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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 at Huwag Ka Nang Magkasala”  

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay ating isasaalang alang ang isang pangyayari na nangyari sa panahon ng panlupang
ministeryo ni Jesus.  Ang pangyayaring ito ay nakatala para sa atin sa Juan 8:1-11.  Hayaan mong
basahin ko ang sitas na ito upang ating matamong lahat ito.

“Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo.  At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at
ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan.  At dinala sa kaniya ng mga
eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa pangangalunya; at nang mailagay siya sa gitna,
Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa kasalukuyan ng pangangalunya.  Sa kautusan
nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan:   ano nga ang iyong sabi tungkol
sa kaniya?  At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kaniya'y may maisumbong sila.
Datapuwa't yumuko si Jesus, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa.  Datapuwa't nang sila'y
nangagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, Ang walang kasalanan
sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya.  At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa
lupa.  At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katandatandaan,
hanggang sa kahulihulihan: at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae, sa kinaroroonan nito, sa gitna.
At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol
sa iyo?   At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa
iyo: humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo'y huwag ka nang magkasala.”

Ang pangyayari sa ating harapan ay nagsisilbi ng dalawang bahagi.  Dito nilalayon ni Jesus na hiyain
ang pagiging legalismo o kapaimbabawan ng mga Fariseo na ang pakiramdam ay hindi wala silang
kasalanan.  Subalit dito Siya rin ay nagturo tungkol sa babaing ito na naabutan sa kanyang
pangangalunya.  Kanya rin itong hinarap.  At habang Kanya itong ginagawa, tinuturuan din Niya siya
tungkol sa kanyang kasalanan, tungkol sa kapatawaran, at tungkol sa pangangailangan sa buhay na
may kabanalan.  Ito ay pagtuturo na nais nating isaalang alang.  Kahit pa ang dalawang kaisipang ito
ay hindi mapaghihiwalay at, kapwa natin sinasabi ito, magkagayonman, tayo ay interesado sa pagtuturo
ni Jesus sa pangangalunyang ito.  Ating isasaalang alang ang ating kabanalang buhay na nakatindig
sa pakikiisa ng ating katuwiran at kamalayan ng kapatawaran ng mga kasalanan.

Ang babae na tinutukoy ni Jesus sa mga salita ng talatang ito ay isang napakasamang makasalanan,
walang pagdududa dito.  Hindi isang inosenteng dalaga na pinilit lamang ng lalaki o malalim na umibig
sa binata at, kaya naman, nakagawa siya ng kasalanan na pangangalunya.  Siya ay isang
mapangalunya.  Ibig sabihin nito siya ay nasisiyahan sa kanyang kasalanan.  Nakakatagpo siya ng
kasiyahan na may katabi sa kama kasama ang lalaki na hindi niya naman asawa.  Kanyang inaakay ang
iba sa kasalanan sa pamamagitan ng pambibitag sa kanila palayo mula sa kanilang mga asawa patungo



Page 2 of  6

sa kanyang mga bisig.  Sa madaling salita ang babae sa ating sitas ay walang iba kundi isang
mababang babae, o isang panggabing babae.

Ito ay hindi mahirap, samakatuwid, para sa mga matatanda o namumuno sa bayan na bantayan siya,
upang hulihin siyang may kasamang lalaki.  Sa mga oras na iyun, kailangan nilang samahan ito sa
paglalakad at nang mahuli siya  sa kahiya-hiyang gawain ng pangangalunya.  Sa talatang 4 kanilang
sinabi kay Jesus na ito siya ay tinanggap.  Ngayon, ito mismo ay sapat upang ipahiya ito na
pinakamatigas na mababang babae.  Lumakad silang kasama ang siya at ang kanyang kasalanan at
inagaw mula sa kanyang higaan.

