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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 17:8

"Sino ang Pupunta sa Langit? (1)"

ni Rev. Carl Haak

Isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring isaalang-alang ng iyong isip ay ang tanong na ito:  Sino ang
pupunta sa langit?  May isa lamang pagpipilian sa langit.  Iyon ay impiyerno, ang lugar na tinatawag ng Biblia
na kadiliman sa labas, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, kung saan ang
“usok ng hirap nila ay papailanlang magpakailanpaman:  at sila’y walang kapahingahan araw at gabi” (Apoc.
14:11).  Walang nasa pagitan.  Iyon ay langit o iyon ay impiyerno.  Sinasabi ng Dios sa Kanyang Salita na
ang lahat ng lalaki at babae ay dapat humarap sa Kanya sa kamatayan.  Pagkatapos sila ay ibubukod tulad
ng pagbubukod ng pastol sa mga tupa at mga kambing; ang isa ay tungo sa walang hanggang kaparusahan,
sa walang hanggang impiyerno at paghihirap; at ang isa ay tungo sa walang hanggang kaluwalhatian.

Sino ang mga pupunta sa langit?  Ikaw ba?

At, kung gayon, bakit gayon?

Sasagutin ko ang tanong na iyan mula sa Kasulatan ngayon.  Sa katunayan, sa pagsagot sa tanong na sino
ang pupunta sa langit, balak kong limitahan ang aking sarili sa aklat ng Apocalipsis, ang pinakahuling aklat
ng Biblia.  Ang aklat ng Apocalipsis ay naglalaman ng mayamang katuruan sa langit at sa nakakatakot na
katunayan ng impiyerno.

Nais kong sagutin ang tanong na iyon ng mahigpit mula sa Biblia dahil ang sagot lamang ng Salita ng Dios
ang mahalaga.  Ang sagot lamang ng Salita ng Dios na kailangan ng Espiritu upang idiin sa iyong budhi.  Ang
sagot ng Kasulatan ay ang sagot ng Dios.  Iyan ang sagot na kailangan nating makuha.  Nakita mo, hindi ang
sagot mo sa tanong na iyon, hindi ang iyong opinyon, ang mahalaga.  Hindi ang opinyon ng sinuman o ang
sagot sa tanong na iyon ang mahalaga.  Pinag-iingat kita:  huwag mong tangkaing gumawa ng sarili mong
kontrata at ng sarili mong kapayapaan sa Dios at isiping makakaya mong sagutin kung sino ang pupunta sa
langit sa sarili mong kasunduan.  Hindi.  Kailangan mong malaman ang tunay na sagot, ang sagot ng Dios.
Ang tanging bagay na mahalaga ay ang sagot ng Dios, sapagkat ang Dios mismo ang magbubukas ng langit
o magsasara ng langit sa iyo at sa akin.

At ang sagot ng Dios ay napakalinaw.  Maaari mong kunin ang Biblia at basahin ito sa sarili mo.  Ituturo kita
sa maraming lugar sa aklat ng Apocalipsis ngayon, kaya kunin mo ang Biblia mo at sundan mo ako.

Magpapakita ako kahit man lang dalawang bagay na sinasabi ng aklat ng Apocalipsis bilang sagot sa tanong
na, sino ang pupunta sa langit.  Sa susunod na linggo ay isasaalang-alang ko ang dalawa pang bagay.

Magiging napakalinaw sa iyo na lahat ng apat na bagay na ito ay totoo sa kanilang pupunta sa langit.  Hindi
isa o dalawa sa kanila, kundi lahat ng apat ay kailangang maging totoo sa sinumang papasok sa langit.  Nais
kong makinig kayong mabuti at napaka personal, sa inyong budhi.  Mayroon ka bang batayang pang-biblia
para maniwalang papasok ka sa langit kung ikaw ay mamamatay ngayon?   Tandaan, muli, hindi ang iyong
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sagot, hindi ang sagot ng tao, kundi sagot ng Dios.  At kung sumagot ka ng iba sa sagot ng Dios, ang iyong
pag-asa ay pangarap lamang.

Sino ang pupunta sa langit?

Una sa lahat, sinasagot ng Biblia ang tanong na iyan sa ganitong paraan:  Yaon lamang, ngunit lahat ng yaon,
na ang mga pangalan ay natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero.

