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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Juan 1:8-10

“Kung Ipinahahayag Natin …”

ni Rev. Rodney Kleyn

Naipahayag mo na ba ang iyong kasalanan?  Nagpapahayag ka ba ng iyong kasalanan?  Alam mo ba kung
ikaw ay napatawad na sa lahat mong kasalanan?

Ang pinakamahirap na bagay na gagawin ng sinumang tao ay ang ipahayag ang kanyang kasalanan – ang
sabihing, “Ako ay makasalanan”; na sabihin sa Dios, “Ako ay makasalanan at kailangan ko ng kapatawaran
at biyaya.”  Mahirap na nga para sa atin ang aminin sa isa’t isa na tayo ay mali at humingi ng kapatawaran.
Hindi iyon madali, ‘di ba?  Gaano pa kaya kahirap na tumayo sa harapan ng Dios at magpahayag ng iyong
kasalanan? 

Kailangan ng pagkilos ng biyaya ng Dios at espiritu sa puso at buhay ng isang tao upang dalhin siya sa punto
kung saan, sa harapan ng Dios, ay tunay na magpapahayag ng kanyang mga kasalanan.  At kung tunay
nating ipapahayag ang ating mga kasalanan, alam natin na ginawa ito ng Dios sa atin sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya.  At tayo ay makatitiyak ng kapatawaran.

Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapahayag ng mga kasalanan mula sa I Juan 1.  Nais kong
basahin ang mga talatang 8-10.  Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pagpapahayag at pagtanggi sa
kasalanan.  Makinig sa Salita ng Dios.

 “Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala
sa atin.  Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating
mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.  Kung sinasabi nating tayo’y hindi nagkasala, ginagawa
natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin.”

Sa sulat na ito, si Juan ay maraming ibinigay na tanda at pagsubok ng tunay na Cristianismo.  At ito ay isa
sa kanila:  pagpapahayag ng kasalanan.  Ang taong itinatanggi na siya ay makasalanan, na nangangailangan
ng kapatawaran, ay hindi tunay na Cristiano.  Ang taong nagpapahayag ng kanyang kasalanan ay isang tunay
na Cristiano. 

Sa mga talatang 8 at 10, sinasabi ni Juan ang pagtanggi sa kasalanan.  “Kung sinasabi nating tayo’y walang
kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.”  At, “Kung sinasabi nating
tayo’y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin.” 

Ngayon, ang tanong ay:  sino ang nagsasabi nito?  Sino ang nagsasabing, “Tayo’y walang kasalanan,” at
“tayo’y hindi nagkasala”?  Sa unang iglesia kung kanino sumusulat si Juan, mayroong grupo ng mga bulaang
guro na tinatawag na Gnostics, at ito ang sinasabi nila:  “Tayo’y walang kasalanan; tayo’y hindi nagkasala.”
Itinuturo nila ang isang uri ng walang pagkakasalang kaganapan.  Ayaw nilang magsasalita ang mga tao
tungkol sa kasalanan.  Sinabi nila na kapag dumating ang ebanghelyo, kailangan nating lampasan na ang
pagsasalita tungkol sa kasalanan dahil ang kasalanan ay pinatawad na.  Kaya, kung itatanong mo, “Paano
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naman ang mga natitirang kasalanan, iyon ay, ang kasalanang kailangan nating harapin,” kung gayon ay
sasabihin nilang, “Ah, mabuti para sa iyo na maranasan ang kasalanan.  Kung mas marami ang daranasin
mong kasalanan at mahuhulog ka ng mas malalim sa kasalanan, kung gayon mas malaki ang magiging mga
espiritual mong karanasan; mas makikilala mo ng lubos ang pag-ibig at biyaya at kaligtasan ng Dios.  Kaya,”
sabi nila, “hindi natin kailangang pag-usapan ang kasalanan.  Pinatawad na ito at ang natitira dito ay
kapaki-pakinabang sa atin.”  

