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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Gawa 4:12

"Nag-iisang Daan Ng Kaligtasan"

ni Rev. Carl Haak

May iba pa bang daan patungo sa langit?  Paano ang makapunta rito?  May iba pa bang daan na maliligtas
ang kaluluwa ng isang tao? 

May naiisip ka ba na mas mahalagang katanungan kaysa sa tanong na ito?   May maisasagot ka ba na higit
pang mas mahalagang kasagutan sa tanong na iyan?  Marami sa atin, ang umaasa na mapupunta sa langit.
Kakaunti ang magsasabi na sila ay mapupunta sa impierno.  Oo, ang sinasabi ng tao,  “Eh kung may impierno
nga, doon na ako mapupunta.”  At natatakot tayo kapag nakakarinig nang ganito.  Pero sa marami, masasabi
ko na sila ay nakakatiyak na kung may langit man, doon sila mapupunta.

Saan nakabatay ang iyong pag-asa?  Ano ang daan patungo sa langit?  Ang sagot ng Biblia, may isa lamang
daan.  Ang kaligtasan ay na kay Jesu Cristo lamang, ang Anak ng Dios.  Ang kaligtasan ay kaloob na makaisa
ni Jesu Cristo sa pamamagitan ng isang buhay na pananampalataya na ibinibigay ng Dios.  Ibig sabihin ang
kaligtasan ang gumawa sa iyo na maging isang bagong nilalang kay Jesu Cristo, na si Cristo ay nabubuhay
sa iyo at nabubuhay ka sa Kanya. 

May isang daan lamang sa kaligtasan.  Iyan ang daan ng katuwiran ni Jesu Cristo at ang buhay ni Cristo na
ibinigay sa iyo.  Alam mo ba iyan?  Ganito ba sa puso mo?

Marami sa ngayon, na kahit pa umaangkin na pinupuri ang pangalan ni Jesu Cristo, ang sagot nila sa tanong
na, Ano nga ba ang daan patungo sa langit? sinasabi nila,  “Maraming daan patungo sa langit.”  Nagtatangka
sila na magtayo ng maraming mga daan.  Ang langit daw, ay lugar na maraming sangangdaan.  Ang daan
patungo sa langit ay para sa animan, isang malapad na daan.  Kung ikaw ay disente,  tapat, kung ikaw ay
may magandang moralidad sa panlabas, ito ang magdadala sa iyo sa langit.  

Sa pangalan ni Jesu Cristo, sa patotoo ng Salita mismo ng Dios, aking sinasaway ang ito na pandaraya,
kabulaanan, ibang ebanghelyo, isang patibong.  May isa lamang daan ng kaligtasan.  Ang daan na iyan ay
hindi mumurahin; iyan ay hindi madali.  Ang daan na iyan ay natindig sa pag-ibig at biyaya ng Dios kay Jesu
Cristo.  Ang daan na iyan ay nakatindig sa gawa lamang ni Jesu Cristo, na dinala sa ating mga puso para
bigyan tayo ng kaalaman sa harap ng Dios, na dinala sa ating mga puso kaya binigyan ng karunungan
patungkol kay Cristo na ating Tagapagligtas.

Pakinggan mo kung ano ang mababasa sa Mga Gawa 4:12:  “Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat
walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas."
          
Maliwanag ang mga salitang iyon.  Mas naging maliwanag pa nga ito nang pasimulang isaalang-alang ang
kanilang sinasabi.  Ang mga iyon ay sinabi bago sila usigin ng Konseho ng mga Judyo na nagbanta sa kanila
sa pagsasabi sa pangalan ni Jesus.  Isinalita ito sa harap ng mga tao na bulag ang kaluluwa laban kay Jesu
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Cristo na napako at nabuhay na muli.  Sinabi ang mga ito ng isang dukha, na mangingisda, na tila walang
kaibigan at walang nais na sumama sa kanya.  Sinabi ang mga ito ni Pedro.  Sila ang malaking kapahayagan
ng pananampalataya ni Jesu Cristo.  Si Pedro – ang alagad na siyang tumalikod kay Jesus.  Si Pedro – na
nagkaila kay Jesus ng makaikatlong ulit at ang huli ay nanumpa at nagmura pa.  Pero ngayon ibang espiritu
na meron si Pedro.  Ating mababasa sa Lucas 21:15,  “sapagkat bibigyan ko kayo ng salita at karunungan
na hindi malalabanan o matututulan man ng lahat ng sumasalungat sa inyo.”  Matapang na nagpatotoo si
Pedro sa harap ng konseho ng mga Judyo na si Jesu Cristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan.

