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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Panaghoy 3:41

"Ano Ang Langit?"

ni Rev. Carl Haak

Ano ang langit?

Sa programa natin ngayon ay ibibigay natin ang biblikal na sagot sa mahalagang tanong na iyan.

Sa mga alam na alam na ang Kasulatan sa Lumang Tipan ay maaalala ang kwento ng pagdalaw ng reyna
ng Sheba kay Solomon.  Narinig ng reyna ng Sheba ang kadakilaan at kaluwalhatian at karunungan ni
Solomon.  Binigyan siya ng kanyang nasasakupan ng kaisipan kung ano ang tulad nito.  Malinaw at matibay
silang nagsalita tungkol sa kaluwalhatian ni Solomon.  Subalit hindi niya ito basta mapaniwalaan.  Kaya
nabasa natin, sa I Hari 10, na ipinasya niyang siya mismo ang makakita nito.  Nang dumating siya, nakinig
siya sa karunungan ni Solomon, na sinabi ang lahat ng nasa kanyang puso.  Nagtanong siya ng maraming
iba’t ibang tanong at nakita niya ang lahat niyang kaluwalhatian, ang kanyang  pananamit, at lahat ng bagay
na inaasikaso sa kanyang kaharian.  At nakikita ang buong kaluwalhatian ni haring Solomon, ibinulalas niya,
“Wala pang kalahati ang nasabi sa akin.”

Ganoon ang magiging karanasan niyaong mga pupunta sa langit.   Ang kalahati ng kung ano ang langit ay
hindi masasabi sa iyo.

Ano ang langit?  Ano ang kagaya nito?  Ano ang gagawin natin doon?  Ano kaya ang katulad kapag tayo
ay humarap sa Dios at makita ang Kanyang kaluwalhatian at makinig habang Kanyang sinasagot ang lahat
ng tanong ng ating puso at sabihin sa atin ang lahat ng nasa ating puso?

Dapat kang mamuhay ng banal na buhay sa tunay na pananampalataya at pagsisisi at tingnan para sa sarili
mo.

Ang langit ay higit pa sa kakayahan nating unawaain ito ngayon.  Ito ay itinaas sa kaluwalhatian.   Ang
buong kalangitan ay kumikinang sa kabanalan at kabutihan ng Dios.  Walang kasalanan, walang
kalungkutan, doon.  Mayroong pagtatamasa ng walang hanggan at ganap na kapayapaan, kagalakan, at
pagpupuri.

Gayunman ngayon, kabilang kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng kaloob ng Dios, alam natin na sa
kamatayan tayo ay pupunta roon upang purihin at luwalhatiin ang Dios magpakailan man.

Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang buhay na ito ay paghahanda lamang para sa buhay na darating,
alinman sa walang hanggang buhay o walang hanggang kamatayan, alinman sa langit o impierno.  Ang
Salita ng Dios ay napakalinaw.  Ang kamatayan ay hindi ang wakas.  Pagkatapos ng kamatayan kailangan
nating humarap sa Dios.  At doon ay matatanggap natin ang ating walang hanggang gantimpala, maging
ito man ay langit o impierno.   
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Mayroong langit at mayroong impierno.  At lahat ng lalaki, babae, kabataan, at mga bata ay pupunta
alinman, sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Dios, upang makasama si Jesu Cristo, o, sa paraan ng
kawalang-panananampalataya at hindi pagsisisi, sa lawa ng apoy.  Sa kamatayan ang katawan, tulad ng
mababasa natin sa Eclesiastes 12:7, ay bumalik sa lupa na gaya nang una, at ang espiritu ay bumalik sa
Dios na nagbigay nito.  Ang buhay na ito, kung gayon, ay pansamantala lamang.  Ang buhay na ito ay
paghahanda lamang para sa buhay, sa walang hanggang buhay, na darating.  Ang iyong kaluluwa ay, at
kailangang, mabuhay pagkatapos ng kamatayan.  At ito ay mabubuhay alinman sa paghihirap ng impierno
o sa kaluguran ng langit.  Ang pagpunta sa langit ay posible lamang sa biyaya, sa pamamagitan ng
pananampalataya, sa buhay ng pagsisisi at pagtitiwala at paglilingkod kay Jesu Cristo.

