad, “Tumawid tayo sa dagat patungo sa 
lupain ng Geraseno.”  Bakit?  Mababasa natin sa II Timoteo 2:19, “Kilala ng Panginoon ang mga kanya.”  
At muli sasabihin ng Tagapagligtas sa Juan 10, “Kilala ko ang aking mga tupa; ibinigay sila sa akin ng aking 
Ama.”  Nakita mo, ang kaligtasan ng taong ito mula sa masamang pagsanib ng demonyo ay hindi 
tamaan-dili, o isang masayang di-inaasahang pangyayari.  Hindi ito nagkataon.  Kundi ito’y si Jesus, ang 
mismong Anak ng Dios, ipinadala sa walang hanggang pag-ibig ng Dios, ang kagila-gilalas na pag-ibig ng 
Dios, nalalaman ang mga pangalan ng lahat ng Kanya, hinahanap sila, at dinadala sila sa Kanyang kagila-
gilalas na kaligtasan.  Iyan ang daan ng kaligtasan.  Ang daan ng kaligtasan ay sa Dios.  Hindi ito 
ipinagkatiwala sa tamaan-dili na kalooban ng tao.  Hindi ito ipinagkatiwala sa pagkasalawahan ng puso 
ng tao.  Ito’y ipinagkatiwala sa Isang tunay, kay Jesu Cristo.  At sa pamamagitan ng makapangyarihan 
Niyang pag-ibig, pumarito Siya at gumagawa sa puso ng sariling Kanya. 
 
Dapat nating tingnan ang kahabag-habag na kalagayan ng taong inaalihan ng mga demonyo nang 
salubungin siya ng Panginoon nang dumating Siya sa lupain ng Gadareno.  Hindi tayo dapat maligaw 
ngayon sa kaisipan ng maalihan ng demonyo.  Kung sisimulan nating magpalagay kung paano ang alihan 
ng demonyo at manatili na lang doon, hindi natin makikita ang pinakamahalagang katotohanan ng 
Kasulatan.  Ang katotohanan ng Kasulatan ay ang alihan ng demonyo ay larawan ng kasalanan na 
nakikipagdigma sa mga bahagi ng ating katawan.  Dapat nating makita na ang kasalanan, na tanging si 
Jesus ang makapagpapalaya sa atin, ay isang malakas na kapangyarihan na hahawak sa atin sa 
kapangyarihan nito.  Kaya, nais natin itong tingnan bilang larawan ng kapangyarihan ni Jesu Cristo upang 
iligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan.   
 
Ang Panginoon ay dumating sa lupain ng Gadareno, na isang lugar na mabundok.  Nabasa natin na nang 
bumaba sa bangka ang ating Panginoon, agad na sumalubong sa Kanya mula sa mga libingan ang isang 
lalaki na may masamang espiritu.  Siya ay literal, na lalaki, na may maruming espiritu.  At nalaman natin 
mula sa sitas na ito na hindi ito pangkaraniwang kalagayan.  Hindi lamang may isang maruming espiritu.  
Matatandaan natin na nagpalayas ang Panginoon ng pitong demonyo kay Maria Magdalena.  Ngunit 
nang tanungin ng Panginoon ang isang ito kung ano ang kanyang pangalan, ang demonyo ay sumagot na 
nagsasabing, “Lehiyon ang pangalan ko sapagkat marami kami.”  Ang lehiyon, na isang katawagang 
Romano sa hukbo, ay tumutukoy sa anim na libong mga sundalo.  Ang presensya, kung gayon, ng isang 
lehiyon ay nagsasabi ng nakakatakot na kapangyarihan at lakas.  Paglaon ay mababsa natin na ang mga 
demonyong ito ay pumasok sa kawan ng mga baboy at ang mga baboy ay bumulusok sa matarik na 
bangin patungong dagat at mayroong dalawang libong baboy ang nalunod sa dagat.  Ang bilang ng mga 
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demonyo sa lalaking ito ay nakakatakot! Isang lehiyon ng mga demonyo ang nasa lalaking ito, kung 
kaya’t pinamugaran nila ang kanyang puso at kanyang kaluluwa ng mundo ng kanilang karumihan. 
 
