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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 25:41

"Ano ang Impiyerno?"

ni Rev. Carl Haak

Tayo ay naghahanap ng biblikal na kasagutan sa ilan sa mga pangunahing tanong na maaaring itanong ng
isang tao.

Ang unang tanong na itinanong namin ay, Ano ang langit?  Pagbaling sa Salita ng Dios, ang Biblia, nalaman
natin na ang langit ay ang tirahan ng Dios kasama ang Kanyang bayan.  Ito ay lugar kung saan ang bayan
ng Dios ay magkakaroon ng ganap na pakikipag-kaisa sa kanilang Dios at kung saan ang kaligtasan ay
magiging ganap.  Nakita rin natin, na ang langit ay isang lugar ng walang hanggang kapahingahan para sa
mga banal, kung saan ang kasalanan at kalungkutan at paghihirap ay wala na magpakailanman, at ang bayan
ng Dios ay matatamasa ang ganap na gawa ng kaligtasan ni Cristo.  At saka, nakita natin na ang langit ay
ang marubdob na pag-asa ng bawat mananampalataya.  Ang mananampalataya ngayon ay nabubuhay sa
pag-asa ng langit.  Inaabangan niya, kinasasabikan niya, at inilalagay ang kanyang puso sa pag-asa ng
walang hanggang kaluwalhatian.

Pagkatapos ay tinanong natin ang tanong na, Sino ang makakapunta sa langit?  Binigyang-diin natin ang
kahalagahan sa oras na iyon na ang sagot ay dapat manggaling sa Salita ng Dios.  Kaya nilimitahan natin ang
ating mga sarili sa Salita ng Dios lamang.  Mula sa aklat ng Apocalipsis tayo ay sumagot sa apat na pahayag.
Nakita natin mula sa aklat ng Apocalipsis na tanging ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ang
pupunta sa langit, iyon ay, yaong mga pinili ng Dios at ibinigay kay Jesu Cristo, isang pagpili na ginawa Niya
bago pa Niya likhain ang sanlibutan, isang pagpili na ginawa Niya sa malayang biyaya at pag-ibig.  Nakita
natin, higit pa, na yaong mga pupunta sa langit ay dapat mahugasan mula sa dumi ng kanilang mga
kasalanan sa dugo ni Jesu Cristo; na sila sa kanilang mga sarili ay bulok at maruruming makasalanan, at bago
pa sila makaharap sa presensya ng Dios sa langit, dapat silang mahugasang malinis mula sa kanilang mga
kasalanan.  At higit pa, nakita natin na ang sagot sa tanong ng kung sino ang makakapunta sa langit ay ang
isa ay dapat mapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay, ang isa ay dapat maging
lingkod ni Jesu Cristo na nagnanais na ngayon, na maglingkod sa Kanya at sumunod sa Kanyang Salita.
Panghuli, nalaman natin na ang sagot sa:  Sino ang makakapunta sa langit?  ay yaon lamang makakapasok
sa langit na napagtagumpayan, sa pamamagitan ng lakas ni Jesu Cristo, ang lahat ng makapaglalayo sa kanila
mula kay Cristo at sa langit. 

Kaya nasagot na natin ang dalawa sa pinakamahalagang tanong na maitatanong ng isang tao:  Ano ang
langit, at sino ang makakapunta sa langit?

Ngayon ay magtatanong tayo ng isa pang mahalagang tanong:  Ano ang impiyerno?

May maiisip ka bang mas seryosong katotohanan kaysa sa impiyerno – impiyerno, na sinasabi ng Biblia, ay
walang hanggang paghihirap ng katawan at kaluluwa sa lawa ng apoy, na inihanda para sa diablo at sa lahat
ng hindi nagsisi?  Ang puso ko ay nanginginig sa katotohanan ng impiyerno.  
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Ang sanlibutan ngayon ay kinukutya ang impiyerno.  Ginagawa nila itong layon ng kanilang pagtuya at
katatawanan.  Sa katunayan, hinahamon pa nga nila ang Dios na ihagis sila sa impiyerno.  Iniisip ng ibang
tao ang impiyerno na bagay sa buhay na ito.  Sinasabi nila na ang kanilang buhay ay isang buhay na
impiyerno, tumutukoy sa lahat ng paghihirap at pagdurusa na mayroon sila.  May iba na nahahandang
magsabi sa ibang tao na pumunta sa impiyerno.  O, sa sandaling nasasaktan nila ang kanilang sarili, sinasabi
nila, “O, impiyerno.”  Ginagamit nila iyon bilang pagmumura. 

