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II SAMUEL 12:13 
"KASALANANG NALANTAD AT BIYAYANG NAHAYAG” 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa araw na ito ay nais kong tawagin ang inyong pansin sa pangyayari sa buhay ni David.  
 
Si David ay isa sa mga tanyag na tao sa kasaysayan ng Lumang Tipan.  Siya ang lalaki na, sinasabi ng 
Biblia, ayon sa mismong puso ng Dios.  Ngunit siya rin ay lalaki na madalas nabibitag sa kasalanan 
at kinailangan, bilang anak ng Dios, na makipagpunyagi laban sa kanyang kasalanan. 
 
Nais kong tawagin ang inyong pansin sa isang napakadilim at matinding batik sa buong kasaysayan 
ni David upang ngayon ay maisaalang-alang natin ang malalim at kahindik-hindik na katotohanan 
ng kasalanan.  Ang madilim at kahindik-hindik na batik na tinutukoy ko ay ang pangyayari sa buhay 
ni David nang siya ay nangalunya kay Batseba.  Kinuha niya si Batseba, bagaman asawa niya si 
Urias, at pagkatapos ay ipinapatay si Urias na kanyang asawa sa isang labanan laban sa mga 
Ammonita.   
 
Ang dahilan ko sa pagtawag sa pansin sa pangyayaring ito sa buhay ni David ay hindi dahil 
gagampanan ko ang papel ng isang makabagong manunulat ng talambuhay na nasisiyahang ipahiya 
ang mga nakalipas na bayani.  Ni nagsisimula lamang akong tingnan ang bahaging ito ng buhay ni 
David upang maging tulay sa makabagong interes at paghahangad sa babasahing pornograpiya.  At 
tiyak na hindi ko tinitingnan ang pangyayaring ito ngayon dahil iniisip kong ang buhay ng Cristiano 
ay walang anuman kundi kawalang pag-asa at ang dilim ng kasalanan.  
 
Ngunit tinitingnan ko ito mula sa ganitong papanaw:  Walang saysay sa pagsisikap na pag-aralan 
ang paksa ng biyaya at pag-ibig ng Dios hanggang ipagkaloob muna ng Espiritu sa atin na 
maunawaan ang katotohanan ng kasalanan – at pagkatapos ay maunawaan ito ng paulit-ulit.  
Kailangan nating isaalang-alang, bilang mga Cristiano, ang katotohanan ng kasalanan dahil ito ay 
katotohanan para sa iyo at sa akin.  Kapag ang Dios, sa biyaya, ay ipinagkaloob sa atin na malaman 
kung ano ang ating kasalanan ay doon lamang natin makikita ang krus at mauunawaan nang kaunti 
ang kamangha-manghang pag-ibig ng Dios kay Cristo.  Sa kalikasan, ikaw at ako ay nais na 
panatilihin ang katotohanan ng kasalanan na medyo mahirap unawain at panteorya, hiwalay mula 
sa tunay na buhay.  Ah, nakikita natin ito sa sanlibutan, nakikita natin ito sa iba, at nakikita natin ito 
sa ating sarili.  Ngunit palaging nais nating panatilihin ang kasalanan sa ating mga sarili na medyo 
mahirap unawain – hindi tiyak.  Hindi natin talaga nais na makita ang katotohanan ng kasalanang 
iyon.  Nais nating matabingan mula sa kadiliman nito.   
 
Kung maaalala lamang natin na bagaman hindi natin makikita ang Dios at maririnig Siya, nakikita 
Niya at naririnig Niya ang nasa puso natin, at sa anumang sandali Siya ay tatayo sa ating harapan 
bilang Hukom ng lahat ng nangyayari sa ating mga puso.  Anong kaibahan ang magagawa niyan sa 
kung paano natin itinuturing ang kasalanan at ano ang palagay natin dito.  Dapat nating malaman 
ang kahindik-hindik na katotohanan ng kasalanang nasa atin.  Ang kasalanan ay dapat mahayag 
upang ang biyaya ay makilala bilang biyaya. 
 
