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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 7:13-14

“Pagpasok Sa Kaharian Sa Pamamagitan Ng Makipot Na Pintuan”

ni Rev. Carl Haak

Ang palatuntunan natin ngayon ay nagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoong Jesu Cristo sa
Mateo 7:13, 14:  “Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad
ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon.  Sapagkat makipot ang pintuan
at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon.”

Kilalang mga salita ng Panginoong Jesu Cristo.  Gayunman, mga salitang masigasig na tinututulan ng
sanlibutan.  Sapagkat ang mundo ng kawalang-pananampalataya ay tututol sa pananampalatayang
Cristiano at pamumuhay dahil sa mga salitang ito ng ating Tagapaligtas.  Ang inyong pananampalataya,
sabi nila, ay napaka-kitid.    Kayo ay nagsasarili.  Kayo ay nagkukulong, nagbibigay-hangganan, at
panatiko.  Sinasabi ng Panginoong Jesu Cristo na may isang daan?  Hindi namin gusto iyon.  Kung
sasabihin Niyang Siya ay isang daan, tatanggapin namin Siya.

Ang iglesia ngayon, nakikinig sa sanlibutan, ay takot na tawaging makitid, takot na yaong mga edukado
at pampolitika ay paalisin ang iglesia dahil sa makipot na daan na ipinahahayag ng Tagapagligtas.
Kaya, upang maiwasang tawagin na makitid at nagsasarili, marami ang sumusubok na buksan ng kaunti
ang daan na ipinahayag ni Jesus sa pamamagitan ng pagtanggi ng katotohanan ng Kasulatan, ang mga
katuruan ng Kasulatan, na ginagawa silang mas masarap para sa kapalaluan ng tao, o itinatanggi ang
banal na lakad ng buhay kung saan ay tinawag ng Panginoon ang Kanyang mga alagad.

Gayunman, pansining kasama ko na, bagama’t nalalaman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na
ito, hindi Siya natatakot.  Sinasabi Niyang ang mabuting daan na patungo sa buhay ay makipot.  Hindi
Siya natatakot, dahil ang pagtutol sa makipot na daan na ibinigay ng tao ay isa lamang dahilan upang
mamuhay sa kasalanan at kadiliman.  Ito ay pagtutol lamang ng kapalaluan ng tao.  At hindi Siya
natatakot dahil alam Niya na ang mabuting daan na ito na dinala Niya sa atin at upang kumilos sa atin
ay ang daan na maghahatid sa atin sa ganap na kapahingahan.

Ating tingnan, sandali, ang panahon at pook ng mga salita ng Panginoong Jesus, itong mga hindi
malilimutang salita.   At ating itanong ang katanungang:  Sino talaga ang nagsalita sa kanila at kailan
Niya sinalita ang mga ito?  

Nang ibinigay ang mga salitang:  “Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dapat ninyong sundan ang
makipot na daan,”  ito ba ay sinalita ng isang relihiyosong panatiko?  Ito ba ay ginawa ng ilang propeta
ng sariling-gawang relihiyon, isang kultong pinuno?  Hindi.  Ito ay sinalita ng Panginoong Jesu Cristo
mismo, na nagsabing, “Ako ang daan.”  Siya ang Isa na nagsabi sa Juan 12, “Ang nagtatakuwil sa akin
at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya.  Ang salitang aking
sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw.”  
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Ang mga salitang iyon ay sinalita ng nagkatawang-taong Katotohanan:  ang Dios sa laman, ang Isa na
nakakaalam, at sa gayon ang Isa na nagsasalita ng katotohanan kung saan ang lahat ng tao ay
hahatulan sa araw ng paghuhukom.

Kailan Niya sinabi ang mga salitang ito?  Sinabi Niya sila sa panahon at pook kung saan ang Kanyang
mga salita ay binigyan ng tiyak na lakas at timbang.  Sila ay dumating sa dulo ng tinatawag natin, sa
Mateo 5-7, na Pangangaral sa Bundok, ang dakilang Magna Carta sa Kaharian ng Langit.  Sinimulan
Niya ang pangangaral na iyon sa isang paglalarawan ng mga tanda ng kanyang mga anak na tinatawag
na “ang Mapapalad,”  ang espiritwal na larawan ng bawat isa sa Kanyang mga anak:  dukha sa espiritu,
mapagpakumbaba, at tuluy-tuloy.  Pagkatapos ay nagpatuloy Siya upang ilarawan ang pamantayan
kung saan ang mga mamamayang ito ay hahanaping ipamuhay ang kanilang buhay, isang pamantayan
na sinasabi ng Panginoon na hihipo sa puso at pag-iisip at mga motibo.  Nagpatuloy pa siya, sa kapitulo
6, na ilarawan kung paanong ang mga layon ng Kanyang kaharian ay isasagawa ang kanilang mga
katungkulang pang-relihiyon:  hindi nila ito gagawin tulad ng mga relihiyosong pinuno ng kanilang
panahon – upang makita ng mata ng tao – kundi upang makita ng kanilang Ama.  Sa ikalawang bahagi
ng kapitulo 6, tinawag tayo ng Panginoon upang ilagay ang ating tiwala sa ating makalangit na Ama
at upang sumampalataya na ang ating Ama ang magbibigay ng lahat nating pangangailangan.  

