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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 22:18-19 

Banal na Kasulatan: (4) Ang Pagka-kumpleto Nito

ni Rev. Douglas J. Kuiper

Itinuturing ng mananampalatayang anak ng Dios ang Kasulatan na sapat upang patnubayan siya sa lahat
ng mga usapin ng doktrina at buhay.  Noong nagdaang linggo ating nakita iyan mula sa II Timoteo 3:16,
kung saan ating mababasa na ang Kasulatan ay sapat upang ang anak ng Dios ay gawing matuto tungo
sa  kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.  Sinabi sa atin, higit pa rito, na ang
Kasulatang iyan ay sapat upang pamahalaan tayo sa lahat ng ating buhay – sa buhay pananampalataya
(ito ay mapapakinabangan para sa doktrina), at sa aspeto ng buhay (para sa pagsaway sa pagtutuwid,
sa pagtuturo sa katuwiran).

Ang ating isasaalang-alang na sabihin sa linggong ito ay nagsasaad din ng kasapatan ng Kasulatan, sa
paiging sapat nito (wala ng kailangan pang iba).  Nagagawa ito dahil sa pagtuturo na ang Kasulatan ay
kumpletong kapahayagan ng Dios.  Sapat ito dahil wala ng iba pa.  Ang salita na ating isasaalang-alang
ngayon ay matatagpuan sa Apocalipsis 22:18, 19:  “Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga
salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios
ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito:   At kung ang sinoman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng
hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na
nangakasulat sa aklat na ito.”

Sa simula, mahalaga na ating maunawaan na ang mga salitang ito ay hindi lang mga salita ni Juan bilang
manunulat dahil sa inspirasyon.  Meron tayo dito na direktang mga pananalita ni Cristo kay Juan, na
siyang isinulat ni Juan.  Sa madaling salita, ang “Aking” na siyang nagpapatotoo ng mga bagay na ito
sa talatang 18 ay hindi pagtitiyak ni Juan sa mga tao ng Dios na gagawin ito ng Dios, kundi ito ay si Jesu
Cristo mismo sa Kanyang sarili.  Ito ay maliwanag lalo na mula sa talatang 20:  “Ang sumasaksi sa mga
bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.”

Ang “Aking” ng teksto, samakatuwid, ay si Jesu Cristo.  Dahil ang nagsasalitang ito ay si Jesu Cristo,
nauunawaan ng anak ng Dios kung gaano ka-seryoso ang babalang ito.  Ngayon, kahit si Juan lang ang
nagsasalita o nagsusulat dahil sa inspirasyon, ating unawain pa rin  ang babala na maging
napaka-seryoso.  Subalit si Jesu Cristo mismo ang nagsasalita sa iglesia, pangunahin na dito,  “ang
pahayag na Aking ibinigay sa iyo ang lahat mong kailangan – walang labis at walang kulang.  At sa kanya
na naghahanap pa ng mas marami o kumukuha mula sa kung ano ang naibigay, ay may kahatulan.”

Ang probisyon ay gumagawa, ng una sa lahat, sa aklat ng Apocalipsis.  “Aking sinasaksihan sa bawa't
taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito.”  Una sa lahat, ito ay ang aklat ng Apocalipsis na
nasa isipan ni Jesus.  Ang aklat ng Apocalipsis ay aklat na ipinahayag ni Jesu Cristo kay apostol Juan sa
Isla ng Patmos.  Nailathala ito na lumalarawan sa kasaysayan ng Bagong Tipan.  Siyempre, hindi sa
pamamagitan ito ng pagsasabi sa atin ng iba’t ibang bagay na mangyayari sa bawat panahon, at ibang
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panahon naman na mangyayari pa.  Subalit sa aklat ng Apocalipsis nagbibigay si Jesus sa iglesia sa
pamamagitan ni apostol Juan, ng malawak na larawan ng maglalarawan sa Bagong Tipan, na Siya, si
Jesu Cristo, ang mangangasiwa sa lahat ng mga bagay sa kanang kamay ng Dios upang mapagtanto ang
utos at ang layunin ng Dios.  Mayroon tayo ng isang kumpletong larawan ng aklat ng Apocalipsis,
samakatuwid, ng kasaysayan ng Bagong Tipan.  Kaya ang sinasabi ni Jesus sa iglesia na may kinalaman
sa kasaysayan ng Bagong Tipan at lahat ng magaganap sa iglesia sa sanlibutan:  “Ito ang dapat mong
malaman hanggang sa Ako ay dumating, wala ng iba pa.  Subalit dapat mong malaman ang lahat ng ito,
wala ng iba pa.”