Nakita mo, walang nasa pagitan.  At walang di-isasama.  Sa kamatayan, ikaw at ako ay hindi lamang basta
titigil.  Hindi ganoon, na sa kamatayan ang isang tao ay na-reincarnate o na, marahil, sa kamatayan ang
tao ay pupunta sa isang lugar ng paghihirap, at pagkatapos ng paghihirap na iyon siya ay pupunta sa isa
pang lugar.  Hindi ganoon, na sa kamatayan tayo ay pupunta lamang sa susunod na baitang o pupunta sa
isang malayong planeta sa kalawakan.  Lahat iyon ay kalokohan.  Lahat iyon ay pamahiin.     Ipinahahayag
ng Salita ng Dios sa Hebreo 9:27, “At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos
nito ay ang paghuhukom.”  

Dapat mong malaman kung saan ka pupunta.  Iyon ay posible sa biyaya ng Dios, sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanyang Salita, ang Biblia, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo, ang
kaloob ng Dios.  Ang langit ay ibinigay sa kanila na, sa pag-ibig ng Dios, ay nagmamahal sa Dios, at sa
Kanyang Anak na si Jesu Cristo, sa kanila na nagsimula na ng buhay sa langit ngayon, na mayroong buhay
ng bumangon at dinakilang Jesu Cristo sa kanilang mga puso at napabilang sa Kanya. 

Itataas natin ang ating mga puso at isipan upang pagbulayan ang langit, ang pinakamaringal at banal na
katotohanan na maaaring pumasok sa ating mga isip.

Mababasa natin sa Panaghoy 3:41, “Itaas natin ang ating mga puso at mga kamay sa Dios sa langit.”  Ang
pagtataas ng puso ay kilos ng pagsamba.  Ito ay pagbukas ng mga kamay ng isang tao tungo sa Dios sa
kalangitan, sa langit kung saan kinikilala ang Dios.  Kung babasahin mo ang Panaghoy 3 makikita mo na
ang propetang si Jeremias ay hinihikayat yaong mga mabababa at pinagkumbaba sa kanilang kasalanan at
yaong sumailalim sa banal na pagsisisyasat sa kanilang puso at ang mga daan ay sinuri ng Dios.  Siya ay
nagsasalita sa kanila na itaas ang kanilang mga puso sa langit kung saan naroon ang Dios.  Hinihikayat ng
propeta yaong ginising ng biyaya ng Dios mula sa kamatayan ng kasalanan; silang mga, sa biyaya ng Dios,
ay isinasaalang-alang ang kanilang di-namamatay na kaluluwa; silang mga may kamalayan sa kanilang mga
kasalanan at gayunman, sa nakataas na puso, ay nanunumbalik sa Dios na nananahan sa langit.

Isasaalang-alang natin kung gayon ng langit bilang kahanga-hangang katotohanang itinuro sa atin ng Biblia.

Sagutin natin ang tanong ngayon, Ano ang langit?

Siguro, bago natin sagutin ang tanong na ano ang langit, kailangan nating magtanong ng isa pang tanong.
Nasaan ang langit?

Bilang sagot diyan, sinasabi sa atin ng Biblia na ang langit ay espiritual.  Ang langit ay tunay.  Ngunit ito ay
nasa ibang lugar kaysa sa lupa.  Mababasa natin sa Biblia ang makalangit na lugar at makalupang lugar.
Ang makalupang lugar ay ang lugar ng pisikal, ng material, ng nakikita ng ating mga mata, ang lugar na
pwede nating makita, mahipo, maamoy, marinig, at malasahan.  At sinasabi sa atin ng Biblia na ang lugar
na ito na makalupa ay nasisira, iyon ay, nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at kamatayan dahil sa kasalanan
ng tao. 
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Ang langit, sa isang banda, ay espiritual.  Ito ay makalangit.  Hindi natin ito makikita ng mga matang ito.
Hindi natin ito maririnig ng kasalukuyan nating tainga.  Hindi natin ito madadama ng ating mga kamay.
Hindi natin malalasahan at maaamoy ito.  Ang langit ay hindi yari sa anuman dito sa lupa.  Sinabi ni Pablo
sa mga pilosopong Griyego sa Mga Gawa 17:24, “Ang Dios na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga
bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao.”
Si Pablo doon ay nakatayo sa harapan ng mga pilosopong Griyego sa Areopago.  Ang mga Griyego ay
gumawa ng mga bahay na bato para sa kanilang mga dios.  At binibigyan nila ng iba’t ibang kaloob ang
kanilang mga dios:  mga prutas at karne upang kainin.  Ang ilang makalumang sumasamba sa dios-diosan
ay nagbibigay pa nga sa kanilang mga dios ng mga tabak at bangka at lahat ng uri ng kagamitan para sa
kanilang buhay-pagkatapos.  Inisip nila ang lugar ng mga dios ayon sa makalupang buhay na ito.  At
sinasabi ni Pablo, na hindi ganoon; iyon ay kalokohan.  Ang langit ay espiritual.  Ang langit ay lugar na
nilikha ng walang hanggan at buhay na Dios.  Ito ay lugar kung saan nakatira ang mga anghel.  Ito ay lugar,
tulad ng nabasa natin sa Hebreo, kung saan ang mga espiritu ng mga taong matuwid na ginawang ganap
ngayon ay nananahan.  Ito ay isang santuaryo, ito ay maluwalhati, ito ay mataas, at ito ay kaaya-aya. 

