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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 7:14

"Sino ang Pupunta sa Langit? (2)"

ni Rev. Carl Haak

Sino ang mga pupunta sa langit?

Sinimulan nating sagutin ang tanong na iyan noong nakaraan nating pagkikita.  Nakita natin mula sa Salita
ng Dios na ang sagot ay, una sa lahat, yaon, yaong lahat, ngunit yaon lamang, na nakasulat sa aklat ng
buhay ng Kordero.  Pangalawa, nakita natin na yaon lamang nahugasan mula sa dumi ng kanilang kasalanan
sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo ang pupunta sa langit.

Hindi na ako gugugol ng oras para ipaliwanag ulit ang mga bagay na iyon.  Maaari mo itong pag-aralan sa
pamamagitan ng muling pagbabasa ng mensahe sa itaas.

Nais ko, ngayon, na magpatuloy sa ating sagot.  Nais kong magpatuloy upang sagutin ang tanong na iyon,
at bigyang-diin na para makapunta ang isa sa langit ay kailangan siyang malinis mula sa kanyang mga
kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo.  Kung ikaw ay hindi pinagkalooban upang makita ang iyong sarili bilang
makasalanan sa harap ng Dios na nangangailangan ng paglilinis, ikaw ay nasa nakakatakot na kalagayan
ng panloloko sa sarili.  Ikaw ay may salang makasalanan.  Ikaw ay marumi sa paningin ng Dios.  Marahil
ay sasabihin mo sa akin, “Teka sandali.  Hindi mo ako kilala.  Hindi mo ako sinundan ngayong linggong ito.
Ang lakas ng loob mong sabihin ang mga bagay na iyan sa akin?”  Ang sagot ay, “Hindi, hindi kita kilala,
at hindi kita sinundan ngayong linggong ito.  Pero ang Dios ay ginawa iyon.  At sinabi Niya ang lahat ng
tungkol sa iyo at lahat ng tungkol sa aking sarili sa Kanyang Salita.  Sinabi Niya sa akin sa Kanyang Salita
(Roma 5:12) na tayong lahat ay nagkasala kay Adan;  na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios
(Roma 3:24); na tayo ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan (Awit 51:5); na tayo ay naligaw mula pa sa
sinapupunan at walang sinumang matuwid, wala, wala kahit isa (Awit 14); na ang Dios ay dumungaw mula
sa langit upang tingnan kung may sinumang matuwid at silang lahat, sabi Niya, ay naligaw, silang lahat ay
hindi kapaki-pakinabang.  Ikaw ay hindi matuwid sa harapan ng Dios.  Ikaw ay isang maruming
makasalanan.”

Nakarating ba iyon sa iyo, sa biyaya ng Dios?  Alam mo ba ang pangangailangan mo ng paglilinis?  Dalangin
ko sa Dios na ito na ang maging nakakabagabag na bagay na maririnig mo:  sinasabi ng Dios na hindi ka
ayos, at hanggang ipakita sa iyo iyan ng biyaya, hindi ka kailanman pupunta sa langit.  Sinasabi mo ba sa
iyong puso, “Hindi ako masyadong mabuti, pero hindi rin ako masyadong masama.  Ang iba ay mas mabuti
at may iba naman na mas malala.  Ang Dios dapat, sa kabuuan, ay masiyahan sa akin.   Mas mabuting
kalakalan na ako.”  Hanggang sa ikaw ay tumayo na tila ikaw ang tanging nilalang sa kalawakan at ang bibig
mo ay tikom sa harapan ng Dios at pinapasan mo ang tanong, Paano ako malilinis sa aking mga kasalanan?
ikaw ay walang kaugnayan sa katotohanan.   Yaong mga pupunta sa langit ay ang mga, sa pamamagitan
ng kahanga-hangang biyaya ng Dios, ay inalis mula sa kanilang maling paniniwala at kapalaluan at nakikita
ang kanilang mga sarili bilang makasalanan at, sa biyaya ng Dios, ay nagkanlong kay Jesu Cristo. 
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Ang tanging daan sa langit ay sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Walang bulong na maaaring sabihin ng pari
o mangangaral sa iyong kabaong o sa libingan na makakatulong sa iyo.  Yaong mga pumupunta sa langit
ay dumadaan sa dugo ni Jesu Cristo.