Pansinin mong maigi, na hindi ipinagtanggol ni Pedro ang sarili.  Hindi mahilig si Pedro sa pakikipagtalo.
Nangangaral si Pedro.  Kanyang ipinapahayag ang katotohanan ng pangalan ng Dios at sa ilalim ng paggabay
ng Espiritu.  Ang nag-iisang niyang layunin ay luwalhatiin si Cristo bilang Tagapagligtas.  Tinanong siya ng
konseho patungkol sa kung Sino ang nagpapagaling sa mga tao.  Tumayo si Pedro sa harap ng mga
kalalakihan na sumampalataya na dahil sa mga gawa nila at dahil sa kanilang lahi at dahil sa kanilang kulay
at dahil sa kanilang ninuno, sila ay mapupunta sa langit.  Kaharap niya ang gayong mga tao at sinasabi,
“Hindi ang inyong mga gawa, hindi ang inyong lahi, hindi ang inyong kulay, hindi ang inyong mga magulang,
hindi ang inyong mga sarili, walang sinuman sa ilalim ng langit ang makapagliligtas sa inyo!  Nasa pangalan
lamang ito ni Jesu Cristo.  Tanging sa kapangyarihan at awtoridad lang ni Jesu Cristo.  Tanging sa pag-ibig
at biyaya ng Dios na bumuhay sa inyo mula sa mga patay at magagawang pag-isahin ka kay Jesu Cristo.
Iyan lamang ang tanging daan na dapat isapamuhay at makikita sa harap ng Dios sa kaluwalhatian.” 

Sa programang ito, ating ninanais na maging matatapat na saksi sa ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Ninanais natin
na maging tapat na tanda sa daan.  Habang ikaw ay naglalakbay sa daan, nakakakita ka ng mga tanda.
Siguro nasasabi mo na hindi ito mahahalaga.  Marami sa mga tanda na ito ay patula.  Ang ilan ay iisipin kung
kailangan pa ba na nasa daanan.  At ang ibang tanda ay may isa o dalawang mga pananalita lang.  Pero sa
kanila na mga naliligaw sa kadiliman at mahamog na gabi, at hindi alam ang dinadaanan, ang tanda na ito
ay napakahalagang makita.  Ang mahalaga pa, si Jesu Cristo ay darating na.  May nag-iisang daan lamang.
At ninanais ng programang ito na maging tapat na saksi sa daan na iyan.

Ang tapat na patotoo ay nakasalig sa Salita ng Dios dahil tiyak ang Salita ng Dios.  Nais kong ipahayag ang
daan na ito sa iyo upang ako ay makalaya sa iyong dugo.  Siguro itinatanggi mo sa iyong kalooban ang langit
at impierno.  Naniniwala ka sa sarili mo.  Hindi ako makikipagtalo sa iyo malibang sabihin ko sa iyo mula sa
Kasulatan na iyan ay kasinungalingan ng hambog mong puso.  Ang impierno ay inihanda ng Dios para sa
masasama.  Ang langit ay hindi mo magagawang baguhin.  Siguro ikaw ay namumuhay na tila hindi totoo
para sa iyo ang mga ito.  Sinasabi mo,  “Ah oo.  Kahanga hanga na meron tayong palatuntunan na pang
relihiyon.”  Pero itinataboy mo ito at namumuhay na tila bahagi ng sanlibutan at ayaw mo na makurot ka ng
ebanghelyo sa iyong buhay, at mas mahalaga pa sa iyo ang ibang bagay.  Sinasabi mo, “Tsaka na ang
relihiyon sa buhay ko, mas mahalaga ang ibang mga bagay ngayon.”  Gisingin ka nawa ng Dios sa iyong
kamatayan at kasalanan.

O siguro, ikaw ngayon ay umuungol at nawawalan ng pag-aasa.  Nakikita mo kung gaano ka kawalang
halaga, dahil sa iyong mga kasalanan, habang nakatayo sa presensya ng Dios.  Dapat mong pakinggan
ngayon ang ebanghelyo ni Jesu Cristo na nagsasabi,  “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.”

Pakinggan natin kung ano ang sinabi ni Pedro.  Sinabi ni Pedro sa Mga Gawa 4:12,  “Walang kaligtasan sa
kanino pa man.”  Ano ang ibig sabihin nito ngayon?  Ang sinasabi ng Biblia ay patungkol sa kaligtasan.  Ang
nakakalungkot, nawawala ang halaga ng katotohanang ito at kahalagahan sa ating panahon ngayon.  Ang
salitang “kaligtasan,” ay nangangahulugan, “iligtas mula sa kasamaan at dalhin sa sa dakilang kabutihan.”