Ang kaibahan sa pagitan ng makalangit at makalupa, sabi sa atin ng Biblia, ay tungkol sa kaluwalhatian.
Ang langit ay itinaas.  Ang langit ay mataas at itinaas – hindi sa pisikal na katuturan, hindi sa ito ay mas
mataas sa tayog (altitude).   Kundi ito ay mataas, itinaas sa karingalan, itinaas sa kaluwalhatian ng Dios,
itinaas sa kabanalan ng Dios.  Mababasa natin sa Awit 113:5, “Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na
nakaupo sa itaas?”  Mataas sa karingalan.  Mababasa nating muli, “Sapagkat ganito ang sabi ng Mataas at
Matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay Banal; Ako’y naninirahan sa mataas at
banal na dako” (Isa. 57:15).  At muli, sa Isaias 63:15, mababasa natin, “Tumingin ka mula sa langit, at
iyong masdan, mula sa iyong banal at maluwalhating tahanan.”  Ang langit ay lugar ng kabanalan at
kaluwalhatian ng Dios.  Ang langit ay dalisay, banal, maluwalhati.  Dapat kang bigyan ng Dios ng mga
bagong mata bago mo ito makita.

May isa pang katotohanan dito – ang kaibahan ng langit ngayon at ang langit na darating.  Mayroong langit
ngayon kung saan ang mga banal ay nasa kanilang mga niluwalhating kaluluwa.  At mayroon ding
panghuling langit, o ang tinatawag ng Biblia na bagong langit at bagong lupa, kung saan hindi lamang tayo
nasa maluwalhating kaluluwa kundi sa maluwalhating katawan din.  Ang langit ngayon, sabi ng Biblia, ay
babaguhin kapag si Cristo ay dumating upang gawin ang bagong langit at ang bagong lupa, kapag si Cristo
ay dumating sa wakas ng sanlibutan, kapag Siya ay dumating upang hatulan ang lahat ng tao at upang
wasakin ang sanlibutang ito ng kasalanan, at upang lumikha mula dito ng isang panghuling langit at ng
panghuling lupa.  Mababasa natin sa Isaias 65:17, “Sapagkat narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit
at bagong lupa; at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala, o darating man sa isipan.”  Muli, sa Matero
24, sinabi ng Panginoon, “Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas.”

Ang langit, ngayon, ay kung saan ang Dios, ang mga anghel, at lahat ng mga niluwalhating banal ay
nabubuhay.  At, bagaman ito ay maluwalhati, ang langit na iyon ay hindi ang panghuling kalagayan na nasa
isip ng Dios.  Ang mga banal na naroon ngayon ay wala sa kanilang mga niluwalhating katawan.  Ang langit
na iyon ay lilipas.  Magiging ganap ito kapag si Cristo ay bumalik upang gawing bago ang lahat ng mga
bagay, upang lumikha mula sa lupang ito at mula sa langit ng bagong Jerusalem.  Mababasa mo iyan sa
Apocalipsis 21.

Ngayon, puntahan na natin ang ating tanong:  Ano ang langit?

Sa bawat dako ang Biblia ay sumasagot:  Ang langit ay tirahan ng Dios.  Ito ay lugar kung saan
magkakaroon tayo ng ganap na pakikisama sa buhay at tunay na Dios.  Ang katotohanang iyan ay tulad ng
isang ginintuang sinulid na dumadaan sa buong Kasulatan.  Paulit-ulit na sinasabi sa atin na ang langit ay
talagang ganito:  Ito ay tirahan ng Dios.  Ang langit ay kung saan ang presensya ng Dios ay lubos na
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nahayag at lubos na tinatamasa – kahit man lang kung gaano matatamasa ng isang nilalang ang banal na
pakikisama sa buhay na Dios.  

