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ROMA 8:2 
“KALAYAAN” 

NI REV CARL J HAAK 
   
Ikaw ba ay malaya?  Hindi, hindi ko tinatanong ang kalagayan mong pampulitika.  Hindi kita tinatanong 
kung ikaw ay kaanib ng isang malayang bansa na may karapatan sa buhay, kalayaan, at hinahangad na 
kaligayahan.  Ni tinatanong ko man sa iyo kung ikaw ay nakakulong sa isang bilangguan dahil sa mga 
krimen laban sa estado.  Tinatanong kita, Ikaw ba ay malaya? 
 
Sasabihin mo, “Syempre, ako’y malaya.  Ako’y may kasarinlan.”  Subalit hindi rin iyan ang tinatanong ko 
sa iyo.  Hindi ko tinatanong ang iyong palagay sa iyong sarili o sa sarili mong kalooban o katangian.  Ikaw 
ba ay malaya? 
 
Ikaw ba ay malaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kung kaya’t hindi ka pinamumunuan ng kasalanan?  
Ikaw ba ay malaya? 
 
Sabi ni Jesu Cristo sa Juan 8:  Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan.  Nagpatuloy pa siya sa 
kapitulong iyon sa pagsasabing Siya lamang ang may kakayahang magpalaya ng mga tao.  “Kaya't kung 
kayo'y palayain ng Anak,” pahayag Niya, “kayo'y magiging tunay na malaya.”  Ikaw ba ay malaya kay Jesu 
Cristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan?  Hindi sa hindi ka na nagkakasala, kundi alam mo ang iyong 
kasalanan, ipinahahayag mo ito na may luha ng kalungkutan sa harapan ng buhay na Dios.  Napipighati 
ka dito. 
 
At ikaw ba ay malaya sa ganitong katuturan, na nilalabanan mo ang iyong kasalanan.  Nilalabanan mo 
ang kasalanang iyon sa lahat ng oras.  Ayaw mong sumuko dito.  Ikaw ba ay malaya sa ganitong 
katuturan, na ikaw ay mabubuhay ng isang bago at masunuring buhay.  Na, sa halip na isinusuko ang 
buo mong buhay, iyong pag-iisip, iyong mga kakayahan sa pagkakasala at sa iyong sarili, ay mas nanaisin 
mo pa, sa biyaya ng Dios, na isuko ang lahat sa paglilingkod kay Jesu Cristo.  Ikaw ba ay tunay na malaya?  
Malaya, kung gayon, mula sa kapahamakan at kahatulan na nararapat sa iyo, na impierno.  Malaya mula 
sa masama, mapanirang buhay ng pagmamataas at kasalanan.  Malaya upang maglingkod sa Dios kay 
Cristo Jesus.  
 
Mababasa natin sa Salita ng  Dios ang tungkol sa kalayaan.  Mababasa natin ito sa 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.”  Doon ay ipinapahayag ni Pablo na, sa biyaya, ang anak ng Dios ay pinalaya, 
na mayroon siyang tunay na kalayaan. 
 
Sa Roma 8:1 may napakahalagang pahayag sa tinatawag na pagpapawalang-sala.  Hayaan mong basahin 
ko ang talata.  “Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”  Doon ay ipinapahayag 
ng apostol na kapag tayo, sa biyaya, ay pinag-isa kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng makapangyarihang 
gawa ng Dios, si Cristo kung gayon ay nagiging ating katuwiran; sa gayon ay isinagawa ni Cristo ang gawa 
para sa atin sa krus; at sa gayon, yamang tayo ay tinitingnan ng Dios kay Cristo, tayo ay ipinahahayag na 
“walang sala.”  Ang sala, ang kabayaran, ang kahatulan ng ating kasalanan ay inalis na.  Iyan ang ibig 
sabihin ng pawalang-sala – upang ipahayag ng Dios na walang sala at matuwid at pinatawad sa lahat ng 
ating mga kasalanan upang hindi na tayo magdusa ng walang hanggang kahatulan.  Iyan ang Roma 8:1. 
 
