
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 4:9

"Ang Walang Hanggang Kapahingahan Ng Mga Banal"

ni Rev. Carl Haak

Sa Awit 17:15 mayroon ng sumusunod na panalangin:  “Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong
mukha sa katuwiran; kapag ako’y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.”  Ang
panalangin ni David dito ay iba sa mga panalangin na gagawin ng mga tao sa sanlibutan.  Sinasabi ni
David tungkol sa mga taong iyon, na ang kanilang bahagi, ang kanilang pagnanasa, na kanilang
pinapamuhay, ay ukol lamang sa mga makalupa, ukol sa kasalukuyang sanlibutan. 
 
Ngunit, sa hiwaga ng Espiritu ng Dios, ang pinakadakilang ninanasa ni David ay ang panahon na
makakaharap niya ng mukhaan ang Dios, kapag siya ay gigising  at mamamasdan ang mukha ng Dios sa
katuwiran at mapupuspos ng anyo ng Dios sa niluwalhating kaluluwa at katawan. 

Iyan ba ang iyong ninanasa?  Nais mo bang pumunta sa langit?  Alam mo ba kung ano ang langit?

Noong nakaraang linggo ay nagsimula tayong pag-usapan ang tungkol sa langit.  Nakita natin sa Salita
ng Dios na saanman sa Kasulatan ang langit ay inilalarawan sa atin bilang tirahan ng Dios.  Nakita natin
na iyon ay isang napakaganda at mayamang kaisipan, dinadala sa atin ang katotohanan na ang langit ay
binubuo sa ganap na pakikisama ng Dios.  Nakita natin na ito ay isang napaka partikular ding kaisipan.
Ibig sabihin na ang langit ay magiging langit lamang sa mga umiibig na sa Dios ngayon, sa kanila lamang
na nagsimula na ng buhay ng langit sa kanilang puso nang itinanim ni Jesu Cristo ang Kanyang buhay sa
kanilang puso.  Kaya, hiwalay sa pananampalataya sa Dios, ang isa ay hindi malalaman ang langit o
nasasain man mismo ang langit.    Ang langit ang magiging ganap na pakikisama sa buhay na Dios sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.

Subalit mas marami pa ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa langit.  Nais natin iyang pag-usapan
ngayon.  Sinasabi nito sa atin na ang langit ay lugar din kung saan ang mga banal ay matatamasa ang
walang hanggang kapahingahan.  Ang langit ay madalas na inilalarawan sa atin sa Biblia bilang
kapahingahan.  Mababasa natin sa Hebreo 4:9, “Kaya’t may natitira pang isang pamamahingang Sabbath
para sa bayan ng Dios.”  Muli, sa Apocalipsis 14:13, mababasa natin, “Mapapalad ang mga patay na
namamatay sa Panginoon mula ngayon.  Oo, sinasabi ng Espiritu, sila’y magpapahinga sa kanilang mga
gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila.”  Sila’y magpapahinga, nabasa natin,
sa kanilang mga gawa.

Ngayon kapag ang langit ay ipinaliwanag sa atin bilang lugar kung saan ang mga banal ay magkakaroon
ng ganap na walang hanggang kapahingahan, ano ang ibig sabihin noon?  Ibig bang sabihin nito na tayo
ay hihilata na lang sa tabi ng Ilog ng Buhay at walang gagawin?  Tayo ba ay magiging tamad?  Ang langit
ba ay kawalang-ginagawa?  Ang langit ba ay kung saan may tumutugtog lamang ng alpa o umuupo at
walang ginagawa?
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Ang sagot diyan ay Hindi!  Syempre hindi!  Iyon ay makalupang kaisipan ng pahinga.  Ang pahinga sa
Kasulatan at pahinga sa langit ay hindi gayon.  Hindi ito kawalang-ginagawa.  Hindi ito pagsasayang ng
oras.  Ayon sa Biblia, ang pahinga ay isa sa mga pinagpalang bagay na pupuno sa iyong isipan at
kaluluwa.