Si Haring David, nang ginawa niya ang gawang tinutukoy ko, ang kasalanan ng pangangalunya at 
pagpatay, ay isang anak ng Dios.  Si David ay bantog sa Biblia bilang isa sa mga dakilang lalaki sa 
Lumang Tipan.  Maraming biyaya ng Dios ang gumagawa sa kanya.  Siya ay tapat at matapang.  
Maraming bagay tungkol kay David ang hinahangaan natin at minamahal.  Marahil ay wala nang 
hihigit pa dito:  Si David ay marangal.  Sa biyaya ng Dios, makakakilos si David nang walang 
pagpapahalaga sa sariling kapakanan.  Siya ay isang taong marangal.  Nang kanyang kabataan, nang 
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hinangad siyang patayin ni haring Saul, si David ay may dalawang pagkakataon upang patayin si 
Saul.  Sa parehong pagkakataon ay iniligtas siya ni David.  Pagkatapos, nang may isang lalaking 
pumunta kay David upang sabihin ang tungkol sa pagkamatay ni Saul, si David ay napuno ng 
kalungkutan.  Pinakitunguhan niya ang mga anak ni Saul na may kabutihan.  Si David ay tunay 
ngang marangal, mapagbigay, at tapat na lalaki ng Dios. 
 
Ngunit, kasabay nito, si David ay may kakayahan sa isa sa pinakaduwag, mapagnasa, at 
makasariling mga gawa na nahayag sa Kasulatan.  Kinuha niya ang asawa ng iba at pinatay niya ang 
lalaki.  Kung babasahin mo ang pangyayaring iyan sa II Samuel 12, halos hindi kapani-paniwala 
kung paanong ang lalaking ito, si David, na sa nakalipas ay nagtiis ng mga pang-uuyam laban sa 
kanya, ay magagawang planuhin ngayon ang kamatayan ni Urias, na asawa ni Batseba.  Paano mo 
ito ipaliliwanag?  Paano niyang magagawa iyon?  Ano ang kanyang kahinaan?  Ito ba ay isang 
bahagi?  Ito ba ay ang diablo?  Hindi.  Ito ay kasalanan.  
 
Kita mo, kapag alam mo ang katotohanan ng kasalanan sa iyong sarili, kung gayon ay nauunawaan 
mo kung bakit at paano magagawa ni David ang kanyang ginawa.  Ito ay ang kasalanan na nasa 
kanya.  Ikaw ba at ako ay may pagkakaiba kay David?  Kapag ipinagkaloob sa atin ng Dios na makita 
ang katotohanan ng ating kasalanan sa ating mga sarili, ayaw na nating makipagtalo pa tungkol sa 
doktrina ng biyaya ng Dios.  Dapat nating naisin na pasalamatan ang Dios dahil sa mga doktrinang 
iyon at panampalatayanan sila nang buo nating puso at isip at kaluluwa. 
 
Mababasa natin sa II Samuel 12;13 itong pag-uusap sa pagitan ni Natan na propeta at ni haring 
David.  Ito ay pagkatapos harapin si David ng propetang si Natan at si David ay nagpahayag ng 
kanyang kasalanan.  Mababasa natin:  “At sinabi ni David kay Natan, Ako'y nagkasala laban sa 
PANGINOON.  At sinabi ni Natan kay David, Inalis din ng PANGINOON ang iyong kasalanan; hindi ka 
mamamatay.”  Sabi ni David, “Ako’y nagkasala laban sa Panginoon.”  Ang kasalanan na kanyang 
ipinahahayag ay isang nag-uumapaw at nakabubulag na pwersa sa kanyang buhay.  Kailangan 
nating makita iyan una sa lahat.  Ang kasalanan ay isang nag-uumapaw at nakabubulag na pwersa 
sa sarili nito.  Ang mga anghel ay nanginginig kapag nakakakita sila ng kasalanan.  At kapag tayo ay 
nasa wasto nating espiritual na pag-iisip, ganoon din tayo.  Ang kasalanan ay hindi isang bagay na 
dapat paglaruan, na maliitin.  Ang kasalanan ay isang bagay na hindi mapapaamo, mapipigilan, 
maaaring pag-usapan, o matuturuan sa iyong buhay. Kundi ang kasindakan ng kasalanan sa sarili 
nito ito ay kapangyarihan na humahawak sa atin, nagpapatakbo sa atin.  Hinihikayat tayo nito na 
ang ginagawa natin ay ayos, may katwiran.  At kasabay nito, kinokontrol ng kasalanang iyan ang 
ating mga kilos. 
 