Nakakagulat kung gaano katulad ang turong iyon sa hinaharap natin sa ating panahon, hindi lamang sa
mundo ng sikolohiya kundi sa marami ring iglesiang ebangheliko.  Sa mga panahong ito, ang salitang
kasalanan ay bawal.  Ang gumagamit nito ay pinag-iisipang mapanghatol.  Ang bawat kasalanan ay tinatanaw
bilang isang sakit o karamdaman.  Ang mga kriminal ay hindi na kailangan ng kaparusahan, kundi
rehabilitasyon (rehabilitation).  Ang isang tao ay hindi gumagawa ng masasamang bagay dahil siya ay
makasalanan, kundi dahil sa mga kalagayan o impluwensya.  Ang kailangan niya ay pagkakataon upang
di-matutuhan ang kanyang masasamang asal.  Anumang pagbanggit sa kasalanan ay tinatanaw bilang
nakakasira.  Lahat ay kailangang tiisin – maliban sa di-makapagtiis.  

Ngayon, bakit ayaw ng ating lipunan na pag-usapan ang tungkol sa kasalanan?  Ito ba ay bahagi ng
pagtanggi sa ebanghelyo ni Jesu Cristo?  Sabi nila, “Huwag ninyong pag-usapan ang kasalanan, dahil hindi
natin kailangan ng Tagapagligtas.  Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan, tungkol kay Jesus, at tungkol
sa Kanyang paghihirap para sa mga makasalanan, at tungkol sa katarungan ng Dios, at tungkol sa langit at
impierno, ang mga bagay na iyon ay hindi totoo.  Ayaw naming marinig ang mga iyon.  Huwag ninyong
pag-usapan ang tungkol sa kasalanan.”  Iyan ang pagtanggi sa ebanghelyo.  “Hindi namin kailangan ng
Tagapagligtas.  Ayos lang kami.  Pabayaan ninyo kami.”

Sa tatlong talatang ito, binabanggit ni Juan ang tatlong tiyak na paraan na maitatanggi ang katunayan ng
kasalanan.  Sa talatang 8, ang salita para sa kasalanan ay nasa isahan:  “Tayo’y walang kasalanan.”  Ang
kaisipan ay may nagsasabing walang ganoong bagay gaya ng kasalanan.  Tayo, ang sangkatauhan, ay walang
kasalanan.  Ito ang pagtanggi sa makasalanang kalikasan ng tao.  Ito ay katuruang pagtanggi ng kasamaan
ng tao, isang pilosopiya na nagsasabing ang tao ay mabuti at hindi masama.  

Pagkatapos, sa talatang 9, ginamit ni Juan ang salitang kasalanan na nasa maramihan:  “ang ating mga
kasalanan.”  Ngayon ay sinasabi niya ang tungkol sa kasalanan mula sa pansariling pananaw – aktuwal na
kasalanan na ginawa ko.  Ang isa pang paraan sa pagtanggi ng kasalanan ay ang itanggi na may nagawa
talaga akong mali.

Pagkatapos, sa talatang 10, ang pagtanggi sa kasalanan ay inilagay sa ganitong paraan:  “Tayo’y hindi
nagkasala.”  Hindi sinasabi ng taong ito na hindi tayo makasalanan.  Kundi sinasabi niya na hindi na tayo
nagkakasala.  Ang taong ito sa pagtatapos ng araw ay tumitingin sa kanyang ginawa at hindi ginawa, at
kanyang sinasabing, “Hindi ako nagkasala.”  Kaya ang taong ito ay hindi nananalangin para sa kapatawaran
ng mga kasalanan.  Naniniwala siya na sa kanyang kaligtasan at pagpapabanal ay dumating na siya sa
puntong hindi na siya nagkakasala.