Ibinigay sa atin sa sitas na ito ang isang matinding paglalarawan ng kalagayan ng tao.  Una sa lahat, ang 
lugar na kanyang pinananahanan.  Nabasa natin “isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na 
sumalubong sa kanya mula sa mga libingan.  Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil 
sa kanya kahit na may tanikala.”  Siya’y naninirahan sa mga libingan.  Ang tirahan niya ay sa sementeryo.  
Hindi siya dating naninirahan doon.  Sinasabi sa atin ng Lucas 8:27 na sa isang pagkakataon ay nanirahan 
siya sa bayan, nakisalamuha siya sa buhay sa bayan, nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa lipunan 
kasama ng ibang tao.  Ngunit ngayon, bilang inalihan siya, nanirahan siya kasama ng mga patay – isang 
malagim, nakapanghihilakbot na buhay.  Kasama niya ang mga buto at inimbalsamong mga katawan.  
Tandaan, kung siya ay isang Judio, hindi siya maaaring humipo sa patay na katawan dahil iyan ay tanda 
ng paglapastangan.  Siya’y nanliit.  Namuhay siya sa gitna ng mga patay, isang tanda ng sumpa ng Dios sa 
kasalanan.  Tinatawag niya itong tahanan. 
 
Mayroon pa, sinabi sa atin ang kanyang gawain at kanyang anyo.  Nakakatakot ang kanyang lakas.  
Walang makapigil sa kanya, kahit na may tanikala.  Nabasa natin na ang tanikalang inilalagay sa kanya ay 
nilalagot niya, at pinagpuputul-putol ang mga kadena.  Walang taong may lakas na makasupil sa kanya.  
May taglang siyang nakakatakot na lakas.  Tila baga noong una, nang pumapasok sa kanya ang mga 
demonyong ito, siya ay naigagapos pa.  Ngunit hindi na.  Nilalagot niya ang mga gapos. 
 
Mayroon pa, nakakatakot siya sa kanyang pagpalahaw.  Sa talatang 5 mababasa natin, “Sa gabi't araw ay 
palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato.” 
Alam mo kung paanong nadadala ang tunog sa tubig.  Alam mo kung paanong nadadala ang tunog sa 
mga tuktok ng bundok.  Ang lalaking ito ay pumapalahaw at umaatungal araw at gabi.   
 
At abala siya sa may kahibangang pagwasak sa sarili.  Sinusugatan niya ang kanyang sarili ng mga bato.  
Literal na patuloy niyang sinusugatan ang kanyang sarili ng mga bato.  Hahanap siya ng matatalas na 
bato at uukain ang kanyang sarili.  Maiisip mo na lamang kung ano ang anyo ng taong ito – mga matagal 
ng sugat, mga sugat na naglalangib, at bagong laslas madugo at nagnanaknak. 
 
Panghuli, nabasa natin na siya ay nasa kahiya-hiyang kahubaran.  Wala siyang damit.  Hindi siya nahihiya 
na makita ng ibang tao na nakahubad.  Lahat ng kadesentihan at kagandahang-asal ay wala na.  At 
walang pag-asang magbago.  “Walang taong may lakas na makasupil sa kanya.”  Walang taong may lakas 
upang tulungan siya.  Sa pamantayan ng pinagkukunan ng tao, sa pamantayan ng kakayahan ng tao, 
impluwensya, payo, paghikayat, walang taong makaabot sa kanya.  Lahat ng pagsisikap ng tao upang 
iligtas sa pagkagapos na ito ay walang halaga at mahina.  Ilarawan ang kalagayan ng taong ito.  Siya’y 
naninirahan sa mga libingan.  May mga sirang tanikala na nakalaylay mula sa kanyang pupulsuhan, 
hubad, sugatan at duguan, umaatungal buong gabi. 
 
