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MGA GAWA 4:12 
"NAG-IISANG DAAN NG KALIGTASAN" (2) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Kung nakinig ka sa ating programa noong isang linggo, maaalala mong nagtanong tayo ng isang 
mahalagang tanong:  Ano ang daan tungo sa langit?  Nagtanong tayo kung mayroon bang higit sa isang 
daan tungo sa langit.  At narinig natin ang sagot ng Salita ng Dios, sa pamamagitan ng kinasihang apostol 
na si Pedro, na mababasa natin 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.” 
 
Nalaman natin mula sa Kasulatan na ang daan sa kaligtasan ay tanging ang gawa ni Jesu Cristo.  Nakita 
natin na ang kaligtasan ay ang mailigtas mula sa pinakamalaking kasamaan, na siyang ating kasalanan, at 
ang madala sa pinakamataas sa lahat ng posibleng kabutihan, ang Dios.  At nakita natin na si Jesu Cristo 
lamang, ang pangalan Niya lamang, sabi ni Pedro, iyan ay, sa pamamagitan lamang ng Kanyang 
kapangyarihan at ng Kanyang kapamahalaan, mayroong kaligtasan. 
 
Ngayon ay nais nating tingnan muli ang talatang ito ng Kasulatan at tingnan ang dalawang bagay na 
itinuturo nito sa atin.  Una sa lahat, nais nating makita na tunay ngang ito ang tanging daan ng kaligtasan 
– wala ng iba pa.  Pangalawa, nais nating makita na ito ang tiyak na daan ng kaligtasan. 
 
Sinabi ni apostol Pedro, “Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating 
ikaliligtas.”  Ngayon, napakalinaw, ang Kasulatan ay nagtuturo na ang daan sa kaligtasan ay tanging na 
kay Cristo.   Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit sa mga tao.  Iyan ay, sinasabi ni Pedro, maaari 
kang tumingin sa ilalim ng lahat ng nasa ibaba ng langit, maaari mo silang tingnan lahat, maaari kang 
magsaliksik at magsuri, tumingin ka kung saan mo gusto – hindi mo makikita ang kaligtasan maliban sa 
pangalan (iyan ay, sa kapangyarihan at kapamahalaan) ni Cristo.  Maaari kang pumunta sa mga 
unibersidad, kung saan ay matatagpuan mo ang pinakamagaling na karunungan ng tao.  Maaari mong 
akyatin ang pinakamataas na mga bundok, pumasok sa iba’t ibang templo ng iba’t ibang relihiyon, 
gumawa ng mga paghahandog, lumapit sa isang Buddha o Mohammad, isangkot ang iyong sarili sa isang 
kulto – subalit walang kaligtasan sa kanila para sa kaluluwa.  Hindi nila kaya at hindi sila makapagliligtas!  
Sila ay mga panlilinlang. 
 
Si Jesu Cristo, kung gayon, ay hindi humihilera sa ibang mga tagapagligtas.  Walang ibang mga 
tagapagligtas maliban kay Jesu Cristo, ang Anak ng Dios na nahayag sa mga pahina ng Banal na 
Kasulatan.  Iyan ay nangangahulugan na, hiwalay kay Jesu Cristong nahayag sa Biblia bilang Isang 
ipinagkaloob ng Dios upang mamatay sa krus para sa mga makasalanan, walang kaligtasan.  At kung 
walang kaligtasan, kung gayon ay mayroon lamang kapahamakan.  Si Jesus ang tanging daan sa Ama. 
 