Una sa lahat, kapag sinasabi sa atin ng Biblia na ang langit ay magiging lugar ng walang hanggang
kapahingahan para sa mga banal, ito ay paglingon sa ating buhay na taglay natin ngayon.  At sinasabi nito
sa atin na lahat ng pagpapakasakit at lahat ng paghihirap ng kasalukuyang panahon, dahil sa ating
kasalanan, ay matatapos nang ganap.  Sinasabi nito sa atin na ang pagpapakasakit at paghihirap ng ating
mga kasalanan, at ang pakikipaglaban sa ating kasalanan, ay matatapos na.  Sinasabi nito sa atin na ang
paghihirap at kabigatan ng kasalanan, ng pagkaligalig at kawalang-kabuluhan ng kasalukuyang panahon,
ay ganap ng magiging nakalipas.  Ang iba pang sinabi ni Jesus nang sabihin Niyang, “Lumapit kayo sa
akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan,” ay
kapahingahan para sa kaluluwa, kapahingahan na binubuo, una sa lahat, nito:  tapos na ang kasalanan.

Napakahirap para sa atin na pahalagahan iyon, dahil ngayon ang alam lang natin ay ang makasalanang
buhay.  Sa kasalukuyan nating laman alam natin araw-araw ang sarili nating mga kasalanan at ang
pakikipaglaban sa kanila.  Kapag tayo ay binago, kapag tayo ay ipinanganak na muli kay Jesu Cristo,
magsisimula tayong makita iyon.  At ito ay nagiging pasanin.  Alam natin na ang kasalanan ay lumalaganap
sa lahat at sinisira ang lahat sa ating buhay.  Walang aspeto sa ating buhay na malaya sa kasalanan.  Sa
ating pag-aasawa at mga pamilya, sa ating katawan, at sa buong buhay natin, naghahatid ito ng
kalungkutan.  Maraming paghihirap ang dumarating sa atin dahil sa kasalanan.  Ito ay laging nariyan.  At
bilang resulta ng kasalanan nagkakaroon ng hindi masabing pagdurusa, pagdurusa sa ating katawan,
kamatayan; ngunit iba ring pagdurusa:  kalungkutan at sakit sa pag-iisip.  At walang kapahingahan.

Subalit gayunman, lahat ng iyon ay matatapos din.  Mawawala na ang kasalanan.  Ang kamatayan ay
malulupig.  Mababasa natin sa Salita ng Dios, Isaias 35, na ang kalungkutan at pagbubuntung-hininga ay
maglalaho.  Mababasa natin na papahirin ng Dios ang lahat ng luha sa ating mga mata.  Mababasa natin
na tayo ay darating sa Zion na may kagalakan at pagtatawanan.  Ngayon ang ating mga kaluluwa ay
naghihirap, sila ay nakikipaglaban, sila ay umiiyak sa Dios.  At kasama ng manunugtog sa Awit 42, madalas
nating sabihin, “Panginoon, ang kaluluwa ko ay nanlulumo sa loob ko.”  Subalit hindi tayo laging magiging
ganito.  Hindi tayo laging iiyak.  Hindi tayo laging maghihirap at makikipaglaban sa ating mga kasalanan.
May natitirang kapahingahan para sa bayan ng Dios, isang lugar ng ganap na kagalakan at kaligayahan
kung saan ang kasalanan at paghihirap ng kasalukuyang buhay na ito ay mawawala magpakailanman at
papalitan ng ganap na kagalakan.  

Ngunit ang kapahingahan, sa Biblia, ay mayroon pang ibig sabihin.  Ito’y nangangahulugan na masisiyahan
tayo sa ganap na gawa ni Jesu Cristo.  Sinasabi ko kanina lang na ang kapahingahan, sa Biblia, ay hindi
kailanman tumutukoy sa kawalang-ginagawa.  Hindi ito katamaran.  Hindi ito pagsasayang ng oras.  Sa
isang banda, mababasa natin na ang Dios mismo ay nagpahinga.  Samakatuwid, ang pagpapahinga ay
upang lasapin, upang inumin, ang buo at ganap na gawa ng Dios kay Cristo.  Sa Genesis 1 at 2 mababasa
natin na ang Dios ay nagpahinga sa ikapitong araw ng sanlinggo ng paglikha.  Pagkatapos ng anim na
araw ng dalawampu’t apat na oras kung saan ay nilikha Niya ang lahat ng bagay, nakita ng Dios ang lahat
Niyang ginawa at ito ay napakabuti.  At ang Dios ay nagpahinga sa ikapitong araw.  Na ang Dios ay
nagpahinga sa ikapitong araw ay nangangahulugang ang Dios ay nagbulay at natuwa sa Kanyang ginawa.
Nakita Niya ang gawa ng Kanyang mga kamay.  At Siya ay pumasok sa buong kasiyahan ng Kanyang
ginawa.
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Ang magpahinga ay nangangahulugang tayo, bilang mga naligtas kay Jesu Cristo, na may bukas na bibig
at nagtatakang mga mata, ay iinom sa lahat ng ginawa ng Dios para sa atin kay Jesu Cristo.  Hindi na tayo
magiging mga espiritual na hangal tulad ngayon; mabagal ang pusong umunawa,  mahihina ang memorya
upang tandaan ang kabutihan at katapatan ng Dios.  Subalit doon sa langit makikita natin ang
kahanga-hangang gawa ng Dios at masisiyahan tayo at magagalak doon.  Iyon ang ibig sabihin ng
kapahingahan kay Jesu Cristo.  Doon ang Kordero ng Dios, mababasa natin sa Apocalipsis 7, ay
magpapastol sa atin at dadalhin tayo sa bukal ng tubig ng buhay.  Siya ay uupo at bibiyakin sa atin ang
tinapay ng walang hanggang kahabagan ng Dios at pag-ibig sa atin kay Jesu Cristo.

Sasabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gagawin natin sa langit?  Ang sagot ng Biblia ay lalakad tayong
kasama ni Jesus.  Ang buong buhay natin ay magiging buhay ng gawain at paglilingkod.  Mababasa natin
sa Apocalipsis 7 na pinaglingkuran nila Siya gabi at araw.    Napakasigasig ng mga banal ng Dios,
punung-puno ng kagalakan.  Tila baga hindi sila makakatulog, dahil naglilingkod sila sa Dios araw at gabi.
Palagian, banal, puspos, masayang gawain sa paglilingkod sa Dios! 

Ikaw, bilang anak ng Dios sa langit, ay bibigyan ng tiyak na lugar at gawain.  Ikaw, na may niluwalhating
talento at kaloob, ay maglilingkod sa Dios.  Gagamitin mo sila nang hindi mo pa nagagawa dati para sa
kapurihan ng Dios.  Naalala mo ang binasa natin sa Apocalipsis 14:  “ang kanilang mga gawa ay
sumusunod sa kanila.”  Ang gawain ng Dios, ay nagsimula na sa lupa, ang gawain ng Panginoon sa atin,
ay magiging ganap.  Sa langit ay mamumuhay tayo at sasanayin ang pag-ibig ng Dios ng hindi tulad ng
dati.  Tayo ay magiging matapat sa ating puso sa Dios sa lahat ng bagay.  Lahat ng talento at mga kaloob
na mayroon tayo ngayon ay gagawing ganap.  At paglilingkuran natin Siya ng may kagalakan.

Samakatuwid, ang langit ay ang ating taimtim na pag-asa, ang dakila nating pag-asa.  Palaging ipinapakita
ng Kasulatan ang langit bilang ang pangungulila, ang matinding pagnanasa, ng isang mananampalataya.
Iyon ay totoo sa mga banal sa Lumang Tipan.  Mababasa natin sa Hebreo 11 tungkol sa kanila:  “Sapagkat
siya’y umaasa sa lunsod na may mga kinasasaligan, na ang nagplano at nagtayo ay ang Dios.”  Nabasa
pa natin, na kung ang mga banal sa Lumang Tipan ay inisip ang kasalukuyang makalupang lupain sila ay
nanatili na sana doon o bumalik doon.  Subalit ninais nila ang mas mabuting bansa, iyon ay, makalangit.
At iyon din ay totoo sa mga banal sa Bagong Tipan.  Mababasa natin sa Colosas 1:5 na ang pag-asa ng
ebanghelyo ay nakalaan para sa inyo sa langit.  Muli, sa II Corinto 5 mababasa natin, “Sapagkat dito kami
ay dumaraing, na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan na niyon
ay hindi kami matagpuang hubad.  Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na
nabibigatan, … upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay.”  At muli, sa Filipos 1, “Sa ganang akin
ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.” 

Nakita mo, tuwing ang biyaya ng Dios ay naroon sa puso ng tao, ang biyayang iyon ang lilikha ng
pangungulila para sa katuparan ng gawain ni Cristo na tinatamasa sa langit.  Gusto mo bang pumunta sa
langit?  Ang biyaya ng Dios, kita mo, ay laging pinapaningas sa atin ang matinding pangungulila at
pagnanasa upang mapunta sa presenya ng Dios.  