Subalit may isa pang sagot sa tanong na iyan, sino ang pupunta sa langit.  Sila lamang na pinalaya mula
sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ni Jesu Cristo:  Mababasa natin sa Hebreo 12:14 na, kung
walang kabanalan, walang sinumang makakakita sa Panginoon.  Muli, sa Mateo 5:8. “Mapapalad ang mga
may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Dios.”

Sa langit tayo ay mapupunta sa presensya ng Dios.  Ano ang anyo ng mga banal sa langit?  Sila ba ay
nakatayo doon na inip na inip na?  Sila ba ay kinakabahan at di-mapakali?  Sila ba’y atubili?  Mababasa natin
sa Apocalipsis 7:15, “Kaya’t sila’y nasa harapan ng trono ng Dios at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa
kanyang templo; at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila.”  Ang bawat isang nasa langit ay
nasisiyahang maglingkod sa Dios kaya hindi siya natutulog, kundi naglilingkod sa Kanya araw at gabi at
tumatayo sa Kanyang presensya.

Paano sila naging ganoon?  Ano sila sa kalikasan?  Sinasagot iyan ng Biblia na tayo sa kalikasan ay ang
kabaliktaran.  Sinasabi ng Roma 8:7 na tayo ay napopoot laban sa Dios, hindi tayo nagpapasakop sa
Kanyang kautusan, ni hindi nga maaari.  Ang kaasalan ng ating puso ay ang kaasalan ni Faraon, ang hari
ng Ehipto, na ipinakita kay Moises:  “Sino ang Panginoon na dapat ko Siyang sundin?”  “Anong klaseng
paghihigpit ang inilalagay Niya sa akin?”  ang lengguahe ng puso ng tao.  Paglaban at katigasan ng ulo.
“Walang maaaring magsabi sa akin ng maaari at di ko maaaring gawin!”  Ngunit sa langit ay naglilingkod
sila sa Kanya.  Sila ay pinalaya na, sa pamamagitan ng biyaya ng Kordero ng Dios, kaya ngayon ay nais
nilang maging banal, pinalaya mula sa may kagustuhang paglilingkod ng kasalanan.  Ngayon sila ay
nakatingin sa trono ng Dios at, kapag nakita nila ang kaunting sulyap mula sa Kanyang mata, nagmamadali
silang gawin ang Kanyang kalooban .  Apocalipsis 22:3, “At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa.
Ngunit ang trono ng Dios at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya’y paglilingkuran ng kanyang mga
alipin.”

Magkakaroon ng mga alipin sa langit.  Sasabihin  mo, o, nakakatakot!  Hindi, hindi kung mahal mo ang
iyong Guro, hindi kung mahal mo ang Kanyang mga pamamaraan.  Walang ibang nasa isipan natin kundi
ang sundin at paglingkuran Siya at ang mabuhay bilang Kanyang mga alipin.  Mababasa natin sa Apocalipsis
14:12, “Narito ang mga tumutupad sa mga utos ng Dios, at humahawak ng matatag sa pananampalataya
ni Jesus.”  Sa langit ay kanilang tinutupad, binabantayan tulad ng isang mahalagang lagak, ang lahat ng
inihayag ni Jesu Cristo, ang Kanyang gawa, ang Kanyang mga biyaya, ang Kanyang pangalan, ang Kanyang
mga kautusan.  Ang pagsunod ang pangunahing kalagayan ng kanilang mga puso.  Sila ay binago mula sa
pagiging mapanghimagsik tungo sa pagiging handang mga lingkod ni Cristo, mula sa pagiging alipin ng
kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Kordero.

Sino ang pupunta sa langit?  Yaong mga pinalaya mula sa kapangyarihan at pag-ibig sa kasalanan, sa
pamamagitan ng biyaya ni Jesu Cristo.  Walang taong hindi banal ang makakapasok sa langit.

Mababasa natin sa Apocalipsis 21:7,8, “Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako’y
magiging Dios niya at siya’y magiging anak ko.  Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga
karumal-dumal, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga
dios-diosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre,
na siyang ikalawang kamatayan.”