Iyon ang mga paraan upang itanggi ang kasalanan.  Sinasabi ng iba na ang tao ay hindi makasalanan; ang
iba naman ay nagsasabing, oo, ang tao ay makasalanan, pero hindi ako.  Walang pansariling pagpapahayag
ng kasalanan.  Kaya sasabihin ng iba, oo, ako ay nagkasala, pero hindi kailan lang – lumago na ako sa
puntong hindi na ako nagkakasala.

Kapag itinanggi mo ang kasalanan, ano ang ginagawa mo?  Sabi ni Juan sa talatang 8, “Dinadaya natin ang
ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.”  Sa madaling salita, pinaniniwalaan natin ang isang
kasinungalingan na gawa-gawa lang natin.  Tinatanggihan nating makita kung sino talaga tayo sa harapan
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ng Dios.  At kapag ginawa natin iyon, wala ng lugar para sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Pinagmamatigas
natin ang ating sarili laban sa pakikinig na tayo ay makasalanan.  Iyon ay pagsira sa sarili.  Ang taong
dinadaya ang kanyang sarili ay nagpapatuloy sa kanyang kasalanan, walang malay na mayroong mali.  

Sa talatang 10 hindi lamang tayo nagsisinungaling sa ating sarili, kundi nagsisinungaling din tayo laban sa
Dios.  Inaakusahan natin ang Dios ng pagiging sinungaling.  Paano?  Sa dalawang paraan.  Una, sinasabi
nating ang Dios ay nagiging sinungaling na saksi laban sa atin nang sabihin Niya sa Kanyang Salita na ang
lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios, at nang Kanyang sabihing walang
matuwid, wala, kahit isa.  Sinasabi nating ang Dios ay nagsisinungaling nang sinabi Niya ang mga bagay na
iyon.  Sinasabi nating ang Salita ng Dios ay hindi totoo.  Kundi gayundin, ginagawa nating sinungaling ang
Dios sa sinasabi Niya sa ebanghelyo at sa pagsusugo Niya ng Kanyang Anak upang mamatay para sa
kasalanan.  Bakit pumarito si Jesus?  Bakit Siya namatay?  Ang sagot:  para sa kasalanan.  Kung wala tayong
kasalanan, kung gayon ang gawang kaligtasan ng Dios ay walang saysay at hindi kinakailangan.  Ngunit,
nakita mo, kailangang pumarito ni Jesus at mamatay upang, sa halip na parusahan tayo ng Dios para sa
kasalanan, pinarushan Niya ang Kanyang Anak.  Kaya nakikita mo na ang pagtanggi sa kasalanan ay
pagtanggi sa ebanghelyo.  Kung itinatanggi mo ang kasalanan, kung gayon ay hindi ka sumasampalataya kay
Jesus.

Bilang kaibhan niyon, ang tunay na mananampalataya ay hindi itinatanggi ang kasalanan kundi ipinahahayag
ito – talatang 9, “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan.”  Ang pagpapahayag ay pagsang-ayon
at pagsasabi ng parehong bagay gaya ng iba.  Ipinapakahulugan ng pagpapahayag na, sa Kasulatan, ang
Dios ay nangusap sa atin at tungkol sa atin.  Sinabi Niya sa ebanghelyo:  “Ang tao ay makasalanan.  Mayroon
kang pansariling mga kasalanan.  Patuloy kang nagkakasala.  At kailangan mo ng dugo ng Aking Anak, si Jesu
Cristo, para sa kapatawaran.  Ang pagpapahayag ay pagsang-ayon sa sinabi ng Dios, ang yumukod sa
harapan ng Kanyang Salita, ang magkaroon ng parehong pananaw sa ating sarili at kasalanan gaya ng sa
Dios.  Iyan ang pagpapahayag.  

Ngayon, hayaan ninyong ituro ko ang ilang katangian ng tunay na pagpapahayag ng kasalanan.