Napakaingat n’yo akong sundan ngayon.  Maaaring kunsintihin ng kabulaanan ang kabulaanan.  Ngunit 
hindi kailanman ang katotohanan.  Ang dalawang kasinungalingan ay maaaring tumira sa parehong 
bahay at hindi kailanman mag-aaway.  Subalit ang katotohanan ay hindi maaaring tumira kasama ng 
kasinungalingan.  Ang tanyag na pagkaunawa ay ang Hindu, ang Mohammedan, ang makabagong iglesia 
ay makapagsasabing lahat na, “Tinatawag namin ang Dios sa iba’t ibang pangalan, ngunit inaasahan 
naming isang araw ay magkikita kaming lahat.  Maraming daan tungo sa langit.”  Si Jesu Cristo, nahayag 
sa Kasulatan, ay hindi maaari at hindi lumulugar doon! Ipinahahayag Niya na lahat ng ibang daan ay 
kasinungalingan, isang panlilinlang, at hindi makapagliligtas.  Si Cristo lamang. 
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Marami ang nagsasabing, “Ah, oo.  Si Cristo ay nagliligtas.  Huwag tayong maging malupit sa pagsasabing 
ang pamamaraan na ang lahat ng ibang paniniwala, lahat ng ibang daan, ay dapat tuligsain.”  Ang 
ebanghelyo ni Jesu Cristo ay palaging tatanggapin ng nakararami ng may pagsang-ayon kung ito ay 
ipinapakita bilang daan, na kasama ng iba pang mga daan.  Subalit kung ito ay ipinahahayag sa 
kapamahalaan ng Dios na ito ang tanging daan, ito sa gayon ay nakakasakit. 
 
Ngunit ang tanong ko:  Paanong magiging pag-ibig ‘yan?  Paano magiging mapagbigay ang pagsasabing 
may kaligtasan sa iba maliban kay Jesu Cristo?  Paanong magiging pag-ibig ‘yan?  Pag-ibig ba ang walang 
sabihin kapag malapit na sa bingit ng bangin ang isang taong bulag?  Pag-ibig ba ang walang sabihin 
kapag ang isang dayo ay sasakay sa isang bangkang may butas?  Pag-ibig ba ang hindi sumigaw at balaan 
ang mga tao sa panganib?  Sinasabi ni Pedro, “Hiwalay kay Jesu Cristo, malibang ikaw ay magpahingalay 
sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ikaw ay mapapahamak!”  Hindi niya sinasabi 
sa mga Judio na, “Ang inyong sistema ng katuwiran-sa-gawa ay marangal, at mayroon itong maraming 
puntos na matutubos.  Alam mo, ito’y kapaki-pakinabang.”  Ah, hindi! Sinasabi niya sa kanila, “Walang 
kaligtasan diyan.  Mayroong kaligtasan sa Jesus ng Dios lamang.”   
 
Pakinggan natin ang Salita ng Dios.  Walang kaligtasan sa mga pamahiin ng mga tao, sa mga pilosopiya 
ng mga tao.  At napakarami nila.  Pilosopiyang New Age, Hinduismo, at maaari pa tayong magpatuloy.  
Dumarating sila at nagsasabing, “Ito ang daan kung saan ay makakalapit ka sa Dios.  Sa katunayan, ito 
ang daan kung saan maaari kang maging Dios.”  Dadalhin mo ang iyong anak at ihahagis mo siya sa ilog.  
O sasamba ka sa hayop.  O hihiwain mo ang iyong laman.  O magsusuot ka ng magaspang na kasuotan.  
O maglalagay ka ng mga panusok sa iyong mga tainga.  O iinom ka ng halamang tsaa.  Itinatakuwil natin 
lahat ng ito, sa pangalan ng Dios, habang ipinapadala ang mga demonyo sa mga tao upang linlangin ang 
kanilang mga kaluluwa. 
 