Subalit ang mas nakakagimbal sa kanya ay ang kaparusahan na kanyang pananagutan sa harap ng mga
batas ni Moses at ng Israel.  Nalalaman ng mainam ng mga Fariseo ang batas.  Subalit sa halip na
ipatupad ang batas na may kababaan at ng pagkatakot sa Dios, ginamit nila ang babaing ito upang
matugunan ang kanilang malisyosong layunin.   Upang mahuli siya sa kanyang kasalanan, kanilang
kinaladkad siya sa harapan ni Jesus, na nagtuturo sa mga tao sa templo.  Ano ang masama nilang
layunin dito?  Ang kanilang layunin ay upang subukin si Cristo sa mga batas ni Moses.  Dahil alam
naman nila na Siya ay nangaral na ang katuwiran ng mga tao ay dapat humigit sa katuwiran ng mga
Fariseo.  Siya ang nangaral na ang sumunod sa mga batas at tradisyon ng mga Fariseo ay naghahatid
sa isang tao sa kapaimbabawan at samakatuwid ay sa kamatayan.  Nais nilang siluin Siya – sa
pamamagitan ng paggamit mismo ng mga batas ni Moses.

Kaya kanilang dinala ang babae sa harapan ni Jesus at sa pandinig ng mga tao, kanilang inakay si Jesus
sa batas ni Moses.  Pansinin ang mga talatang 4 at 5.  Tunay na hindi naman nila tinukoy si Jesus sa
batas ni Moses.  Sa Levitico 20:10 ating mababasa ang isang natatanging kasalanan.  “Ang lalake na
mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid baga'y yaong mangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa,
ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya.”  At ito siyempre ay sa
pamamagitan ng pagbato.

Kaya ang mga Fariseo ay lumapit kay Jesus at sinabi,  “Guro, ito ang sinasabi ng batas.  Dapat siyang
batuhin hanggang mamatay.  Ano ang iyong masasabi?”  Pansinin kung paanong kanilang sinusubukan
si Jesus na ilagay ito sa lugar nang pagiging kalaban ng batas ni Moses:  Ito ang sinasabi ng batas,
subalit ano ang masasabi mo?

Halatang halata na ito ay hindi isang tapat na katanungan na naghahanap ng kasagutan kay Jesus.
Ito ay mandarayang tanong na maglalagay kay Jesus sa kamalian.  At alam ito ni Jesus.  Tinanggihan
Niya ang magpadala sa gayong mapandaya at walang matututuhang debate at pagtatanong.  Ipinakita
lang Niya ito sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa kanila.  Sa halip, Kaniyang binalewala sila at naupo
at, sa Kanyang daliri, Siya ay nagsulat sa alikabok.  Siya ay kumilos na tila wala, hindi sila narinig, o
parang wala sila sa oras na iyon.   Binigyang kahulugan ng mga mangmang na Fariseo ito na ang hindi
pagsagot ay isang kahinaan para kay Jesus.  Palagay ko, naisip nila marahil na kanilang nasilo na Siya.
Hindi Niya alam kung paano ito sagutin.

Subalit kahit anong pilit nila sa Kanya, sa pagpupumilit na ito ay pasagutin.  Hanggang sa sila ay
makarinig ng kasagutan mula kay Jesus, subalit hindi ang tulad ng kanilang inasahan.  Ginamit ni Jesus
ang batas ni Moses para sa kanilang kahihiyan.  Nakita mo ba, totoo rin ayon sa batas ni Moses, na
silang mga humatol sa iba ang unang dapat pumukol ng bato upang ang taong ito ay mamatay.  Kaya
ginamit ni Jesus ang batas ni Moses.  Sige, heto ka na, hinahatulan ang babaing ito, ibato mo na ang
unang bato sa kanya.  Subalit si Jesus din naman ay maingat na bigyan ng paglilinaw ang salitang ito:
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“Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya.”  Pagkatapos siya ay umupo at
nagpasimulang sumulat sa alikabok.

Sa pamamagitan ng mga pananalitang ito tinawag ni Jesus ang mga umaakusa sa harapan ng paghatol
ng Dios at hiningan sila na tingnan ang kanilang mga sarili  tulad ng pagtingin sa kanila ng Dios.
Kanyang pinilit na tingnan ang kanilang sarili na hindi inosente sa harapan ng Dios.  Kanyang pinilit sila
na tingnan ang kanilang sariling sala.  At pagkatapos, kung makaramdam sila na walang sala sa harap
ng Dios, mapupulot na nila ang unang bato at ipukol sa babae.