Maraming sanggunian sa aklat ng buhay ng Kordero sa aklat ng Apocalipsis.  Tingnan natin ang tatlo sa
kanila.  Una sa lahat, buksan ang inyong Biblia sa Apocalipsis 3:5.  Sa kapitulong ito ang Panginoong Jesu
Cristo, bilang bumangon na Panginoon at Hari ng iglesia, ay nagsasalita sa pitong iglesia sa Asia.  Isa sa
kanila ay sa Sardis.  Habang si Cristo ay nagsasalita, tinapos Niya ang Kanyang mensahe sa iglesia ng Sardis
sa mga salitang ito:  “Ang magtatagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit; at hindi ko kailanman
papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay.  At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng
aking Ama, at sa harapan ng kanyang mga anghel.”  Pansinin kung ano ang ginagawa ng Panginoong Jesus
sa talatang iyon.  Dinadala Niya sa pinakamalapit na koneksyon ang Kanyang pagpapahayag ng isang
indibidwal (ng batang lalaki o babae, ng lalaki o babae) at ang pangalan ng indibidwal na iyon ay isinusulat
sa aklat ng buhay.  Lahat ng ipinapahayag Niya sa harapan ng Ama ay yaong ang mga pangalan ay
natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay.

Sabi ni Jesus, “Ipapahayag Ko ang kanilang pangalan.”  Wala nang mas pansarili pa kaysa iyong pangalan.
Ang ipahayag ni Jesus ang iyong pangalan sa harapan ng Ama ay katulad din ng magiliw na pagtanggap sa
langit mismo.  Sabi ni Jesus, ipapahayag Ko ang kanilang pangalan, tatanggapin Ko sila sa Aking presensya,
sasabihin Ko, “Ama, ito ay isa sa mga Akin, ito ay isa sa mga pinagbuhusan ko ng Aking dugo.”  Ngunit lahat
ng ipinahayag ni Jesu Cristo ay yaong ang mga pangalan ay natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay.  Hindi
ka ipapahayag ni Jesu Cristo malibang ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.

Buksan sa Apocalipsis 20:15.  Dito ay mayroon tayong eksena na naglalarawan ng panghuling paghatol sa
huling araw.  Simula sa talatang 11 nabasa natin na si Juan ay nakakita ng isang malaking tronong puti.  At
doon ay nakikita niya na ang lahat ng tao ay dinala mula sa kalagayan ng kamatayan, parehong
mananampalataya at di-mananampalataya, at nakatayo sa harapan ng trono ng Dios upang hatulan.
Pagkatapos ay nabasa natin ang pagwawakas sa talatang 15:  “At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat
sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy.”  Iyon ay, anumang pangalan ng sinumang lalaki, babae,
batang lalaki, batang babae, ng anumang gulang, bansa, anuman ang kalagayang panlipunan, walang halaga
ang lahi (puti, itim, anuman iyon) na ang pangalan ay hindi natagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa
ng apoy.  Ang pagkawala ng pangalan ng isang tao sa aklat na iyon ay magbubunga ng kanyang
pagkakahagis sa lawa ng apoy.

Isa pang sitas:  Apocalipsis 21:25-27.  Sa kapitulong iyon ang iglesiang ginawang ganap ng bagong langit
at bagong lupa ay inihalintulad sa isang magandang lunsod na bumababang mula sa langit.  Ang mga pintuan
nito ay perlas at ang kanyang mga lansangan ay ginto.  Ang mga pintuan ay hindi isasara kailanman, nabasa
natin.  Pagkatapos, sa talatang 27, mababasa natin ang mga sumusunod:  “At hindi makakapasok doon ang
anumang bagay na marumi, o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila
lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero.”  

Maaari bang maging mas malinaw ang Biblia?  Maaari bang ilagay ito ng Dios sa mas simpleng wika?  Sino
ang makakapasok sa mga pintuang perlas?  Sino ang mga pupunta sa lugar ng ganap na kapayapaan at
liwanag, kung saan ang kasalanan at kasamaan ay tapos na?  Sino ang mga pupunta sa langit?  Sila na
nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero.
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Ngunit itinatanong mo ang tanong na, Ano itong aklat ng buhay?  At paano masusulat ang pangalan ng isa
sa aklat ng buhay ng Kordero?

