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AWIT 32:5 
"KAGINHAWAHAN SA KABIGATAN NG KASALANAN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Pakibasa pong mabuti ang Salita ng Dios sa Awit 32. 
 
Sa araw na ito ay magsasalita ako sa inyo tungkol sa katotohanan ng, “Ginhawa sa 
Kabigatan ng Kasalanan.” 
 
Kung magsasagawa ng halalan sa oras na ito sa gitna ninyo na nakikinig sa programa, 
mahahayag sa halalang iyon na mayroong napakaraming kabigatan na ipinagkaloob sa inyo 
ng Panginoon, karamihan sa kanila ay wala kang kapangyarihan upang alisin.  Bilang mga 
anak ng Dios, mayroon tayong magkakaibang kabigatan, marahil ay higit sa isa, maraming 
kabigatan na ibinigay sa atin ng Dios upang pasanin, na maaari natin at dapat nating gawin 
gaya ng inuutos Niya sa Awit 55:22:  “Iatang mo ang iyong pasan sa PANGINOON, at 
kanyang aalalayan ka; hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid.”  
Gayunman, sa karamihan ng mga pasaning ito, hindi sila maaalis ngayon din.  Sila ay 
kalooban ng Dios sa atin. 
 
Marahil ang pasanin mo ngayon ay ang kabigatan ng sumasamang kalusugan at di 
gumagaling na  karamdaman, ang mga kapinsalaan ng katandaan, diabetes, matitindi’t 
paulit-ulit na sakit ng ulo.  Marahil ang pasanin mo ngayon ay ang kabiguan na iyong 
nararanasan sa iyong trabaho habang ninanais mong paglingkuran ang Dios sa itinalagang 
pagkatawag sa iyo.  Para sa iba maaaring ito’y ang kabigatan ng buhay na nag-iisa.  
Nalalaman mo na nilikha ka ng Dios upang may makasama sa buhay sa tali ng banal na pag-
aasawa.  Nanaisin mong malaman ang kagalakan ng pag-ibig na pang-mag-asawa, ng lubos 
na kabatiran sa pagkikipag-isang iyon, at ng pamilya.  Subalit hindi ito pinangyari ng Dios.  
Para sa iba marahil ito’y ang kabigatan ng kawalan ng anak.  Ninanais mong magkaroon ng 
mga anak, na magkaroon ng anak; subalit ang Panginoon ay hindi nagbukas ng daan.  
Maaaring ito’y kabigatan ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ang dahan-dahang 
kamatayan ng iyong asawa o ama.  Maaaring ito’y ang katigasan ng ulo ng isang anak na 
lalaki o babae.  Iyan ay isang napakalaki at nakadudurog na kapighatian ng isang magulang 
sa kanyang anak na tanging magulang lamang ang maaaring makaalam.  Maaaring ito’y 
kabigatan ng may-pagitang pag-aasawa.  Hindi kayo magkasundo, lumalala ang mga bagay-
bagay.  Maaaring ito’y kabigatan ng pangkaisipang pamimighati.  At maaari pa tayong 
magpatuloy nang magpatuloy. 
 
Bilang bayan ng Dios, marami tayong pinapasan na kabigatan.  Mayroon ka at mayroon din 
ako.  At sa karamihan ng mga kabigatang ito wala tayong lakas upang alisin sila.  Marami sa 
kanila ay kalooban ng Dios para sa ating ngayon mismo.   
 
Ngunit marahil may isa pang kabigatan na iyong pinapasan.  Ito’y ang uri ng kabigatan na 
hindi na kailangan pang pasanin ng sinumang anak ng Dios.  Sa isang banda maaari natin 
itong tawagin bilang kabigatan ng lahat ng mga kabigatan, ang isang pinakatunay na 
kabigatan.  Kung ito’y aalisin, lahat ng mga kabigatang pinag-usapan natin ay magiging 
magaan.  Gayunman, wala kang dahilan, anak ng Dios, upang pasanin pa ang kabigatang ito.  
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May lugar kung saan ay maaari mong iwan ito at hindi na pasanin.  Ito’y ang kabigatan ng 
ating kasalanan, ang kabigatan ng di-napatawad at di-naipahayag na kasalanan, ang bigat 
sa iyong kaluluwa at kamalayan tungkol sa matinding paghihirap ng iyong kasalanan. 
 
