
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 21:4

"Hindi Na Magkakaroon Ng Kamatayan"

ni Rev. Jai Mahtani

 “At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa; sapagkat ang unang langit at ang unang
lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na.  At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem,
na bumababa mula sa langit buhat sa Dios, na nakahanda na gaya ng isang babaing ikakasal na
nagagayakan para sa kanyang asawa.  At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na
nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao.  Siya'y maninirahang kasama nila,
at sila'y magiging bayan niya.  Ang Dios mismo ay makakasama nila, at siya'y magiging Dios nila.  At
papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na
rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang
bagay ay lumipas na” (Apo. 21:1-4).

Tinanggap ni apostol Juan itong pangitain sa araw ng Panginoon sa isla ng Patmos, ayon sa Apocalipsis
1:10.  Itong buong aklat ng Apocalipsis, na ibinigay sa kanya ng nabuhay at umakyat na Panginoong Jesu
Cristo, ay sa mga bagay na di-magtatagal ay mangyayari.  Sa huli, sa Apocalipsis 21, naroon ang
katapusan ng lahat ng mga bagay sa bagong mga langit at sa bagong lupa.  Sinabi kay Juan na isulat ang
mga bagay na ito, upang ang iglesia sa lahat ng panahon ay mabasa at marinig at sa gayon ay tumingin
at umasa sa araw na iyon kapag wala nang kamatayan.  Sa gitna ng paghihirap sa kasalukuyang buhay
na ito, ang Dios ay nalulugod na ibigay sa Kanyang bayan ang sulyap ng kaluwalhatian.

Paano tayo maghahandang mamamatay ng kusang-loob nang hindi tumitingin sa aklat ng Apocalipsis at,
partikular na dito, at sa katapusan ng lahat ng mga bagay?  Mayroon tayo dito ng kaunting sulyap ng
makalangit na kaluwalhatian na inihanda ng Dios para sa Kanyang bayan sa bagong mga langit at sa
bagong lupa – lalo na ang talatang 4 kung saan ay mababasa natin, “Hindi na magkakaroon ng
kamatayan.”

Pinag-aaralan natin, bilang bahagi ng ating seryeng “Paghahandang Mamatay nang Kusang-loob,” itong
Salita ng Dios:  “Hindi na magkakaroon ng kamatayan.”  Papahirin ng Dios ang bawat luha sa kanilang
mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan.  Isa sa pinakamagaling na paraan upang mamatay
nang kusang-loob ay ang malaman kung ano ang layunin ng katapusan ng lahat ng mga bagay.  Hindi
lamang upang magkaroon ng katiyakan ng ating lugar sa langit sa ating kamatayan, kundi sa
pamamagitan ng pananampalataya ay maunawaan kung ano ang mismong maluwalhating pagtatapos ng
buong kasaysayan, ano ang pinlano ng Dios para sa Kanyang bayan, yaong maluwalhating tipan ng Dios
na isinagawa dito, ang tabernakulo ng Dios sa tao.  Hindi na magkakaroon ng kamatayan.  

Nang simulan natin ang seryeng ito ilang linggo na ang nakalilipas, binigyang-diin natin ang
pangkalahatang hatol ng kamatayan.  Ang kamatayan ay hindi lamang katotohanang dapat harapin ng
lahat sa malao’t madali, ito ay kahatulan ng Dios na ang makasalanan ay dapat mamatay.  “Kaya't kung
paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng



Page 2 of  5

kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat
ay nagkasala.”  Ang kamatayan ay binigkas sa buong sangkatauhan.  At walang makakatakas sa matuwid
na kahatulan ng Dios.  Subalit sinasabi sa atin ng teksto natin na darating ang panahon at lugar kung saan
ay hindi na magkakaroon ng kamatayan! Sapagkat darating ang panahon na ang kamatayan ay hindi na
isang katotohanan.  Hindi na ito iiral sa lugar na iyon na tinatawag na bagong mga langit at bagong lupa.
Doon ang hatol ay aalisin na magpakailanman dahil ang Dios mismo, nabasa natin, ay darating at
makakasama ng Kanyang bayan.