Ang punang ito ay nagsilbi ng mainam na layunin.  Minsan pa, sila ay hiniya ni Jesus sa publiko sa
harapan ng mga tao, kahit pa ito sana ang kanilang gustong mangyari kay Jesus.  Hindi nila magawang
ipukol ang unang bato, hindi dahil pakiramam nila sila ay may sala o nahihiya sa kanilang sariling
kasalanan, kundi sila ay lalabas na napakasamang mga ipokreto sa harapan ng lahat ng mga tao.  Dahil
sila ay nahikayat sa kanilang sariling kasamaan, iniwan nila si Jesus, mula sa pinakamatanda at
pinakamatalinong mga Fariseo hanggang sa kabataan at matitigas ang ulo.

Ang resulta nito, si Jesus ay naiwang nag-iisa na nagsusulat sa alikabok tulad dati.

Subalit hindi Siya lubos na nag-iisa.  Ibig kong sabihin, ang Kanyang mga alagad ay kasama Niya;
marahil ang mga tao na Kanyang tinuruan ay nananatiling nakatindig na naroon; Oo, kasamang
nakatayo din sa gitna nila ang babaeng nahuli sa pangangalunya.  Hindi siya umalis dahil may sala.
Hindi siya nagtago sa gitna sa karamihan ng mga tao.  Naramdaman niya na kailangan niyang manatili
hanggang maialis ni Jesus ang kahatulan sa kanya.

Ano ngayon ang sasabihin ni Jesus sa babae?  Ang mga tao sa paligid ay naghihintay na marinig kung
ano ang sasabihin ni Jesus.  Ang babaing ito kung tutuusin ay isang napakasamang makasalanan.
Nararapat sa kanya ang maparusahan ng pagbato.  Ano ang ituturo ng Guro sa kanya, at ano ang
ituturo sa kanila?  Ano kaya ang tunay Niyang magiging kahatulan?

Ngayon, ang mga salita ni Jesus sa mga talatang ito ay tila Kanyang pinatawad siya nang wala man
lang kahit maliit na kalungkutan sa kanyang kasalanan.  Ito ay tila si Jesus ay walang pakialam kung
siya ba ay isang napakasamang makasalanan, na tila ipinikit Niya ang mata sa kanyang kasalanan, na
tila hindi ito isang seryosong usapin.  Subalit hindi ito ang sitwasyon.  Ating nalalaman na ang Dios at
si Jesus ay hindi binabalewala ang kasalanan, o pinapayagan ang makasalanan na iwanan Sila na
malayang magkasala.  Subalit tandaan natin na si Jesus, bilang isang banal na Anak ng Dios, ay
magagawang makita ang kalooban ng puso ng babaing ito.  At walang pagdududa, ang nakita Niya sa
babaing ito, na sa kanyang karanasan, na kanyang nalalaman ang kahihiyan ng kasamaan ng kanyang
kasalanan at mga bunga nito.  Ang babae ay naalog sa kamalayan ng kasamaan ng kanyang estado
sa harapan ng Dios, at ang kanyang sala, kapwa sa kung ano ang ginawa ng mga Fariseo at sa kung
ano ang sinabi ni Jesus.

Na ito ang kasong ito ay makikita una sa lahat sa pamamagitan ng katotohanan na hindi siya umalis
mula kay Jesus, kundi tumayo at naghintay kung ano ang Kanyang sasabihin.  Kahit pa madali siyang
makakatalilis sa gitna ng mga taong ito, subalit hindi siya umalis.  Kahit pa umalis na ang mga
umaakusa sa kanya, siya ay nanatili doon.

Pangalawa, maliwanag mula sa mga salita na sinabi ng babae kay Jesus.  Tinanong siya ni Jesus,
“Babae, saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo?”  Tiyak alam niya na siya ay may
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sala.  Ito ay mahahalata sa kanya, sa mga tao, kay Jesus mismo.  Alam niya ito, kahit pa ang
humahatol sa kanya ay nagsialisan na, siya ay may sala.  Siya ay tumayong nahatulan.  Subalit sinagot
lang niya ang tanong, na hindi nagdadahilan sa kanyang sarili:  “Wala sinoman, Panginoon.”