Subalit ang salitang ito rin ay magagamit sa buong Kasulatan.  Hindi natin sinasabing dahil ang mga
salitang ito ay matatagpuan hanggang sa pinakadulo ng Kasulatan.  Sa probidensya ng Dios, ito ay totoo.
Hanggang sa pinakadulo ng Kasulatan, ang ikaapat at pangatlo sa huling mga talata ng Kasulatan, meron
tayong babala laban sa pagdaragdag o pagbabawas mula sa nakasulat sa aklat.  Subalit hindi ito ang
pangunahing kadahilanan kung bakit natin sinasabi na ang mga salitang ito ay maisasagawa sa buong
Kasulatan.  Ang dahilan kaya nila ito ginagawa ay dahil ang Kasulatan ay isang mahalagang kaisahan.
Ang Kasulatan, sa lahat ng iba’t ibang bahagi nito, ay iisang buhay lamang, sa kabuuuan.  Ito ay iisang
buhay, nay may iba’t ibang bahagi, iisang bagay na buhay, iisang kabuuuan.  Ito ay iisang kabuuuan ng
pahayag ng Dios sa Kanyang iglesia.  At ang nakasailalim sa buong Kasulatan – kahit ito pa ay  gawa sa
iba’t ibang aklat, kahit pa iba’t iba ang sumulat na manunulat na mga kinasangkapan – ay tunay na iisang
bagay na may buhay na buo ay patunay na ang buong Kasulatan ay nagsasalita ng kaligtasan na
inihanda ng Dios para sa atin kay Jesu Cristo.  Sa sandali na ibinigay ang pangako kay Adan at Eba (ang
pangako ng isang binhi na magliligtas sa kanila) hanggang sa kapanahunan ng pagdating ni Cristo, at
pagkatapos ay sa Bagong Tipan din (sa pagsusulat ng mga apostol), ito ang iisang paksain na
namamayani sa kabuuuan:  ang kaligtas ng Dios na inihanda ng Dios para sa atin kay Cristo.

Sa usaping pang kasaysayan, ang aklat ng Apocalipsis ay ang huling nagpa unlad ng paksang iyan.  Ang
aklat ay naisulat na pinakahuli sa alinman sa mga aklat ng Bagong Tipan.  Ito ang huling aklat na
naisulat.  Subalit ang punto ay ganito, ito ang kailangan na malaman ng mga iglesia patungkol sa
kaligtasan na dadalhin ni Cristo.  Bilang karagdagan sa aklat ng Apocalipsis, ang lahat ng mga propeta
ng Lumang Tipan, ang mga sulat ng Bagong Tipan, ang ebanghelyo, ang kasaysayan – lahat ng ito, wala
ng iba pa- ay ang siyang kapahayagan ng Dios sa atin kay Jesu Cristo.  Ibig ba nating sabihin, naaabot
na natin ang kaisipan ng Dios, na ipinahayag ng lubos ng Dios ang sarili Niya?  Hindi, subalit ang lahat
ng dapat nating kinakailangan na malaman sa kaligtasan ay naibigay sa Kasulatan at natapos na sa
pagbibigay ng aklat ng Apocalipsis.

Ang patunay na ang aklat ng Apocalipsis ay siyang huling pahayag ng Dios  ay dahil ito ay naisulat ng
pinakahuling nabubuhay na apostol, at ito ang huli sa mga aklat na alam nating kinilala ng canon.  Ang
Kasulatan ay naisulat sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta.  Ang mga propeta ay patay na;
ang mga apostol ay patay na maliban kay Juan sa katandaan niya nang maisulat ang aklat na ito.

Ang teksto na nasa ating harapan ngayon ay naglalaman ng isang pagbabawal na laban, unang una sa
pagdaragdag dito, at sa pangalawa, sa pag-aalis mula sa mga salitang ito ng propesiya ng Kasulatan,
kasama na ang aklat ng Apocalipsis – ang dalawang ulit na pagbabawal.  Una sa lahat, hindi tayo dapat
magdagdag dito.  Walang sinoman ang makapagsasabi,  “Binigyan ako ng Dios ng isang bagong
pahayagan.  Upang maligtas ka, dapat mong marinig kung ano ang aking sasabihin, dahil ang Kasulatan
ay hindi sapat ang sasabihin sa iyo.”  O walang sinoman ang makapagsasabi rin na,  “Bago ako
dumating, ang inaakala ng iglesia ay nauunawaan na niya ang Kasulatan, subalit wala pa sa kanya ang
totoo at kumpletong paliwanag.”  Hindi ito dapat mangyari.  Walang sinoman ang makapagdaragdag sa
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pahayag na ito.