Subalit sa talatang 2, ang apostol ay agad na nagpatuloy sa isa pang biblikal na aral, ang pagpapabanal, o 
pagbabago.  Sabi niya, “Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Cristo Jesus ay nagpalaya 
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sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.”  Sa madaling salita, sinasabi niya na saanman 
magpahayag ang Dios ng pagpapawalang-sala, ng kapatawaran ng kasalanan, Siya ay patuloy na 
gumagawa ng pagpapabanal.  Ang Espiritu ni Cristo ay inilalagay sa mga pinatawad sa pamamagitan 
lamang ng biyaya.  At ang espiritu ni Cristo ay gumagawa sa kanila at nagbibigay-kapangyarihan sa kanila 
tungo sa isang bagong buhay kay Jesu Cristo, buhay na may pagsisisi, buhay na nagnanasang maglingkod 
kay Cristo.  Tayo ay pinalaya na, Malaya mula sa kasalanan, mula sa paghahari ng kasalanan, sa 
pamamagitan ng Espiritu ng buhay kay Cristo Jesus na ating Panginoon. 
 
Magtanong tayo ng ilang katanungan tungkol diyan ngayon. 
 
Una sa lahat, tayo ay pinalaya mula sa ano?  At ang sagot:  pinalaya tayo ng Espiritu mula sa kautusan ng 
kasalanan at kamatayan. 
 
Ano ang kautusan ng kasalanan at kamatayan?  Ang salitang kautusan dito sa Biblia ay ginagamit upang 
patungkulan ang isang prinsipyo o isang kapangyarihan.  Sinasabi ng talata na mayroong prinsipyo o 
kapangyarihan ng kasalanan na nasa atin na humahawak sa atin, na dumadaig sa atin.  Ang salitang 
kautusan sa Roma 8:2 ay hindi tumutukoy sa isang panuntunan ng mga dapat at di dapat gawin.  Hindi 
ito tumutukoy sa Sampung Utos, kundi ito ay tumutukoy sa isang prinsipyo o kapangyarihan na 
gumagawa sa loob.  Ang kautusan dito ay hindi gaya ng pagpunta sa isang parke kapag tag-init o sa isang 
campground at sa board ay nakapaskil ang mga alituntunin:  #1, bawal ang apoy; #2, bawal ang alak; 
bawal ang mga alagang hayop; bawal ang mga baril o sandata.  Hindi kautusan sa gayong katuturan.  
Kundi ang salitang kautusan dito ay may katulad na kaisipan kapag ginagamit natin ang salitang iyan sa 
agham, gaya halimbawa ng law of motion, law of thermodynamics, o ng law of gravity.  Tinutukoy natin 
ang ilang prinsipyo na gumagawa, ilang kapangyarihan na gumagawa sa mga nilikha. 
 
Ngayon sinasabi ni Pablo na mayroong kautusan, mayroong prinsipyo, na gumagawa sa kasalanan.  
Pagkatapos ay sinabi niya, “Purihin ang Dios, mayroon pang isang kautusan – ang kautusan ng Espiritu 
ng buhay na na kay Cristo Jesus.” 
 
Ang kautusan ng kasalanan at kamatayan, kung gayon, ay ang prinsipyo o ang kapangyarihan ng 
kasalanan.  Sinasabi ni Pablo sa Roma 7:22, 23, “Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios sa 
kaibuturan ng aking pagkatao.  Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan [ayan na naman] sa aking 
mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng 
kautusan [ayan na naman] ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan.”  Sinasabi ni Pablo, 
“Mayroong prinsipyo, mayroong kautusan, ng kasalanan sa aking katawan.  At ito ay palaging 
nagpapasailalim sa akin sa kasalanan.” 
 
Ano ang mga kasabihan, o mga kahihinatnan, o mga batayan ng kautusang ito ng kasalanan at 
kamatayan?  Mayroong espesyal na tatlo. 
 
Ang kautusan ng kasalanan at kamatayan ay, una sa lahat, ito:  na ang kasalanang nasa akin (o ang aking 
kalikasan bilang tao na nahulog sa kasalanan) ay laging tumutugon na may galit o sama ng loob sa Dios 
at sa hinihingi sa akin ng Dios.  Sasabihin ni Pablo sa Roma 8:7 na “ang kaisipan ng laman ay hindi 
napapasakop sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari.”  Ang kaisipan ng laman ay pagkapoot laban sa 
Dios.  Ang unang batayan ng kautusang ito ay mayroon sa loob ko ng pagkayamot, at pagnanasang 
labagin, ang mg utos ng Dios.                                                                                                                     
 



3 
 

Lumalabas ito sa isang batang paslit.  Sasabihin mo, “Huwag, huwag mong hihipuin ‘yang lagayan ng 
kendi.”  Titingin sa ‘yo ang bata at aabutin ito upang hipuin.  Tila baga ang mabuting kautusan ng Dios, 
ang mga utos ng Dios, ay nag-uudyok at gumigising sa kasalanang nasa loob natin. 
 