May mga praktikal na aral dito.  Masdan ang tunay na kalikasan at ang tunay na hangad ng kasalanan at 
ng diablo.  Wala ni isa sa atin ang kasing-takot tulad ng anak ng Dios sa ating kasalanan gaya ng 
nararapat, at sa kalikasan (ang makasalanan nating kalikasan) wala talaga tayong takot sa kasalanan.  
Para tayong hangal na asno na dinala sa katayan.  Ngunit ang ating kalikasan, ang ating mga kasalanan 
kung saan tayo ay tinawag upang makipagpunyagi bilang mga anak ng Dios, ang makasalanang 
kalikasang iyon ay palaging nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay hindi masama, na ang kasalanan ay 
hindi bawal, na ang kasalanan ay hindi malakas sa katawagan ngayon.  Sa halip na kapangyarihan at 
gapos ng kasalanan, naririnig natin ang hindi wastong pag-uugali, hindi matalinong pagpili, marahil ay 
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mga seryosong bunga.  Ito ang mga paraan upang di gaanong mapansin ang katotohanan ng kasalanan.  
Kaya inaalis ng Salita ng Dios ang takip at ipinapakita sa atin kung ano ang kasalanan, ipinapakita sa atin, 
sa lalaking ito, ang gapos nito at kapangyarihan. 
 
At sa pamamagitan niyan, itong Salita ng Dios, habang gumagawa ito sa atin sa pamamagitn ng Espiritu 
Santo, ay nagpapaalala sa atin ng bigat ng pakikipagdigma laban sa kasalanan.  Ang hangad ng diablo ay 
igapos ka ng mga kadena at mamuhay ka sa kamatayan kasama ng mga buto, kasama ng masasama.  
Iyan ang kanyang hangad.  Ngayon maaari siyang dumating sa iyo ngayon na may pumpon ng mga 
bulaklak at ng isang handaan ng matatamis na karne.  Maaari siyang dumating sa iyo bilang binatang 
hindi nagsisimba sa opisina na nagpapakita ng pansin sa iyo at sinasabing, “Kaakit-akit ka.”  Marahil ay 
darating siya sa iyo sa isang bangkang de-motor sa Lawa ng Michigan, o sa ibang paraan ng pambobola o 
pang-akit sa iyong laman.  Subalit heto ang kanyang hangad:  Dadalhin ka niya sa daigdig ng mga patay.  
Gagawin ka niyang hibang na halimaw na umuungal.  Sisirain niya ang iyong katawan at ang iyong buhay.  
Gagawin niyang makamtan mo ang impierno sa lupa.  Sabi ni Jesus, “Siya'y isang mamamatay-tao buhat 
pa sa simula.”  Sabi ni Jesus sa Juan 10, “Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, 
pumatay, at pumuksa.”  Sa halip na iyan dapat kang lumakad sa liwanag ng maluwalhating Dios, sa halip 
na iyan ang iyong puso ay dapat umawit ng pagpupuri sa Dios, sa halip na iyan ang iyong katawan at ang 
iyong puso ay dapat maging dalisay sa Kanyang harapan, ang diablo at ang kasalanan ay gagawin kang 
katulad sa kanyang wangis, maitim, kamatayan, hungkag, tumatangis, nagngangalit, pinahihirapan sa 
iyong kaluluwa.  Iyan ang totoo sa mundo ng kawalang-pananampalataya kung saan tayo ay inilagay 
bilang mga anak ng Dios upang maluwalhati Siya. 
 
