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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 32:5

"Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang sitas ng Salita ng Dios na pag-aaralan natin ngayon ay Awit 32:5:  “Kinilala ko ang aking kasalanan
sa iyo, at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan; aking sinabi, Ipahahayag ko ang aking paglabag sa
Panginoon; at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. (Selah)”  

Karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ito ay Awit na isinulat ni David matapos siyang patawarin
sa kasalanang nagawa nila ni Batseba.  Ang Awit na ito, samakatuwid, kasama ng Awit 51, ay nagbibigay
sa atin ng personal na sulyap sa puso ng makadios na lalaking ito.  Sinasabi niya ang ganap na kahirapan
na naranasan niya nang manahimik siya tungkol sa kanyang kasalanan at hindi ito ipinahayag sa Dios.
Mababasa natin sa mga talatang 3 at 4, “Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nanghina ang
aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw.  Sa araw at gabi ay mabigat sa akin
ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw.”

Kaugnay nito, inihayag din ni David kung gaano kabuti sa kanya na magpahayag, iyan ay, aminin ang
kanyang kasalanan sa Dios.  Inihayag niya ang pagiging mapalad na para sa anak ng Dios sa tuwing ang
kasalanan ay ipahahayag.  Mula sa ganitong pananaw, mabuting suriin ang partikular na awit na ito ni
David dito sa Awit 32.  Binigyan tayo ng malalim na pananaw sa kasalanang ito at kung ano ito.  Binigyan
din tayo ng pagkaunawa sa kapatawaran ng kasalanan na natanggap natin kay Cristo.  Dapat din nating
pansinin, na ang sitas na ito ay napaka personal.  Si David ay hindi nagsasalita tungkol sa pangkalahatang
kasalanan, kundi siya ay nagsasalita sa Awit na ito tungkol sa kanyang kasalanan.  Si David ay nagsasalita
sa unang katauhan na isahan:  “Kinilala ko ang aking kasalanan,” sabi niya.  “Aking sinabi, Ipahahayag
ko ang aking paglabag sa Panginoon,” at patuloy.  Kaya mayroon tayong personal na kapahayagan sa Awit
na ito.  Ang nagpapawasto nito ay sa pagbibigay-tuon sa nakita ni David bilang kasalanan, mapipilitan
tayong tumuon sa sarili nating mga kasalanan.  Inilalagay ng Biblia ang daliri nito sa personal na aspeto
ng ating mga buhay at inilalantad ang kasalanan kung ano ito.  

Ang magpahayag ng kasalanan ay nangangailangan sa iyo at sakin, una sa lahat, na kilalanin natin ang
ating kasalanan.  Iyan ang sinasabi ni David dito sa talatang 5.  Ang kilalanin ang ating mga kasalanan ay
nangangahulugang dapat natin silang akuin.  Alam natin na tayo ay mga makasalanan – hindi sa nakagawa
lamang tayo ng pagkakamali, kundi nagkasala tayo! 

At iyan, ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay.  Una, ipinapahiwatig nito na alam natin kung ano ang
kasalanan.  At pangalawa, ito ay nangangahulugan na dapat nating kilalanin kung ano ang kanya-kanya
nating mga kasalanan.  Ang mga ito ay kapwa kinakailangan kung ang wastong pagpapahayag ng
kasalanan ay gagawin.

May tatlong iba’t ibang katawagan sa talatang 5 ng Awit 32 na nagsasabi sa kanilang sarili kung ano ang
kasalanan.  Ito una sa lahat ay ang salitang “kasalanan” mismo, at pagkatapos din ang salitang “paglabag”
at “kasamaan.”  Ang tatlong ito ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan kung ano ang kasalanan.  
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Ang salitang “kasalanan” ay literal na nangangahulugang “hindi pagtama sa tanda.”  Nang ako ay nasa
dati kong kongregasyon, pinuntahan ko isang araw ang isang kaanib ng kongregasyon, at natagpuang
ginawa niya ang kanyang sarili na isang malaking inaasinta.  Nagsasanay siya para sa isang pamamana.
At nais niya akong tumira sa inaasinta.  Binanat ko ang pana, itinira, at hindi tinamaan ang inaasinta.
Sinubukan ko iyon ng ilang ulit, at kahit na tinamaan ko ang karton kung saan nakaguhit ang inaasinta,
hindi ko tinamaan ang inaasinta.  Ang kasalanan ay gaya niyan.  Kapag hindi natin tinamaan ang inaasinta,
nagkakasala tayo sa Dios.