Hindi ba totoo na walang sinuman ang makakakita sa Dios at mabubuhay?  Hindi ba totoo na ang Dios
ang banal at matuwid na Dios, kung kaya’t kung tunay nga Siyang bumaba mula sa langit ang lahat ay
matutupok kung gayon sa apoy?  Subalit, pansinin.  Habang tunay na ang mga di-sumasampalataya at
masasama ay itinapon sa lawa ng apoy (mababasa natin iyan sa kapitulo 20, ang huling mga talata, ang
sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ay itinapon sa lawa ng apoy), ngayon
nakikita natin, gaya ng nakita ni Juan, ang isang bagong langit at bagong lupa.  Ang unang langit at ang
unang lupa ay lumipas na at wala nang dagat.  Nakita ni Juan itong maluwalhating lunsod na inilarawan
sa buong kapitulo – itong bagong Jerusalem.  Ito ay bumababa mula sa Dios galing sa langit, inihanda
bilang kasintahang babae na ginayakan para sa kanyang asawa.  Mayroong malakas na tinig na
nagsasabing, “Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao.”  Pansinin:  Siya ay mananahan
kasama nila.  Sila ay magiging Kanyang bayan.  Ang Dios mismo ay makakasama nila at magiging Dios
nila.  Hindi Siya laban sa kanila.  Hindi Siya dumating sa matuwid na kahatulan upang lipulin sila sa
Kanyang poot.  Kundi Siya ay dumating upang manahang kasama nila bilang kanilang Ama at bilang
kanilang Kaibigan, dahil ngayon ay dumating na sa katapusang ito ang maluwalhating tipan ng Dios, ang
walang hanggang tipan na ginawa ng Dios sa Kanyang bayan matagal nang panahon:  “Ako’y magiging
inyong Dios at kayo ay magiging Aking bayan.”  

Kahit na, syempre, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng matuwid na kahatulan ng Dios; kahit na ang hatol
ng kamatayan ay ipinasa sa lahat; gayunpaman ang Dios ay nalugod na manahan sa Kanyang bayan sa
pag-ibig.  Kung itatanong mo kung paano ito naging posible, ang sagot kung gayon ay ang naibigay na,
inaasahan ko, dito sa buong serye ng kamatayan:  Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng Emmanuel.
Ipinadala ng Dios ang sarili Niyang Anak, na sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling
pagkabuhay at pag-akyat, ay ginawang posible na ang banal na Dios ay manahan kasama ng Kanyang
bayan.

Ito rin ang ating teksto.  Nabasa natin ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, Siya’y maninirahang
kasama nila.  Sila’y magiging bayan Niya.  Nabasa natin na ang bayang ito ay bumababa mula sa langit
(literal na buhat sa langit), na nakahanda na gaya ng isang babaing ikakasal na nagagayakan para sa
kanyang asawa.  Ito ay gawa ng Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Kahit na ito ay ang iglesia ni Jesu
Cristo na tinipon mula sa lahat ng mga bansa, nakikita ni Juan itong banal na lunsod, ang bagong
Jerusalem, na bumababa mula sa Dios, mula sa mga kamay ng Dios, mula sa langit, dahil ito ay gawa ng
Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Ang Dios ang naghanda ng kasintahang ito, hindi ang kanyang sarili.
Ang Dios ang nagbigay ng balabal ng katuwiran sa kasintahang ito, hindi isang bagay na pinaghirapan niya
sa kanyang sarili.  Totoo na ang iglesia ay tinawag, bilang kasintahang babae, upang magbantay at
maghintay sa Kasintahang lalaki.  Ngunit iyan ay posible lamang dahil ang iglesia ay ang nakamamanghang
gawa ng Dios.  Ang Dios ang nalugod na ipadala ang Kanyang Anak upang mamatay para sa kasalanan
ng Kanyang bayan, kung kaya’t sila ay dadaan mula sa kamatayan patungo sa buhay, kung kaya’t
magkakaroon sila nitong maluwalhating katapusan kung saan ang Dios mismo ang darating at
maninirahang kasama nila.  
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Kaya darating ang araw, bayan ng Dios, na hindi na magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis
man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na.  Ang lahat ng hinaharap natin
ngayon:  sakit, kasalanan, digmaan, bali-balita ng mga digmaan, pag-uusig, kamatayan.  Isipin mo iyan.
Mawawala na ang mga bagay na iyon.  Bakit?  Dahil hindi na magkakaroon ng kamatayan.  Ang
kamatayan ang ugat ng lahat ng ating pagdadalamhati.  Nais nating isipin na ang kamatayan ay darating
sa huli.  Ngunit ang katotohanan ay ang kamatayan ang ugat ng lahat ng ating pagdadalamhati.  Tayo ay
mamamatay.  Nanghihina tayo sa kamatayan.  Kaagad na dumating ang kamatayan sa sangkatauhan.
At dahil doon sa hatol ng kamatayan kailangan nating magdusa ng labis – mga karamdaman at mga tinik
at dawag at lahat ng paghihirap dito sa libis ng mga luha.  Subalit ang Dios mismo ang magpapahid ng
lahat ng mga luhang iyon mula sa ating mga mata.  Masdan ninyo, sabi ng tinig.  Siya na nagsabing,
“Suwayin ninyo Ako at kayo ay mamamatay,” ay lumapit mismo at pinahid ang mga luha sa kanilang mga
mata.  Inalis Niya ang pagdadalamhati at kamatayan.  Ginawa Niyang malinaw kay Juan na ang kamatayan
ay tapos na, hindi na magkakaroon ng pagluha, hindi na magkakaroon ng sakit at pagdadalamhati sa
bagong mga langit at bagong lupa.