Upang sagutin ang tanong na iyan, buksan ang inyong Biblia sa Apocalipsis 17:8.  Sa kapitulong ito ang Dios
ay nangungusap tungkol sa marami na manggigilalas sa Anticristo.  Ang Anticristo ang huling lalaki ng
kasalanan na uusig sa iglesia.  Marami ang susunod sa kanya at malilito sa kanya.  Mababasa natin ito:  “At
silang mga naninirahan sa lupa, na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay (at pansinin
ang sumusunod) mula nang itatag ang sanlibutan.”

Kailan kung gayon sinulatan itong aklat ng buhay ng mga tiyak na pangalan ng indibidwal?  Ito ay isinulat
bago pa itatag ang sanlibutan,  na isang paraan ng paglalarawan na tumutukoy sa paglikha.  Bago pa ang
panahon, bago pa likhain ang sanlibutan, isinulat na ng Dios ang aklat na ito.

Ang aklat ng buhay ay ang paraan ng pagtukoy ng Biblia ng paunang-pagpapasya sa walang hanggang
kahahantungan ng mga kaluluwa ng tao.  Ang aklat ng buhay ng Kordero ay isang paraan ng paglalarawan
ng pagsasabi sa maluwalhating katotohanan na yaong mga natagpuan sa langit ay yaong mga pinili ng Dios,
ang mga pinili ng Dios bago pa Niya likhain ang langit at ang lupa, yaong mga pinagtakdaan ng pag-ibig Niya
bago pa man nagsimula ang sanlibutan at pinagtakdaan ng pag-ibig Niya hindi sa anumang dahilan maliban
sa gayong gagawin Niya mula mismo sa Kanyang puso.  Bago pa tumayo si Adan sa Halamanan ng Eden,
bago pa tumayo ang nilikha mula sa kamay ng Dios, bago pa sumikat ang araw sa langit, bago pa ikaw at
ako ay nagkaroon ng buhay, ang Dios ay malaya, soberanong (ibig sabihin dahil sa sarili Niyang mabuting
kaluguran) inilagay ang Kanyang puso sa mga tiyak na makasalanang indibidwal at isinulat ang kanilang mga
pangalan sa Kanyang aklat,  ang aklat ng buhay ng Kordero – mga pangalang ipinagkatiwala Niya sa Kordero,
sa Anak ng Dios, na paparito upang paslangin sa krus at sa Kanyang dugo ay magkakaroon ng kapatawaran.

Marahil ay narinig mo na ng minsan ang isang himno na ganito: 

May bagong pangalan na nakasulat sa kaluwalhatian.

At iyon ay sa akin!

Hindi iyan totoo.  Iyan ay mali.  Walang bagong pangalan na isinulat sa kaluwalhatian.  Ang aking pangalan
ay isinulat bago pa ako nagbalik-loob.  Ako ay nagbalik-loob dahil ang pangalan ko ay nakasulat.  Sapagkat
ang mga naunang-pinagpasyahan ng Dios upang maligtas ay yaon ding mga, sa panahon, ay tinawag ng Dios
sa Kanyang Anak, na si Jesu Cristo.  Maaari mong tingnan ang Roma 8:29, 30.  Ang Dios ang Manunulat.
Isinusulat Niya ang mga pangalan.  Biyaya ang sanhi ng pagpapasya.   Ang Dios mismo ang nagpapasya kung
sino ang maliligtas.  At ang Kordero, si Jesu Cristo, ay ang Katiwala na pinagkatiwalaang magligtas niyaong
ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.  Iyon ay ipinagkatiwala sa Kanya upang gawin ang lahat
ng kinakailangan upang iligtas lahat ng pinili ng Ama at ibinigay sa Kanya. 

Ano ang sinasabi nito sa atin?

Sinasabi nito kahit man lang ganito sa atin.  Hindi mahalaga kahit saglit ang tungkol sa mga kilalang samahan
at lipunan na maaaring nakaugnay ang iyong pangalan.  Ang iyong pangalan ay maaaring nakasulat sa
marmol at makintab na piraso ng mga dakilang nagawa.  Ngunit iyon ay hindi mahalaga.  Kung iyon ay hindi
ang talaan ng Kanyang mga hinirang, hindi ka makakapasok sa mga pintuan ng lunsod na iyon.  Tandaan
mo itong mabuti.  Sa kamatayan, matatagpuan man ang iyong pangalan sa listahan ng mga samahan, mga
bansa, o anuman ay hindi mahalaga.  Ito ba ay matatagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero at
inilimbag ng dugo ni Jesu Cristo?
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Ipinapakita din nito sa iyo at sa akin na ang mga bagay na pag-uusapan natin (bilang totoo sa mga pupunta
sa langit) ay totoo tungkol sa kanila dahil sa biyaya ng Dios, dahil sa walang bayad, humihirang na pag-ibig
ng Dios.  Ang kaligtasan ay sa Dios, sa biyaya ng Dios.  Kung mayroon kang anumang pag-asa ng pagpunta
sa langit, iyon dapat ay sa labas ng iyong sarili.  Iyon ay dapat sa walang bayad na biyaya ng buhay na Dios.