Ang inaasinta, syempre, ay malaki.  At ito ay napakalinaw upang makita nating lahat.  Ito ang inaasintang
mga utos ng Dios.  Inilalagay ng Dios sa ating harapan ang Kanyang mga utos at inuutusan Niya tayong
iayon ang ating buhay sa kautusang iyon.  Dapat natin siyang mahalin at dapat nating mahalin ang ating
kapwa.  At sa tuwing magkakasala tayo, hindi natin tinatamaan ang kautusan ng Dios.  Ganap tayong
nabibigo na mahalin ang Dios at ang kapwa.  

Kaugnay nito, dapat nating kilalanin din na hindi natin palaging tinatamaan ang tanda ng mga utos ng
Dios.  Hindi lang paminsan-minsan, kundi hindi natin ito tinatamaan palagi.  Ibig sabihin nito na hindi
lamang tayo makasalanan, kundi, tunay, kapag tumingin tayo sa ating puso at kaluluwa, tayo ay mga
abang makasalanan.  Tiyak tayong hindi karapat-dapat na itaas ang ating ulo sa pagmamataas gaya ng
nararamdaman ng mga Fariseo na magagawa nila, at ipagmamayabang ang ating kakayahang tamaan ang
tanda ng mga utos ng Dios tuwina.  

May dagdag na sangkap sa larawang ito kapag isinaalang-alang natin ang ikalawang katawagan sa
kasalanan sa sitas na ito: paglabag.  Ngayon ang salitang ito ay naglalarawan ng isang humahakbang
palabas sa isang hangganan na inilagay sa palibot niya.  Ang isang magsasaka ay naglalagay ng
de-kuryenteng bakod sa paligid ng pastulan upang panatilihin sa loob ng pastulan ang kanyang mga baka,
upang hindi sila gumala sa labas nito.  Gayon din ang kasalanan.  Inilalagay ng Dios sa palibot natin ang
hanggangan ng Kanyang kautusan.  At inuutusan Niya tayo, “Huwag kayong lalabas sa hangganan ng
kautusang iyan.  Dito kayo dapat mamuhay:  sa loob ng hangganan ng Aking mga utos.”  Kapag tayo ay
nagkasala, sadya tayong lumalabas sa mga hangganang iyon at ginagawa ang nais natin kaysa sa inuutos
ng Dios na gawin natin.

Ang katawagang ito ay nagsasalita ng sinasadyang pagrerebelde laban sa kalooban ng Dios at mga
tuntunin.  At kung gagamitin natin ito sa inaasinta na hindi natin tinatamaan sa tuwing magkakasala tayo,
mayroong dagdag na sangkap:  kinukuha natin ang pana at sinasadya nating ituon palayo sa inaasinta
upang hindi natin ito tamaan.  Hindi natin ito gustong tamaan.  Sinasabi sa atin ng Dios na ituon ang buo
nating buhay upang tamaan mismo ang Kanyang kautusan, at sinasabi nating, “Hindi.”  Itinutuon natin
ang ating buhay sa ibang direksyon, ang direksyon ay ang ating pagnanasa at kalooban.  Ang kasalanan,
kung gayon, ay isang sinasadyang pagrerebelde laban sa Dios at sa Kanyang kautusan.

Ang buong kaisipang ito ay higit na nilinaw ng ikatlong katawagang ginamit sa sitas na ito:  kasamaan.
Ang salitang ito ay literal na nangangahulugang, “upang dumaloy.”  Inilalapit nito ang ating pansin sa
mismong gawa ng kasalanan na ginagawa natin sa ating buhay.  “Kasamaan” ay ang kasamaan ng
kasalanan, binibigyang-diin ni David sa pinakadulo ng sitas na ito.  Ito ang masasamang salita at mga kilos
na nagbibigay ng matibay na kapahayagan sa ating buhay sa ating pagtanggi na ibigin ang Dios at ang
kapwa.  

Iyan ang kasalanan. Ito ang nahahanap sa bulok nitong pinagmumulan sa puso at kaluluwa ng tao.  Mula
sa pusong iyon ay lumalabas ang pagrerebelde laban sa Dios.  Sa pagrerebelde, tinatanggihan nating
tuparin ang mga utos, nilalabag natin ang banal Niyang kalooban para sa atin.  At lahat ng nakikita sa
panlabas nating mga kilos at mga salita, ang ating kasamaan.  Ito ang dapat nating kilalanin patungkol
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sa bawat isa sa ating mga kasalanan.  Ganyan ito kaseryoso.  Ganyan ito kasindak-sindak.  Marahil, maaari
natin simulan, sa maliit na paraan, na unawain kung bakit lubos na nasasaktan ang Dios sa atin kapag
ginagawa natin ang mga kasalanang ito laban sa Kanya.