Gayonman, alam natin na nangyari ito sa buong kasaysayan ng Bagong Tipan.  May mga tao na lalabas,
at sasabihin,  “Natagpuan ko ang isang daan na makapagsasabi sa pagdating ni Cristo.  Natagpuan ko
ang daan ng kaunawaan sa buong Kasulatan.”  Sasabihin ng mga tao,  “Narito ang isang bagong aral
na dapat paniwalaan ng iglesia:  Si Maria ay walang kasalanan at ganap na birhen.”  Ang mga ganitong
kaisipan, kahit pa laganap, ay mali.  At si Jesu Cristo itong nagsasabi na siyang nagpapakita ng malinaw
na sila ay mali.  “Kung may sinoman na magdaragdag ng mga bagay na ito, idaragdag din ng Dios sa
kanya ang salot na nakasulat sa aklat na ito.”

Ang dahilan kung bakit walang sinoman ang makapagdaragdag ng mga bagay na ito ay dahil ang
Kasulatan ay sapat na.  Wala ng kinakailangan pa para sa pananampalataya at buhay.  Sasabihin mo,
“Paano naman ang mga banal na nabuhay bago maging kumpleto ang Kasulatan?  Wala ba silang sapat
na pahayag?”  Ang sagot ay:  Sila ay may sapat na.  Meron silang pangunahing aral ng Kasulatan:
Kaligtasan dahil kay Jesu Cristo lamang.  Upang mailarawan ito, sumusulat si Pablo sa mga taga Galacia,
sa kabanatang 1, ng pagsaway sa kanila sa pagpapasimula nilang makinig sa ibang mga tao na nagtuturo
ng ibang doktrina na ipinangaral ni Pablo.  At sinasabi niya sa mga taga Galacia,  “Ako'y namamangha
na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo;  Na ito'y
hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangag-iibig na pasamain ang
evangelio ni Cristo.  Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo
ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.  Ayon sa aming sinabi nang
una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang
evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil”  (vv. 6-9).  Ang punto ni Pablo, na ang
ebanghelyo ay sapat na.

Bakit sapat na ang Kasulatan?  Dahil nailathala na ang ebanghelyo ng Dios.  Iyan ang pananampalataya
ng iglesia ni Jesu Cristo at ito ang katuruan mismo ni Jesu Cristo sa ating tekto:  Walang sinoman ang
magdaragdag.  Ang ebanghelyo ay sapat na – at ang ebanghelyo ay lubos nang naipahayag sa
Kasulatan.

Ang pangalawang bahagi ng pagbabawal ay ito:  Pag-aalis ng mga salita sa aklat na ito ng hula.  Walang
sinoman ang makapagsasabi,  “Sinabi sa akin ng Dios na ang ilang bahagi ng aklat na ito o Kasulatan
ay hindi na mahalaga o hindi totoo.”  Magkagayon, madalas itong mangyari sa ating panahon.  Di
magtatagal, sa ating pagtangkilik sa kaisipan na ang Kasulatan ay salita nga lamang ng tao, maitatapon
natin ang mga bahagi nito.  Doon, ating “inalis mula sa mga salita ng aklat na ito ang hula.”  Di
magtatagal sa ating pagpapasya na bawasan ang Kasulatan at sumulat ng Kasulatan na nababagay
lamang sa mga kabataan o isang Kasulatan na nababagay sa kababaihan, malapit na tayo sa pag-aalis
o pagbabawas ng mga salita mula sa aklat ng mga hula.  Di magtatagal ating sasabihin,  “May mga
bahagi sa Kasulatan na hindi na maisasagawa ng iglesia ngayon – ang Lumang Tipan o mga bahagi ng
mga hula tungkol sa pagdating ni Cristo ay hindi na nababagay dahil ang mga ito ay natupad na – kaya
nga maiaalis na natin ang mga salitang ito sa aklat ng hulang ito.  

At nalalaman mo iyan na ganito rin ang nangyayari ngayon.  Ang babala ay napapanahon!  Maraming
mga tao ngayon ay lumilimot sa mga kasalanan na kanilang isinasapamuhay sa pagsasabing,  “Subalit
ang Kasulatang iyan ay hindi na maisasagawa pa.”