Subalit kapag inilalapit natin ito, ay nakikita natin sa gayon na ang ebanghelyo, maraming iba’t ibang 
ebanghelyo, maraming iba’t ibang mga mensahe na naririnig sa Cristianong iglesia, ay itinatanggi rin 
naman ang katotohanan tungkol kay Jesus.  Marami ang nagsasabing, “Naniniwala ako sa Dios at sa 
Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Pero huwag itong hayaang humadlang sa nais ko.  Si Jesus ay aking 
Tagapaglitas.  Pero hindi ko Siya panginoon – hindi pa naman.  Kailangan Niyang masanay sa akin.  
Kailangang tanggapin Niya ako sa paraan ng aking pamumuhay.  Si Jesus na nagliligtas sa akin ay dapat 
palampasin ang makasalanan kong paraan ng pamumuhay.  Siya ay Tagapagligtas, ngunit hindi 
Panginoon.  Hahayaan Niya ako sa nais kong maging.  Huwag hayaan si Jesus, kung gayon, ma makialam 
sa aking pakikipag-date, sa aking pakikisama, sa pagtatrabaho ko ng Linggo.  Huwag bawasan ng 
Kanyang araw ang aking kasiyahan.”  Si Cristo ay inihalo sa kalakarang pang-kultura.  Sinasanay ni Cristo 
ang Kanyang sarili sa tao.   
 
Sa pangalan ni Jesu Cristo, itinatakuwil natin iyan! Iyan ay ganap na panlilinlang.  Ito ay nakabatay sa 
guniguni ng tao.  Ito ay dios-diosan.  Hindi ito ang Dios ng Kasulatan.  Dios na walang kabanalan at 
katarungan?  Iyan sa panlabas ay napakabuti sa pandinig.  Kukunsintihin ng Dios ang anuman.  Maaari 
iyang magsilbing laruan na paglalaruan.  Ngunit lubhang hindi totoo upang ikamatay.  Ito’y ganap na 
bigong katagpuin ang gusto ng budhi, ang gusto ng makasalanan.  Walang kapahingahan sa ating mga 
kaluluwa sa gayong salita.  Hindi ito makapagliligtas.  Si Jesus ay hindi ang Jesus ng positibong pag-iisip.  
Hindi Siya ang Jesus na ipinahahayag ng sikat na mangangaral na naghuhubad sa Kanya ng Kanyang 
pagka-Dios at makapangyarihang lakas.  Hindi Siya ang Jesus ng malayang kalooban, Jesus na walang 
kakayahang magligtas malibang magpasya muna ang makasalanan na hahayaan niyang iligtas siya ni 
Jesus.  Hindi Siya ang Jesus na naiwan matapos pawalang-bisa ng mga tao ang mas malaking bahagi ng 
Kasulatan, itinatanggi ang paglikha, itinatanggi ang birheng kapanganakan – hindi iyan si Jesus! Hindi, 
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ang pangalan ni Jesus ay higit sa lahat ng mga pangalan.  Ito ang tanging pangalan na makapagliligtas.  
Ito ang pangalan ni Jesus na inihayag sa buong Banal na Kasulatan, ipinahahayag sa buo nitong 
katotohanan at sa buo nitong kapangyarihan at kaluwalhatian.  Tanging sa Kanya mayroong kaligtasan.  
 
Ngunit kailangan natin itong mas ilapit pa.  Walang kaligtasan sa atin, sa mabubuti nating mga gawa, sa 
ating pananampalataya o pagsisisi.  Makinig ngayon ng mabuti.  Hindi ko sinasabing ang 
pananampalataya at pagsisisi ay hindi kinakailangan.  Sila ang mga bunga ng kaligtasan, at kung wala sila 
walang ligtas.  Subalit ang pananampalataya kay Jesus at ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi mga sanhi 
ng kaligtasan.  Ang gawa ni Jesus sa krus ang sanhi ng kaligtasan.  Ang gawa sa krus ay hindi lamang 
nagbayad ng kasalanan, kundi ang malakas ding kapangyarihan ng Dios upang gumawa sa atin ng 
pananampalataya at pagsisisi.  Subalit ang pananampalataya at ang pagsisisi ay hindi ang batayan o ang 
sanhi ng kaligtasan.  Dapat na maging malinaw ‘yan dahil ang pagkamatuwid sa sarili ay humahawak na 
matibay sa ating pagkatao.  Sa kabila ng mga taong ito, ang mga dahon ng puno ng igos ni Adan ay mas 
pinipili pa ring relihiyon ng tao.  Ito ay patagong nag-aabang sa bawat makasalanan upang isipin na 
makakarating siya sa langit sa pamamagitan ng kanyang ginagawa.  Ito ay patagong nag-aabang sa puso 
ng bawat makasalanan upang sabihin sa harap ng Dios, “Hindi naman ako talagang katulad ng ibang mga 
tao.  May bagay na katubus-tubos sa akin.  Wala bang naidaragdag ang mga ambag ko sa iglesia?  Ang 
pagiging masunurin ko, ang mga panalangin ko – wala ba siyang halaga?”  Sasagutin ko ang tanong na 
iyan:  “Kung pag-uusapan ang pagtatamo mo ng lugar sa langit, wala! Wala silang halaga.”  Hindi ko 
sinasabing hindi sila mahalaga.  Hindi ko sinasabing hindi sila makikita sa iyong buhay.  Dapat silang 
makita sa iyong buhay kung ikaw ay kabilang kay Cristo.  Subalit sinasabi ko sa iyo, sa basehan ng Salita 
ng Dios, na hindi sila batayan ng iyong kaligtasan.  Ang batayan ng kaligtasan ay tanging ang gawa ni 
Cristo. 
 