Panginoon!  Tinawag niya si Jesus na Panginoon!  Tanging sa biyaya lang ng Dios magagawang kumilos
sa puso ng makasalanang ito upang dalhin ang pangalang yaon sa kanyang mga labi.  Walang
makakatulong kundi pansinin ang kaibahan sa pagitan ng mapanlibak na “Guro” na sinabi ng mga
Fariseo at ang tapat na “Panginoon” kung saan kanyang pinatungkulan si Jesus.  Dahil dito kanyang
kinikilala na si Jesus ang kanyang Hari at Puno, na Siyang may kapangyarihan at karapatan sa lahat
ng mga bagay at sa kanya rin, upang patawarin ang kanyang kasalanan.  Siya ay may kapangyarihan
upang hatulan siya sa kanyang kasalanan.  Kanyang kinilala Siya bilang Hukom ng langit at ng
sanlibutan.  Dahil dito kanyang kinilala na ang kanyang buhay at kaligtasan ay nasa mga kamay ng
Lalaking ito na siyang nakatayo sa kanyang harapan, na naglantad ng kapaimbabawan ng mga Fariseo.
Ang kanyang ipinakita ay pagsisisi at kalungkutan sa kasalanan.  At ito ang mahalagang bagay, kanyang
kinilala si Jesus bilang kanyang tanging tagapagpala mula sa kasalanang ito sa kanyang buhay.
“Panginoon.”

Ang pagsisisi ng babae ay tulad nang sa atin nang ating kilalanin ang ating kasalanan sa harapan ng
Dios at kalungkutan sa kasalanang ito.  Kanyang kinilala ang mismong bagay na ating ginagawa:  na
si Cristo ang ating tanging tagapagligtas mula sa kasalanan.  Si Cristo, bilang Anak ng Dios, ay may
karapatan sa kanyang patawarin ang kasalanan.  At ginawa ito ni Jesus sa pagsasabing,  “Ako man ay
hindi rin hahatol sa iyo.”  Oh, nararapat sa babae ang mahatulan.  Nararapat sa kanya ang batuhin
hanggang sa mamatay para sa lahat ng kanyang mga kasalanan ayon sa kautusan.  Siya ay may sala
bilang isang nararapat.  Wang sinoman ang makakatanggi nito – hanggang sa pinahuli.  Ang babae ay
nasa ilalim ng kahatulan at sala.  Subalit sinabi ni Jesus sa kanya na hindi Niya siya hahatulan.

At kung si Jesus, ang Hukom ng langit at lupa, ay hindi hahatol, ibig sabihin ang may sala ay inosente
sa Kanyang paningin.  Ang kasalanan ng babaeng ito ay natakpan ng Kanyang dugo.  Siya na hindi
matuwid ay ginawang matuwid kay Cristo Jesus.  Siya ay pinawalang sala sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Si Jesus ay hindi pa nagtutungo sa krus; subalit nang gawin Niya, ang kasalanan
ng babae ay dadalhin ng Panginoong ito at Kanyang papasanin ang parusa para sa kanila, at babayaran
ang halaga para sa kanila, at palalayain siya mula sa sala at kahatulan.

Ang kanyang kasalanan ay pinatawad.  Tayo ay nagagalak din dito.  Wala tayo sa panig ng mga Fariseo
at sumama ang loob kay Jesus.  Tayo ay nakikigalak dahil bilang napakasamang makasalanan, nang
tingnan natin ang ating sariling mga puso, ating sasabihin na tayo ay hindi mas mabuti.

Ating sasabihin yan, di ba?  Tayo ay mas mabuti.  O kung hindi, tiyak, tayo ang unang pupulot ng
unang bato at ipupukol ito sa kanya.  Tayo ay nagagalak dahil ang ating kasalanan tulad ng sa kanya,
ay pinatawad sa atin alang alang sa kamatayan ni Jesu Cristo.  Isang kagalakan ng pagiging pinatawad.