Itinuturo ng Kasulatan na ang kasalanang nasa loob ng anak ng Dios ay hindi bagay na natutulog, na 
ang kasalanan ay bagay na hindi matutubos, na ang kasalanan ay hindi isang bagay na masasanay 
muli o mababago.  Ang kasalanan ay dapat maipako; dapat itong patayin sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ni Cristo Jesus. 
 
Ang makasalanan nating mga gawa, kung gayon, ay hindi mga kahinaan lamang, isang bagay na 
dapat ipaliwanag ayon sa kultura o sa pagpapalaki sa atin o sa kawalan natin ng edukasyon.  Ang 
lunas sa kasalanan ay hindi higit na pagsasanay, mas mabuting pagpapasya, ipinabatid na 
pagpipilian.  Ang lunas sa kasalanan ay matatagpuan lamang sa biyaya ng Dios sa pamamagitan ni 
Jesu Cristo.  Si Cristo lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan. 
 
Ngayon ang kapangyarihan ng kasalanan ay nakita sa buhay ni David.  Ang kasalanan ni David kay 
Batseba ay kumontrol sa kanya kung kaya’t isinantabi niya lahat ng iba pang interes at mga 
pagsasaalang-alang, lahat ng interes ng kanyang pamilya at lahat ng pagsasaalang-alang ng bansang 
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kanyang pinaghaharian.  Pagnanasa, nang makita niya si Batseba, ang kasalanan na mahigpit na 
humawak sa kanya.  Sa kapinsalaan ng lahat, susundin niya ang sarili niyang paraan sa kasalanan.  
At tila baga lahat ng kadakilaan ng biyaya ng Dios ay bumagsak sa kanya.   Ang pagnanasa ay tila 
gumawa ng ibang tao mula sa kanya. 
 
Tinutukoy ko ang katotohanang, upang maging asawa niya si Batseba, nakita ni David na kailangan 
niyang patayin ang asawa nitong si Urias.  At nag-utos siya na gawin iyan, sa mismong kamay ni 
Urias.  Si Urias ay isa sa mga lubos na karapat-dapat na sundalo ni David.  Sa mismong kamay niya 
nagpadala si David ng sulat kay Joab na kanyang heneral na ilagay si Urias sa unahan ng labanan 
upang si Urias ay mapatay.  Ginawa ni Joab ang hiniling ni David at nagpadala ng balita ukol sa 
labanan.  Naging masama ang labanan laban sa mga lalaki ng Israel.  Ipinakita ni Joab, nang 
nagpadala siya ng sulat, na hindi lamang siya isang mabuting heneral, kundi may alam siya tungkol 
kapangyarihan ng kasalanan.  Nagpadala siya ng ulat kay David tungkol sa labanan.  Sa ulat na iyon 
ay sinabi niya, “Ang mga bagay-bagay ay hindi naging mabuti.”  May pagkakamaling nagawa.  
Inilagay niya ang mga tauhan sa ilalim ng pader kung saan sila ay lantad.  Alam niya na si David, 
bilang mandirigma, ay mayayamot.  “Bakit mo inilagay ang mga tauhan na napakalapit sa pader, 
Joab?  Dapat alam mo ‘yan.”  Pagkatapos si Joab, sa pagtatapos ng kanyang sulat, ay nagkabit ng mga 
salitang ito:  “Ang iyong lingkod na si Urias na Heteo ay napatay rin.”  Alam ni Joab na sa ilalim ng 
mahigpit na kapit ng kanyang kasalanan lahat ng iba pang bagay sa mga buhay ng kanyang mga 
tauhan na nasayang ay hindi na magiging mahalaga kay David.  Isang bagay lamang ang gusto ni 
David:  ang asawa ni Urias.  Wala siyang pakialam sa halaga.  Isipin mo iyan! Mga tauhang namatay 
dahil nais ni David ang sarili niyang pagnanasa. 
  