Sinabi ni Jesus na ang mga anghel sa langit ay nagagalak sa isang makasalanang nagsisisi.  At alam natin
na ang laksa-laksang anghel ay umaawit sa makalangit na koro at kagalakan nang ang Anak ng Dios ay
nagkatawang-tao at ipinanganak sa Bethlehem.   Isipin mo na lang ang kagalakan sa langit kapag, sa
wakas, ang Isa na nagpadala ng kamatayan bilang matuwid na kahatulan ay inalis itong minsan at
magpakailan man at dumating upang makasama ang Kanyang bayan sa bagong mga langit at bagong
lupa.  Ipinadala Niya ang Kanyang Anak upang alisin ang kanilang kamatayan.  Ngayon Siya mismo ang
darating upang tuparin ito.  Sa dakilang katapusan ng buong kasaysayan, kapag ang bayan ng Dios mula
sa bawat bansa, wika, at lipi ay aawit, “Ang Kordero na pinaslang ay karapat-dapat” – sa araw na iyon at
sa lugar na iyon, hindi na magkakaroon ng kamatayan. 

Kaya mangyayari ang mahalagang pangako ng Salita ng Dios na sinalita ni Isaias noon sa Isaias 51:11,
“At ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik, at darating na may awitan sa Zion; at nasa kanilang mga
ulo ang walang hanggang kagalakan, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan; at tatakas ang
kalungkutan at pagbubuntung-hininga.”  

Tatakas ang kalungkutan at pagbubuntung-hininga.  Ah, ngayon nga, alam ko na, ang bayan ng Dios ay
nagagalak ng galak na di-masambit, gaya ng isinulat ni Pedro sa I Pedro 1.  Ngunit sino sa atin ang
tatanggi na marami pa ring mga luha, napakaraming kabigatan sa pamamagitan ng iba’t ibang pagsubok,
kabilang na ang kamatayan, ang takot sa kamatayan, at ang kalungkutan at pagbubuntung-hininga na
nakapalibot sa kamatayan?  Subalit hindi na magkakaroon ng kamatayan.  Kailan?  Kapag ang mga dating
bagay ay lumipas na, nabasa natin, at ang lahat ng mga bagay ay naging bago.  Dito sa kasalukuyang
buhay ay laging magkakaroon ng kamatayan.  Alam ko na sinubukan nating dagdagan ang haba ng buhay.
At ang mga tao ay nabubuhay nang mas mahaba.  Alam kong hindi natin iniisip sa lahat ng oras ang
tungkol sa kamatayan at dapat tayong mabuhay.  Alam ko na, sa katunayan, ay nakakalungkot
pag-usapan ang tungkol sa kamatayan linggo-linggo.  Subalit sinasabi ng pantas na ito’y mabuti, mabuting
pumunta sa bahay ng pagluluksa – sa katunayan, mas mabuti kaysa pumunta sa bahay ng pagdiriwang,
mababasa natin sa Ecclesiastes.  Maaaring subukin ng tao, at sinubukan niya, subalit hindi siya
magtatagumpay sa kabila ng lahat niyang paglago sa gamot, upang madaig ang kamatayan.  Syempre
hindi.  Kung paanong ang buhay ay kaloob ng Dios, gayundin ang kamatayan ay kaparusahan ng Dios sa
mga tao.  Sunud-sunod – kung hindi ito kanser, ito ay AIDS.  Kung hindi terorismo sa US, kung gayon ay
pagkawasak sa Gitnang Silangan.  Iyan ay hindi lamang dahil sa digmaan, kundi dahil din sa sakit at lahat
ng uri ng mga pagdurusa.
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Kahit na ang anak ng Dios ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, at bagama’t maaari
siyang magalak ngayon, hinaharap pa rin niya ang katunayan niyaong huling kaaway hangga’t siya ay nasa
katawang ito ng kamatayan.  At hindi niya dapat asahan na dumaan nang ganap mula sa kamatayan sa
buhay na ito sa paraang hindi na magkakaroon ng kamatayan sa kasalukuyang buhay na ito, hindi na
magkakaroon ng pagdadalamhati, hindi na magkakaroon ng kasalanan.  Alam mo, may mga nag-iisip ng
ganyang mga bagay.  Iniisip nila na dito sa kasalukuyang sanlibutan darating ang panahon na hindi na
magkakaroon ng pagsalungat laban sa katotohanan, na ang daigdig na ito ay babaling kay Cristo, at
magkakaroon tayo ng lalong higit na panahon ng kapayapaan at pagpapala.  Hindi iyan sinasabi sa atin
ng Salita ng Dios.  Sa liwanag ng aklat ng Apocalipsis (at sa buong Salita ng Dios), sinabi na dito sa
kasalukuyang sanlibutan lalong higit na magkakaroon ng kapighatian; magkakaroon ng mga digmaan,
bali-balita ng digmaan.  At kahit na dumating ang lahat nitong mga digmaan at mga bali-balita ng
digmaan, hindi pa iyan ang katapusan, sabi ni Jesus, sapagkat ang araw ng kapighatian ay kailangang
dumating – higit pa sa nakita o makikita ng sanlibutan.   