Bilang pinatawad, iyong nalalaman, ay hindi lahat sa kaligtasan.  Ang mapawalang sala sa dugo ni
Cristo ay hindi ang kabuuan ng ating kaligtasan.  Ang lahat ng ligtas, na mga anak ng Dios ay isang
kamangha manghang pagkatawag, isang pagkatawag na maisasakatuparan lamang sa pamamagitan
ng pagyakap sa krus ni Cristo, sa pamamagitan ng pagpasan ng ating krus at pagsunod sa Kanya.
Inilatag ito ni Jesus sa pagkatawag sa babaing ito nang idagdag Niya:  “Humayo ka, huwag ka nang
magkasala.”
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Ating isaalang alang ng saglit, kung ano ang kasalanan.  Ang salitang “kasalanan” sa ating sitas na ang
kasalanan ay pagsadya, kusang loob na paglaban sa Dios.  Ito ay nawawalang palatandaan ng
katuwiran ng Dios.  Ating gamitin ang babaing ito bilang halimbawa.  Ang tanda na dapat niyang ilayon,
tulad sa atin, ay ang kautusan ng Dios.  Siya ay may tawag sa kanyang buhay, tulad lang din naman
natin, ang hindi mangalunya.  Subalit ang kanyang kasalanan ay ito:  Ang malaman ang sinasabi ng
kautusan ng Dios, sinadya niyang lumabag mula sa kautusan ng Dios at itinuon ang kanyang buhay
kabaligtaran ng patutunguhan.  Kanyang sinadyang subukan na punuin ang kanyang pagnanasa at
kanyang sariling kalooban at pamamaraan, kaysa sa kalooban at pamamaraan ng Dios na nakatala sa
Salita ng Dios.  Ito ay ang kawalan ng tanda ng kautusan ng Dios.  

Ngayon, nang ating suriin ang mga kasalanan ng masamang sanlibutan na walang Cristo, doon lang
natin mauunawaan kung paano sila lumakad sa kasalanan.  Sila ay walang takot sa harapan ng Dios.
Walang pagmamahal sa Dios at sa Kanyang mga kautusan.  Ang masamang tao ay bulok.  Walang
pagnanais na maglingkod sa Dios o tuparin ang Kanyang kautusan.  Ang Dios ay hindi kumikilos sa
pananampalataya at pagsisisi ng masamang tao.

Subalit ito ay hindi tunay sa babaing ito.  At aming dalangin na ito ay hindi tunay din sa atin.  Ginawa
ni Cristo ang gawain ng pagliligtas sa Kanyang mga anak.  Tayo ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng
kasalanan at kamatayan at samakatuwid, may maliit na pagtataka kung bakit sinabi ni Jesus sa kanila
na Kanyang ginawang matuwid sa Kanyang dugo.  “Humayo ka, at huwag nang magkasala pa.”
Magagawa Niyang sabihin ito dahil walang wala ang makagagawang ihiwalay ang pagpapawalang sala
mula sa pagpapabanal.  Silang mga pinatawad ni Cristo o pinawalang sala, ay sila ring nilinis at
pinapaging banal.  Ito ang basehan para sa gayong kautusan ni Cristo sa babaing ito at sa atin.

Hindi niya hinihingi sa atin ang bagay na hindi natin makakaya, dahil hindi lamang Niya ginawa ang
gawain para sa atin sa krus, kundi Kanyang ginawa ang gawain sa atin.  Hindi Siya namatay para lang
makatamo ng kapatawaran para sa atin, kundi namatay Siya upang magawa Niyang wasakin ang
kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa ating mga buhay.  Si Cristo ay namatay upang tayo ay
linisin, o hugasan mula sa dumi ng kasalanan.  At nang gawin Niya ito, Kanyang sinira ang tali na nasa
atin at palayain tayo.  Tayo ngayon ay nabubuhay sa kalayaan kay Cristo.  Ang kasalanan at si Satanas
ay napagtagumpayan, at si Cristo ay naghahari sa ating mga buhay.  Sa pamamagitan ng
kapangyarihan at pamumuno ni Cristo sa atin bilang ating Panginoon, ating tinatanggap ang lakas na
makapagsabi ng “Hindi” sa kasalanan at kay Satanas, ang lakas sa ating mga buhay upang humayo at
hindi na magkasala pa.

Ngayon, aking napagtanto kahit pa ito ang katotohanan, gayonman, tayo ay nagkakasala pa rin.  Alam
ko iyan.  Hindi ako ganap.  Habang tayo ay nasa buhay na ito, may kasalanan pa rin.  Tayo ay mahina
at walang makatulong upang ipagtanggol ang ating mga sarili.  At kung tayo ay tatayo sa sarili nating
lakas, tayo ay mahuhulog sa tukso at kasalanan.  Magkagayon, tayo ay nakakapit kay Cristo.  At kapag
tayo ay nakakapit kay Cristo, sa pamamagitan ng gawa ng pagpapabanal sa atin, tayo ay binibigyan
ng lakas upang lumaban laban sa kasalanan.

Ito ay nakabase sa gawa ng pagpapabanal na inutos na ibinibigay sa atin ni Cristo, Humayo ka, at
huwag nang magkasala pa.