Sinasabi ni Pablo sa 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.”  Tila baga ang kautusan ay ang patpat na sumusundot sa aso.   
 
Naaalala ko, bilang batang nasa ikalawa o ikatlong baitang, isang partikular na malamig na taglamig – 
mga temperaturang sub-zero.  At nang panahong iyon maraming mga bahay ang mayroong bariles ng 
langis na nasa labas para pampainit.  At natatandaan ko ang tatay ng aking kaibigan na nagsasabi sa 
amin habang naglalaro kami sa labas nang malamig na araw na iyon, “Huwag ninyong ilagay ang dila 
ninyo sa bariles na iyan sa malamig na panahong ito.  Agad iyang maninigas.”  Hindi naman pumasok sa 
isip namin na gawin ang gayong bagay.  Hindi namin naisip iyon.  Subalit nang pinagbawalan kami, iyon 
ay nakakatukso.  Dumating ang utos, at ang mga pagnanasa ng paghihimagsik ay bumangon.   
 
Gayon din sa loob natin.  Mayroon nitong kautusan sa ating mga kalikasan na kapag ang mabuting 
kautusan ng Dios ay dumarating sa atin at nagsasabi, “Hindi, huwag mong gawin iyan,” likas na agad na 
may gumigising sa loob ng puso natin, “Sino ang Dios para magsabi sa akin?”  At nilalabanan natin ang 
kautusang iyon, kung kaya’t ang balat ng ating buhay ay napupunit at naghahatid sa atin ng sakit at 
paghihirap.   
 
Iyan ang unang batayan ng kasalanan at kamatayan – ang pagnanasa ng makasalanang kalikasan upang 
labagin ang mabuting kautusan ng Dios dahil lamang sa sinabi ng Dios sa akin na huwag.   
 
Ang ikalawang batayan ng kautusang ito ay nanganganak ng kasalanan ang kasalanan.  Hindi mo 
mapipigil ang pagligwak (pagligwak ng langis).  Hindi mo ito mapipigilan.  Nagpapatuloy ito at patuloy na 
nagpaparumi.  Akala natin ay mapipigilan natin ito.  Subalit hindi. 
 
Ang inakala ni Haring David na isa lamang gabi ng panandaliang aliw sa piling ni Batseba ay naghatid ng 
pagpatay at habambuhay, kasindak-sindak, nakawawasak na mga bunga sa kanyang buhay.  Akala niya 
iyon ay magiging isang maliit na kasalanan lamang. 
 
Magsasabi ka ng isang kasinungalingan sa panahon ng suliranin at ang kasinungalingang iyon, upang 
mapagtakpan, ay nangangailangan ng lima pang higit.  Uuwi sa bahay ang mga magulang at sasabihin, 
“Nag-computer ka ba habang walang ako?”  O, marahil, bilang paslit, may beinte singko sentimos sa 
mesa na iniwan ni Nanay at kinuha mo ito.  At pagkatapos ang beinte singkong iyon ay naging piso at 
ang piso ay naging…. 
 
Mababasa natin sa Biblia, sa Genesis 4, tungkol kay Cain, na nanibugho kay Abel.  Bago patayin ni Cain 
ang kanyang kapatid, dumating ang Dios at nagsalita sa kanya at sinabi, “Cain, ang kasalanan ang nag-
aabang sa pintuan.  Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito.”  Samakatuwid ay binalaan ng 
Dios si Cain tungkol sa kautusang ito.  Parang sinabi Niya kay Cain:  “Naninibugho ka sa iyong kapatid.  
Inaalagaan mo ang paninibughong iyan at akala mo na ang paninibughong iyan ay gaya lamang ng isang 
kuting.  Inaaliw mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paninibugho.  Subalit, sinasabi ko sa iyo, Cain, 
hindi iyan isang kuting.  Iyan ay isang leon.  Ang paninibughong iyan ay tulad lamang ng isang leon, at 
iyan ay yumuyukyok na ngayon.  Nasa labas na ito ng iyong pintuan.  Ito ay yumuyukyok upang silain ka.” 
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Kaya sasabihin mo sa isang kasalanan, “Maliit lang ito, at minsan lang.  Hindi ito mahalaga.  Huwag mo 
nang abalahin ang isip mo tungkol diyan.”  Kaya, ang dating nagdudulot ng sakit at kirot at pagsisisi, 
ngayon ay hindi mo na ikinahihiya.  Sa katunayan, hindi mo na nga alam na ginagawa mo ito.  Iyan ang 
kautusan ng kasalanan at kamatayan.  Ito ay nanganganak ng kasalanan. 
 