Alam mo, ang teksto dito sa Apocalipsis 21 ay may interesanteng parirala:  “Hindi na magkakaroon ng
dagat.”  Naniniwala akong ibig sabihin niyan na sa bagong mga langit at bagong lupa ang lahat ay
magiging isa.  Hindi lamang ang langit at lupa ay iisa dahil ang Dios mismo ay darating upang manirahan
sa lupa.  Ito’y magiging tulad ng langit sa lupa – bagong mga langit at bagong lupa – kundi hindi na rin
magkakaroon ng dagat, wala ng dagat na naghihiwalay sa pagitan ng mga bansa, sa pagitan ng mga tao
sa sanlibutan.  Kailangan itong maghintay sa bagong mga langit at bagong lupa.  Hindi ito magaganap dito
sa lupa.  May kahangalan at walang tiyaga at may kasamaang sinisikap ng mga tao na magtatag ng
makalupang kaharian ni Cristo, iniisip na ang pagkakaisa ng lahat ng mga iglesia ay maghahatid ng gayong
maluwalhating kaharian ng Panginoong Jesu Cristo – maging ang kapalit ay ang katotohanan at maging
kapalit ng Salita ng Dios at mga aral ng Salita ng Dios, iniisip na sa paraang iyon ay maihahatid natin ang
maluwalhating panahon kung saan ay hindi na magkakaroon ng sakit at paghihirap.  

Hindi maaaring mangyari, bayan ng Dios.  Hindi maaaring mangyari! Dapat nating hintayin ang bagong
mga langit at ang bagong lupa kung saan ay hindi na magkakaroon ng kamatayan.  Doon ang kamatayan
ay malulupig magpakailanman.  Doon ang kasalanan at paghihirap at sakit at dalamhati ay wala na.  Doon,
kung saan ay wala nang paghihiwalay sa gitna ng mga bansa at hindi na magkakaroon ng paghihiwalay
sa pagitan ng langit at lupa kung saan ang Dios ay maninirahan kasama ng Kanyang bayan, hindi na
magkakaroon ng kamatayan, kapag ang kasintahang babae ni Cristo sa wakas ay bumaba na.

Alam mo kung ano ang kahulugan niyon?  Ang Dios ay matiyaga, na hindi niya ibig na sinuman ay
mapahamak (II Ped. 3).  Ang Dios ay matiyaga sa atin, sa Kanyang bayan.  Winasak Niya ang unang
sanlibutan sa pamamagitan ng Baha.  At ang pangalawang sanlibutan ay inihahanda na para doon sa
pagwasak sa pamamagitan ng apoy.  Ngunit hanggang ang bawat isa sa mga hinirang mula sa malayo
at mula sa linya ng tipan sa linya ng mga henerasyon – hanggang ang bawat isa sa mga hinirang ay
matipon – ang Dios ay matiyaga.  Hindi Niya ipapadala ang araw ng paghuhukom.

Subalit naririnig natin ang mga yabag ng Anak ng Dios.  Naririnig natin Siya na sa Kanya ay tatayo tayong
lahat isang araw.  Sa harap ng hukuman ng Dios, kakatawanin tayo ni Jesu Cristo.  Kung paanong ginawa
Niya sa krus, gayundin ang gagawin Niya kapag isang araw Siya ay dumating.  Hindi tayo dapat matakot
sa araw na iyon.  Ah, oo, ang sanlibutan ay dapat matakot sa araw na iyon.  Matatakot sila.  Sisigaw pa
nga sila, sabi ng Apocalipsis, sa mga bundok, “Mahulog kayo sa amin,” sapagkat hindi sila maglalakas-loob
na harapin ang poot ng banal na Dios.