Hindi, hindi ang buong sanlibutan ay kinakailangang inaalihan ng demonyo, kundi ito ay nasa ilalim ng 
kontrol ng kasalanan.  Mababasa natin sa Efeso 2:1-3, “Kayo noo'y mga patay sa inyong mga  
pagsalangsang  at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutang ito.”  Ano ang 
lakad ng sanlibutang ito?  “…ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay 
gumagawa sa mga anak ng pagsuway.  Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito.”  Sinasabi sa 
atin ng Biblia na ang biyaya ay gumagawa ng kaibahan, ng malalim na kaibahan.  Ang biyaya ng Dios ay 
nagpapalaya sa atin.  Ang Cristiano ay hindi lamang isa na natutong gumawa ng mas mainam na pasya.  
Hindi lamang siya isa na ginagamit si Cristo upang pamahalaan ang kanyang kapaguran.  Kundi siya ay 
inalis mula sa kadiliman at gapos ng kasalanan tungo sa liwanag ng Dios at lumalakad bilang anak ng 
Dios ng kaliwanagan.  Hindi ito upang ang tao sa kasalanan ay malayang pumili, malayang magpasya 
kung ano ang nararapat.  Kundi ang sanlibutan, sabi ng Salita ng Dios, ay nasa kadiliman at nananatili sa 
kasalanan.  Ang kaibahan sa pagitan ng anak ng Dios, naligtas sa biyaya, at sa sanlibutang di-
sumasampalataya ay hindi ang resulta ng pasyang ginawa ng anak ng Dios.  Kundi ang kaibahan ay, una 
sa lahat, dahil sa pagtubos na ginawa ng Anak ng Dios.  Ang dugo ni Jesu Cristo ay ibinigay upang bilhin 
ang bayan ng Dios mula sa mga posas ng kanilang kasalanan.  Kaya ang kaibahan ay ang pagbabago ng 
kanilang buhay, hindi sa ang anak ng Dios ay gawa sa kanyang lakas, kundi sa buhay ni Cristo na ibinigay 
sa kanya sa kanyang puso.  Iyan ang unang aral. 
 
Bigyan ng pansin at manginig sa banal na takot sa kapangyarihan ng kasalanan.  Dito napupunta ang 
kasalanan.  Kung nais mong malaman kung ano ang kasalanan, kung gayon ay tingnan mo ang buhay ng 
lalaking nasa mga libingan.  Naririto ang sanlibutan, hiwalay sa biyaya ng Dios. 
 
Gamitin natin ito nang kaunti.  Narito ang ilang mga aral ng paglalapat.  Nais kong gamitin ito lalo na sa 
ating panahon, sa tagpo ng rock music, sa mga video, sa mga itim na trench coat, sa pagiging abala sa 
kamatayan kung paanong ang mga demonyong nagpapahirap sa lalaking ito ay aktibo ngayon. 
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Ang tagpo ng rock music.  Ngayon hindi ako makikipagtalo sa mga teorya ng musika dito.  Ang tagpo ng 
rock music na tinutukoy ko, na ipinapahayag sa mga video, ay maka-demonyo sa bawat paraan.  May 
masidhing hangarin sa mga kalansay, sa mga patay, sa mga libingan.  Makikita pa nga ito sa kanilang mga 
pangalan.  Hibang na pag-atungal.  Mayroon bang pang-akit sa makatwirang kaisipan?  Wala.  Mayroong 
pagtibuk-tibok, pagbomba, mga tonong may hinanakit, galit, pagkapoot, pagnanasa, pagpatay, 
pagkawasak.  Ano ang pinapakinggan mo?  Alam mo ba ang pangalan ng iba’t ibang grupong ito?  
Naririnig mo ba ang pangaral ni Cristo na lumabas ka sa sanlibutan?  Wala akong hangad na dalhin ang 
sarili kong palagay.  Ang mga grupo ng rock, habang sila ay nakatayong hubad at kamukha ng mga 
demonyo at pininturahan gaya ng mga demonyo at ang mga titik ng awit ay puno ng karumihan, at 
habang hinahampas nila ang karamihan sa kahibangan – lahat ng ito ay sa diablo.  Pakinggan mo iyon, 
ang mga salita, ang mga salitang mura, ang mga pag-uugali, ang sekswal na karumihan.  Hindi ito isang 
walang malay na bahagi ng buhay.  Hindi ito pagpapahayag ng pag-unlad sa musika.  Ito’y bahagi ng 
pagpapahirap at ng espiritual na pagkabaliw ng kasalanan. 
 