Isipin mo iyan kung ikaw ay nasa ilalim ng mahigpit na kapit ng matinding galit at init ng ulo at 
katabi mo ang iyong sarili.  May tinig sa loob mo na nagbababala.  Ngunit halos hindi mahalaga ang 
tinig na iyan.  Ang matinding galit at sakit ang may kontrol.  At pagkatapos ay sinasabi natin ang 
mga bagay na pagsisisihan natin pagkatapos.  Sumasabog tayo, anuman ang sakit at masasamang 
bunga.  Ang paninibugho, inggit, at kasamaan ay gumagawang lahat sa parehong paraan.  Tinutupok 
tayo nito.  Ang isang taong naninibugho ay hindi makapag-iisip ng anuman maliban sa kanyang 
kinaiingitan.  Ang katotohanang binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng kailangan natin, na nilikha 
Niya tayo, na iniligtas Niya tayo – wala na sa mga iyan ang mahalaga.  Gusto ko kung ano ang 
mayroon ang taong iyan.  Gusto kong magmukhang katulad niya.  Gusto ko ng mga kaibigan niya.  
Ang pagnanais na maghiganti ay ganoon din.  Handang ipakipagsapalaran ng mga lalaki at mga 
babae ang lahat para sa kanilang pagnanasa.  Para sa inumin, ikokompromiso ng isang lalaki at 
mawawala ang kanyang asawa at mga anak.  Para sa pagsusugal, itataya ng isang tao ang lahat ng 
mayroon siya sa pakikipagsapalaran.  Ano ito?  Ito ay kasalanan.  Ang kasalanan ay kumokontrol.  
Kapag ikinompromiso mo ang iyong pananampalataya at lumakad ka sa daan ng kasalanan, at 
pagkatapos ay sasabihin mo, “Ah, pero kaya kong tumigil, ako’y may kontrol,” sinasabi ng Biblia na 
ikaw at ako, nang sandaling iyon, ay mga hangal.  Pinapalis ng kasalanan ang lahat.  Ito ay 
kumokontrol. 
 
Kay David hindi lamang siya kinontrol nito kundi nilumpo nito ang kanyang pagpapasya.  Hindi mo 
ba naiisip na si David, nang makapagmuni-muni, ay nalaman kung saan ito patungo?  Sa munting 
pagmumuni-muni nakikita niya na ipinagmamagaling niya ang kautusan ng Dios na ikapitong utos, 
“Huwag kang mangangalunya,” at ang kautusan ng Dios na ikaanim na utos, “Huwag kang papatay.”  
Akala mo ba ay hindi alam ni David na mali ang ginagawa niya?  Tiyak na ipinakita niya na alam 
niya iyan nang pinuntahan siya ng propetang si Natan upang usigin siya sa kanyang kasalanan.  
Siguro ay maaalala mo na sinabi sa kanya ni Natan ang talinghaga tungkol sa tupa ng isang taong 
mahirap at ng mayamang lalaki na kumuha sa tupa ng taong mahirap at pinatay ito para sa kanyang 
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mga panauhin.  Tumugon si David na galit na galit laban sa gawang iyon.  Tunay na alam niya ang 
tama sa mali.  Subalit, kita mo, hindi ito makita ni David sa kanyang sarili. 
 
Si David ang isa sa pinakamatalinong lalaki sa Lumang Tipan.  Gayunman siya ay nagkasala ng 
kasalanang kahit ang batang paslit ay kayang sabihin sa kanya na ito’y mali, kahiya-hiyang mali.  
Ang kumuha ng asawa ng ibang lalaki, at patayin ang lalaking iyon?  Ah, oo.  Alam natin.  Ngunit 
maaari nating ituon ang ating puso sa isang bagay. Maitutuon natin ang ating puso sa iba maliban sa 
Dios.  At, naku, napakadunong natin sa pagpilipit at pagliligaw ng nalalaman nating katotohanan.  
Kaya nga kapag dinala tayo ng Dios sa tunay na pagsisisi alam nating wala tayong maidadahilan sa 
ating kasalanan.  Ang mga kasalanan natin ay mahirap ipagtanggol.  Sa mga pananalita ng 
Kasulatan, inuusig natin ang ating sarili.  Wala tayong anumang masasabi.  At kung magdadahilan 
pa rin tayo para sa ating mga sarili at sa ating kasalanan, kung gayon ay nasa ilalim tayo ng 
panlilinlang ng kasalanan.  Ang kasalanan ay malakas na kapangyarihan.  Ang kasalanan ni David ay 
lubos na mahirap ipagtanggol.  Ito ay nararapat sa kaparusahan. 
 