Kapag ang isa ay tumungo sa Biblia, natutuklasan niya na ang katotohanan ng impiyerno ay ang
pinakaseryosong katotohanan na maaaring isipin.  Ito ang katotohanan ng Salita ng Dios na gumigising sa
anak ng Dios mula sa pagkatuliro at kawalang-pakiramdam ng sanlibutang ito.  Ninanais ng diablo na madaya
ang mga anak ng kawalang-pananampalataya, ang mga anak ng sanlibutang ito.  Ninanais niyang panatilihin
sila sa pagkabulag at sa kadiliman ng katunayan ng katotohanan na ang walang hanggang impiyerno ay
naghihintay sa lahat ng hindi nagsisisi at nananampalataya kay Jesu Cristo.

Ang sumasampalatayang anak ng Dios ay pinupukaw ang kanyang isipan sa paksa ng impiyerno.  Nakikita
niya ang katotohanan, hindi ang alamat, ng lugar na tinatawag ni Jesus na panlabas na kadiliman, kung saan
ay mayroong pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.  Nakikita natin ang kabigatan ng ating mga
kasalanan.  At nauunawaan natin na ang kasalanan ay hindi isang laruan, ang kasalanan ay hindi
maipagpapaumanhin na bagay.  Ang kasalanan ay isang napakasamang bagay na marapat sa walang
hanggang kaparusahan sa impiyerno.

Higit pa, nakikita natin ang hiwaga ng pagiging kabilang kay Jesu Cristo na nagpalaya sa atin mula sa
impiyerno.

Kung ang katotohanan ng impiyerno ay hindi nagbubunga sa iyong puso ng panginginig, kung, marahil,
mayroong kaunti, sandaling panginginig, ngunit hindi mo napagnilayan ang katotohanan ng impiyerno at hindi
tunay na tumakas para manganlong kay Jesu Cristo, kung gayon ang Salita ng Dios sa iyo ngayon ay:
Magsisi.  Kung ang iyong buhay ay isang pagkukunwari, kung ang kapahayagan mo kay Cristo ay panlabas
lamang, at kung, sa buong kaseryosohan, wala kang pundasyon sa ilalim mo, walang pundasyon upang ilayo
ka sa ningas ng impiyerno, kung gayon ang Salita ng ebanghelyo sa iyo ngayon ay:  Magsisi!  Sabi ni Jesus,
“Malibang kayo ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak.”  Ang seryosong katotohanan ng impiyerno ay
ginamit ng Dios upang dalhin ang Kanyang mga anak sa kahanga-hangang katotohanan ng pagiging kabilang
sa Tagapagligtas na si Jesu Cristo.

Kung ang langit ang tanging walang hanggang kalagayan na sinasabi sa atin ng Dios sa Kanyang Salita,
maaari na nating itigil ang ating serye sa langit.  Subalit nililinaw ng Salita ng Dios na hindi lamang langit ang
mayroon kundi impiyerno rin.  Kung totoo na ang kaluluwa ay maaaring lipulin, tumigil na lamang sa pag-iral;
o kung totoo na maaaring magkaroon ng posibilidad ng amnistiya (na ang isang tao, sa kamatayan, ay
magkakaroon ng isa pang pagkakataon), o kahit paano ay makatanggap ng patawad, o magkaroon ng
panahon ng pagsubok –kung gayon din, marahil, ang isipan ng tao ay magkakaroon ng kapayapaan hiwalay
kay Cristo.  Subalit ang Salita ng Dios ay taimtim na nangungusap sa katotohanan ng walang hanggang
impiyerno.

Karamihan sa mga tao ay pinipiling hindi maniwala sa impiyerno.  Sinasabi nila na ang kamatayan ay ang
wakas, o ang dakilang di-alam (hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan).  Kaya
sinisikap nilang alisin ang kamatayan at impiyerno sa kanilang pang-araw-araw na kamalayan.  Marami ang
tumatawag sa kanilang sarili na mga Cristiano at hindi naniniwala sa impiyerno.  Sabi nila, “Hindi
magpapadala ng sinuman ang aking Dios sa walang hanggang paghihirap.”  Sa katunayan, karaniwang
pinaniniwalaan ngayon na ang Cristiano, sa pakahulugan, ay isa na tumatanggi sa katotohanan ng impiyerno.
Madalang ang naniniwalang siya ay pupunta sa impiyerno.  Pinuprotektahan ng tao ang kanyang sarili mula
sa katotohanan ng walang hanggang kaparusahan.
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Gayunman ang Biblia ay malinaw para sa sinumang babasa nito.  Ang Salita ng Dios ay nagsasalita tungkol
sa impiyerno.  At ang impiyerno ay hindi, tulad ng itinuturo ng mga modernong tagapagbunyag ng Biblia,
isang hukay para sa basura sa labas ng Jerusalem.  Hindi, sinasabi ng Biblia na ang impiyerno ay isang hukay
ng hindi matarok na kalaliman (Apoc. 9:1), ito ay lawa ng apoy na nagliliyab na asupre (Apoc. 19:20).   Ito
ay lugar kung saan ang mga lalaki at babae ay pinahihirapan, nakagapos sa kadiliman, kung saan ang usok
ng kanilang paghihirap ay pumapainlanlang magpakailanpaman at wala silang kapahingahan araw o gabi
(Apoc. 14:11).  