Iyan ang kabigatang sinasabi ni David sa Awit 32, ang kabigatang nagdala sa kanya sa 
gayong kalagayan na bumagabag sa buo niyang kaluluwa, kung kaya’t may daing at 
paghihimutok sa kanyang puso.  Nadama niya ang kamay ng Dios sa kanya araw at gabi.  Si 
David ay tumatangis at umiiyak hanggang sa puntong maubusan na siya ng luha.  Pasan-
pasan niya ang di-matagalang kabigatan sa kamalayan ng isang anak ng Dios – ang 
kabigatan ng kasalanan, ng kasalanang pakiramdam niya’y hindi napatawad, ng kasalanang 
hindi niya naipahayag. 
 
Ang tawag ng Dios ngayon, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa inyo, na Kanyang mga anak, 
ay ito:  Tratuhin mo ang kabigatang iyon.  At tratuhin mo ito sa pinakawastong lugar na 
maaaring maisip – sa pamamagitan ng Salita ng Dios at sa krus ni Cristo.  At iwan mo ang 
kabigatang iyon doon.  Habang nakaupo ka ngayon sa harap ng Salita ng Dios, at habang 
naririnig mo ang Salitang sinasabi sa iyo tungkol sa sakripisyo ni Jesu Cristo para sa lahat 
ng mga kasalanan ng mga anak ng Dios, tungkol sa dugo ng Panginoon na nabuhos upang 
linisin tayo sa lahat ng ating kalikuan, ikaw ay tinatawag mismo ng Guro hindi upang 
pasanin ang kabigatan ng di-napatawad at di-ipinahayag na kasalanan. 
 
Bakit?  Bilang mga anak ng Dios, bakit hindi natin dapat pasanin ang kabigatan ng di-
napatawad na kasalanan sa ating mga puso? 
 
Una sa lahat, dahil sinabi sa atin ng Dios sa Kanyang Salita na gumawa Siya ng ganap na 
kabayaran at buong probisyon na lubos na sapat para sa lahat ng ating mga kasalanan.  
Mababasa natin sa I Juan 1:7, “Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na 
nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang Anak ang 
lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan.”  Literal na mababasa ang Salitang iyon na:  “Ang 
dugo ni Jesu Cristo ay nagpapatuloy sa paglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan.”  Sinasabi sa 
atin ng Biblia na ang pansakripisyo, tumutubos na dugo ni Jesu Cristo, ang dugong ibinuhos 
Niya sa krus para sa mga anak ng Dios, ang dugong iyon at ang halaga nito ay hindi 
nababawasan.  Kundi patuloy itong naglilinis sa atin mula sa lahat ng ating mga kasalanan – 
mga kasalanang nagagawa natin sa ating pag-iisip, mga kasalanang kusa nating nagagawa 
sa ating pananalita, mga kasalanang nag-uugat sa ating puso, mga kasalanan ng kamay at 
mga kasalanan ng isip, mga kasalanan ng pagkaligta (pagkabigong gawin ang nararapat 
gawin) at pagsasagawa (paggawa ng hindi nararapat gawin).  Walang kasalanan, sabi ng 
Dios, sa anumang katergorya, na hindi sasapat at magiging buong kayabayaran ang dugo ng 
Kanyang Anak upang linisin tayo at makamit ang ating kapatawaran. 
 
Sa mga susunod na talata ng sulat, sa I Juan 2:1, 2, mababasa natin, “Mga munti kong anak, 
ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo, upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung 
ang sinuman ay magkasala, tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo na 
siyang matuwid.  Siya ang kabayaran (iyan ay, ang pantakip) para sa ating mga kasalanan.” 
Kung ang sinuman ay magkasala – walang kwalipikasyon – mga kasalanan ng isip, puso, 
katawan; mga kasalanan ng paghahangad o pagnanasa; kung sinuman sa mga anak ng Dios 



3 
 

ay magkasala, mayroon tayong tagapagtanggol, si Jesu Cristo, na ipinapakita sa harap ng 
Ama ang lahat ng kahalagahan ng Kanyang sakripisyo sa krus – ang sakripisyo na nag-alis 
magpakailanman sa poot ng Dios na nararapat sa bawat isa sa mga kasalanan natin, mga 
kasalanang nagagawa natin sa ating pag-iisip, pagnanasa, paghahangad.  Kasalanang 
nakikita lamang ng mata ng Dios, o kasalanang parang billboard na nakikita ng lahat ng 
nasa paligid mo – Siya ang kabayaran, Siya ang pantakip sa lahat ng ating kasalanan.  
Pinasan Niya ito sa Kanyang krus.  Sinabi Niya, “Natupad na.”  Ang kabayaran, anak ng Dios, 
para sa iyong kasalanan kay Cristo ay ginawa upang masabi sa atin ng Kasulatan sa Hebreo 
9:12, “At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa 
pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa 
Dakong Banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan.”  At ang aklat ng Hebreo 
ay patuloy na nagsasabi sa atin, Hebreo 10:12, “Ngunit nang makapaghandog si Cristo ng 
isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan 
ng Dios.” 
 