Ngayon napakahalaga na ang katotohanang iyan ay mailabas sa isang napakalinaw na paraan sa iyo 
at sa akin.  Iyan ang halaga ng nabasa natin sa Kasulatan.  Sa II Samuel 12:1-7, si Natan, kagaya ng 
sinabi ko, ay inilabas ang talinghagang ito upang ipaliwanag kay David kung ano ang kanyang 
ginawa.  Ngunit ang talinghagang iyon, at ang tugon ni David sa talinghaga, ay may pinatunayang 
punto.  Ang punto ay ito:  Ayon sa mismong pagpapasya ni David, siya ay ganap na hindi 
mapapatawad.  Wala siyang pangtanggol sa kanyang ginawa.  Bawat pakiusap at dahilan na maaari 
niyang ialok ay inalis.  At ipinapakita sa atin ng Kasulatan na ang kaalaman na ipinagkaloob sa atin 
bilang anak ng Dios ay palaging upang usigin ang ating sarili, upang ipakita sa atin na ang ating 
kasalanan ay mahirap ipagtanggol sa harap ng Dios.  Iyan ang gawa ng biyaya ng Dios – upang 
dalhin muna tayo sa puntong iyon – sabi nga, upang kunin ang lupa mula sa ating mga paa at upang 
itigil ang pangangatwiran at pagtatanggol sa ating makasalanang mga gawa.  Inusig ni David ang 
kanyang sarili. 
 
Gaya ng sinabi ko, naghatid ng talinghaga si Natan kay David upang ipakita sa kanya ang kanyang 
ginawa.  Sabi niya, May dalawang lalaki sa isang lunsod, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap.  
Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan; ngunit ang mahirap ay walang 
anumang bagay liban sa isang munting babaing kordero na kanyang binili. Kanyang inalagaan ito at 
lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang sariling pagkain at 
umiinom sa kanyang sariling inuman, at humihiga sa kanyang kandungan, at sa kanya'y parang 
isang anak na babae.  Noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman. Ayaw niyang kumuha 
mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa manlalakbay na dumating 
sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang kordero ng taong mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa 
kanya.   
 
Nang marinig ito ni David habang siya ay nakaupo sa trono ng paghatol bilang hari ng Dios sa harap 
ng mga tao, ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki.  Sabi niya, “Habang buhay ang 
Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay.”  Wala siyang awa.  Sinuri at 
pinag-aralan ni David ang ugat ng kasalanan – pagkamakasarili, pagwawalang-halaga sa damdamin 
ng iba, lubos na namumuhay para sa sarili.   
 
Doon na itinuro ni Natan na propeta ang kanyang daliri kay David at sinabi, “Ikaw ang lalaking iyon.  
Iyon ang ginawa mo, haring David.” 
 
Kita mo, nang si David, una sa lahat ay hindi nakatingin sa kanyang sarili, ay narinig sa katunayan 
ang kanyang ginawa, nagbigay siya ng hatol na wala ni katiting na pag-aatubili.  Inaalis ang kanyang 
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sarili sa kasalanan, tumitingin ng walang pinapanigan, nakikita niya kung gaano kasama ang ginawa 
at nararapat itong parusahan.  Walang batayan upang ito ay ipagtanggol.  Ito ay ganap na karumal-
dumal.  Ang mayamang lalaki na kumuha ng kordero ng taong  mahirap – paano siya pawawalang-
sala?  Walang maidadahilan diyan! 
 
Subalit gayunman, nakita mo, ipinagkaloob ng biyaya ng Dios na makita ni David ang kanyang sarili, 
ang sarili niyang kasalanan.  Sa gayon ay hindi na sasabihin ni David ukol kay Batseba, “Alam mo, 
iyon ay nakatakda.  Kailangan lang nating maging magkasama.  Alam mo, hindi ko maitatanggi sa 
aking sarili.  At alam mo na sa isang labanan kukunin nito ang isang tao gaya rin naman ng iba.”  
Lahat ng mga kahindik-hindik na mga salitang iyon at kaisipan ay inalis mula kay David at tumayo 
siyang hubad sa harap ng Dios sa kanyang kasalanan. 
 