Ano ang malaking kasamaan na dito palalayain ang isang tao?  Maraming kasagutan na katanungan ngayon.
Sasabihin ng iba, “ang kahirapan, pang-aabuso, buwis, sakit, at kamatayan.”  Sasabihin naman ng iba, na
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ang malaking kasamaan ay ang tao mismo.  At nariyan din ang sasabihin ng iba na ang batas ng Dios ang
kasamaan, handalang kasi ito; hidni nila ito gusto; labag ito sa kalooban natin.  Ano pa nga ba ang malaking
kasamaan na dito palalayain ang tao?  Ang Biblia ang sasagot sa iyo.  Basahin mo ito.  Ang sagot ng Biblia:
kasalanan.  Ang kasalanan ang pinakamalaking  kasamaan, ang salot sa puso.  Ang kasalanan na siyang
paglaban sa Dios.  Ang kasalanan na sinasabi ng Biblia, ay nasa bawat kalikasan ng isang tao.   Naligaw kasi
tayo, sa Mga Awit 58; mula sa sinapupunan tayo ay kaaway ng Dios, iyan ay mabapit na paglaban sa Dios,
na nasa Mga Roma 8:7.  Ang kasalanan na naghahatid sa harap ng banal at buhay na Dios.  Iyan ang
pinakamasamang kasamaaan:  kasalanan.

Ano ngayon ang kaligtasan?  Ang kaligtasan ay siyang nagpalaya sa atin mula sa malaking kasamaan ng
kasalanan at ng sala at parusa at kapangyarihan ng kasalanan.  Ang kaligtasan ay ang naghahatid ng mataas
na kabutihan: ang Dios, makasama ang Dios, kabutihan at presensya ng Dios.  Nakita mo, ang kaligtasan ay
hindi patungkol sa pagkatuto sa bagong kasanayan.  Ito ay hindi para sa pagsulong sa iyong relasyon.  Hindi
ito ang sampung utos ng lipunan.  Hindi natututunan ang maging mabuting tao.  Ang kaligtasan ay may
salang hatol at kabayaran sa iyong kasalanan na itinataas sa biyaya ng Dios.  Ang kaligtasan ay hindi ang
kapatawaran sa utang na hindi mo mabayaran, utang na kasingtaas na ng langit sa harap ng Dios.  Ang
kaligtasan ay ang pagkaalis sa pakarusahan na nararapat sa iyong kasalanan, na siyang walang hanggang
kamatayan.  Ito ay napatawad at ginawang matuwid, na makikita kay Jesu Cristo kung sununod mo ang
kautusan.  Ito ay ang malaman na ang Dios ay nakangiti sa iyo at sa Kanyang Anak na nagbayad ng buo sa
iyong mga kasalanan. 

Meron pa.  Ang kaligtasan ay dapat may pagbabago.  Ito ay dapat likhain ang isang bago dahil kay Jehovah
upang ako ngayon ay makapanindigan sa kasalanan na dati kong kinalalagyan.  Ang kaligtasan ay ang
pagkalaya mula sa kapangyarihan nito – ang kapangyarihan ng kasalanan – upang hindi na ako gapos pa ng
kasalanan, na kusang-loob itong ginagawa.  Nagkasala ako!  Pero ngayon, ang kasalanan ay siyang
kinamumuhian ko.  Mahal ko ang Dios.  Ako ay dinala sa ilalim ng pagpapasakop sa Dios.  Ako ay iniligtas
mula sa daan ng masamang sanlibutan.  Mabubuhay ako na kaisa ni Jesu Cristo.

May isa pa.  Ang kaligtasan ay ganap na.  Ito ang panahon kapag tayo ay dinadala sa presensya ng Dios,
kapag silang mga namatay kay Jesus at binuhay ng Espiritu Santo ay dadalhin sa harapan ng Dios.
Pagkatapos ang lahat ng kaaway na kamatayan at kasalanan at diablo ay mawawala na.  Iyan ang langit, ang
walang hanggang tahanan ng iniligtas ni Jesu Cristo, kung saan  makikita nila ang Kanyang kaluwalhatian.
Paglilingkuran nila Siya sa araw at gabi.  At sila ay masisiyahan sa batis ng buhay.  Basahin mo ang huling
bahagi ng Apocalipsis 7.

Iyan ang kaligtasan.  Pero ano ang daan ng kaligtasan?  Ano ang sinabi ni Pedro?  Pakinggan mo:  “Walang
kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na
ating ikaliligtas."  Walang maliligtas mula sa kasalanan, sa sala, sa kapangyarihan nito at kaparusahan,
maliban kay Jesu Cristo.  Walang sinuman ang may kapayapaan sa Dios, walang sinuman ang
makakapagtamo ng kapatawaran, walang makakatakas sa poot na darating, maliban sa pamamagitan ng
gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Sa krus lamang ni Cristo matatamo ang katuwiran, upang ako ay makatindig
sa harap ng Dios na patawarin ang aking mga kasalanan.  Ang buong kaligtasan ay sa Kanya lamang.  Ang
kaligtan ay tinapos na Niya sa krus. 