Anak ng Dios, nadarama mo ba sa iyong budhi ang bigat ng kasalanang di-napatawad?  
Naghahanap ka ba ng ginhawa sa iyong sarili?  Tumingin sa buong kabayaran ni Cristo.  
Huwag mong pasanin ang kabigatang iyan, sa liwanag ng Salita ng Dios na nagsasabing ang 
dugo ni Jesu Cristo ang naglinis sa atin mula sa lahat nating kasalanan. 
 
May isa pang dahilan kung bakit mayroon tayong kaginhawahan mula sa kabigatan ng 
kasalanan.  Hindi lamang gumawa ng kabayaran ang Dios, kundi ang pangako ng Dios na 
gamitin ang mga kahalagahan ni Cristo sa atin ay tiyak din.  Ang dugo ni Jesu Cristo, na 
Kanyang Anak, ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan.  Maaari tayong 
mangatwiran mula sa talatang iyan ng Kasulatan sa ganitong paraan.  Maaari nating 
sabihin, “Ang problema ko ay hindi sa hindi ako naniniwala na ang sakripisyo ni Cristo ay 
naglinis sa lahat ng kasalanan ng bayan ng Dios.  Pero paano naman ang aking kasalanan.  
At paano naman ang kasalanang nagagawa ko maya’t-maya at maraming beses akong 
lumalapit sa Kanya para mapatawad?  Maaari bang magkaroon ng kapatawaran para sa 
akin?  May pangako ba ang Dios na may kinalaman hindi sa kasalanang pangkalahatan, 
hindi lamang pangako ng Dios na may kinalaman pangkalahatan sa bayan ng Dios, kundi 
para sa mga kasalanan ko?”  Ang sagot ay:  “Kung gaano katiyak ang Salita ng Dios, na 
ibinigay Niya si Cristo bilang buong kabayaran sa mga kasalanan ng mga anak ng Dios, 
gayundin katiyak ang pangako ng Dios sa bawat isa sa Kanyang mga anak, sa iyo din, na 
mayroong kapatawaran sa iyong kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo.” 
 
Ngayon maaari nating damihan ang mga teksto sa pagkakataong ito.  Hayaan ninyong ipasa 
ko kayo sa Awit 130:3, 4 kung saan sinasabi ng mang-aawit, “Kung ikaw, PANGINOON, ay 
magtatala ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal?”  Iyan ay, naglalahad 
siya ng katanungan.  At ang sagot ay malinaw:  Kung pipiliin ng Dios na itala ang aking mga 
kasalanan na may hangaring tawagin tayo upang magsulit, at walang ginawang kabayaran 
sa krus ng Kalbaryo, sino ang makakatagal?  Ang sagot ay:  Walang sinuman.  Nalalaman ng 
Dios ang pinakamalalim na lihim ng ating mga puso, nakikita Niya ang mga unang pag-igkas 
at mga pagnanasa ng galit na sumasabog sa iyong puso kapag walang nakakakita nito sa 
ating mukha; nakikita ng Dios ang paninibugho na nakasulat sa buo mong puso kapag 
tumitingin ka sa isang babaeng iyon; nakikita ng Dios ang pita sa iyong puso na hindi 
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nakikita ng iba, o ang pagkainggit.  Nakikita ng Dios lahat ng mga ito sa pamamagitan ng 
mata ng Kanyang walang hanggang karunungan.  Mababasa natin sa aklat ng Mga 
Kawikaan:  “Ang mga mata ng PANGINOON ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay 
nagmamasid.”  Nakikita Niya ang pagmamataas sa iyong puso.  Nakikita Niya ang unang 
bugso ng pita.  Nakikita Niya ang lahat ng paglabag sa Kanyang banal na kautusan.  Ngayon, 
kung itatala Niya ang ating mga kasalanan, sino ang makakatagal?  At ang sagot ay 
malinaw:  walang sinuman.  I Juan 1:8, “Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, 
dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.”  Ngunit balikan natin 
ang Awit 130:4, mababasa natin, “Ngunit sa iyo'y may kapatawaran, upang ikaw ay 
katakutan.”  Sa Iyo’y may kapatawaran! Ang pangako ng Dios ay tiyak.  Sa harap ng Dios, 
kung dadalhin Niya tayo sa kahatulan, ipapahamak tayo ng sarili nating bibig.  Ngunit 
sinasabi ng Dios, May kapatawaran.  Iyan ay personal.  Sabi ni David sa Awit 32:  “Iyong 
ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan, iyan ay, ang mantsa, ang dungis ng aking 
kasalanan, ang dungis ng aking kasalanan sa tela ng aking kaluluwa at puso.  Hinugasan ng 
dugo ni Cristo ang aking kasalanan.  Inabot ako ng banal na biyaya at inalis sa aking 
kaluluwa ang malalim na mantsa ng aking kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesu 
Cristo.” 
 