Ang kaisipang ito ng gawa-ng-katuwiran kung minsan ay mailalagay na napakabanal.  Masasabi natin sa 
gayon, “Oo, nagtitiwala ako kay Cristo at sa habag ng Dios na gagawa ng iba pa.  Mahaba na ang narating 
ko.  Namuhay ako ng mabuti-buting buhay.  Ah, alam kong nagkaroon ng ilang kabiguan.  Subalit babawi 
si Cristo sa naiwan pa at natitira.  Si Jesus sa gayon ay dumarating at inilalagay ang Kanyang sarili sa 
isang pamatok kasama ng aking mga gawa.  Kaming dalawa, parehong humihila, ay humihila ng kariton 
ng kaligtasan.  Si Jesus at ako!”  Sa basehan ng mga salita ni Jesus at sa krus ni Jesu Cristo, itinatakuwil ko 
iyan! Hindi iyan totoo.  Sa Isaias 63:3, sabi ni Jesus, “Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa.”  
Ang kaligtasan ay hindi isang bahaging ginawa ni Cristo at pagkatapos isang bahaging ginagawa mo 
bilang Kanyang katuwang.  Ang kaligtasan ay natatamo sa krus ni Jesu Cristo lamang.   
 
Dapat nating alisin mula sa ating lahat ang mga makadaragdag kay Jesu Cristo bilang batayan ng 
kaligtasan.  Alisin na ang mga pari.  Alisin na ang mga indulhensya.  Alisin na ang mga seremonya na, tila 
baga, may kapangyarihan sa kanilang sarili upang magligtas.  Alisin na ang lahat ng mga iyon.  Walang 
kaligtasan sa kanila. 
 