Mayroon ding labis na kasamaan na matatagpuan sa Internet at sa mga video ngayon.  Napakarami ng 
ginagamit ng diablo ngayon upang ibaon ang kanyang mga kuko ng kamatayan sa mga tao.  Mga 
magulang, huwag ninyong payagan ang Internet na hindi napapangisawaan sa inyong mga anak at mga 
kabataan.  Huwag kayong gumawa ng gabing pampamilya na nanunuod ng maraming video.  Kung 
nakakagamit kayo ng Internet sa inyong tahanan o trabaho, mga video at mga programa sa TV, alam 
ninyo kung ano ang nariyan.  Tatanungin kita, ikaw ba, bilang magulang ay nahihirapang panatilihin ang 
iyong sarili sa mabuting budhi sa harap ng mga bagay na ito?  Alam mo bang may mga lugar sa Internet, 
mga tindahan ng video, na hindi mo dapat puntahan dahil sa iyong makasalanang laman?  Nahihirapan 
ka ba sa mga bagay na ito? 
 
Paano ang iyong mga anak, hindi pa lumalago, hindi pa matatag sa pananampalataya, lumalaki bilang 
murang halaman?  Pinapayagan mo ba sila sa isang silid sa kanilang sarili, hindi pinangangasiwaan, 
naglilibot sa Internet, nakakagamit ng mga video, TV sa sarili nilang silid, upang makapanuod sila ng 
gusto nila?  Sasabihin mo, “May tiwala ako sa kanila.”  Iyan ay mabuti.  Kahanga-hanga na may tiwala sa 
pagitan ng mga kabataan at mga magulang.  Amen diyan! Pagtiwalaan mo sila, subalit huwag mo silang 
tuksuhin.  Kung minsan ang mga kabataan, at lalo na ang mga bata, ay nais ng panali, nais nila ng hawla, 
nais ka nila bilang ama na hatakin sila pabalik.  Ang binatang anak na may kabanalan ay kailangan iyan.  
Alalahanin mo ang iyong sarili, ama, nang dumaan ka sa gulang na iyan. 
 
Pagkatapos ay nariyan ang pag-inom at ang mga droga.  Iyan din ay kapangyarihan ng kasalanan.  At ang 
kahubaran at ang pag-atungal at ang pag-abuso sa katawan na kasama niyan.  At nariyan ang 
pornograpiya.  Hindi ito isang uso.  Ito ay kasalanan.  Ang mga videong porno, ang pornograpiya na 
sagana sa ating lipunan ay ang gapos ng kasalanan.  Walang sinuman ang makakasupil dito.  Hindi mo rin 
ito masusupil.  Hindi mo ito mailalagay sa hawla at dadalhin mo kung saan mo gusto.  Kung iyan ang 
palagay mo, kung gayon ay dapat mong basahin ang aklat ng mga Kawikaan ngayon din (ang huling 
bahagi ng kapitulo 5 at ang buong kapitulo 7).  Basahin mo.  Walang sinumang makakasupil dito.  
 
Mula sa kapangyarihang ito si Jesu Cristo Siya ay dumating upang palayain ang lalaking ito.  “Nang 
matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba,” nabasa natin.  Iyan ang 
di-matatanggihang pag-ibig ng Dios.  Ang anim na libong demonyo ay hindi siya kayang pigilan nang si 
Jesus, sa Kanyang kapangyarihan, ay tinawag siya sa Kanyang paanan, nang sabihin ni Jesus sa kaluluwa 
ng lalaking ito, “Lumapit ka sa Akin.”  Iyan ang kapangyarihan ng biyaya ng Dios, una sa lahat, ang 
kapangyarihan ng biyaya upang pumili, ang kapangyarihan ng biyaya upang makaalam, ang 
kapangyarihan ng biyaya upang humanap at makasumpong.  Kilala ng Panginoon ang lalaking ito.  Alam 
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Niya ang lahat ng tungkol sa kanya.  Kilala na Niya siya bago pa man Niya ito makita.  Sa walang hanggan 
ay kilala Niya siya, sa biyaya lamang.  Pinili siya ng Dios sa Kanyang sarili, itinalaga siya sa Kanyang 
kaluwalhatian.  Iyan ang pag-ibig ni Jesus.  Bago pa natin Siya inibig, nang tayo ay mga patay pa sa ating 
mga kasalanan, inibig na Niya tayo at tinawag Niya tayo.  
 