Bakit walang sinoman ang dapat magbawas mula sa mga salita ng aklat na ito?  Ang dahilan sa bahaging
ito ng pagbabawal ay dahil ang Kasulatan ay kinasihan ayon sa pasalita, ito ang letra-por-letra na Salita
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ng Dios.  Ang mismong mga salita na nais ng Dios para sa iglesia ni Jesu Cristo upang maunawaan,
tinitiyak Niya na ang mga ito ay naisulat ng mga banal na tao na pinakilos ng Banal na Espiritu.  Ang
mag-alis mula sa mga salita ng Kasulatan o ng mga doktrina ng Kasulatan ay pagtanggi na ang Kasulatan
ay letra-por-letra na Salita ng Dios.  Pagtawag ito sa Dios na sinungaling.  Ito ay pagtanggi na nalalaman
ng Dios ang mabuti kung ano dapat na malaman sa pananampalataya at kaligtasan.  Samakatuwid,
ipinagbabawal ni Cristo na gawin ito ng sinoman.

Pansinin mo kung gaano katindi ang hatol ni Cristo na ipinahayag sa mga salita na ipinagbabawal ng
teksto.  “At kung ang sinoman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang
kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”  Isang
matinding kahatulan!

Ang mga salot na naisulat sa aklat ay mga nakapangingilabot na salot.  Ang mga ito ay salot na
nagmumula sa poot ng Dios, na sa kanila ipinapadala Niya ang Kanyang poot.  Hindi ito mga salot na
darating sa bayan ng Dios na pinaghandugan ni Cristo ng kamatayan, dahil Kanyang pinasan ang lahat
ng ating mga salot sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus.  Kundi ito ay mga salot na nakalaan
para sa masasama.

Ang isang bahagi sa aklat ng buhay na ito at ang isa naman ay bahagi sa banal na bayang tumutukoy
din sa kaligtasan na ipinapangako ng Dios sa aklat na ito.  Subalit nang sabihin ng Dios,  “Aalisin ng Dios
ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay, at mula sa banal na bayan,” dapat nating maunawaan kung
gaano katindi ang kahatulang ito.  Ito ay hatol sa pagwalang hanggang kamatayan.  Ang siyang
nagbabawas mula sa mga salita ng aklat na ito ay hindi dadalhin sa kalangitan.

Ngayon, pansinin na iyan ang sinasabi ng Dios,  “ang mga ito ay aalisin mula sa kanya.”  Sasabihin ng
iba, ayon sa salitang ginawa,  “Tingnan mo, ang ibig sabihin na ang ilan ay naligtas sa ilang panahon at
pagkatapos, sa isang pagkakataon naman, sila ay nakagawa ng kasalanan ayon sa sinasabi ng Dios sa
kanila,  ‘Hindi ka na ngayon ligtas.  Habang sinasabi ko naman sa iyo na dapat kang mapunta ng
kalangitan, at ang intension ko at dalhin ka doon, ngayon sa impiyerno ka na mapupunta.”  Huwag
nating unawain ang teksto sa ganitong pamamaraan.  Kahit pa totoo na ang aklat ng buhay ay ang aklat
na ang mga pangalan mula sa walang pasimula na pinili sa kaligtasan kay Cristo; kahit pa totoo na ang
banal na bayan ay ang bagong Jerusalem, ang makalangit na iglesia at ganap sa panahon ng pagdating
ni Cristo, at samakatuwid, ang mapabilang sa aklat ng buhay at mapabilang sa banal na bayan  ay ang
maligtas at ikagalak ang kaligtasan;  nang sabihin ng Dios na Kanyang aalisin ang bahagi nila mula sa
kanila, hindi Niya ibig sabihin na ang naligtas sa ilang sandali ay hindi na magagalak ng pang matagalan.
Bagkus, ang sinasabi Niya sa kanila, mula sa ating pantaong pananaw at mula sa panlabas na kalagayan,
na tila anak ng Dios.  ito ay isang kaanib ng iglesia sa mundo na nag-aalis ng mga salita ng aklat na ito
ng hula.  Ito marahil, ang guro sa Sunday School o guro sa Cristianong paaralan, na nagpapahayag na
isang anak ng Dios.  Nagpapakita sa panlabas na isang anak ng Dios, dahil siya ay kaanib sa iglesia sa
mundo at dahil siya ay nagpapakita sa panlabas ng pagpapahayag na sumasampalataya sa Kasulatan,
gayonman, siya ay hindi papayagang makapasok sa kaharian ng Dios.  Kahit pa nagpapakita na sila ay
tila ligtas na, aalisin ng Dios sa kanila ang bahagi na ipinapakitang meron sila.  At sa paggawa ng ganito,
Kanyang ipapahayag na sa kabuuuan Kanyang itinalaga siya sa walang hanggang pagkawasak.