Subalit, mayroon pa.  Walang kaligtasan sa katapatan.  Muli, makinig ngayon ng mabuti.  Hindi ko 
sinasabing ang anak ng Dios ay hindi na kailangang maging tapat.  Kailangan.  Sinasabi kong ang 
kaligtasan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng katapatan.  Ano ang ibig kong sabihin?  Ito.  May mga 
magsasabing, “Maraming tao ang maaaring nagkakamali.  Maaaring may huwad silang relihiyon.  Ngunit, 
sila’y tapat at sila’y masigasig tungkol dito! May malalakas silang damdamin! Tiyak na ang katapatang 
iyon at ang mga damdaming iyon ay mayroong halaga.  Kung may naniniwala sa kasinungalingan, hindi 
iyan napakabuti.  Ngunit, kung sila ay tapat tungkol dito, aba, hindi ba ayos iyan?  Ang mga Buddhist ay 
napakatapat.  Ang Mormon ay napakasigasig!” 
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Sa batayan ng Salita ng Dios, ipinahahayag nating muli na ang anak ng Dios ay hindi lamang isang taong 
matapat.  Siya ay matapat.  Subalit ang Cristiano ay hindi lamang isang may matibay na damdamin 
tungkol sa isang bagay.  Ang Cristiano ay isang may matibay na damdamin tungkol sa katotohanan.  Ang 
katapatan lamang, sa kanyang sarili, ay hindi tagapagligtas.  Kung nabasa mo ang Biblia at naaalala mo 
ang panahon ni Elias, nang tumayo siya sa harap ng mga pari ni Baal sa Bundok ng Carmel, ang mga pari 
ni Baal ay matatapat.  Sila ay masisigasig.  Hinihiwa nila ang kanilang mga sarili ng patalim habang 
tumatawag sila kay Baal upang dinggin sila.  Si Manases, isa sa mga hari sa Lumang Tipan, ay tapat nang 
ihandog niya ang kanyang anak kay Moloc.  Sinadya n’ya iyon.  At si apostol Pablo, bago siya nagbagong-
loob, ay tapat din.  Siya ay labis na panatiko nang kanyang usigin ang iglesia ng Dios.  Ang batayan ng 
kaligtasan ay hindi ang tapat na paniniwala ng isang tao sa isang bagay.  Hindi ito, “Maganda ang 
pakiramdam ko dito kung kaya tama ito.”  Hindi.  Ang batayan ng kaligtasan ay ang gawa ni Cristo.  Ang 
katapatan ay may halaga kung ito ay katapatan sa katotohanan, katotohanan ng Banal na Kasulatan. 
 
Ngayon, alam kong matatawag akong mabagsik, panatiko, at matikid ang isip.  Ang katotohanan ng 
ebanghelyo, ang Salita ng Dios, na dapat ihayag ng buong pag-ibig at pagmamahal, ay ito:  Ang 
kaligtasan ay na kay Jesu Cristo hanggang kaduluhan.  Labas sa Kanya, wala ni katiting na kaligtasan! Ang 
pinakamalaking panganib sa pananampalatayang Cristiano ngayon ay marami ang nagpapahayag na ang 
lahat ay totoo.  Maraming tagapagligtas, maraming daan tungo sa kapayapaan sa Dios.  Anuman ang 
gusto mo dapat ay mabuti.  Ang lahat ay dapat magkaroon ng sarili niyang relihiyon.  Bakit hindi? 
 
Ang tanong ay hindi:  Ano sa palagay mo? kundi:  Ano ang sinasabi ng Dios?  Ano ang nakalulugod sa 
Kanya?  Nagsalita ba ang Dios sa Biblia o hindi Siya nagsalita?  Sinabi ba ng Dios sa Biblia, Walang ibang 
daan kundi ang daan ni Cristo sa krus lamang? o hindi Niya sinabi?  Sinabi ba Niyang lahat ng labas sa 
krus na ito ay mapapahamak? o hindi Niya sinabi? 
 
Hindi ko na babanggitin ang mga tinatawag na mga daan na iniisip ng mga tao na magdadala sa kanila sa 
langit.  Bawat tao ay tila lalong higit na nagkakaroon ng sarili niyang daan.  Ang iyo at aking likas na 
pagkatao ay makabubuo ng sariling atin.  Marahil ay sinasabi natin, Kung magbibigay tayo ng isanlibong  
dolyar sa kawanggawa o magtayo ng mga tahanan para sa mahihirap, iyan ang magliligtas sa akin.  
Hayaan n’yong magsalita ako ng malinaw.  Kung mayroon kang kanlungan maliban sa tekstong ito (Mga 
Gawa 4:12), si Cristo, ang pangalan at ang kapamahalaan ni Cristo bilang batayan ng kaligtasan, kung 
may iba kang kanlungan, iyan ay kasinungalingan.  Palisin nawa ito ng Dios at iwan kang hubad at walang 
silungan.  Mas mabuting malaman ang kalagayan mong nagkasala kaysa mamuhay sa ilalim ng 
panlilinlang at kasinungalingan.  Ang langit ay may isang pintuan.  Kung ang daan ay hindi sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo, kung gayon ang natitira na lamang ay ang tiyak na nakakatakot na 
hinihintay na kahatulan at nag-aapoy na galit. 
 