Pagkatapos, sa kapitulo 7, nagsalita Siya ng ilang napaka-mapaghanap na mga usapin ng pangwakas
na hatol, ng panalangin, at ng gintong tuntunin na gawin sa iba ang nais nating gawin sa ating mga
sarili.  Ngayon ang Panginoon ay naging mas matalas.  Habang ang lahat ay naghihintay sa Kanyang
mga salita, at habang Siya’y nagtuturo sa paraang hindi pa naririnig noon, tinawag Niya ang mga lalaki
at mga babae na pumasok sa kaharian na inilarawan pa lamang Niya.  At hindi Siya nasisiyahang
sabihin lamang na, “Pumarito kayo sa kaharian.”  Kundi nagsimula Siyang gumuhit ng larawan.
Nagsalita Siya tungkol  sa masikip na daan, at ng makipot na pintuan na patungo sa walang hanggang
buhay, kumpara sa maluwang  na pintuan at malapad na daan na tiyak na maghahatid sa tao sa
kapahamakan.  Ginawa ng Panginoon ang mga tainga ng tao na maging mga mata at Siya ay gumuhit
para sa kanila ng larawan sa Kanyang mga salita.   

Pansinin, pinagsama-sama ng Panginoon ang tatlong bagay.  Nagsalita Siya tungkol sa makipot na
pintuan, masikip  o siksik na daan, at walang hanggang buhay – kaiba sa maluwang na pintuan,
malapad na daan, at kapahamakan.  At sinasabi Niya sa atin, May isa lamang daan na patungo sa
buhay.   Kapag nangungusap Siya tungkol sa buhay, hindi Niya ibig sabihing simpleng patuloy na
pananatili, kundi walang hanggang buhay.  Sapagkat ang kabaliktaran ay kapahamakan – ang malapad
na daan  ay patungo sa kapahamakan, na hindi pagkawala kundi, tulad ng malinaw na sinasabi ng
Biblia, kapag ang kaluluwa at ang katawan ng ayaw magsising makasalanan ay nagdusa sa impiyerno
– na siyang tinatawag mismo ni Jesu Cristo na “panlabas na kadiliman” at ang “pagtangis at
pagngangalit ng mga ngipin” o, sa ibang salita ni Jesus,  “pagdurusa sa apoy” (Lucas 16).

Ngayon, sinasabi ng Panginoon na mayroong daan tungo sa buhay, isang daan tungo sa lugar na iyon
na inilarawan sa Apocalipsis 21 bilang lugar na wala nang kalungkutan o mga luha, paghihinagpis o
kamatayan.  At ang daang iyon ay makipot at makitid.  Iyon ay daan ng pagbabagong-loob, ng
pagtalikod sa pamamagitan ng biyaya ng Dios mula sa ating mga kasalanan at pagyakap sa buhay na
Dios.  Sabi ng Panginoon,  “Ang lahat kung gayon ay magkakaroon ng kanilang katapusan sa isa sa
dalawa:  alinman sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, o sa walang
hanggang kapahamakan.  Mayroon lamang dalawang posibilidad.”  At, sabi Niya, Siya lamang ang Isa
na tanging makakapatnubay sa buhay, sa lugar ng hindi-maipaliwanag na kapayapaan at sa pakikisama
ng buhay na Dios, sa pamamagitan ng makipot na pintuan at sa masikip na daan, sa pamamagitan ng
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gawa ng Kanyang Espiritu sa pagbabagong-loob at pagsisisi sa kasalanan.  Hiwalay dito, ang tao ay
susundan ang maluwang na pintuan at malapad na daan at pupunta sa kapahamakan.  At ang
Panginoon ay dumating na may pag-uutos:  Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay pumasok ka sa
makipot na pintuan, sa makitid na daan; sapagkat kakaunti ang nakakatagpo niyon.  