Ang panghuling batayan ng kautusan ng kasalanan at kamatayan ay hindi bumibitiw ang kasalanan.  
Ibinabaon ng kasalanan ang sarili nito.  Ito ay totoo sa tiyak na kasalanan, ng pagnanasa, kasakiman, 
pait, galit, pagkagumon.  Mayroong kautusan ng kasalanan at kamatayan.  Ang mga pagkagumon ay ang 
mga pangil ng pit bull ng kasalanan.   Hindi sila bumibitiw.  Kaya, kalaunan, ang trabaho at ang pamilya at 
mga anak at lahat ng iyong pinaghirapan ay wala na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Mababasa natin sa Mga Kawikaan 23:29-35 ang tungkol sa tinatawag nating pagkagumon, kemikal na 
pagkagumon, sa alak – paglalasing, sabi ng Biblia.  Doon ay nagsasabi ang Biblia tungkol sa isang tao na 
may mapupulang mata.  Sino ang may matang may kapulahan, at sumusugat ng walang dahilan – lahat 
ng uri ng sakit at mga wasak na relasyon at mga pagtatalo?  Nakakakita siya ng mga kakatuwang bagay.  
Ang isang taong mayroong ganito ay yaong nag-iinom.  At pagkatapos ay basahin ang mga nakalulungkot 
na salita (t. 35):  “Hahanap ako ng isa pang tagay.”  Hindi bumibitiw ang kasalanan.  Hahanap ako ng isa 
pang tagay. 
 
Mayroong kautusan sa ating mga katawan bilang makasalanan, nahulog kay Adan.  At nasa loob natin ito 
ngayon.  Ang kautusang ito ay gumagawa sa ating isipan at sa ating mga dila, at sa lahat ng mga bahagi 
ng ating katawan.  Ito ang kautusan ng kasalanan at kamatayan.  Iniiwan tayo nitong wasak at kahabag-
habag at giba.   
 
Subalit tayo ay pinalaya na, pahayag ng apostol.  Ito ang maluwalhating ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Ito 
ang kanyang hiwaga:  Kalayaan, tunay na kalayaan! Hindi kalayaang gawa ng tao.  Ito ang tunay na 
kalayaan – ang mapalaya 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.”  
Hayaang dumating sa iyo iyang Salita ng Dios.  Hayaan mo itong gumulong sa iyong isipan at kaluluwa 
kasama ng buo nitong kaluwalhatian at kapangyarihan at ginhawa at kaaliwan.  Ito mismo ang mga 
katulad na salita na binanggit ko mula kay Jesus:  “Kaya't kung kayo'y palayain ng Anak, kayo'y magiging 
tunay na malaya.”  Si Jesu Cristo ang dakilang tagapagpalaya.  Hindi lamang binura ng Kanyang krus ang 
ating mga sala at ang kaparusahan nito, kundi ang Kanyang Espiritu, ang Espiritu ng napakong Jesus, ang 
nagpalaya sa akin mula sa paghahari ng kasalanan. 
 
May isa pang prinsipyo.  Hindi lamang mayroong kautusan ng kasalanan at kamatayan, kundi may mas 
dakila pang prinsipyo.  Ito ang tinatawag na kautusan ng Espiritu ni Cristo Jesus.  Ang Espiritu ni Cristo 
ang nagpapalaya sa anak ng Dios mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan.  Tinutukoy ni Pablo 
ang awtoridad at kapangyarihan ng Espiritu ng buhay ni Cristo upang tayo ay buhayin.  Ang Dios, sa 
biyaya, ay itinatanim sa loob natin itong isa pang prinsipyo.  Maaaring ito ay panimulang prinsipyo 
lamang.  Ngunit ito ang buhay kay Cristo Jesus.  Ito ang buhay na nakaturo sa Dios.  Ito ang buhay na 
mula kay Cristo Jesus tungo sa Dios.  Ito ay na kay Cristo Jesus.  Iyan ay para sa mga pinag-alayan ni 
Cristo ng buhay.  
 