Itong pagpapahayag ng kasalanan ay doktrinal, iyon ay, tayo’y sumasang-ayon sa aral ng Salita ng Dios na
ang lahat ay makasalanan, na ang tao ay likas na makasalanan at hindi likas na mabuti.  Ang talatang 9 ay
nangungusap sa kasalanan bilang panlahatan:  ating mga kasalanan.  Ang kasalanan ay isang katunayan na
naglalarawan sa buong sangkatauhan. 

Itong pagpapahayag ng kasalanan, upang maging totoo, ay pansarili.  Kapag sinabi kong, “ating mga
kasalanan,” sinasabi kong, “aking mga kasalanan.”  Ako ay may sala ng mga tiyak na kasalanan.  Ang
kasalanan ay hindi isang kaisipan, kundi isang buhay na katotohanan.  Ang taong nagpapahayag ng kanyang
kasalanan ay tumitigil sa paghahalintulad ng kanyang sarili sa iba at siya ay tumatayo sa harapan ng Dios.

Ibig sabihin niyon na ang tunay na pagpapahayag ng kasalanan ay mababang-loob.  Kapag lalo kang
pinapabanal ng Dios, lalo mong hinahatulan ang iyong sarili bilang hindi banal.  Kapag lalo mong nakikilala
ang Dios at si Cristo, mas lalo mong makikita ang kasalanan.  Ang isa na hindi kailanman nakita si Cristo ay
hindi kailanman nakikita ang kanyang kasalanan.  Ang isang pinatawad ay hindi tumitigil sa pagtangis sa
kanyang kasalanan.  Hindi, ang kanyang pagdadalamhati ay nagiging mas malalim.  Kasukat ng kanyang
kaalaman sa pag-ibig ni Cristo, ang pagkamuhi niya sa kasalanan ay lalago. 

Kaya itong pagpapahayag ay patuloy.  Hindi natin masasabi kasama ng talatang 10:  “Tayo’y hindi
nagkasala,” o “Ako’y wala ng kasalanan.”  Hindi, bawat araw tayo ay gumigising sa ganito:  “Ngayon ay isa
na namang araw ng pakikilaban sa kasalanan.”  At sa pagtatapos ng araw tayo ay hihigang nalalaman at
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nagpapahayag:  “Ngayon ay muli akong nagkasala.  Panginoon, patawarin Mo ako.”  Ito ay hindi dapat
nawawala sa ating mga panalangin.

Itong pagpapahayag ng kasalanan ay buo.  Sinasabi ni Juan ang tungkol sa “mga kasalanan” sa maramihan.
Ibig sabihin ay lahat ng kasalanan.  Ang taong tunay na nagsisisi ay kinamumuhian hindi lamang ilan o
karamihan sa kanyang mga kasalanan, kundi lahat sa kanila.  Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod ng puso
maging ng buhay.  Ito ay pagsisisi sa panloob maging sa panlabas na kasalanan.

Ang pagpapahayag na iyon ay tapat.  Hindi lamang ito mga salita, kundi kabilang dito ang pagbabago ng
buhay.  Ang taong tunay na nagpapahayag ng kanyang kasalanan ay tumatalikod dito.  Kung ang isang tao
ay ipinahahayag ang kanyang kasalanan at pagkatapos ay sinasadyang bumalik dito, ang kanyang
pagpapahayag ay hindi tapat.

Ang tunay na pagpapahayag ay naka-sentro din sa Dios.  Kapag ako ay tumayo lamang sa harapan ng Dios
ay tunay kong makikita ang aking kasalanan.  Sinasabi ni David sa Awit 51:  “Laban sa iyo, sa iyo lamang ako
nagkasala.”  Tayo ay nagkakasala hindi lamang laban sa tao at sa harap ng tao, kundi sa harapan ng
Makapangyarihang Dios.

At, panghuli, ang tunay na pagpapahayag ay naglalarawan nito, na ito ay naka-sentro kay Cristo, iyon ay,
dapat akong dalhin nito kay Jesu Cristo.  Ito talaga ang nagpapabukod sa pagpapahayag ng isang
mananampalataya sa di-mananampalataya.  Sa pagpapahayag hindi lamang natin sinasabing, “Nakagawa ako
ng mali,” kundi, “Panginoon, maawa ka sa akin.  Patawarin mo ang aking kasamaan.  Pawiin mo ang aking
mga kasalanan.”

Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya, iyon ay, ang Dios, ay tapat at banal na
magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.  Iyan ang pangako sa talatang
ito sa lahat ng tunay at tapat na nagpapahayag ng kanyang kasalanan.

Ngayon, ano ang ibig sabihin ni Juan sa salitang “kung” – Kung ipinahahayag natin?  Ibig ba niyang sabihin
na hinihintay ng Dios na patawarin tayo hanggang may gawin tayo, hanggang tayo ay magpahayag?  Totoo
na hindi pinapatawad ng Dios ang lahat ng kasalanan, na pinatatawad lamang Niya ang mga kasalanang
ipinahayag.  Ngunit hindi naghihintay ang Dios sa tao.  Ang biyaya ng Dios ay hindi kailanman nakabatay sa
tao.  Hindi, pinatawad na ng Dios ang ating mga kasalanan bago pa natin sila gawin, dahil binayaran na ni
Jesus ang halaga para sa ating kasalanan.  Ang ating kapatawaran ay hindi katampatang gantimpala ng ating
pagpapahayag.  Hiwalay sa biyaya, hindi makapagpapahayag ang tao ng kanyang kasalanan.  Kaya dapat
nating makita na ang salitang “kung” sa Biblia ay napakadalas na may elemento ng panahon.   Ang kaisipan
ay “kapag ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan.”

At si Juan ay nagsasalita dito hindi tungkol sa kapag ang ating kasalanan ay pinatawad kundi tungkol sa
kapag ating naranasan o nalaman na tayo ay pinatawad.  Ito ang ibig niyang sabihin:  “Kapag ikaw ay
nagpapahayag, sa gayon ay malalaman mo na ikaw ay pinatawad.”

May tatlong bagay dito sa talatang 9 na iyong malalaman.

Una, malalaman mo na ang Dios ay tapat na magpapatawad sa ating mga kasalanan.  Ang katapatan ay
nangangahulugang ang Dios ay totoo sa Kanyang Salita at katangian, totoo sa Kanyang mga pangako at
bayan.  Siya ay mapagkakatiwalaan.  Ang Salita Niya ay patatawarin Niya ang lahat ng sumasampalataya at
nagpapahayag.  Sa Awit 130, “Ngunit sa iyo’y may kapatawaran, upang ikaw ay katakutan…. O Israel, umasa
ka sa Panginoon:  sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal, at sa kanya ay may saganang
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katubusan.  Ang Israel ay tutubusin niya, mula sa lahat niyang pagkakasala.”  Iyan ang Kanyang Salita.  At
Siya ay tapat dito.  Lahat ng tapat na lalapit sa Kanya sa pagsisisi ay pinatawad. 

Pangalawa, malalaman mo na ang Dios ay banal.  Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga
kasalanan.  Ibig sabihin na sa Kanyang pagpapatawad Siya ay nananatiling banal.  Hindi lamang Niya basta
isasantabi ang kasalanan, kundi parurusahan Niya ito ng kamatayan.  Yamang naparusahan na ang mga
kasalanan ng Kanyang bayan kay Jesu Cristo, pinalaya Niya ang Kanyang sarili na patawarin ang ating mga
kasalanan at ipakita ang Kanyang awa nang hindi nakakasakit sa katarungan ng sarili Niyang kalikasan.  Ang
iyong kaaliwan bilang mananampalataya, ay ito:  na si Jesus ay tumayo sa iyong lugar at pinasan ang bigat
ng iyong mga kasalanan.  Dahil diyan, ikaw ay pinatawad.  Sa katunayan, kung binayaran ni Jesus ang iyong
mga kasalanan at hindi ka pinatawad ng Dios, kung gayon ang Dios ay hindi makatarungan sa pagpapatawad
ng kasalanan.  Subalit ang kahanga-hangang kaaliwan ng ebanghelyo ay nang ialay ni Jesus ang Kanyang
buhay para sa Kanyang mga tupa, binayaran Niya ang lahat nilang kasalanan, upang walang sinuman sa
kanila ang mapapahamak sa ilalim ng poot ng Dios.  Sa pagsampalataya at pagpapahayag at pagsisisi,
ipinakikita natin na tayo ay mga tupa ng Dios.  Tayo ay sumasampalataya dahil tayo ay Kanyang mga tupa.