Ang Panginoon ay nagsasalita doon ng tunay na pagbabagong-loob.  At Siya, tulad ng sinabi ko, ay
gumuguhit ng isang napakasimple at tumatagos na larawan.  Ang makitid na daan at ang makipot na
pintuan ay hindi tulad ng, marahil, ay inilarawan mong bakod at pagkatapos ay isang pintuan.  Mas
mainam, talaga, kung titingnan natin ang mga salitang ito, na isipin ang isang lakdawan (kung ikaw ay
napunta na sa isang daan sa ilalim, na may mga maliliit na bakal na daraanan mo para makarating sa
daan sa ilalim).  Ang punto ng gayong pintuan ay, una sa lahat, isa-isa lang.  Ang pagbabagong-loob
ay pansarili.  Hindi ka dadaan sa laylayan ng amerikana ng iba.  Ang kaisipan ng gayong pintuan ay
hindi ka makakapagdala ng iyong bagahe.  Kung ikaw ay dumating sa gayong pintuan sa daan sa ilalim,
at dala mo lahat ng iyong bagahe (ang iyong dala-dalahan, ang lalagyan mo ng damit, ang iyong bag,
ang lalagyan mo ng pampaganda, ang iyong  maleta), puno ang iyong mga kamay.  Hindi ka
makakapasok.  Kailangan mong iwan ang mga iyon kung nais mong makapasok sa pintuan.

Sinasabi ng Panginoon, Mayroong makipot na pintuan, isang masikip na daan.  Ang daang iyon ay daan
ng gawa-ng-Dios na pagbabagong-loob at pagsisisi sa kasalanan.

Sinasabi mo sa akin, “Ano ang pagbabagong-loob?”  Ito ay biyaya ng Dios, isang bagay na ginagawa
ng Dios sa puso, sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu.  Ano ang gawa?  Ito ay, una sa lahat,
na ating iniiwan, mula sa ating puso, lahat ng pagiging makasarili at katuwiran bilang batayan sa
pagkakamit ng walang hanggang buhay.  Pinilipit ng kasalanan ang ating isipan patungkol sa tanong
na, Paano ako magiging wasto sa Dios?  Sa kalikasan, nagpapasimula tayong tumingin sa Dios at
sabihing, “Magiging wasto ako sa Dios sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa ko.”  Iyan ang mga
salita ng Fariseo sa Lucas 18.

Subalit ngayon ang ating Panginoon ay nagtuturo na ang biyaya ng Dios ang naghahatid sa atin upang
mamuhay sa ilalim ng paningin ng Dios, hindi sa paningin ng tao, at sa ilalim ng prodyektor ng Dios.
Pinagmamasdan ng Dios ang ating mga puso.  Samakatuwid, ang biyaya ng pagbabagong-loob ay
pagkawasak sa harapan ng Dios.  Ito ay ang pagpapahayag na wala akong katuwiran sa aking sarili,
hindi ko matatamo ang aking kaligtasan sa pamamagitan ng sarili kong mga gawa, hindi ako maililigtas
ng pagsasagawa ng aking ipinapalagay na malayang pagpapasya.  Sapagkat wala akong malayang
pagpapasya.  Ang aking kalooban ay nakagapos sa kasalanan.  Kung ako ay maliligtas, iyon ay dapat
sa kamangha-manghang biyaya ng Dios na nagtuturo sa akin upang itakwil ang tiwala sa lahat ng gawa
ng tao at magtiwala sa Kanyang gawa lamang.

Papasok ka ba sa makipot na pintuan?  Kung gayon ay ibaba mo ang mga bag:  ang mga maleta ng
iyong puntong duwende, ang mga lalagyan ng damit, ang lalagyan ng pampaganda ng lahat ng iyong
maayos na punto.   At ilagay ang bigat ng iyong kaluluwa sa katuwiran lamang ng Dios kay Cristo.
Ngunit ang kapalaluan, ang masamang kapalaluan, ay nakakapit sa atin.  Ang isa ay papasok sa
pintuang ito sa kaalaman na siya ay hubad na makasalanan.  Ito ay makitid na pintuan.       