Hindi lamang wala nang kahatulan, gaya ng sinabi ko, kundi mayroon ding kalayaan para sa kanila – 
kalayaan mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan.  Hindi lamang sinasabi ng anak ng Dios na, 
“Ako’y pinatawad na at ngayon ay kuntento na akong mabuhay sa kasalanan.”  Iyan ay imposible.  Kundi 
kasama ng kapatawaran ay ang gawang pagsisisi at pagpapabanal ng Espiritu Santo.  
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Subalit sinasabi pa rin natin, Malaya?  Anong ibig mong sabihin sa malaya?  Ikaw mismo ang nagsabi na 
ang kautusan ng kasalanan ay nasa ating katawan at nanatili doon.  Anong ibig mong sabihin, Malaya? 
 
Malaya, hindi sa katuturang wala nang kasalanan.  Hindi sinasabi ng isang Cristiano na, “Dati akong 
nabuhay kung saan ako ay nagmumura at naglalasing at nagnanasa at lahat ng iba pa.  Ngunit ngayon ay 
hindi na ako makapagmura kahit subukan ko.  At wala na akong anumang pagnanasa.”  Hindi iyan totoo.  
Ang taong nagsasabi niyan ay bulag, bulag sa kanyang sarili.  Ang Espiritu Santo ay palaging gumagawa 
sa loob natin (Juan 16) ng matibay na paniniwala sa makasalanan nating kalikasan.  Ibig sabihin ng 
apostol na malaya sa katuturang ang prinsipyong ito ng kasalanan ay nasisiyasat na ngayon.  Ito ay 
nangangahulugan na ang paghahari ng prinsipyong iyan ay sira na.  Ibig sabihin ay kaya ko ng salungatin 
ang kautusan ng kasalanan at kamatayan.  Ibig sabihin na ang kapangyarihang ninanasa kong sundin 
ngayon ay ang kautusan ng buhay ni Cristo Jesus.  
 
Ginagawa tayo nitong malaya sa dalawang paraan.  Pinalalaya tayo ng Espiritu ni Cristo, una, sa isang 
masakit na paraan.  Ipinagkakaloob Niyang makilala natin ang ating kasalanan.  Ang kombiksyon ng 
kasalanan.  Pinapatay Niya tayo.  Ipinakikilala ako ng Espiritu ni Cristo sa aking kasalanan.  Ibig kong 
sabihin, tunay na ipinakikilala ako sa aking kasalanan at sa aking problema.  Alam mo ba ang iyong 
problema?  Sasabihin mo, “Aba, syempre alam ko ang problema ko.  Nakaupo siya ngayon sa mesang 
katapat ko.”  O, sasabihin mo, “Ang nanay ko.  Ang mga magulang ko.  Hindi sila makatwiran.”  O, “Siya.  
Kung makakasama mo siya, malalaman mo kung ano ang problema ko.” 
 
Kung ganyan ka magssalita, nagsasalita ka mula sa kautusan ng kasalanan sa iyong katawan.  Sinasabi 
mo na ang iyong kasalanan, kahit paano kumpara sa iba, ay hindi ganoon kasama, at ang ginagawa mo 
sa iyong pag-aasawa ay mabibigyang-katwiran dahil sa isang tao.  Hangga’t ganyan ka mag-isip, ikaw ay 
bihag pa ng sarili mong kasalanan.  Ang gawa ng Espiritu ni Cristo ay ipakita muna mismo sa iyo, na ang 
malupit at masamang makasalanan ay ikaw.  Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang 
mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito.  Iyan ang patotoo ni apostol Pablo. 
 
Kaya ang unang gawa ay masakit – ang kombiksyon ng kasalanan.  Subalit gayonman ang ikalawang 
gawa ng kalayaan ng Espiritu ay pagsisisi.  At ang pagsisisi ay kalayaan.  Ito ay pagsasabing, 
“Ikinalulungkot ko, tunay na ikinalulungkot.  Nagkasala ako laban sa langit at nagkasala ako laban sa iyo.”  
Sinasabi ng diablo, “Huwag mong sabihin  iyan.  Huwag kang magpakumbaba.  Magmalaki ka.”  Ang 
kalayaan ay pagsisisi.  Ito ang pananampalataya ni Cristo sa ating mga puso na nagpapalaya sa atin mula 
sa katigasan, sa kadiliman, sa pagka-makasarili, sa pagsuway. 
 