May iba pang dahilan din kung bakit ating tinatanggap ang kautusang ito:  Utang na loob – dalisay at
simpleng pagpapasalamat.  Kung ang iniligtas tayo ng isang tao mula sa pagkakalunod, tayo ay
magpapasalamat sa kanya, handang gawin anoman na kanyang hingin sa atin.  Bayan ng Dios, pinalaya
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tayo ni Cristo mula sa bangin ng kapahamakan.  Kanya tayong pinalaya mula sa impierno at sa lahat
ng kalungkutan at kadiliman, at binigyan tayo ng kagalakan sa langit.  Ito ay isang pagpapasalamat!
At, kaya naman, kung paano tayo dapat magsikap at makipaglaban at makipagbuno at makipaglaban
sa ating mga sarili at sa ating kasalanan.

Nalalaman ni Jesus na tayo ay hindi ganap.  Alam ni Jesus na ang babaing ito ay malayo sa pagiging
ganap.  Alam Niya na dapat pa rin siyang lumaban laban sa kasalanan at tukso sa kanyang buhay.
Gayonman, sa Kanyang lakas, magagawa niya ito.

Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang alagang kasalanan.  Ang bawat isa sa atin ay may
posibilidad na gumawa ng kasalanan ng paulit-ulit sa buhay.  Marahil ang kasalanang ito ay pampubliko
sa kanyang kalikasan.  Marahil ito ay kasalanang tayo lang o ang Dios lang ang nakakaalam.  Tayo ay
may mga kasalanan.  At nababatid natin ito.  Si Jesus ay nagtuturo sa mga salita sa kanyang sitas na
magagawa natin, sa pamamagitan ni Cristo na siyang nagpapalakas sa atin, nalulupig ang gayong mga
kasalanan.  Hindi nila dapat pinigipigil sa ating mgapuso.  Tayo ay tinawag upang kalimutan ang
kasalanan, at magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesu Cristo.

Hindi natin magagawa ito ng mag-isa – kahit pa tayo ay sumusubok na gawin ito.  Wala akong
pakialam kung paano malaman na matatalo ang kasalanan sa ating sariling lakas.  Masasabi natin sa
ating mga sarili, Ayoko na uli.  Subalit sa ating sarili, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga ito.  Ang
magawa ito ay nangangailangan ng lubos na pagdepende kay Jesu Cristo lamang.   Pananalangin,
patuloy na pananalangin, nabubuhay na nakaugnay kay Jesu Cristo,  sinasanay sa ating mga sarili mula
sa biyaya – ang lahat ng mga ito ay kailangan, nakita mo, ang kunin ang lakas mula kay Jesu Cristo.
At kapag ating inilapit ang lakas na ito mula kay Cristo, magagawa nating lumaban sa kasalanan.

Pagkatapos makakabalik tayo at hahayo, tulad ng ginawa ng babaing ito, na may galak ng kapatawaran
ay may paghikayat ng pananampalataya, at makakalaban tayo laban sa kasalanan.  Makakahayo tayo
bilang mga mananagumpay sa pamamagitan ni Cristo.  Sa pagtanaw ng utang na loob sa Dios sa ating
kaligtasan, tayo ay hahayo at hindi na magkakasala pa.

_________________________________

Manalangin tayo ng magkakasama.

Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo, para sa pagbibigay Mo sa ng kapatawaran ng aming mga
kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo.  Kung mayroon man nakikinig ngayon na ang mga kasalanan ay hindi
pa po pinagsisisihan, dalangin naming na Kayo po ay kumilos sa kanilang mga puso sa pamamagitan
ng kapangyarihan at biyaya na kanilang maipahayag ang kanilang mga kasalanan sa harapan Mo, kahit
pa ang babaing ito ay nagpahayag ng kanyang napakasamang kasalanan, at kanila nawang makita Ka
bilang Dios ng kanilang kaligtasan kay Jesu Cristo.  At kanila nawang hanapin na ang Panginoong Jesu
Cristo para sa kaligtasan lamang nila.  At sa pagpapatawad sa amin, Ama, loobin Mo po na turuan din
kami na mamuhay ng may kabanalan at isang banal na buhay sa harapan Mo.  Sa pangalan ni Jesus
naming ito dalangin, Amen.