Hindi lamang natin dapat itakwil ang ating kapalaluan at pagiging makasarili; kundi ang biyaya ng
pagbabagong-loob gayundin ay nakikita natin na ang ating makasalanang kalooban ay hindi na dapat
maging prinsipyo ng ating pamumuhay, kundi ang kalooban ng ating Ama na nahayag sa Kasulatan.
Nang ang tao ay nagmula sa kamay ng Manlilikha, siya ay isa na ang buong buhay ay nakasentro sa
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kalooban ng Dios.  Ang Dios ay naglagay ng trono sa puso ni Adan at inilagay ang Kanyang sarili sa
trono at sinabi ni Adan,  “Iyon ay mabuti.”  Ngunit ano ang nangyari?  Si Adan ay natukso ng diablo.
Si Adan ay sumuway at naging mangangamkam.  At ang kasalanang iyon ay naghatid ng anarkiya sa
kanyang kaluluwa.  Ngayon ang Panginoon ay nagsasabi, “ Sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa
makipot na pintuan.”  Kapag Kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo,” sinasabi Niyang, “Sa Aking kaharian,
ang Aking kalooban lamang ang mahalaga.”

Nabubuhay ka ba para sa iyong sariling laman?  Sumusunod ka ba kay Jesu Cristo hangga’t Siya ay
sumasang-ayon sa iyo, hangga’t nakikita mo kung ano ang mangyayari, hangga’t kayo ay
nagkakasundo?  Ang pintuan ay maluwang.  Hindi iyon pagsunod kay Cristo, sapagkat ang pintuan na
patungo sa buhay na walang hanggan ay ang biyayang ito:  itatakwil mo ang iyong sariling kalooban
at susundin mo ang sa Kanya tulad ng ipinahayag sa Kasulatan.

Higit pa.  Ang makapasok sa pintuang ito ay yaong biyaya ng Dios kapag, mula sa puso, lahat ng
kasalanan bilang matigas na kasanayan sa ating buhay ay itinakwil, at mayroong pangunahing
pagkawasak sa ating hilig sa kasalanan.  Ang pagbabagong-loob ay kapag ang ating pag-uugali sa
kasalanan ay pangunahing nabago, at ngayon ay nakikita natin ito bilang masama sa liwanag ng
pag-ibig ng Dios sa akin.  

Hindi ko sinasabing ang anak ng Dios na nagbagong-loob ay hindi na magkakasala, o masisira ang
bawat kasalanan na tutukso sa kanya.  Hindi ko sinasabi na ang anak ng Dios ay ganap at walang
kasalanan.  Ito ay taliwas sa Kasulatan.  Kundi sinasabi ko na magkakaroon ng pangunahing pagbabago
sa kanyang ugali.  Ito ay kapag sinabi natin, “Panginoon, kunin Mo ang pinahahalagahan kong likas at
sirain ito, alisin Mo ito, punitin Mo ito sa aking puso.  Ang masamang mata ng kahalayan, ang
masamang tainga ng tsimis, ang masamang puso ng inggit at paghihinala.”  Huwag mong sabihin
tungkol sa mga bagay na ito, “Hindi ko ito maiwasan.”   Sapagkat sinabi ng Panginoon, “Dukitin mo ito,
putulin mo ito.  Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian na bulag at huminto.”  Ano ang sinasabi
Niya?  Sinasabi Niya na sa Kanyang kaharian, wala sa Kanyang mga hinirang ang lumalagda ng
kasunduang pang-kapayapaan sa kanilang kasalanan.  Anong kasalanan ay ginagawa mong sadya,
nalalaman?  Ikaw ba ay nagpapahayag ng tigil ng labanan?  Sinasabi mo ba, “Pakakawalan ko na ito”?
Pagbabagong-loob, ang tanging daan tungo sa kaharian – ang biyaya ng Dios na nagdadala sa iyo sa
kaharian – ay ang daan ng pagtalikdan sa kasalanan. 

Nakita mo, ang pagbabagong-loob at pagtalikdan sa kasalanan ay hindi dapat katulad ng paglilinis natin
sa ating mga silong.  Ang mag-asawa ay nagpasyang panahon na para linisin ang silong na iyon.  Ang
mga bata ay malalaki na.  Silang lahat ay halos nasa labas ng bahay.  Kaya dapat na tayong bumaba
doon at ayusin iyon.  Sa pagsisimula nilang ayusin ang mga bagay at itapon ang mga bagay, napansin
ng asawang lalaki ang isang bagay na nasa kamay ng kanyang asawa, at sabi niya, “Huwag mong
itapon iyan!”  “Bakit, anong mabuti dito?”  “O, hindi natin iyan maitatapon.”  At, matapos ang ilang
sandali, may dala-dala siyang isang kahon paakyat sa hagdan at makikita siya ng kanyang asawa at
sasabihing, “Saan mo dadalhin iyan?”  “Puro basura lang ito!”  “O, hindi, hindi natin pwedeng itapon
iyan.”  Ganyan ba ang pakikitungo mo sa iyong kasalanan?  “Hindi ko maitatapon iyan.” 