Ang kaligtasang iyan ay makapangyarihang ibinigay sa iyo bilang patay na makasalanan.  Ang biyaya na
matagumpay ng Dios ang maghahatid nito sa iyong puso.  Kaya dagdag pa ni Pedro:  “walang ibang pangalan
sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas."  Ano ang ibig sabihin nito?  “walang anumang
pangalan ang ibinigay sa mga tao.”  Walang anumang kapangyarihan at walang anumang awtoridad na
magliligtas sa atin.  Ang pangalan ni Jesus.  Iyan ang pangalan na ayaw ng mga Judyo na marinig at iniutos
nila kay Pedro na huwag iyong sasabihin pa.  Ang pangalang iyan ay tumutukoy sa Kanya.  Siya ay si Jesus.
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Tinatawag Siya ng ganito ayon sa utos ng anghel dahil, “ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang
mga kasalanan.”  (Mateo 1:21).  Nang tayo ay maligtas dahil sa pangalan ni Cristo, naligtas tayo dahil sa
kapangyarihan at awtoridad Niya.  Walang anumang kapangyarihan, walang anumang awtoridad ang
makapagliligtas.  Wlaang sinuman ang inutusan, nararapat, para magligtas.  Si Cristo ang Nag-iisa (Apoc. 1)
na may hawak ng mga susi at kamatayan.

May isang lugar na ligtas nang may pagbaha na dumating sa mga panahon ni Noe.  Iyan ang lugar na ito ay
wala sa mga kabundukan.  Ito ay wala rin sa tuktok ng gusali.  Hindi ito namumugad sa ibabaw ng puno.
At hindi ito gawa ng tao.  Iyan ay ang arko ng kaligtasan.  Kaya meron din isang daan at lugar ng kaligtasan
ngayon.  Si Jesu Cristo lamang!  May isang lugar na lamang na tinitingnan ang Israel kapag sila ay lumabag
laban sa Dios at kapag sila ay kinagat ng mga ahas.  Itinaas ni Moises ang tansong ahas para tingnan nila.
Kaya si Cristo lamang ang kaligtasan – nag-iisang daan sa langit.

Ang mga gawa ni Jesu Cristo ay mahabaging naisasagawa sa aking puso; ang kapangyarihan ng Espiritu ni
Cristo na nagbubukas sa pusong patay, nagbabago sa akin tungo kay Cristo – walang ibang daan sa
kaligtasan.  May lubos na kaligtasan sa Kanya.  Ang kaligtasang ito ang magliligtas sa iyo.  Ililigtas nito ang
pangunahing makasalanan.  Iyan ang Salita ng Dios.  Sinabi ni Jesus,  “Ako ang daan ang katotohanan at ang
buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.”  Ating mababasa sa I Corinto 3:11,
“Sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, na ito'y si Cristo
Jesus.”  At sa 1 Juan 5:11, 12,  “At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan
at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak.  Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi
kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay.”

Nauunawaan mo ba ito?  Marahil naiisip mo, Oo, lumang balita na ito.  Sino pa ba ang hindi nakakaalam nito?
Siyempre, sasabihan mo iyan!

Ating babalikan ang tekstong ito sa susunod.  Pero bago natin iyan gawin, tiyakin mo na nauunawaan mo ito.
Ang buong kaligtasan ay na kay Cristo lamang.  Dapat nating ipagkatiwala ng buo ang ating pag-asa at lahat
ng pagtitiwala sa Kanya.  Ang kaligtasan ay hindi kalahati kay Cristo at ang kalahti ay sa ito.  Ang kaligtasan
ay hindi dahil kay Cristo at sa sarili mo.  Ang lahat ng mga ito na gaya ng pagsunod at pagsisisi – ang lahat
ng ito ay mahahalaga.  Pero si Cristo lamang ang batayan ng kaligtasan.

Ipinahayag ni Pedro:  si Cristo ang pintuan ng langit.  Siya lamang ang may kakayahan na magligtas mula
sa impierno.  Si Cristo ang ating tanggulan.  Si Cristo lamang ang sagot sa ating kasalanan.  Si Cristo lamang
ang makapagbubukas ng daan sa kaluwalhatian.  Lahat ng mga naligtas at napunta sa langit ay may iisang
daan.  Iyan ay ang daan na si Jesu Cristo, ang Kanyang dugo at katuwiran.  Iyan ang daa ng biyaya ng Dios
na ibinigay sa iyo si Cristo. 

Samahan mo uli kami sa susunod na pagbabalik at ating pag-uusapan ang patungkol sa tanging daan ng
kaligtasan.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, bantayan po kami sa darating na linggo.  Idulot sa amin na isantabi at itanggi ang lahat
ng iba naming pinagkakatiwalaan, dahil sa Iyo pong biyaya, sa Iyong Anak na si Jesu Cristo bilang nag-iisang
batayan ng aming kaligtasan.  Sa Kanyang pangalan, Amen.  