Naniniwala ka ba na ang impiyerno ay umiiral?

Ang tanong talaga ay ito:  Naniniwala ka ba sa Biblia?  Isinasailalim mo ba ang iyong sarili sa katotohanan
ng Salita ng Dios?

Kung susuriin natin ang lahat ng patotoo na matatagpuan sa Biblia patungkol sa impiyerno, makikita natin
na may isang nagsalita ng higit sa impiyerno kaysa iba, at nagbabala dito, at namuhay sa kamalayan na ang
mga di-nagisisising makasalanan ay pumupunta sa impiyerno.  Ang Isang iyon ay si Jesu Cristo.  Si Jesu Cristo
ang Isa na nagsabi sa atin (Mateo 10:28) na hindi natin dapat katakutan ang mga pumapatay ng katawan
at pagkatapos noon ay wala na silang magagawa.  Sinabi Niya sa atin kung sino ang dapat nating katakutan.
Matakot sa Kanya na kayang maghagis ng katawan at kaluluwa sa apoy ng impiyerno.  Si Jesu Cristo ang
naglarawan (Mat. 8:11,12) ng impiyerno bilang lugar ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, lugar na
hindi namamatay ang mga uod at ang apoy ay hindi namamatay.  Si Jesu Cristo ang nagsabi (Mat. 22) na
yaong hindi masusumpungan sa huling araw na nakasuot ng damit ng Kanyang katuwiran ay ihahagis sa
kadiliman sa labas.  Si Jesu Cristo (Lucas 13) ang nagbabala na ang pagkabigong magsisi ay
nangangahulugang ang isa ay mapapahamak magpakailanman sa kahatulan ng impiyerno.  Sinabi ni Jesu
Cristo ang impiyerno sa Kanyang mga alagad. Tinalakay Niya ito nang sabihin Niya ang tungkol sa ating mga
pansariling relasyon.  Binalaan Niya tayo na sinuman ang tumawag sa kanyang kapwa ng ulol ay mapapasa
panganib ng apoy ng impiyerno.   Nagsalita Siya tungkol sa katotohanan na kapag tumanggi tayong
magpatawad sa isa’t isa, tayo ay mabibilanggo sa bilangguan ng kamatayan.

Pagkatapos ay sinabi ni Jesu Cristo (Mat. 11) na mas mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng
Sodoma at Gomora kaysa sa kanila na nakarinig ng Kanyang salita at hindi ito ginawa.  Ang Sodoma at
Gomora, matatandaan mo, ay mga lunsod sa Lumang Tipan na winasak ng apoy at asupre dahil sa kanilang
kasalanan laban sa Dios.  Sinabi ni Jesus, sa araw ng paghuhukom mas mabuti pa sa Sodoma at Gomora,
mga taong puno ng kasamaan, kaysa sa mga nakarinig ng Kanyang Salita at hindi nagsisi.  Sinabi Niya sa
mga bayan ng Corazin at Bethsaida, kung saan gumawa Siya ng makapangyarihang mga gawa at nangaral
ng kahanga-hangang  pangangaral, “Kahabag-habag ka, Corazin at Bethsaida.”

Pakinggan ngayon ang salita ng Dios.  Magsisi.  Pagkatapos ay pumunta sa iyong bahay, sa pamamagitan
ng pananampalataya, may katiyakan sa kanlungan – kanlungan na matatagpuan sa pagiging kabilang kay
Jesu Cristo, ang tanging Isa na makapagpapalaya at nagpalaya sa Kanyang bayan mula sa malaking
kamatayan tulad ng walang hanggang impiyerno.