Anak ng Dios, hindi mo na kailangang pasanin pa ang kabigatan ng iyong kasalanan.  Ang 
kabayaran kay Jesu Cristo ay buo at sapat.  Ang pangako ng Dios ay tiyak. 
 
Ngunit, marahil, itatanong pa rin natin, “Paano ko matatanggap ang karanasan ng 
pagpapalang ito sa aking kaluluwa?  Kailangan ko ito.”  Sasabihin mo, “Naiintindihan kong 
hindi ka nagsasalita tungkol sa mga teoryang pang-relihiyon lamang o mga akala.  Kundi 
sinasabi mo ang tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buo kong buhay:  ang katiyakan ng 
kapatawan sa aking kasalanan, kaginhawahan sa kamalayan ng aking kasalanan.  Alam ko 
ang aking kasalanan,” sabi mo, “at kailangan kong malaman na ang kabigatan ay naalis na 
sa akin.  Hindi ko kayang pasanin ang kabigatang iyon.  Paano ko malalaman, paano ko 
mararanasan sa Dios ang pagpapalang ito?” 
 
Ang sagot ng Salita ng Dios ay ipinagkakaloob ng Dios na maranasan ang pagpapalang ito sa 
biyaya ng pagpapahayag at pagsisisi.  Hindi ipinagkakaloob ng Dios ang katiyakan ng 
kaginhawahan sa kabigatan ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong mga gawa.  Hindi 
sa pamamagitan ng anumang gawa na nagawa mo, hindi sa pamamagitan ng isang bagay na 
magagawa mo o nagawa mo.  Hindi sa pagsisikap mong dagdagan ang katangian ni Cristo.  
Gugustuhin natin iyan kung ganyan ang kalagayan.  Ay, oo, gugustuhin natin! 
Magugustuhan natin kung may butas dito na mangangailangan ng ating tulong.  Sa gayon ay 
maituturo natin ang isang bagay na ginawa natin o sinabi, “Ngayon alam kong pinatawad 
ako dahil may maituturo akong ginawa ko.”  Hindi!  Hindi, sabi ng Dios.  Hindi kailanman 
ibinibigay ng Dios ang karanasang guminhawa mula sa kabigatan ng kasalanan sa 
pamamagitan ng anumang gawa, pisikal o espiritual, na ating ginawa. 
 
Paano ipinagkakaloob ng Dios ang karanasan ng kapatawaran?  Sa daan ng Kanyang biyaya, 
gumagawa sa atin ng pananampalataya.  Sa daan ng Kanyang biyaya, gumagawa sa atin ng 
kapahayagan ng ating kasalanan.  I Juan 1:9, “Kung ipinahahayag natin ang ating mga 
kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y 
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lilinisin sa lahat ng kalikuan.”  Ang salitang “ipinahahayag” doon ay nangangahulugang 
tumatayo kang kasama ng Dios at sinasabi mo ang parehong bagay.  Sinasabi mo ang 
tungkol sa iyong kasalanan mismong kung ano ang sinasabi ng Dios tungkol dito.  Pareho 
kayo ng sinasabi ng Dios.  Tinatawag mo ang kasalanan kung paanong tinatawag ito ng 
Dios.  Iyan ang kahulugan ng pagpapahayag.  Ang ipahayag ang iyong kasalanan, ay hindi 
lamang lumalapit ka na may pangkalahatang pag-amin na nagkamali ka, na hindi ka naging 
lahat ng nararapat bilang asawa, na hindi mo naabot ang lahat ng nais mong maabot sa 
iyong buhay.  Ang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi walang saysay, hindi maliwanag na 
pagkilala ng pagiging palpak.  Kundi ito’y kapahayagan ng iyong kasalanan:  na sadya mong 
hindi tinamaan ang tanda ng pagkatawag ng Dios at kautusan ng Dios. 
 