Nalantad ang kasalanan – nangyari na ba iyan sa iyo?  Kita mo, iyan ang buong layunin ng 
kapangyarihan ng Salita ng Dios na tumagos at maglantad ng iyong kasalanan.  Saang iglesia ka 
dumadalo?  Ang pangangaral ba ng iglesia ay naglalantad sa iyong kasalanan?  Ipinapakita ba nito 
kung sino ka, at ang tanging lugar ng iyong kanlungan, sa biyaya ng Dios, ay ang krus ni Jesu Cristo?  
Ang panangaral ba ng Salita ng Dios na iyong naririnig sa inyong iglesia ay hindi nagpapadama sa 
iyo ng mabuti tungkol sa iyong sarili, kundi ipinapakita sa iyo kung ano ka sa iyong sarili at 
itinuturo ka sa tanging daan ng pagtakas, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo?  Ang layunin ng 
Salita ng Dios ay iyan mismo.  Ito ay ang gawa ng habag ng Dios na tumagos sa matigas mong puso, 
upang ikaw ay patayin, at alisin mula sa iyo ang pagpapawalang-sala mo sa iyong sarili.  
 
Kita mo, tayo ay hindi mga hukom na walang pinapanigan sa sarili nating puso at mga gawa.  Hindi 
tayo mabubuting hukom ng ating mga sarili.  Kailangan natin ang Salita ng Dios.  Palagi tayong nasa 
kalagayang nangangailangan ng pagtatanggol.  Palagi nating kukulayan ang ating mga gawa 
hangga’t maaari sa pinakamabuting paraan.  Maari tayong maging lubhang matalino sa 
pagpapaliwanag kung bakit ginagawa natin ang ginagawa natin.  Nais nating hikayatin ang ating 
sarili, lokohin ang ating sarili sa pag-iisip na ang lahat ay maayos.  Ang ibang tao, sa kabila ng lahat, 
ay mas malala kaysa sa akin.  Talaga, walang problema sa akin! 
 
Ito ay pagmamataas.  Ang bawat isa sa atin, nahulog kay Adan, ay itinataas ang kanyang sarili at 
hindi titingin sa kanyang sarili sa liwanag ng Salita ng Dios.  Ang biyaya ng Dios ang naglalantad ng 
kasalanan at nagpapakita sa atin na tayo ay mahirap ipagtanggol.  Kailangan ng tamang lupa sa 
ilalim ng ating mga paa.   
 
Ang biyayang iyan ay mas lumalayo pa, inaalis ang ating mga pangangatwiran at inilalantad tayo.  
Subalit ang biyayang iyan ay dapat ipagkaloob sa atin na makita ang ating kasalanan sa liwanag ng 
Dios.  Iyan ang kapahayagan ni David:  “Ako’y nagkasala laban sa Panginoon.”  Ngayon si David ay 
tiyak na nagkasala din sa harap ng iba.  Nagkasala siya sa buong bansang Israel.  Siya ang hari, kung 
tutuusin.  Nagkasala siya sa harap ng mga bansa sa sanlibutan.  Ang mga hari ng mga bansa nang 
panahong iyon, gaya rin ngayon, ay tumitingin sa isa’t isa.  At, naku, gaano kagusto ng masasamang 
hari na marinig ang tungkol sa isang ito, tungkol sa ginawa ng hari ng Israel.  Ang Israel, na 
sumasamba kay Jehovah bilang tanging Dios – tingnan mo kung ano ang ginawa ng kanilang hari! 
Gumagawa rin siya katulad natin.  Hindi siya naiiba sa atin.  Ah, ang pang-uuyam na hatid sa 
pangalan ng Dios.   
 
Lahat ng mga ito ay mabigat din kay David, nang siya ay dalhin ng Dios sa pagsisisi.  Gayunman, ang 
batayan ng kanyang kalungkutan ay walang-alinlangang patungo sa Dios.  “Ako’y nagkasala laban sa 
Dios – sa liwanag ng lahat ng Kanyang biyaya, at habag sa akin.  Ako’y nagkasala laban sa Iyo.  Sa Iyo 
lamang ako nagkasala,” sabi niya sa Awit 51. 
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Ngunit hindi iyan ang katapusan nito.  Ah, nariyan ang maluwalhating biyaya ng Dios. 
 