Na sila ay nararapat sa pagkawasak at ang kahatulang ito, kahit pa matindi, ay nararapat sa pagkawasak
at sa kahatulang ito, kahit pa ito ay matindi, binibigyang-diin din ito ng tekstong.  Una sa lahat,
binibigyang-diin sa pamamagitan ng  pananalita ng teksto, na ipinapakita na ang kaparusahan ay
nababagay sa krimen.  “At kung ang sinoman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin
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ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat
na ito.”  Ang kaparusahan ay nababagay sa krimen.

Subalit ito rin ay nagpapakita na ang kaparusahan ay katotohanan lamang na ang baguhin ang Salita ng
Dios ay pagpapakita sa galit ng Dios.  Hindi palagi man nating iniisip kapag ang isang tao ay siyang
nagtuturo sa atin ng bulaang doktrina.  Ating iniisip marahil na ginagawa niya ito ng may katapatan.
Subalit ang Dios ay nagsasalita dito bilang siyang nakakaalam ng mga hangarin at ng puso.  At sinasabi
Niya,  “Baguhin ang Aking Salita?  Pagpapakita ito na galit ka sa Akin.  At aking dadalawin ka lang sa
kaparusahan na darating sa iyo.”

Huwag mong isipin, minamahal na tagapakinig sa radio, na ito ay hindi mangyayari.  Dahil ang
pagsasalita ng hatol na ito, pinapatotoo ni Jesus ang katapatang ito:  “Aking sinasaksihan,” wika Niya.
Kanyang dinadala ang patotoo.  At Kanyang ipinapatotoo na siyang sinabi sa Kanya ng Dios.  Itong si
Jesus, na siyang nakakaalam sa panukala ng Dios, na siyang nakakaalam kung sinong mga pangalan ang
nakasulat sa aklat ng Buhay, na siyang namatay dahil sa kaligtasan ng mga piniling mga anak ng Dios,
na siyang nakakaalam kung sino ang ligtas at hindi ligtas.  At sa pagkaalam nito, sinasabi ni Jesus,
“Aking sinasaksihan – ganito ang gagawin ng Dios.”  Samakatuwid, mga minamahal na tagapakinig sa
radyo, tanggapin mo ito bilang babala sa puso.

Para kanino ang babalang ito inilaan?  Hindi lang ito para sa mga guro at mga mangangaral.
Katotohanan, ang mga ito ay dapat sundin at ang kanilang kahatulan ay mas malaki dahil ginagawa natin
ang ipinagbabawal ni Cristo na gawin dito, dahil ang kanilang itinuturo sa iba ay huwad na mga doktrina
na kanilang inililigaw ang iba.  Subalit sinasaksihan ni Jesus hindi lang ang mga kahalagahan nito sa
posisyon sa iglesia.  Sinasabi Niya,  “Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula
ng aklat na ito.”  Ang bawat tao ay dapat itong gawing babala sa kanilang puso.

Habang ating ginagawa ito, dapat nating ipahayag na tayo ay nagkasala sa paraang ipinagbabawal ni
Cristo sa atin dito.  Minsan tayo ay may kaisipang higitan ang Kasulatan.  Marahil, minsan tayo sa ating
buhay ay nag-isip na ang isang bahagi ng Kasulatan ay hindi nababagay sa atin.  At kung ating kinikilala
ang kasalanang ito at pagsisihan ito, doon ang parusa na sinasabi ng Dios dito ay mapupunta (at hindi
mapupunta sa atin) kay Cristo para sa iyo at sa akin, upang sa gayon tayo ay makapagsisi sa ating
kasalanan at makahanap ng kapatawaran kay Cristo.  Subalit sa paggawa nito, dapat nating tanggapin
ito na babala sa ating puso.  Sinomang gagawin ito na hindi magsisisi, siyang magdaragdag sa mga salita
ng aklat na ito o mag-alis mula sa mga salita ng aklat na ito ay tiyak na magdaranas sa matinding parusa
ng Dios. 

Sa pag-unawa dito, wala tayong ibang magagawa kundi ang manalangin.

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, ingatan kami mula sa paggawa ng anomang ipinagbabawal mo dito.  Sa
pamamagitan ng Inyo pong biyaya, ingatan kaming matapat sa Iyo.  Gawin kaming mababa sa harapan
ng Iyo pong Salita.  Dalhin kami sa takbuhin na nararapat at idagdag sa amin ang mga pagpapala na
natamo ni Cristo sa Kanyang pagparito ay matagpuan kaming handa at matapat at naghihintay.
Alang-alang kay Cristo, Amen.