At handa kang pangalanan ang iyong mga kasalanan:  ang pagbangon ng inggit at 
paninibugho sa iyong puso laban sa kanya na gaya ng isang kutsilyo sa kanyang likuran; 
ang ugat ng kapaitan laban sa Dios nang hindi Niya ipinagkaloob sa iyo ang inaakala mong 
nais mo o inaakala mong kailangan mo, ang pag-iisip ng pagnanasa sa iyong puso; ang pag-
iisip sa iyong puso na ang Dios ay hindi patas sa paglalagay sa iyo sa lugar na kinalalagyan 
mo bilang biyuda, sa iyong pamilya, o sa iyong pag-aasawa, na nagkamali ang Dios doon, 
ang pagtatanong sa karapatan ng Dios na maging Dios sa iyo at ang itakda ang lahat ng 
iyong pakikipag-ugnayan sa buhay.  Sabihin mo ang kasalanang iyon ng kapaitan, ang 
kasalanan ng iyong puso, ang kasalanan ng paghihinanakit, ang kasalanan ng pagnanasa, 
ang kasalanan ng pagmamataas.  Sabihin mo sa Dios na wala sa mga ito ang binibigyang-
katwiran, na wala sa mga kilos mo o mga makasalanang pag-iisip ang maaaring 
maunawaan sa liwanag ng mga pangyayaring pinaglagyan sa iyo.  Na hindi ka masisisi sa 
pag-iisip ng gayon, at, na sa kabila ng lahat, mas malala pa ang ginawa ng iba kaysa sa iyo – 
alisin mo ang mga salitang iyan sa iyong puso.  Tawagin mo ang iyong ginawa at ang iyong 
inisip kung ano ito:  Kasalanan! 
 
Sa daan ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan, iyan ay, sa daan ng biyaya ng 
pagpapakumbaba, ang pag-amin na tayo’y wala at wala tayong magagawa at nagkasala 
laban sa Dios – sa ganyang paraan ipinagkakaloob ng Dios ang kaginhawahan sa kabigatan 
ng kasalanan.  Kawikaan 28:13, “Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi 
sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa.”  
Ipinagkakaloob ng Dios sa atin ang katiyakang ito sa paraan ng pagpapahayag ng ating 
kasalanan.  Kaya si David ay nagsasalita sa atin sa Awit 32 na sa mahabang panahon ay 
pinagtakpan niya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng katahimikan.  Sa Awit 32 
detalyado niyang sinasabi ang tungkol sa kasalanang ginawa niya nang ginawa niyang 
asawa si Batseba at pinatay ang asawa nito, si Urias.  Sinabi niya roon, “Nang hindi ko 
ipinahayag ang aking kasalanan, nanghina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking 
pagdaing sa buong araw.”  Sabi ni David, “Ang dapat mo lang gawin ay manahimik, huwag 
ipahayag ang iyong mga kasalanan, at hindi mo malalaman ang biyaya ng kapatawaran.”  Sa 
halip pasisimulan mong malaman, bilang anak ng Dios, ang dumaraming kabigatan ng 
banal na pagsaway, sapagkat ang Panginoon ay nakatitiyak na hindi tayo masusunod sa 
sarili natin bilang Kanyang mga anak.  Hindi Niya tayo hahayaan sa nais nating piliin sa 
kasalanan.  Pipiliin nating magkasala, pagtakpan ito, at masayang magpatuloy sa ating 
daan.  Subalit sinasabi ng Biblia, “Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang 
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minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak upang tayo'y makabahagi sa 
kanyang kabanalan.”  Basahin ang Hebreo 12. 
 
Alam natin sa Biblia na nagpatuloy si David sa pananahimik sa loob ng halos isang taon 
kaugnay sa kanyang pangangalunya at pagpatay.  Bumalik siya sa kanyang trono 
kinabukasan na tila baga tulad pa rin ng dati.  Sa buong panahon, ang Dios ay gumagawa sa 
kanyang budhi hanggang ang buong panloob na buhay ni David ay nilamon nito.  “Ang 
kamay ng Dios,” sabi niya, “ay mabigat sa akin.  Wala akong masumpungang kagalakan.  
Ang galak ng Panginoon ay nawala, may kahungkagan sa aking kaluluwa.”  Ang patotoo ng 
Dios na Siya ay Dios ay natakpan sa mga bansa.  Ang pandama sa presensya ng Dios at 
Espiritu ay lubusang nawala.  Ang mga resulta ng kanyang pananahimik at ng kanyang 
pagmamataas ay malaking trahedya. 
 