Sapagkat ang tugon ng Dios ay dumating sa kanya, “Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan; 
hindi ka mamamatay.  Inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan.”  O, kahanga-hangang mga salita, 
mga salitang nangangahulugan na ang Dios, sa pamamagitan ni Cristo, ay binura ang ating 
kasalanan mula sa Kanyang aklat, hindi lamang ito itinabi para maari pang balikang muli sa 
hinaharap.  Ang salitang “inalis, pinatawad” ay nangangahulugang “ipinadala” – ipinadala sa walang 
hanggang kapatawaran, ipinadala sa daang ito, na inilagay sila sa katunayan ng Dios sa sarili Niyang 
Anak sa krus.  Ibinuhos Niya ang poot at ang kahatulan na nararapat sa ating mga kasalanan upang 
ang mga kasalanang iyon ay alisin sa ganitong katuturan:  sila ay pinatawad, sila ay binayaran sa 
dugo ni Jesu Cristo.  Iyan ang ebanghelyo, II Corinto 5:21, “Para sa ating kapakanan, ginawa niyang 
may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng 
Dios.”  O, maluwalhating ebanghelyo:  si Jesus na taga-Nazaret, Anak ng Dios, ay pumarito, sa biyaya 
ng Dios, upang kunin ang kalagayan ng lahat ng mga hinirang ng Ama at upang ihandog ang 
Kanyang sarili sa krus para sa kanilang mga kasalanan, upang alisin ang sala at ang parusa at sa 
gayon ay buksan ang pintuan ng langit sa kanila.  Siya ay nagdusa.  Tiniis Niya ang malupit na 
kamatayan sa krus, dala-dala ang buong kahatulan ng Dios laban sa atin.  Sa Kanya ay ipinatawad ng 
Dios ang mga kasalanan ng Kanyang bayan.  Lahat ng ating mga kasalanan – yaong mga lubos na 
hindi mapapatawad, hindi maipagtatanggol, masasamang kasalanan.  Binayaran Niya ang halaga.   
 
At nagkaloob Siya ng biyaya, ang biyaya ng Banal na Espiritu, upang makita at magsisi sa ating mga 
kasalanan at lumapit sa Dios, ngayon na may bagong puso, hindi puso na may pagnanasa kundi 
puso na maalab at nagnanasang maging masunurin sa Kanya. 
 
Si David ay dinala sa pagsisisi.  Ang buhay na ipinagkaloob ng Dios sa kanya ay iningatan at dinala 
sa pagsisisi. 
 
Pinasalamatan mo na ba ang Dios dito?  Alam mo ba ang ebanghelyo ng biyaya ng kapatawaran ng 
Dios?  Alam mo ba ang ginawa ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo?  Nagpapakita ka ba ng 
pasasalamat?  Pinasasalamatan mo ba Siya? 
 
Kung gayon, dapat mong maunawaan na ang biyaya ng Dios ay may layuning gawin kang hungkag, 
upang ilantad ang iyong kasalanan, subalit hindi ka iiwan na walang pag-asa, hindi ka iiwan na ikaw 
lamang sa iyong sarili, kundi punuin ka ng Kanyang biyaya. 
 
Hindi, hindi natin gustong makipagtalo tungkol sa doktrina ng biyaya ng Dios.  Ang kaligtasan ay sa 
biyaya lamang lahat.  Walang kagalingan ng tao dito.  Ang kaligtasan ay hindi dahil sa anumang 
kapangyarihan ng tao.  Ayaw nating makipagtalo tungkol diyan kung nalalaman natin ang 
kapangyarihan ng kasalanan.  Sa liwanag ng kapangyarihan ng kasalanan na nakikita natin sa ating 
mga sarili, o, gaano kaganda ang biyaya.  Si Cristo, at Siya na napako sa krus, upang ngayon ang 
kasalanan ay hindi isang di-madadaig na kapangyarihan, kundi ang biyaya ng Dios ang malakas, di-
matatanggihang katotohanan sa ating buhay. 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang salitang ito sa ating mga puso. 
 
 
Ama, salamat po sa Iyong banal na Salita.  Dalhin mo ito sa aming mga puso na may kapangyarihan 
at katiyakan.  Amen. 

 