Ang lalaking ito ay hindi nagpasya gustuhin man o hindi na lumapit kay Jesus.  Tinawag siya ni Jesus sa 
pamamagitan ng makapangyarihang biyaya.  Si Jesu Cristo ay dumating upang iligtas siya.  Sapagkat, 
sinabi niya, “Dahil dito Ako’y naparito sa sanlibutan.  Ako ang mabuting Pastol na darating at hahanapin 
at ililigtas ang sariling Kanya.” 
 
Ang lalaking ito ay inilapit kay Jesus sa kapakumbabaan.  Siya ay di-makatangging inilapit, ngunit inilapit 
siyang may pagpapakumbaba sa paanan ni Jesus.  Sinamba Siya ng lalaking ito.  Iyan ay taos-pusong 
pagkilala na si Jesus ang Anak ng Dios, at ang pagkilala sa sarili niyang kawalang halaga.  Ang 
kapangyarihan ng biyaya sa kanya ang alam niyang dapat niyang yukuran at dapat ipahayag na si Jesus 
ang Tagapagligtas.  Iyan ang gawa ng biyaya.  Naranasan mo ba iyan sa iyong puso?  Ang mapagmataas 
na puso ng kasalanan sa gayon ay nadurog, ang mga dius-diosan ay bumagsak, at lumuhod ka sa iyong 
mga tuhod sa harap ng Hari. 
 
Si Jesus ay may kapangyarihang magpalayas.  Sabi ng Panginoon, “Lumabas ka sa taong iyan, ikaw na 
masamang espiritu.”  Alam ng mga diablo ang Kanyang kapangyarihan.  Nanginig sila sa kapangyarihan 
ng Panginoon.  Nanliit sila sa harap ni Cristo.  Sumigaw sila, “Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, Anak 
ng Kataas-taasang Dios?   Ipinapakiusap ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan.”  Hindi sila 
makakakilos hiwalay sa Kanyang kalooban.  At sinabi ng Panginoon, “Pumunta kayo sa kawan ng mga 
baboy kung saan kayo nabibilang.”  Alam ng lalaking Gadareno ang kapangyarihan ni Jesus upang 
magpalayas ng demonyo, upang iligtas siya mula sa gapos ng kasalanan. 
 
Salamat sa Dios dahil sa Kasulatang ito, sapagkat ang Kasulatang ito ay nagpapahayag na walang anak ng 
Dios na higit sa kapangyarihan ni Cristo.  Walang sinumang makakasupil sa kasalanang ito.  Kundi ginawa 
ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang Salita.  Sapagkat Siya ang buhay na Panginoong Jesu Cristo.  Sa 
pamamagitan ng Kanyang Espiritu Siya ay gumagawa at tinatawag tayo sa pagsisisi, gumagawa sa atin 
kapwa upang loobin at gawin ang mabuting kasiyahan ng Dios.  Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan 
ng pagsang-ayon ng makasalanan.  Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paglupig ng Panginoong Jesu 
Cristo.  Huwag kang mawalan ng pag-asa.  Sinasabi mo patungkol sa iyong kasalanan:  “Ako’y tumangis, 
ako’y nanalangin.”  Patuloy kang manalangin.  Ang Guro ay darating at ililigtas Niya tayo mula sa ating 
kasalanan.  Ihahatid Niya tayo sa tamang pag-iisip, upang makilala ang Dios, upang kamuhian at labanan 
ang ating mga kasalanan, upang magsisi mula sa ating mga kasalanan. 
 
Ngayon ay hindi na mga alipin ng kasalanan, tayo’y naging mga lingkod ng Panginoong Jesu Cristo sa 
ilalim ng kapangyarihan ng biyaya.  Sinimulan ng lalaking ito ang araw sa mga tanikala, ah, kaawa-awang 
mga tanikala, pinahihirapan.  Subalit sila ay nawasak at pinalitan ng ibang mga tanikala, mga tanikalang 
tama at mabuti – ang pamatok ni Jesu Cristo.  Ang lalaking ito ay inalis sa mga libingan ng kamatayan.  At 
ngayon ay sumusunod siya sa Kordero ng Dios saanman siya pumaroon. 
 
Iyan ang makapangyarihang biyaya ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
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Ama, dalhin Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Amen. 