Matatakot ka bang mamatay kung panahon na ng Dios upang mamatay ka ngayon?  Gusto mo bang
makasama si Jesus at ang mga anghel at ang iyong makalangit na Ama?  Tayo, bilang mga
mananampalataya, ay sumasagot sa tanong na iyan, “Oo, iyan ay totoo.”  Makikita natin ang patotoo sa
ating mga puso.  Ngunit gusto rin natin dito, hindi ba?  Gusto rin natin itong kasalukuyang buhay, hindi
ba?  Tayo ay mula sa lupa, sa alabok, sabi ng Biblia.  Nais ng Dios ikaw at ako ngayon, bilang Kanyang
mga anak, na manirahan sa lupa dahil mayroon Siyang ipapagawa sa atin.  Ang buhay natin dito ay hindi
walang kabuluhan.  Ang Dios ay nagtalaga sa atin ng ating lugar sa Kanyang kaharian.  At ang gawaing
iyon ay mahalaga; mayroon itong mahalagang sakop.  Sa pamamagitan ng gawaing iyon ang Dios ay
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inihahanda ang Kanyang kaharian at inihahanda Niya tayo para sa kahariang iyon.  Ngunit kapag ang
gawaing iyon ay tapos na, Siya ay babalik para sa iyo.  At iyon ay maaaring kahit anong sandali.  Iyon ay
sa sandali na Kanyang ipapasya.

Handa ka na ba?  Nais mo ba Siyang dumating?  Nais mo ba Siyang dumating sa tamang sandali na pinili
Niya at hindi maantala kahit saglit at kunin ka upang makasama Siya sa langit?

Nakita mo, hindi pwede sa Cristano ang subuking mabuhay ng dalawang buhay:  isa sa lupa, namumuhay
para sa sarili at mga makalupang bagay at para sa karangalan ng kasalukuyang sanlibutan; at isa pang
buhay na, siguro, ay nasa kanyang bulsa, na siyang makalangit na buhay – ang kanyang seguro sa
panahon ng kaguluhan at kamatayan.  Kung hindi ka namumuhay kay Cristo ngayon, at kung si Cristo at
Dios ay hindi nasa gitna ng iyong pamumuhay, hindi mo gustong mamatay.  Hindi mo gustong harapin
ang katotohanan ng kamatayan.  Ang kamatayan ay magiging katatakutan lamang sa iyo.  Ngunit ang
mabuhay kay Jesu Cristo – iyon ang buhay.   At ang buhay na iyon ay nananabik ding maging ganap sa
presensya ng Dios.  Ang mabuhay kay Jesu Cristo ay sinasabing hindi sasakyan, hindi isang bisikleta, hindi
mga damit, hindi magandang hubog, hindi kasikatan, hindi isang tahanan, kundi si Cristo ang sentro ng
aking pananabik at pagnanasa.

Sa gayon ay mamumuhay tayo ng may makalangit na pag-iisip.  At ang lalaki, babae, batang lalaki, o
batang babae na may makalangit na pag-iisip, ay isang kapaki-pakinabang na lalaki o babae sa lupa.
Kapag sinabi nating tayo ay nabubuhay ng may makalangit na pag-iisip,  ibig natin sabihin na ang ating
mga hangarin ay tama.  Hinahanap natin ang walang hanggan, hinahanap nating maglingkod sa Dios sa
buhay na ito.  Hindi natin sinusubukang magtambak ng mga utang para sa magtatagal na pag-alala.  Hindi
natin sinusubukang sumipsip mula sa kasalukuyang buhay na ito ng kasiyahan para sa ating mga kaluluwa.
Hindi, mayroon tayong kasiyahan kay Jesu Cristo.

At yamang mayroon tayong kasiyahan at kaligtasan kay Jesu Cristo, maaari tayong manatiling hindi
natitinag sa buhay na ito, dahil ang ating hangarin at ang ating pag-asa ay hindi ukol sa makalupa.  Hindi
mawawala sa atin ang lahat kapag tayo ay namatay.  Kundi ang ating pag-asa at ang ating hangarin ay
nasa makalangit.

Ano ang iyong mana?  Ano ang gusto mo?