Ngunit mayroon pang sangkot, kung kikilalanin ko ang aking kasalanan.  Dapat din tayong maging labis
na sensitibo kung ano ang kasalanan, ano ang lumalabag sa kautusan at mga utos ng Dios.
Nangangailangan iyan ng biyaya ng Dios sa ating mga puso.  Ang isang hindi nagtataglay ng Espiritu Santo
sa kanya ay masasabihan ng kanyang kasalanan at kung ano ito, ngunit hindi siya talaga mababahala sa
kasalanan.  Hindi siya maaapektuhan nito tulad kay David dito sa Awit na ito.  At, bilang resulta, maaaring
magkaroon ng pangkalahatan, di-malinaw na pagpapahayag ng kasalanan, ngunit wala talaga itong
kahulugan.  Ang kasalanan ay hindi ipinahayag sa paraang ibig talagang sabihin ng tao.  Nagbibigay siya
ng bibig sa mga salita, subalit walang tunay na kalungkutan sa kanyang puso.  Mayroon dapat na isang
tiyak na espiritual na kaalaman sa kasalanan, hindi lamang ang kasindakan nito, kundi nasasaktan nito ang
Dios, iyan ay, hindi ito kalugud-lugod sa Kataas-taasan, Kabanal-banalang Dios.

Alam mo, sa palagay ko madalas tayong nagiging hindi sensitibo sa kung ano ang kasalanan kaya nabibigo
tayong makilala ito sa ating mga buhay.  At, sa paglipas ng panahon, pinalalaki natin nang pinalalaki itong
malabong bahagi ng ating buhay.  Di-magtatagal nahikayat na natin kahit paano ang ating mga sarili na
ang dapat na tinatawag na kasalanan ngayon ay umaangkop na sa buong lugar ng kalayaan.  Magagawa
ko ang mga bagay na ito dahil, sa kabila ng lahat, hindi naman sila talaga masama.  Kahit paano maaari
tayong lubos na mahikayat na tayo ay mabubuting Cristiano at ang ating buhay ay lubos na umaayon sa
mga utos ng Dios kapag, sa katunayan, sinusubukan nating tuparin ang sarili nating pagnanasa at ang
sarili nating mga paraan.  At pagkatapos, dahil hindi na natin tinitingnan ang mga bagay na ito sa ating
buhay bilang kasalanan, hindi na rin natin sila kinikilala sa harap ng Dios bilang kasalanan.     

Iyan ay nakakatakot.  Makinig.  Kapag namumuhay akong malayo sa Dios, mas lalo akong nagiging
isip-makasanlibutan.  Kapag mas kakaunti ang oras natin sa pananalangin at sa pag-aaral ng Salita ng
Dios, mas lalong nagsisimulang mabalot ang ating buhay dito sa kasalukuyang sanlibutan, at ginugugol
ang ating sarili sa pagtupad sa sarili nating mga pagnanasa.  Tayo ay nagiging isip-makasanlibutan.  At
kapag ako ay mas nagiging isip-makasanlibutan, mas maraming bagay din ang nahihikayat akong hindi
kasalanan, kung kaya’t maaari ko silang gawin sa aking buhay.  Kapag mas maraming gawa sa aking
buhay na nahihikayat akong hindi na kasalanan kundi ganap na katanggap-tanggap, mas bumababa ang
pagkilala ko sa aking kasalanan.  At di-magtatagal ang buhay ko ay mababaw, ang mga panalangin ko ay
kasing-babaw,  at naroon ang buong balsa ng kasalanan na ginagawa ko sa aking buhay na hindi na ako
sensitibo, at, samakatuwid, hindi kailanman kinilala sa harap ng Dios.

Ang paglayo sa Dios!  Kapag lalo itong nagpatuloy, mas lalong nakikita ng isang tao na hindi na kailangang
pag-usapan ang tungkol sa kasalanan, hindi kahit manalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan.
Ang magpahayag ng kasalanan ay nangangahulugang dapat kong matibay na kilalanin sa aking buhay ang
mga partikular na salita at mga kilos na taliwas sa kautusan ng Dios.  At kapag namumuhay akong mas
malapit sa Dios at sa Kanyang Salita, mas nagiging sensitibo ako kung ano ang mga kasalanang ito na
kailangan kong kilalanin sa Kanyang harapan.  Kapag namumuhay akong mas malayo sa Dios, mas hindi
ko gaanong kikilalanin ang aking kasalanan.