Sasabihin mo sa akin, kung iyan ay naisulat mula sa walang hanggan hindi ko kayang baguhin iyan.  Sa
palagay ko wala na akong pag-asa.  Ang sagot diyan ay:  Oo.  Ang daan sa kaligtasan ay daan kung saan
ikaw ay pinagsarhan sa soberanong Dios.  Nakita mo, ang mensahe ng Biblia, una sa lahat, na kailangang
bigyan ka ng Dios upang maunawaan ay ito:  hindi ikaw ang may hawak sa Dios sa iyong kamay at ikaw ang
magpapasya kung ikaw ay maliligtas.  Ah, hindi!  Ang mensahe ng Biblia ay ikaw ay hawak ng Dios sa
Kanyang mga kamay.

Subalit mas marami pa ang sinasabi sa atin ng Biblia.

Sino ang pupunta sa langit?  Ang pangalawang sagot sa tanong na iyan ay ito:  yaon lamang nahugasan mula
sa kanilang sala at karumihan ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Kordero.  Nakita mo, hindi
sapat na naisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero.  Iyon marahil ay nakasulat doon, ngunit,
sa biyaya ng Dios, ikaw ay dapat ding mahugasan mula sa iyong kasalanan at sa iyong karumihan sa harapan
ng Dios.  Makinig kang mabuti sa akin.  Ang walang hanggang paghirang ng Dios ay hindi nagdadala ng
sinuman sa langit.  Ang paghirang ng Dios ang nagpapasya kung sino ang dadalhin sa langit.  Yaong mga
hinirang ay dapat mahugasan sa dugo ni Jesu Cristo.  Iyon ang daan sa langit.

Buksan ang inyong Biblia sa Apocalipsis 7:9-14 (isa pang kamangha-manghang  larawan ng tinubos na
nakatayo sa harapan ng trono ng Dios).  Nakita ni Juan na silang lahat ay nagpatirapa sa harapan ng Dios
at sinamba ang Dios sa isang maluwalhating awit ng pagpupuri.  Pagkatapos ay itinanong ang tanong, Sino
ang mga ito na niluwalhati at paano sila napunta sa langit?  Ang sagot ay sinabi sa talatang 14:  “Ang mga
ito ang naggaling sa malaking kapighatian, at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa
dugo ng Kordero.”  

Sino ang mga pupunta sa langit?  Yaon lamang mga hinugasan mula sa kanilang kasalanan sa dugo ni Jesu
Cristo.  Dito bumabagsak ang tuon:  yaong mga nakatayo sa harapan ng Dios ay nahugasan mula sa kanilang
mga kasalanan at kanilang karumihan sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Sila ay nahugasan sa dugo
ng Kordero.

Sasabihin mo sa akin, Ano ang ibig sabihin noon?  Ang damit ng isa ay tumutukoy sa kung ano ang itsura niya
sa harapan ng Dios.  Sa ating sarili, tayo ay mukhang madungis sa kasalanan, may sala at marumi at hindi
malinis.  Sa aklat ng Zacarias sa Lumang Tipan, kapitulo 3, ang unang apat na talata, inilalarawan ng Dios
ang isang punong pari na nakatayo sa harapan Niya na may marumi at madungis na kasuotan.  Pagkatapos
ay nabasa natin na pinalitan ng Dios ang mga kasuotang iyon ng dalisay at malinis na kasuotan upang ang
punong pari ay katanggap-tanggap sa presensya ng Dios.