Isang bagay pa.  Sa ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan, ang Dios ay tapat na lilinisin tayo mula sa
lahat ng kalikuan.  Dito ay wala sa isip ni Juan ang kapatawaran ng mga kasalanan, kundi ang paglilinis ng
pagpapabanal.  Lahat ng kalikuan dito ay tumutukoy sa natitirang kasalanan at kasamaan.  Iyon din, ay
mahalagang bahagi ng ating katiyakan bilang mga mananampalataya, lalo na habang tayo ay nakikipaglaban
sa kasalanan.  Sinasabi ng Dios, “Ipahahayag mo ang iyong kasalanan at malalaman mo ang aking naglilinis,
nagpapabanal na kapangyarihan.”  Nakita mo, kung ikaw ay isa sa mga hinirang ng Dios, kung ikaw ay isa
sa mga pinag-alayan ng buhay ni Jesus, kung ikaw ay isa na kinilusan ng Banal na Espiritu, kung ikaw ay isa
na nakakakilala at nagpapahayag ng iyong kasalanan, kung gayon ikaw ay isa kung saan ang Dios ay
sinimulang gawin ang di-mababaligtad na gawa ng Kanyang biyaya.  At, sa iyong pagpapahayag ng iyong
mga kasalanan, ang Espiritu ng Dios ay gagawa sa iyo ng tunay na pagkamuhi sa mga kasalanang iyon at
ng tunay na pagtalikod sa kanila, naglilinis sa iyo mula sa lahat ng kalikuan.  Iyan ay nagsisimula sa ating
buhay ngayon, at iyan ay magiging ganap sa langit.

Kaya, iyo bang, ipinahahayag ngayon, ang iyong pagiging makasalanan, ang iyong pansariling mga kasalanan,
ang iyong mga kasalukuyang mga kasalanan?  Pagkumbabain nawa tayo ng Dios upang gawin iyan at sa
paraang iyan ay ipagkaloob sa atin upang malaman ang kapatawaran at higit na kamuhian ang ating
kasalanan at lumayo dito.  

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, ipinahahayag namin ang aming mga kasalanan.  Kami ay makasalanan.  Patuloy kaming
nagkakasala.  Na ang kasalanan ay hindi lamang sa aming ginagawa, kundi nakikita namin ang prinsipyo at
ang kapangyarihan ng kasalanan na gumagawa sa amin.  At ito ay palagiang paalala kung gaano kami
umaasa sa Iyong biyaya.  Pinagkukumbaba kami nito, Panginoon.  Sa aming pagpapahayag, ibigay Mo sa
amin ang katiyakan ng Iyong nagpapatawad na biyaya.  Gaya ng publikano na nagsabi, “Dios, maawa ka sa
akin, na makasalanan,” umuwi nawa kami na nalalamang kami ay pinawalang-sala at pinatawad.  At,
Panginoon, pagkumbabain mo kami at basagin kami kung saan itinatanggi naming makita at magpahayag
ng kasalanan.  Pagkumbabain Mo kami sa isa’t isa at pagkumbabain Mo kami sa harapan ng ebanghelyo at
sa krus ni Cristo.  Pinasasalamatan Ka namin sa kasapatan ng Kanyang kamatayan sa aming lugar sa krus.
Amen.