Ito ang dahilan kung bakit si David, sa simula nitong talata, ay binibigyang-diin na siya ay inakay upang
kilalanin ang kanyang kasalanan sa harap ng Dios at iyan, bilang ganti, ay nagbukas ng daan sa kanyang
dakilang pagpapahayg ng kasalanan.  

Ang kabaliktaran ng pagpapahayag ng kasalanan, syempre, ay pananatiling tahimik tungkol sa ating mga
kasalanan, hindi pagpapahayag ng mga kasalanang iyon.  Ginawa iyang mabuti ni David sa kanyang
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kasalanan kay Batseba.  Sinubukan niyang itago ang kasalanan sa iba.  Hindi lamang sa iba, kundi sa Dios.
At, isipin mo, maging sa kanyang sarili.  Ayaw niyang isipin ang tungkol sa kanyang kasalanan.  Sinikap
niyang magpatuloy nang hindi inaamin sa kanyang sarili na ang ginawa niya kay Batseba, at pagkatapos
kay Urias, na kanyang asawa, sa katunayan ay isang kasuklam-suklam na kasalanan.

Magagawa din natin ang gayong bagay, maiisip mo.  Maaari nating subuking gumawa ng mga dahilan para
sa mga bagay na ginagawa nating mali sa paningin ng Dios.  Tayo ay nagiging walang pakiramdam at
manhid sa ating mga kasalanan.  Ang budhi natin ay natutuyo, kung kaya’t hindi tayo nito binabagabag
na mabuti kapag lumalakad tayo sa daan ng kasalanan, lalo na kapag paulit-ulit tayong lumalakad sa
parehong kasalanan.

Kung minsan, ito ay tila nagiging maayos – hindi pag-amin ng kasalanan sa sarili o, samakatuwid, kahit
sa Dios.  At kapag ito ay nangyari, lantaran tayong lumalakad sa daan ng kasalanang iyon.  Gayunpaman,
hindi papayagan ng Dios ang Kanyang mga anak na maging payapa habang lantaran silang lumalakad sa
kasalanan.  Ang taong masama – ah, ang taong iyon ay masisiyahang lumakad sa kanyang makasalanang
daan.  Hindi siya patuloy na babagabagin ng kanyang budhi.  Ngunit hindi iyan totoo sa anak ng Dios.
Binabagabag ng Dios ang puso at ang kaluluwa ng Kanyang mga anak.  Tinutusok Niya ang kanilang puso.
Pinahihirapan Niya sila sa kanilang sarili.  Ang buhay ay hindi nagpapatuloy na masaya o maayos kapag
lumalakad tayong taliwas sa kalooban ng Dios.  Tayo ay nahihirapan!  Tayo ay nahihirapan, hanggang sa
wakas, mapagpakumbaba, inilalagak natin ang ating sarili sa paanan ng krus.  At ang maaaring itinahimik
natin ng ilang panahon, ang ating mga labi, matagal na isinara ng kasalanan at kahihiyan, ngayon ay
bukas upang ipahayag ang kanilang kasalanan sa Dios.

Iyan ang dapat tunay sa atin sa ating buhay, mga mananampalataya.  Dapat nating ipahayag ang ating
mga kasalanan sa Dios.

Ano ang ipahahayag?  Una sa lahat, ito ang pag-amin sa Panginoon nang buong puso at kaluluwa ng
kasalanang ginawa.  Hindi ito pagdadahilan para sa kasalanang iyon sa Dios o sa ating sarili.  Ito ay
pagsang-ayon sa Dios sa pagtatayang ginawa Niya sa ating kasalanan.  Ito ay pagsasabi, kasama ng Dios,
na ang kasalanan ay paglabag, at samakatuwid ay nasaktan natin ang Dios na nagligtas sa atin.  Ito ay
pag-amin sa ating sala sa harap ng Dios at pag-amin na tayo ay mali, maging pag-amin na tayo ay
maling-mali kaya nagdulot ito ng paghihirap sa ating buhay.  Ito ay pag-amin na walang nararapat sa atin
mula sa Dios maliban sa Kanyang galit at walang hanggang kaparusahan, maging itong pansamantalang
paghihirap.