Kaya ang dugo ni Jesu Cristo ang naglilinis na kapangyarihan.  Ang dugo ni Jesus na nabuhos sa Kalbaryo
ang nagtatanggal ng karumihan at sala ng aking mga kasalanan.  Iyon ay napaka makapangyarihan.  Sino
na ang nakarinig ng kinuha ang maruming damit at ginawa itong kasing-puti ng niyebe sa pamamagitan ng
paghuhugas nito sa dugo?  Alam natin ang dugo ay nakaka-mantsa.  Gayunman itinuturo sa atin ng Salita
ng Dios na ang tanging daan sa langit ay sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo,
sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan sa gayong paraan na sa pamamagitan
ng Kanyang kamatayan ay hinugasan Niya lahat ng mga kasalanang iyon, inalis sa paningin ng Dios, at
ginawa akong malinis at buo sa harapan ng Dios.  
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Nakita mo, ang langit ay hindi lugar para sa mga tao na sa kanilang sarili ay likas na mabuti at dalisay at
malinis at maganda.  Ito ay hindi lugar para sa mga taong nagsasabing, “Ako sa kabuuan ay maayos, ako
ay mabuting tao.  Kailangan ko ng ilang pagsasaayos dito at doon, pero sa kabuuan ako’y maayos.”  Ang
langit ay hindi para sa mga ganitong uri ng tao.

Ang langit ay para sa kanila na alam na sa kanilang sarili sila ay marumi.  Kailangan nilang mahugasan.  At
alam nila na walang makakapaghugas ng kanilang mga kasalanan maliban kay Jesu Cristo at Kanyang krus.
Silang mga nasa langit ay nakatagpo ng isang tugon sa dumi ng kanilang kasalanan:  ang dugo ng Kordero.
Hindi nila hinugasan ang kanilang sarili sa labahan ng sarili nilang mga gawa.  Hindi sila sumama at sinikap
na kuskusin ang mantsa ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng sarili nilang mga gawa.  Hindi sila
nagtiwala sa sarili nilang pantaong pagsisikap.  Alam nila na ang lahat na magagawa nila ay kusutin ng mas
malalim ang mantsa ng kasalanan sa kanilang buhay.  Subalit sila ay dinala, sa pamamagitan ng biyaya ng
Dios, sa isang bukal, bukal para sa espiritual na paglilinis.  At ang bukal na iyon si Cristong napako sa krus.
Lumubog sa dugong iyon, sila ay umahon na malinis, malinis sa paningin ng banal at makapangyarihang Dios
na nagsasabi, “Wala akong makitang mantsa sa kanila.”

Kaya nga sinabi ni Jesus, “Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan
tungo sa pagsisisi.  Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot.”   Si Jesu Cristo ay pumarito
para sa mga binigyan ng Dios na makita na sila ay may sala, na sila ay maruruming makasalanan.  Yaong
mga hindi na nagdadahilan sa harapan ng Dios.  Yaong mga hindi na nagtataas ng kanilang mga sarili sa
harapan ng iba bilang mas mabuti kaysa iba, kundi yaong mga pinahihirapan ng isang tanong:  Paano
malilinis ang marumi kong kasalanan mula sa paningin ng Dios?  Paano ako magiging malinis?

Bawat isa na pumupunta sa langit ay binigyan upang malaman ang mahalagang sagot sa tanong na iyon:
Ang kahanga-hangang biyaya ng Dios kay Jesu Cristo.  Ang sagot ay ito:  Ginawa kayong malinis hindi sa
inyong sarili, hindi sa tao, hindi sa anumang kaya mong gawin, hindi sa pagwiwisik ng tubig sa iyong ulo.
Huwag mong ilagay ang tiwala mo doon, kundi sa dugo ni Jesu Cristo na Anak Niya, na naglilinis sa atin mula
sa lahat nating kasalanan.

Babalik tayo sa susunod na linggo sa tanong na, sino ang mga pupunta sa langit.  Ngayon ay narinig ninyo
ang sagot ng Dios:  yaong ang mga pangalan ay natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, iyon
ay, yaong mga layon ng biyaya ng Dios.  At yaong mga nahugasan mula sa kanilang mga kasalanan sa dugo
ni Jesu Cristo.

Saliksikin n’yo mismo ang Kasulatan.  Sana ay isinulat ninyo ang mga sitas na sama-sama nating tiningnan.

Sa susunod na linggo ay babalik tayo sa tanong at dadako sa Salita ng Dios upang sagutin ang tanong, sino
ang mga pupunta sa langit.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong banal na Salita.  Dalangin namin na masaliksik namin ito, at
nawa ay isulat ito ng Iyong Espiritu sa aming mga puso.  Amen.