Madalas mangusap si Jesus tungkol sa impiyerno.  Nangusap Siya dito ng napakadiin sa Mateo 25.  Sa
talatang 41 mababasa natin, “Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, kayong
mga sinumpa.  Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.”
Doon ay inilalarawan ni Jesus ang impiyerno bilang lugar kung saan ang sumpa ng Dios ay ipinataw sa tao,
na dapat pagtiiisan magpakailan kailanman.  Sinabi Niya na ang impiyerno ay kung saan ang masasama ay
ikinulong sa ilalim ng sumpa ng Dios sa walang hanggang paghihirap, kasama ng diablo at kanyang mga
anghel.  Darating ang panahon na maririnig ng mga tao ang salitang, “Lumayo kayo sa akin, kayong mga
sinumpa.  Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.”  Si Jesus,
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sa Mateo 25, ay nagsasalita sa panghuling paghatol, kapag ang lahat ng tao ay titipunin sa harapan Niya.
At sinabi Niya na Kanyang ibubukod sila tulad ng pagbubukod ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing.

Kung paanong itinuturo ng Biblia na sa kamatayan ang kaluluwa ng mananampalataya ay pupunta sa langit
at ang kanyang katawan ay pupunta sa libingan upang hintayin ang araw ng muling pagkabuhay, kung saan
ang katawan ay ibabangon upang pumunta sa pangwakas na kaluwalhatian, ay gayon din itinuturo ng Biblia
na ang kaluluwa ng di-mananampalataya sa kamatayan ay pupunta sa impiyerno.  Itinuro ni Jesus sa Lucas
16:24 na ang taong hindi sumampalataya at nagsisi ay nagising sa kamatayan sa paghihirap ng apoy sa
impiyerno.  At saka, itinuturo ng Biblia na ang katawan ng di-mananampalataya ay ibabangon din sa
pagbabalik ni Cristo.  Sa Juan 5:29 mababasa natin ang muling pagkabuhay ng mabuti at ng masama, ang
muling pagkabuhay tungo sa buhay at sa kahatulan.   Kaya, katawan at kaluluwa, ang isang tao ay pupunta
sa walang hanggang kahatulan, kung saan ang lahat ng namumuhi sa Panginoon, lahat ng humahamak sa
Kanyang Salita, lahat ng di-nananampalataya, ay napahamak sa ilalim ng sumpa ng Dios. 

Ano ang sumpa ng Dios?

Nang sabihin ni Jesus ang tungkol sa sumpa ng Dios tinutukoy Niya ang matuwid na kahatulan ng banal na
Dios sa paglabag sa Kanyang kautusan.  Mababasa natin sa Galacia 3:10, “Sumpain ang bawat isang hindi
sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan.”  Ang kautusan ng Dios, ang Sampung Utos,
ay nagpapahayag ng kalooban ng banal na Dios para sa buhay ng mga lalaki at babae, mga batang lalaki at
babae – ng lahat ng mga lalaki at mga babae ng bawat gulang at bawat lugar.  Ang sumpa ay ang pagpataw
ng poot ng Dios sa mga pangahas na lumalaban sa Kanyang kautusan at lumalabag sa kautusang iyon.  

Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios sa Galacia 3 na iyon ang sumpa na dapat din sa mga mananampalataya.
Iyon ang sumpa na pinagtubusan sa atin ni Cristo nang Siya ay ginawang sumpa para sa atin sa krus ng
Kalbaryo.  Ang isumpa, kung gayon, ay ang humarap sa harapan ng Dios, sa harapan ng walang hanggang
Hukom, ang humarap sa upuan ng kahatulan ni Cristo bilang sumalangsang, bilang isa na sumuway sa
kautusan ng Dios – hindi pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesu Cristo, hindi kabilang sa Cristo na
nagpalaya sa iyo mula sa sumpang iyon, kundi sa halip sumasang-ayon, sa iyong puso, “Hindi ako, hindi ako
kailanman yuyukod sa banal na kautusang iyon.”  Pagkatapos ay maririnig ang mga salita ng banal na galit,
ang pinaka nakakasindak na salita na maririnig ng isang kaluluwa:  “Lumayo kayo sa akin, kayong mga
sinumpa.”  Ang mapatawan ng buong kaparusahan ng banal na poot ng Dios, sinisiksik siya sa hukay para
sa walang hanggang paghihirap – iyon ay impiyerno.  

Hayaang lahat sila na palihim na nanunumpa, hayaang lahat na sa pagmamalaki ng kanilang puso ay
inilalagay ang kanilang mga sarili laban sa kautusan ng Dios, hayaang ang lahat na ang mga bibig ay puno
ng panunumpa at kapaitan ay magsisi at tumakas kay Jesu Cristo sa pananampalataya.  Hayaang ang lahat
na gagawa, sa mga salita ng Awit 50, isipin mo iyan, pagkatapos ng lahat, ang maliit na pagsuway ay hindi
makakasakit sa tao, lahat na may pagnanais na sumang-ayon sa magnanakaw at sa mga nanunumpa at
nagmumura at nagsasabing, “ayos lang ang magkasala” – hayaang lahat ng gayon ay pakinggan ang Salita
ng Dios:  Magsisi, baka bumaba sa inyo ang Dios at gutayin kayo ng pira-piraso.