Ano ang malapit sa iyong puso, kaya hindi mo gustong iwan ito, gusto mong itago ito sa silong at
paglaruan balang-araw?  O, ikaw ay laban sa kasalanan! Gusto mong itapon ang kasalanan, lalo na sa
buhay ng ibang tao.  Subalit sa sarili mong silong gusto mong nakatagong mabuti.  Ano iyon?  Ito ba
ang mainggiting espiritu na pinalaki mo bilang isang munting batang babae at naging kasama mo sa
buhay?  Ito ba ay ang malalim na di-pagpapatawad, na nag-aalaga ng sama ng loob?  Ito ba ay
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masamang mata na naglalagay ng malalang pagtatayo sa mga ginagawa ng iba?  Ito ba ay ang
masamang banidad na, kapag tumingin ka sa salamin, gusto mong sambahin ang iyong mukha? 
Sasabihin mo, “O, hindi, hindi iyon!  Ibig mong sabihin kailangan kong isuko iyon?”  Oo!  Makipot ang
pintuan at masikip ang daan!

Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang biyaya ng Dios na ipangaral sa atin.  Sapagkat sa
biyaya lamang mayroong pagsisisi at pagbabagong-loob.  Talikdan!

Talikdan, kung gayon, ang lahat ding matigas na pagkakabit sa sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan,
sa mga prinsipyo kung saan nabubuhay ang tao, ang kanilang pag-uugali, ang kanilang mga hangarin,
ang kanilang mga hatol, ang kanilang paraan ng pag-iisip.  Ninanais mo ba ang sanlibutan?  Nabubuhay
ka ba para sa kanilang pagtanggap?

Dinadala tayo ng Dios sa pintuang ito sa pamamagitan ng paggawa sa atin ng biyaya ng
pagbabagong-loob, na siyang pagtalikod sa ating kapalaluan at pag-asa sa sarili, ang ating sariling mga
gawa bilang batayan ng ating kaligtasan, ang sarili nating kalooban kung saan ay mamumuhay tayo
ng ating sariling buhay, ang lahat ng kasalanang hayag sa atin, at ang sanlibutan at kanyang sistema.

May kaunting makakatagpo nito.  Ibig ba Niyang sabihin na may kaunting naligtas?  Hindi.  Sinasabi
sa atin ng Apocalipsis 7 na napakaraming tao ang maliligtas na di-mabilang ng sinuman.  Subalit
sinasabi ng Panginoon na sa anumang henerasyon, kahit na tila ang Cristianismo ay yumayabong, may
kaunting nakakatagpo ng daang ito.  Saan nagsasalita ang Panginoon nang araw na iyon?  Nagsasalita
ba Siya sa Ehipto o sa Asya?  Hindi, Siya ay nasa Jerusalem, na siyang sentro ng liwanag ng Salita ng
Dios.  Mayroong kaunti na makakatagpo nito.  Kaunti, dahil walang may kaya nito.  Ito sa pamamagitan
ng biyaya lamang.  Mayroon lamang kaunting pinili, sabi ng Panginoon.  Ikaw at ako ay hindi
makakapasok.  Ang Cristianismo ay hindi isang bagay na pinagpasyahan mong pasukin.  Iyon ay sa
pamamagitan ng kamangha-manghang biyaya ng Dios.

Matatagpuan nila ito.  Silang lahat na kabilang sa Panginoong Jesus at silang sa pamamagitan ng
Kanyang Salita ay dinala sa pananampalataya at pagsisisi sa Kanya ay matatagpuan ito.  Matatagpuan
nila ang daang iyon na nakalulugod at mabuti.  Matatagpuan nila ang daang iyon na daan tungo sa
buhay na walang hanggan.  Sapagkat ito ay mabuting daan.  Ihahatid tayo nito pauwi.  Naririnig ko
Siya.  Naririnig ko Siyang tumatawag nang di-mapaglalabanan:  “Pumasok kayo sa makipot na pintuan.”

Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios tayo ay tutugon, “Panginoon, buksan Mo sa akin, ilapit Mo ako,
palakasin Mo ako, at akayin Mo ako sa wakas sa lugar na inihanda para sa akin.”

_________________________________
 
Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Ngayon, gamitin at pagpalain Mo po ito sa aming puso.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen.