Nagsisisi ka ba?  Malambot ba ang puso sa harap ng Dios?  Alam mo ba kung paano mabasag, lumuluha, 
dahil sa sarili mong kasalanan?  Ito ay isang himala.  Ito ang prinsipyo ng buhay ni Cristo sa loob mo.  Kay 
Cristo ay natatanggap natin itong kapangyarihan upang magsisi, upang malungkot sa ating kasalanan, at 
upang magnasang lumakad sa isang bago at banal na buhay.  Kaisa ni Cristo, hindi lamang kapatawaran 
ang natatanggap natin, kundi ang gawa rin ng Espiritu na nagdadala sa atin ng kalumbayan at pagsisisi at 
ang pagnanasang lumakad na may pagsunod kay Jesu Cristo.  Iyan ang kahulugan ng maging malaya.  
Tayo ay malaya kay Cristo Jesus. 
 
Mula sa dugo ni Cristo, na nagpawalang-sala sa akin at nagpatawad sa akin ng aking mga kasalanan, ako 
rin ay pinagkalooban na labanan ang pagnanasa, kasakiman, galit, pagmamataas, at pagka-makasarili.  
Kalayaan. 
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Mula sa pag-ibig ni Cristo, at mula sa dugo ni Jesu Cristo, pinagkalooban ako hindi lamang upang 
makilala ko ang aking kasalanan kundi upang kapootan din ang aking kasalanan at upang labanan ang 
aking kasalanan at magnasang maglingkod sa Dios.  Ito ang kalayaan. 
 
Mula sa pag-ibig at dugo ni Jesu Cristo, hindi lamang ako pinatawad sa aking kasalanan, kundi nakikita ko 
na tunay ngang ang problema ko ay ang aking kasalanan, at nais kong hawakan ang aking sarili at 
lumakad sa pagsunod kay Cristo. 
 
Paano ka lumalapit sa digmaan laban sa kasalanan sa iyong buhay?  Lumalapit ka ba bilang biktima?  
Sinasabi mo ba, “Hindi ko maiwasan.  Ginagawa ito ng lahat.  Inaasahan na ito.  Gagawin mo rin ito kung 
ikaw ang nasa kalagayan ko.  At hindi naman talaga ito mahalaga.  Ay naku, hindi ito kasing-sama ni 
Ganito-at-Ganoon.”  Nalalaman natin kung saan nakalagay ang harang.  At kung sumailalim tayo sa 
harang na iyon, sa gayon ay iniisip natin na ayos na tayo.  Kung ganyan tayo mag-isip, kung gayon ay 
hindi natin alam ang krus ni Jesu Cristo. 
 
Ganito ka ba nakikipaglaban sa iyong kasalanan, bilang isa na kay Cristo ay pinalaya bilang isang 
mapagtagumpay, at higit pa sa mapagtagumpay, kay Cristo Jesus?  Alam mo ba na ikaw ay pinatawad, at 
hindi lamang pinatawad kundi pinalaya, na ang Espiritu ni Cristo ay naghahari sa iyo, kung kaya’t nais 
mong tanggihan ang kasalanan, kapootan ang kasalanan, labanan ang kasalanan, at nais mong mamuhay 
ngayon sa paraang magpapasalamat ka sa Kanya at magpupuri sa Kanya?  Nilalabanan natin ang ating 
kasalanan, hindi upang matamo ang kaligtasan, kundi dahil pinatawad na tayo ng Dios.  Kaya ang lahat 
ng kaluwalhatian ay sa Dios.  Ang lahat ng kaluwalhatian ay ganap na sa Dios. 
 
Unawain, at mabuhay sa kalayaan, pinatawad sa dugo ni Cristo, upang ikaw ay magsisi ngayon, 
magpakumbaba, at damahin, sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, ang isang bagong simbuyo na 
ipasakop ang lahat ng mga bagay sa mapagmahal na pagsunod kay Jesu Cristo.  Ito ang kalayaan.  At ang 
lahat ng ito ay sa ikaluluwalhati ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita, at dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga puso sa araw na 
ito, upang kami ay tumayo sa kalayaan, ni Jesu Cristo.  Sa Kanyang pangalan kami ay dumadalangin, 
Amen. 