Ngunit gayunman naroon ang mga bababa mula sa langit, mula sa mga kamay ng Dios, ang kasintahang
babae ni Jesu Cristo na nagagayakan ng katuwiran ni Jesu Cristo.  Hindi ito sa kanilang sarili.  Nararapat
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din sa kanila, ang kasindak-sindak na poot ng Dios.  Ngunit, hindi, sila ay maninirahan sa presensya ng
Dios magpakailan kailanman. 

Itinakda sa tao ang mamatay nang minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.  Ang kamatayan ay
naghihintay kahit ngayon sa lupaing ito at sa ibayong dagat.  Ito ay inaasahan sa panahon ng digmaan
na ang mga buhay ay mawawala, kapwa militar at sibilyan.  Ang aklat ng Apocalipsis, at ang buong
Kasulatan, ay nagbababala sa masasamang araw.  Ang kamatayan ay laging katotohanan, ngunit lalo na
sa mga darating na araw.  Dapat nating ihanda ang ating sarili, sapagkat mayroong mas malaking
kamatayan na naghihintay sa mga tumatanggi kay Jesu Cristo – higit kaysa pisikal na kamatayan na
dumarating dahil sa digmaan at dahil sa mga paghihirap nitong kasalukuyang buhay.  Pansinin sa talatang
8 ang kasunod ng katapusan, inilalarawan ang lugar ng mga walang dios, inilalarawan ang lugar ng mga
duwag at masasama, mga mapakiapid at mamamatay-tao.  Hindi natin dapat dayain ang ating sarili at ang
mga bansa sa pagsasabing ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay katubusan at kaligtasang
pangkahalatan.  Iyan ay kasinungalingan.  Lahat ng nasa labas ni Jesu Cristo ay haharapin ang walang
hanggang kamatayan sa impierno.  Ang kasintahan lamang ni Cristo ang magkakaroon ng pangako ng
ating teksto, “Hindi na magkakaroon ng kamatayan.”

Ang Dios ay nalulugod na manirahan kasama ng mga tao sa pamamagitan ng Kanyang Anak.  At ibinigay
ng Dios sa Kanyang Anak ang Kanyang mga tupa na pinag-alayan Niya ng Kanyang buhay.  At ang
Kanyang Anak ay darating.  Lahat ng pinag-alayan Niya ng Kanyang buhay – Siya ay darating upang dalhin
sa kanila ang Kanyang kasintahan sa walang hanggang kaluwalhatian.  Magbalik, kung gayon, kay Jesu
Cristo.  Sa Kanya lamang ang kaaliwan sa buhay at sa kamatayan.  Ang Anak ay inyong hagkan, sabi ng
mang-aawit sa Awit 2, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan.   Malayang uminom ng tubig ng
buhay upang maligtas mula dito sa masamang sanlibutan ng kasalanan at kamatayan at kawalang-pag-asa
at kapahamakan, sapagkat si Cristo ang namatay upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kamatayan.
Walang tagapamagitan sa pagitan ng Dios at ng mga tao maliban sa taong si Jesu Cristo.

Lumapit kayo sa Akin, sabi ni Jesus, kayong lahat na napapagal, nabibigatan, at bibigyan Ko kayo ng
kapahingahan.

Pumarito Ka, Panginoong Jesus, kahit sa pamamagitan ng mga digmaan at mga kapighatian at lahat ng
mga pagdadalamhati dito sa kasalukuyang libis ng mga luha upang iligtas ang sa Iyo para sa Iyong
kaluwalhatian at karangalan.

O, maabot nawa ng ebenghelyo ng biyaya ang mga bansa, at ang buo Niyang minamahal na iglesia ay
matipon.  At nawa ikaw na nakikinig ay mag-ingat at tuminging may pag-asa sa araw na iyon kapag hindi
na magkakaroon ng kamatayan, kapag ang pagdadalamhati at sakit at paghihirap at mga luha ay lilipas
na, at ang mga tinubos ng Panginoon ay aawit na may walang hanggang kagalakan sa kanilang mga ulo.

Pumarito Ka, Panginoong Jesus, pumarito Kang madali.  Amen.

________________________________________________________

Salamat po sa Iyo, makalangit na Ama, sa Iyong mahalagang Salita.  At salamat po na ang Iyong Salita
ay inilaan sa amin upang ang iglesia sa buong panahon ay marinig itong kahanga-hangang mga pangako
at tumingin ng may pag-asa sa pagbabalik ni Jesu Cristo.  Pumarito Ka, Panginoong Jesus, pumarito Kang
madali.  Amen.