Ang pagpapahayag ay pag-aalis ng kabigatan sa ating kaluluwa sa harap ng Dios patungkol sa paghihirap
na dulot nitong kasalanan sa atin sa paglayo natin mula sa Kanyang presensya at kagandahang-loob.  Ito
ay paglapit sa Dios na may bagbag at nagsisising puso.  Sinasabi ni David ang tungkol sa bagbag at
nagsisising puso matapos ang kanyang kasalanan kay Batseba sa Awit 51:17:  “Ang mga hain sa Dios,”
isinulat niya, “ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Dios, ay hindi mo hahamakin.”
Inilalagak natin ang ating mga kabigatan sa Dios, yamang nalalaman na Siya lamang, alang-alang kay Jesu
Cristo, ang makapag-aalis ng ating sala at magpapalaya sa atin mula paghihirap natin.  Mapagpakumbaba
nating idinadalangin na tayo ay mapatawad.  Umuupo tayo sa alabok at mga abo, sabi nga ni Job.   

At pagkatapos ang Dios, alang-alang kay Cristo, ay pinapatawad tayo.  Oh, anong ginhawa niyon.  Nilunok
ko ang pantao kong pagmamataas at inamin sa Dios na gumawa ako ng mali sa Kanyang paningin.  At
pagkatapos ang ginhawa.  Ipinatawad na sa akin ang aking mga kasalanan!  Alam ko iyon!  Hindi lamang
pinatatawad ng Dios ang lahat ng kasalanan ng Kanyang bayan; alam kong ginagawa Niya iyon.  Kundi
pinatawad ng Dios ang aking kasalanan!  Iyan ay kaginhawahan.  Si Cristo ay namatay para sa akin at
tinamo para sa akin, matagal nang panahon, ang katuwiran sa Kanyang krus.  Alam ko na iyan nang



Page 5 of  5

tingnan ako ng Dios na malaya mula sa kasalanan kay Cristo, na ako ay malaya.  Kahit na hindi pa ako
ipinapanganak, ang lahat kong kasalanan ay inilagay sa mga balikat ng aking Tagapagligtas.  At dinala
Niya itong lahat sa krus.  Ang aking pagkilala at pagpapahayag ng kasalanan, samakatuwid, ay hindi
batayan ng aking kapatawaran.  Ang nabuhos na dugo ni Cristo ang tanging batayan ng kapatawaran.
Ngunit kailangan ko ng katiyakan ng kapatawarang iyon sa sarili kong personal na buhay.  Kaya nga ako
ay nagpapahayag.  

At yaong pinagpalang katiyakan ay atin kapag lumapit tayong nagpapahayg; ako ay mahilig huminto at
madapa; ang pighati at kalungkutan ay nananahan sa kalooban; kahihiyan at sala ay nagpapakumbaba
sa aking espiritu; ikinalulungkot ko ang aking kasalanan.  Ito ang ating panalangin, at tinitiyak din sa atin
ng Dios na ang ating mga paglabag at ating mga kasamaan ay itinapon nang malayo sa Kanya.
Pinatatawad Niya tayo alang-alang kay Cristo.  Sa halagang binayaran ni Cristo sa krus, kung saan ay
tinamo Niya para sa atin ang ating katuwiran, pinatawad Niya ang kasamaan ng ating kasalanan.  At wala
nang kaparusahan, kapayapaan at kagalakan lamang.

Selah.  Iyan ay salitang madalas gamitin ng mang-aawit.  Pinaniniwalaan ng karamihan na ang salitang
“Selah” ay isang uri ng katawagang pang-musika na nangangahulugang “sandaling huminto.”  Iyan ang
ginagawa natin kapag isinasaalang-alang natin itong dakilang katotohanan na ibinibigay sa atin ng Salita
ng Dios dito sa Awit 32:5.  “Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko ikinubli ang aking
kasamaan; aking sinabi, Ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon; at iyong ipinatawad ang bigat
ng aking kasalanan. (Selah).”   Huminto.  Pag-isipan iyan nang sandali.  Pagnilayan ang pinagpalang
katotohanang iyan.  Sandaling huminto at pag-isipan.

Pagkatapos ay pakinggan ang sinasabi ng Dios sa atin:  “Humayo ka.  Pinatatawad ka na sa iyong mga
kasalanan.”

________________________________________________

Sama-sama tayong manalangin.

Ama sa langit, kinikilala namin ang aming kasalanan sa Iyong harapan.  Araw-araw ng aming buhay ang
mga kasalanang iyon ay bumabangon laban sa amin at nananaig sa amin.  Hinihiling namin na
mapagbiyaya Mo kaming patawarin sa mga kasalanang iyon.  At ipagkaloob sa amin ang kagalakan na
matatagpuan sa kaligtasan na natanggap namin sa krus ng aming Panginoong Jesu Cristo lamang.  Ito
ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen.