Ginagamit ng Biblia ang mga katawagang ito para ilarawan ang langit:  Ang Iyong banal na tahanan, Ang
Iyong tahanan, ang Kanyang banal na tahanan, ang taas ng Kanyang santuaryo.  Ito ay tumutukoy sa Dios
na nananahan sa mga langit.  Ang langit ang tirahan ng Dios, kung saan ang buhay ng Dios at ang buhay
kasama ng Dios ay dapat tamasahin.  Ang salitang “nananahan” ay napakayamang salita.  Higit pa ito sa
namumuhay lamang.  Kapag sinabi mong dito ako nananahan, hindi mo basta sinasabi lamang na doon ka
naroroon.  Ang salitang “nananahan” ay nagpapahayag ng kaisipan ng pakikisama o pakikitungo.  Kung saan
ka nananahan ay doon mo ipinapahayag kung sino ka.  Nagbubukas ka.  Ipinapakita mo ang iyong
pagmamahal, ibinabahagi mo ang mga pansariling bahagi ng iyong buhay.  Kaya, ang langit ay tahanan ng
Dios, ang lugar kung saan ang presensya at pakikisama, ang pag-ibig at biyaya ng Dios ay ipinahayag.  Kaya
ang langit ay langit.  Iyon ang buong kaluwalhatian ng langit, ang mga bagay na hindi natin maisip.
Nagsasalita sa atin ng Biblia tungkol sa Kanyang trono, ng mga pintuang perlas at mga kalsadang ginto at
ng punungkahoy ng buhay, at ng ilaw na mayroon doon.  Lahat ng mga bagay na iyon ay umiiral upang
sumalamin sa kaluwalhatian mismo ng presensya ng Dios.

Kaya nga ang Biblia ay hindi talaga nagsasabi sa atin ng higit pa tungkol sa langit.  Hindi lamang dahil sa
ngayon ito ay lampas sa ating kakayahang unawain, kundi dahil nais ng Dios na maunawaan natin na ang
langit, tulad ng pinakapuso nito, ay tahanan ng Dios.   May isang mahalagang bagay kung bakit ang langit
ay napakabanal, napakaringal, napakaningning.  Ang isang iyon ay ito:  makikita natin ang Dios.
Mapapalad, nabasa natin, ang mga may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Dios.  Iyon ay,
dadalhin silang kasing-lapit kung gaanong ang nilikha ng Dios ay madadala upang makilala at mahalin at
sambahin ang Dios.  Makikilala nating lahat ang Panginoon, Hebreo 8.  Tayo ay haharap sa Kanya.  Sinasabi
sa atin ng I Corinto 13:11 na ngayon ay malabo nating nakikita sa isang salamin.  Mayroon tayong
nasusulyapan, may nakikita tayong hugis ng lahat ng inihayag sa atin ng Dios tungkol sa langit, ng pag-ibig
ng Dios, at ng buong hiwaga ng maibilang sa Kanya ng ganap at mamuhay na kasama Niya ng ganap.   At
kapag naiisip natin iyon, tayo ay lumuluha, lalong-lalo na kapag nakikita natin ang ating mga sarili na hindi
karapat-dapat.

Subalit sa langit ang buong liwanag ng pag-ibig ng Dios at biyaya ay babaha sa ating kaluluwa.  Ang buong
lakas ng Kanyang kabanalan ay aapaw sa atin.  At tayo ay aawit, “Dios ko, kahanga-hanga Ka; Ang Iyong
karingalan ay napakaningning.  Napakaganda ng Iyong trono ng kahabagan sa lalim ng nagniningas na
ilaw.”  