Ikaw ba ay nabubuhay para sa isang dakilang pangalan?  Ikaw ba ay nabubuhay para sa maraming pera?
Ikaw ba ay nabubuhay para sa mas marami pang makalupang pag-aari?  O ang mana ba sa kaluwalhatian
ang bumibihag sa iyong puso?  Ang mana na sinasabi ni Pedro ay hindi kumukupas.  Kaya, kapag ang mga
problema ay dumating sa iyo, at ang pagkawala ng mga makalupang bagay ay dumating sa iyo, at ang
pagkakasakit ay dumating sa iyo, hindi sarili mo ang katabi mo.  Hindi ka nakadikit sa mga bagay na ito.
Kundi ikaw ay titingala, yamang nalalaman na ang iyong katubusan ay nalalapit na.

Ang ibig sabihin ng pamumuhay kay Jesu Cristo ay ang pag-asang ito ng langit ay lalago at mas magiging
malakas sa atin.  Mararamdaman natin ang Dios sa Kanyang pagsikwat ng mga daliri natin para luwagan
sa mga makalupang bagay na ito na sobra nating hinahawakan.  At tayo ay aabot sa pamamagitan ng
pananampalataya, kasama ang lahat ng mga banal, sa hindi nakikita ng mata ni naririnig ng tainga, ang
mga bagay na inihanda ng Dios para sa kanila na sumasampalataya sa Kanya.

Magsisimula nating higit na maramdaman na ang sanlibutang ito ay hindi natin tahanan, na ang ating
pagka-mamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman nating dumating si Jesus (Fil. 3:20).
Makikita natin na tayo ay mga banyaga at manlalakbay, tayo ay mga dayuhan sa espiritual sa mundong
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ito.  Ibang lupain, ang lupain ng Ama, ang bumibihag sa ating mga puso.  Iyon ang ating pinananabikan,
ang ating hangarin.  At tayo ay aasa sa huli sa biyayang ihahatid sa atin hanggang sa wakas ang oras
natin ay dumating at tayo ay papasok sa bahay ng Ama na may maraming silid, tungo sa makalangit,
tungo sa santuaryo ng Dios.  At doon tayo ay magkakaroon ng kapahingahan.

Ano ang langit?  Ang langit ay kung saan naroon ang Dios, kung saan ang pakikisama ng Dios ay ganap
na tatamasahin.  Ang langit ay kapahingahan, kung saan ay wala ng kasalanan at kalungkutan at ang
ganap na gawa ni Jesu Criso ay matatamasa magpakailanman.  Ang langit ang pag-asa at pinananabikan
ng anak ng Dios.  Ikaw ba ay handa na, ngayon din, na pumunta sa langit?  Pupunta ka ba sa langit kapag
ikaw na namatay ngayon?

Sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, ang kaloob ng Dios, may sagot tayo diyan.  At ang sagot
natin ay ito:  Alam ko (hindi sa palagay ko, kundi alam ko) na kapag ang makalupang katawan na ito ay
namatay ako ay papasok sa isang silid, isang silid na hindi gawa ng mga kamay, isang silid na gawa ng
aking Tagapagligtas sa pamamagitan ng Kanyang gawa para sa akin sa krus ng Kalbaryo.  At sa silid na
iyon ay makakamtan ko ng ganap ang ibinigay sa akin upang malaman ko na ngayon sa bahagi.  Makikilala
ko at matatamasa ang Dios magpakailanman.  At ako ay pupunta doon upang purihin Siya at upang
mahalin Siya magpakailanman.

Iyon ang langit.

Nawa ay dalhin ng Dios itong Salita at idiin ito sa ating mga puso at isipan.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming nasa langit, kami, bilang Iyong mga anak na nasa kasalukuyang, makalupang buhay,
nakikipaglaban sa maraming kasalanan at kalungkutan, nakikipaglaban sa maraming kapighatian at mga
karamdaman ng isip at katawan, na may maraming problema at kalungkutan, kami ay tumatawag sa Iyo,
tumatawag sa Iyo sa ganap na pag-asa na ibinigay Mo:  Isang araw kami ay magkakaroon ng ganap na
kapahingahan kasama ang aming Tagapaglitas.  Isang araw ang aming pag-asa ay masisilayan.  Isang
araw kami ay makakasama Mo upang tamasahin Ka magpakailanman.  At dalangin namin na ngayon ang
aming buhay ay sumalamin sa makalangit na pag-asang iyon habang kami ay nagpapatuloy na maglingkod
sa Iyo sa lahat naming ginagawa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