Nakinig ka bang mabuti sa talatang iyon?  Sino ang mga hindi pupunta sa langit?  Ang kauna-unahang salita
na naglarawan sa kanila ay “mga duwag.”  Hindi mo kailangang maging mamatay-tao, mangkukulam.  Hindi
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mo kailangang sumubok sa hiwaga at sumamba sa diablo upang pumunta sa impiyerno.  Ngunit ang mga
duwag:  yaong mga takot, takot na ipahayag si Cristo dahil sa takot na tanggihan ng mga tao, takot na
ipahayag si Cristo sa harap ng kanyang mga kaibigan, nahihiya, takot tawaging “matuwid.”  Takot dahil
alam niya na kapag ipinahayag niya si Cristo, kung gayon ay kailangan niyang itakwil ang mala-impiyernong
musika na kinababaliwan ng lahat niyang mga kaibigan na pinalalawak ang pakikipagtalik at paghihimagsik
at kawalang-kinikilalang batas, at kaya siya ay tatawaging “kakaiba.”  Takot dahil alam niya na hindi niya
basta masasabi ang pinakahuling bagay-bagay sa MTV.   Takot dahil siya ay tatanggihan at tatawaging
“banal.”  Sinasabi ng Dios na ang tao ay pupunta sa impiyerno sa paraan ng kahihiyan at pagkatakot sa
pagpapahayag kay Jesu Cristo.  Hindi ako ang nagsulat noon.  Seryusohin mo ito.  Ang mga duwag ay hindi
papasok sa langit. 

Yaong nagtagumpay.  Nagtagumpay sa ano?  Nagtagumpay sa panggigipit ng mga taong minamahal. 
Nagtagumpay sa pakikiayon sa kasalukuyang sanlibutan.  Bilang kabataan, hindi takot na tawaging birhen,
na sabihin sa iyong nobyo na panatilihin ang kanyang kamay kung saan ito nararapat (hindi sa iyong
katawan), na ipahayag na si Cristo ang Panginoon ng iyong katawan at Siya ang nagmamay-ari niyaon.
Bialng mga may asawa, hindi takot na ipahayag si Cristo bilang mag-asawa sa kanilang paligid.  Bilang
mananampalataya sa opisina, hindi natatakot sa mga ngisi ng iba dahil ipinahayag mo si Cristo.  Iyon ang
isinulat ng Dios.  Ang mga duwag ay hindi makakapasok sa langit.  Ikinahihiya mo ba si Cristo?   

Karamihan sa Cristianismo ngayon ay nagsasabi, “Maaari kang magkaroon ng pagmamahal kay Jesu Cristo
ng lihim.  Alam mo, ang relihiyon, ay isang pribadong bagay.  Maaari kang lumapit kay Jesu Cristo at maaari
kang magpatuloy sa iyong makasalanang paraan ng pamumuhay.  Hindi mo kailangang itanggi ang
makasalanang paraan ng iyong pamumuhay.  Maaari mong maging Tagapagligtas si Jesus at maaari kang
mamuhay ng buhay na gusto mo, tulad ng dati.”  Takot silang makipagsapalaran ng buo kay Cristo, takot
na isuko ang dating buhay ng kasalanan.  Takot sa iisipin ng mga tao. 

Sinasabi ng Dios, hindi ang mga duwag!  Hindi sila makakapasok sa langit.  Yaong mga nagtagumpay, sa
dugo ng Kordero.  Yaong mga pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa biyaya ni Jesu Cristo.  Hindi
yaong mga patuloy na ibinibigay ang kanilang katawan sa makasalanang paraan, na namumuhay lamang
sa sandaling kahalayan.  Kundi yaong mga nagsisising makasalanan, binago ng biyaya mula sa
paghihimagsik at pag-ibig sa kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios.

Yaong mga pupunta sa langit ay nahugasan ng dugo ni Jesu Cristo.  At ang Espiritu ni Jesu Cristo ay
winasak ang tanikala ng kanilang mga kasalanan.

May isa pang sagot sa tanong na sino ang pupunta sa langit.  Yaon lamang nagtagumpay at nagpatuloy sa
kalakasan ng Kordero.  Sa Apocalipsis 2:7 mababasa natin, “Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng
Espiritu sa mga iglesia.  Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punungkahoy ng buhay na nasa
paraiso ng Dios.”  Mababasa natin sa Apocalipsis 3:5, “Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng
mapuputing damit.”  Apocalipsis 21:7, “Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito.”  