Tiyak iyong nangangahulugan na kung hindi mo mahal ang Dios ngayon at hindi mo alam kung ano ang
lumakad na kasama Niya ngayon, at kung hindi nagagalak ang iyong puso na makasama Siya ngayon, ang
langit ay magiging walang kahulugan sa iyo.  Para sa kanilang ang puso ay hindi nabago, nabago upang
yumukod sa buhay na Salita ng Dios sa pananampalataya at pagsunod, ang langit ay walang pang-akit.
Ang langit ay may pang-akit lamang kung tayo ay nabago, upang magpakumbaba ang ating sarili sa
harapan ng Dios sa pagsisisi; kapag, sa biyaya ng Dios, ay natutuhan lamang nating sundin Siya, magtiwala
sa Kanya, mamuhay sa Kanya at para sa Kanya, at sambahin Siya.  Kung iyan ay hindi nangyari sa iyo, hindi
mo gustong pumunta sa langit.  Ang langit ay magiging paghihirap, impierno, sa iyo.

Nakita mo, walang mababago ang kamatayan.  Ang malaking pagbabago ng isang tao ay hindi kamatayan.
Ang malaking pagbabago na sinasabi ng Biblia ay tinatawag na “regeneration” -  ang tinatawag ni Jesus na
pagiging “ipinanganak na muli ng Espiritu ng Dios.”  Doon nagsisimula ang langit.  Sinasabi ko na ang langit
ay nagsisimula sa regeneration dahil kapag tayo ay ipinanganak na muli, binibigyan tayo ni Cristo ng buhay
na walang hanggan, buhay na hindi kailanman mamamatay.  Sabi ni Jesus (Juan 11), Ang sumasampalataya
sa akin ay hindi mamamatay.  Ang tunay na pagbabago, ang pasimula ng makalangit na buhay, ay kapag
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ang buhay ni Cristo ay inilagay sa ating mga puso sa pamamagitan ng hiwaga ng Espiritu at biyaya ng Dios.
Ang langit ang magiging kaganapan noon.  Nakita mo, kaya sinabi kong ang tunay na pagbabago ay wala
sa kamatayan.  Ang kamatayan ay tumitiyak lamang sa mga bagay.  Ginagawang palagian (permanente)
ng kamatayan, ginagawang ganap ng kamatayan ang nagsimula na sa buhay na ito.  Ang langit, kung
gayon, ang naglalaman, ng di-nagagambala at buo at mayamang pakikisama sa buhay na Dios.  Tayo ay
tatayo sa harap ng Kanyang trono.  Ilalagay natin ang ating mga korona ng kaligtasan sa harapan Niya.
Sisigaw tayo ng, “Banal, banal, banal, Panginoong Dios na makapangyarihan.”  Gagamitin natin ang mga
salita ng manunugtog at sasabihin, “Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Dios! Napakalawak
ng kabuuan ng mga iyon.”  Iyon ang langit.  Iyon ang tahanan ng Dios.

Magwakas tayo sa mensahe natin ngayon sa paglalagay ng tanong na ito sa ating isipan:  Ano, ngayon, ang
naghahari sa ating puso?  Ang Dios ba?  Ang Kanyang Salita?  Ang pakikisama sa Dios?  Iyon lamang ba
ang mahalaga sa atin?  Iyon ba ang ugat at puso ng ating buhay, ang magkaroon ng pakikisama sa Kanya,
at magkaroon ng pakikisama sa Kanya sa Kanyang banal na Salita?  Ano ang bumibihag sa ating pag-iisip
sa kanyang ugat?  Ang mga bagay na makalupa, kalayawan, kahambugan, karangalan, mga pag-aari?  O
Dios?  Para sa kanila na nagmamahal sa Panginoong Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ang langit ang
magiging kaganapan ng ibinigay na sa kanila ng Dios.  Ngayon ay binigyan tayo ng Dios, bilang mga
makasalanan, ng walang hanggang buhay kay Jesu Cristo na binubuo, sabi ni Jesus, sa pagkilala sa Dios
(Juan 17:3).  Kaya, sa langit, makakamit natin ang buhay na ganap.

Iyan ba ang gusto mo, ang kaganapan ng itinanim na ng Dios sa iyong puso?  Kung gayon ay mananabik
ka sa langit, ang panahon na magkakaroon ka ng ganap na pakikisama sa Kanya magpakailanman.  Lahat
ng kalungkutan at lahat ng buntung-hininga at lahat ng ating kasalanan ay mawawala na magpakailanman.
At tayo ay tatayo sa liwanag ng banal Niyang presensya.

_________________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay Iyong pakabanalin sa aming
puso.  Itulot Mo po, O Panginoon, na kami ay mamuhay, ngayon na, ng makalangit na buhay sa
pananampalataya at pagtitiwala kay Jesu Cristo.  Sa Kanyang pangalan kami ay dumadalangin, Amen.