Ngunit pinakitunguhan ng Dios si David.  Mababasa mo iyan sa II Samuel 12.  Ipinadala ng 
Dios ang propetang si Natan na pumunta sa kanya na may talinghaga tungkol sa lalaking 
mayaman at lalaking mahirap.  Ang lalaking mahirap ay may isang tupa na kanyang alaga.  
Ang mayamang lalaki ay may isang buong kawan.  Ngunit kinuha ng mayamang lalaki ang 
tupa ng lalaking mahirap at kinatay ito upang ihanda sa kanyang mga panauhin.  At tumayo 
si David sa kanyang trono at sinabi kay Natan, “Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking 
iyon.”  At itinuro ni Natan ang kanyang daliri sa kanya at sinabi, “Ikaw ang lalaking iyon.  
Ginawa mo iyon.  Nagkasala ka, David.”  At gumawa ang Banal na Espiritu sa puso ni David 
kung kaya’t sinabi ni David, “Ako’y nagkasala laban sa Panginoon.”  At sinabi ni Natan kay 
David, “Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan.” 
 
Ah, kahanga-hangang ebanghelyo! Sa palagay mo iya’y mumurahin?  Sa palagay mo iya’y 
madali, mabilis?  Kung ganyan ang iniisip mo, hindi mo kailanman naranasan ang 
kapatawaran.  Hindi, nakita ngayon ni David ang kanyang kasalanan bilang kabigatan na 
hindi niya maaalis.  Nakita niya ang kanyang sarili kung ano siya:  labis na masama.  Hindi 
iyon pagkakamali ng ibang tao.  Iyo’y kanya.  Siya’y may sala sa harap ng Dios.  Ngunit sa 
daan ng pagpapahayag na iyon, at sa daan ng pananampalataya sa dugo ni Jesu Cristo, ang 
Dios ay nagkakaloob ng kapatawaran, kapatawaran na libre at walang hanggan, 
kapatawaran na di-nararapat, kapatawaran na bumabasag sa atin, na pumipilit ngayon sa 
atin upang mamuhay sa pagpapasalamat at sa pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang habag. 
 
Mga anak ng Dios, anumang kabigatan ang inyong pasan, sa pangalan ng Panginoong Jesu 
Cristo at sa dugong nabuhos sa Kalbaryo, huwag mong pasanin ang kabigatan ng 
ngumangatngat na budhi, ng di-napatawad at di-ipinahayag na kasalanan, ang kabigatan na 
puputol sa bukal ng pag-asa at kagalakan at pagpupuri.  Alam mo kung ano ang iyong 
kasalanan.  Hindi ko alam.  Alam ng Dios.  Ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Dios.  At, sa 
biyaya ng Dios, lumugar ka sa katayuan ni David.  Aminin mo ang iyong mga kasalanan, 
ipahayag mo sila, at pakinggan ang mga salita ni David, “Siya ay tapat at banal na 
magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.”  Kapag alam 
natin iyan, kapag may kaginhawahan tayo mula sa kabigatan ng ating kasalanan, kung 
gayon anumang kabigatan na tawagin ng Dios upang ating pasanin, anumang pagsubok at 
problema na ating haharapin, anumang kabigatan ang pinapasan natin ngayon, 
makakatagpo tayo ng pagpapala.  Matatagpuan natin ang mga salita ng Panginoon na totoo, 
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na ang Kanyang pamatok ay madaling dalhin at ang Kanyang pasan ay magaan.  Sapagkat 
makakasumpong tayo ng pagiging mapalad dito:  Mapalad siyang ang pagsuway ay 
pinatawad, ang kasamaan ay tinakpan.  Mapalad ang taong hindi ituturing ng Panginoon na 
nagkasala.  Kaginhawahan sa kabigatan ng kasalanan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, iluhod mo ang aming mga tuhod sa tunay na pagpapahayag at ipagkaloob sa aming 
mga kaluluwa ang kaginhawahan sa kabigatan ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ni 
Jesu Cristo, na nabubuhay at naghahari sa Iyong kanan.  Amen. 
 
 