Maaari bang maging mas malinaw ang Salita ng Dios?  Walang makakapunta sa langit na hindi dumaan sa
landas ng pagtatagumpay at pagpapatuloy.  Ang pagtatagumpay at pagpapatuloy sa pananampalataya ay
hindi dahilan ng pagpunta nila sa langit, kundi ito ang paraan ng pagdadala sa kanila ng Dios sa langit.  Sa
paraan ng pagtatagumpay.  Pagtatagumpay sa ano?  Pagtatagumpay sa lahat ng gagamitin ng sanlibutan
upang ilayo ang iyong puso sa langit at malayo kay Cristo, lahat ng magpapaatras sa iyo pabalik sa mga
tanikala ng makalasanang buhay at sa paglilingkod sa diablo.  Pagtagumpayan ang anuman at lahat na
laban sa Salita at kalooban ni Jesu Cristo. 
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Hindi natin gagawin iyon sa sarili nating lakas.  Sa buhay ng Cristiano hindi natin mapagtatagumpayan ang
pwersa ng kasalanan sa pamamagitan ng sarili nating lakas.  Sabi ng Apocalipsis 12:11, “At siya’y kanilang
dinaig dahil sa dugo ng Kordero.”  Sabi ng Filipos 4:13, “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa
pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.”  At sa II Corinto 12:7-10 mababasa natin, “Ang aking biyaya
ay sapat na sa iyo.”  

Ngunit, nakita mo, kung ikaw ay hindi nahikayat na kailangan mong magtagumpay, sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios, hindi mo hahanapin ang biyaya ni Cristo kung saan doon ka lamang maaaring
magtagumpay.

Alam mo ba kung bakit nakikipaglaro ang isang Cristiano sa kanyang kasalanan?  Dahil, sa sandaling iyon,
hindi siya naniniwala na kailangan niyang magtagumpay.  Hindi talaga siya naniniwala doon.  Sinasabi ng
Dios sa Kanyang mga anak:  Magtagumpay!  Ang daan tungo sa langit ay hindi ang daan ng pagsuko sa
ating mga kahinaan at sabihing hindi na talaga ito mahalaga, pinatawad na ako.  Hindi!  Sinasabi ng Salita
ng Dios, Magtagumpay!  Minamaliit mo ba ang iyong kasalanan?  Minamaliit mo ba ang pagbabasa ng Biblia,
pinalalampas mo ba iyon?  Minamaliit mo ba ang pagdalo sa iglesia at sinasabi, “Ah, hindi ‘yan masyadong
mahalaga”?  Minamaliit mo ba ang iyong pananalangin?  Pinalalampas mo ba ang mga bagay na iyon?  Kung
hindi ka magtagumpay, hindi ka pupunta sa langit.

Kapag pinaniwalaan mo iyan, hindi ka makikipaglaro sa iyong kasalanan.  Hindi ka makikipaglaro sa
pamamaraan na ibinibigay sa iyo ng Dios upang palakasin ang iyong pananampalataya.  Dadalo ka sa
iglesia, makikinig ka sa Kanyang Salita, mananalangin ka.  Gagamitin mo ang mga pamamaraan na
ibinibigay ng Dios upang palakasin ka sa Cristianong pamumuhay.

Magtagumpay sa kalakasan ni Cristo.

Sino ang pupunta sa langit?  Yaong ginawang tapat at masigasig na pumunta doon, handang harapin at
pagtagumpayan anuman ang humarang sa kanilang daan.

Ikaw ba ay pupunta sa langit?

Narinig mo ang sagot ng Dios sa nakaraang dalawang linggo.  Hindi ang sagot ko, kundi ng Dios.  Ang sagot
ng Dios ay ito:  Ang pupunta sa langit ay yaong nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero; yaong mga
nahugasan sa dugo ng Kordero; yaong pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng
biyaya ng Kordero; at yaong nagtagumpay at nagpatuloy sa kalakasan ng Kordero.

Ang sagot ay ito:  Yaong pinili lamang kay Cristo; yaong lamang iniligtas sa pamamagitan ng krus ni Cristo;
yaong mga pinalaya mula sa kapangyarihan ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig lamang ni
Cristo; yaong nagpatuloy sa Cristianong paglakad sa pamamagitan ng kalakasan lamang ni Cristo.

Alam mo ba ang daan tungo sa langit?  Ang daan tungo sa langit ay sa pamamagitan lamang ni Jesu Cristo.

________________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin, dalangin namin ang biyayang iyon ng Iyong Espiritu na kami ay magtiwala at sumampalataya
kay Jesu Cristo na siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay, na sa pamamagitan lamang Niya kami ay
makakalapit sa Iyo.  Amen.