Sinabi ko na ito ang sumpa kung saan ay pinalaya ni Jesus ang mga mananampalataya, ang kaparusahan sa
ating paghihimagsik at kasalanan sa Dios, ang kaparusahan sa ating paulit-ulit na kasalanan laban sa Dios.
Pinalaya tayo ni Jesu Cristo mula sa sumpang ito dahil ang sumpang ito sa katunayan ay ipinataw sa Kanya
kapalit natin.  Kaya alam natin kung gaano  kasama ang sumpang ito.  Alam natin kung gaano kasama ito
dahil sa ginawa nito sa ating Tagapagligtas sa krus.  Ang ating Tagapagligtas sa krus ay inalis mula sa ngiti
ng Dios.  Siya ay hinagupit ng lahat ng hampas ng banal na poot ng Dios, na dapat ay para  sa atin.  Sinasabi
ni Pablo, sa II Corinto 5:11, “Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao.”
Silang mga nakatitiyak sa kanilang kalayaan mula sa kasalanan kay Jesu Cristo, subalit nalalaman kung gaano
nakakatakot ang kahatulan na nararapat sa kanilang mga kasalanan, ay hindi lamang humahayo at
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kinakalimutan ang parusang nararapat sa kanilang mga kasalanan.  Sa halip, sila ay humahayo, sabi ni Pablo,
at hinihikayat ang mga tao, “Magpapatuloy ka ba sa daan ng kasalanan at paghihimagsik at dadamitan ang
iyong sarili ng sumpa ng Dios?”

Bagaman ang ating lipunan ay nagpapahayag ng malawakang paniniwala sa Dios, gayunman ang kaalaman
sa sumpa ng banal na Dios laban sa mga lumalabag sa Kanyang banal na kautusan ay hindi umiiral sa ating
kultura.  Iyon ay pinatutunayan, halimbawa, sa homosekswalidad.  Sinasabi ng Roma 1 na ang
homosekswalidad ay ang kalaliman ng paglabag sa kautusan ng Dios.  Oo, ang homosekswalidad ay
kasalanan na pinalaya ni Jesu Cristo, na pinatawad ng biyaya ng Dios.  Inalis Niya tayo sa kasalanang iyon.
Subalit ang akto ng homosekswalidad ngayon ay itinataguyod bilang tama.  Ito ay pinapalampas ng iglesia,
upang, kapag tayo ay nakinig sa karamihan sa iglesia na nag-aangking may ebanghelyo, ipapasya nating
dapat humingi ng paumanhin ng Dios sa Kanyang ginawa sa Sodoma at Gomora, dahil winasak Niya ang
Sodoma at Gomora sa kasalanan nilang homosekswalidad.  Ngayon, ang kaligtasan ay hindi na ipinapahayag
bilang kalayaan mula sa sumpa ng Dios laban sa kasalanan.  Ngayon, ang kaligtasan ay kalayaan lamang
mula sa kabiguan.  Si Jesus ay pumarito upang alisin ang ating mga kabiguan, upang iligtas tayo sa mga
pagkabalisa, upang turuan tayong mamuhay kasama ang ating mga pag-aalinlangan at mga takot.  Ang
sumpa ng Dios?  Banta sa lalaki o babae sa paglabag sa Kanyang kautusan?  Hindi na iyon ipinapahayag.

Ngunit hayaan itong marinig ngayon!  Ang Biblia, ang katotohanan, ay ito:  Ang kaligtasan ay mapalaya mula
sa sumpa na dapat ay sa atin.  Tayo ay tinubos ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan, yamang ginawang
sumpa para sa atin.  Iyon ang kaligtasan!  At ang impiyerno ay kapag ang sumpang iyon ay ipinataw sa iyo.

Pakinggan ang Salita ng Dios.  Magsisi.  Talikuran ang iyong mga kasalanan.  Lumapit kay Jesu Cristo sa
kaloob ng pananampalataya.  Sapagkat doon lamang ang kanlungan.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin, dumadalangin kami na ang Iyong Salita ay pumasok sa aming mga puso.  Sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Iyong Espiritu, ipaling kami kay Jesu Cristo.  Amen.