Subalit si Jesu Cristo ang daan.  “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.  Sinuman ay hindi 
makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”  Si Jesus ang Tagapagligtas.  Pakinggan ang Salita ng 
Dios.  May pangalan na ibinigay sa mga tao.  Ito ay ibinigay.  Ang Dios Ama sa Kanyang habag ay ibinigay 
ang Kanyang Anak.  May daan tungo sa kaligtasan.  Ang daang iyon ay ang krus ni Jesu Cristo.  Ang krus 
na iyon ni Jesu Cristo ay hindi kalunus-lunos na pagkakamali.  Ito ay tunay na pagpapalaya.  Ito ay 
makapangyarihang pagpapalaya.  Ito ay walang hanggang plano ng Dios na ang Kanyang Anak ay hahalili 
sa lugar ng lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya at tunay na namatay para sa kanilang mga kasalanan; na 
palalayain Niya sila sa pamamagitan ng kabayaran sa pagkakautang; na tatayo Siya sa lugar ng mga 
ibinigay sa Kanya ng Ama upang kanilang masabi,  
 
Binayaran itong lahat ni Jesus!  Lahat ay utang ko sa Kanya. 
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Hinugasan Niya ako na kasing-puti ng niyebe. 
 
Hindi lamang ipinakita ni Jesu Cristo ang daan.  Siya ang daan ngayon.  Makapangyarihan, sa 
pamamagitan ng Kanyang Salita at ng Kanyang Espiritu, gumagawa Siya sa iyong puso upang matusok ka 
sa iyong puso laban sa iyong kasalanan.  Ikaw ay nabibigatan at napapagod sa iyong kasalanan.  
Nakikilala mo na ang sarili mong kasalanan ang iyong problema.  Iyan ang gawa ng biyaya ng Dios sa iyo.  
At si Jesus, sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan, ay inilalapit ka sa Kanya.  Inilalapit ka Niya sa bukal ng 
Kanyang dugo at doon ay hinuhugasan ka at ginagawa kang buo.  Gumagawa Siya sa iyo kapwa upang 
loobin at gawin ang mabuting kasiyahan ng Kanyang Ama. 
 
Narinig mo ang Salita ng Dios.  Walang kaligtasan sa kanino pa mang pangalan kundi sa pangalan ni Jesu 
Cristo.  Pinupuri natin ang Dios na buhay.  Pinupuri natin Siya sa walang katulad Niyang biyaya at di 
maarok na pag-ibig – na Kanyang ibinigay ang daan ng kaligtasan sa Kanyang Anak.  Ngayon ay narinig 
mo ang katotohanang iyan.  Kapag ang lupa ay nagsimulang yumanig at ang mga bituin ay mahulog sa 
pagbabalik ni Jesus, ikaw at ako ay dapat sumaksi na narinig natin ang sagot sa ating tanong:  Paano ako 
makakarating sa langit?  Tanging sa krus ni Jesu Cristo, lubos na ibinigay ng biyaya ng Dios.  Iyan ang 
magdadala sa akin sa langit.  Ah, iyan ay mabuting balita! Mabuting balita para sa inuusig, napapagod, 
nabibigatang makasalanan.  Iyan ay ganap na kapahingahan.  At iyan ay kapayapaan.  Ngayon ay 
ipinahahayag natin, at isang araw, ganap na sa Kanyang harapan, ibibigay natin ang sagot sa tanong na, 
Paano ako maliligtas?  Paano ako makakapunta sa langit?  Walang iba kundi sa dugo ni Jesus.  Ang 
Kanyang dugo ay nakakabuti sa akin. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  At hinihiling namin na Iyong isulat ito sa aming mga puso.  
Amen. 


