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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 14:11

"Tumakas Sa Walang Hanggang Apoy!"

Rev. Carl Haak

May maiisip ka bang mas seryosong katotohanan kaysa sa impiyerno?

Itinuturo sa atin ng Biblia ang walang hanggang paghihirap ng katawan at kaluluwa sa lawa ng apoy, na
inihanda para sa diablo at sa lahat ng hindi nagsisi.  Marami ang nagsasabi na ang kahatulan ng impiyerno,
ng walang hanggang kabayaran para sa kasalanan, ay napakalaki, nakakakilabot na isipin, na hindi sila maiisip
ng Dios na kayang magpataw ng gayong parusa.  Marami ang nagsasabing, “Ang aking Dios ay hindi
kailanman magpapadala ng kaluluwa sa walang hanggang paghihirap ng impiyerno.”

Ang mga nagsasalita ng gayon ay hindi alam ang katotohanan ng kasalanan, ng kung gaano kalaki ang
masamang kasalanan sa banal na kahatulan ng Dios.  Ang nagsasalita ng gayon ay hindi kilala ang Dios, hindi
kilala ang Dios sa Kanyang mahalagang katangian ng dalisay na kabanalan.  Nakita mo, hindi ang doktrina
ng impiyerno ang siyang punto ng usapin.  Ang katotohanan ng banal na kalikasan ng Dios at ang kalikasan
ng kasalanan ang usapin dito.  Laging ang katotohanan na siyang usapin ay:  Sino ang Dios, ano ang Dios?
 Laging ang punto na siyang usapin ay:  Sino ang tao, ano ang tao, ano ang kasalanan?  At ang Biblia ay
tapat at totoo sa mga usaping iyon.  Ang Dios ay ang Isang Banal.  Siya ay dalisay, ganap, at walang
hanggang mabuti.  At ang tao?  Ang tao, sa kanyang sarili ay makasalanan.  At ang kasalanan ay ang walang
hanggang pagsalangsang laban sa banal na Dios na tunay na nararapat sa walang hanggang kapahamakan.
Ang Biblia ay matapat upang sabihin sa iyo ang katotohanan.  Bakit isang katotohanan ang impiyerno?  Bakit
mayroong lawa ng walang hanggang alab kung saan ang hindi nagsisising makasalanan ay pumupunta? 
Dahil sa kabanalan at katarungan ng Dios!  Dahil ang kasalanan ay malaki at ginawa laban sa Dios.  Dahil sa
tunay na kalikasan ng kasalanan at ang kalikasan ng isang hindi nagsisising makasalanan.  Panghawakan mo
ang mga katotohanang ito:  ang pangunahing usapin na inihayag sa Biblia ay hindi ang kapakanan ng tao,
kaligayahan ng tao, at mga karapatan ng tao.  Kundi ang pangunahing usapin na inihayag sa Biblia ay ang
Dios, at ang Kanyang kaluwalhatian.  Ang kabanalan ng Dios at ang kasamaan ng hayag na kasalanan ay
nangangailangan ng walang hanggang sumpa ng Dios sa apoy ng impiyerno.

Itinuro ito ni Jesus.  Sabi Niya, sa Mateo 25:41, na sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, sasabihin Niya
sa makasalanang hindi nagsisi:  “Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa.  Doon kayo sa apoy na walang
hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.”  Iyon ang sasabihin ng Anak ng tao, kapag Siya
ay pumarito sa buo Niyang kaluwalhatian.  Kapag Siya ay umupo sa trono ng Kanyang kahatulan at tumayo
sa harapan Niya ang mga makasalanang hindi nagsisi, si Jesu Cristo, ang tunay na Jesu Cristo, ay sasabihin
sa makasalanang hindi nagsisi:  “Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa.  Doon kayo sa apoy na walang
hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.”  

Ang impiyerno ay dapat ihiwalay sa Dios.  Ang di nagsisi at may matigas-na-pusong makasalanan ay
matatanggap ang gusto niya:  pagpapaalis mula sa Dios.  Iyon ang kawalan na matatanggap ng napahamak.
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Nang sabihin ni Jesus na ang impiyerno ay dapat ihiwalay sa Dios, ang kaisipan ay hindi ang impiyerno ay
lugar kung saan wala ang Dios.  Sabi ng Awit 139, “Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay
naroon!”  Ngunit ibig sabihin ni Jesus na ang impiyerno ay ang pagkaitan ng maluwalhating kasiyahan ng Dios
at hindi magkaroon ng anuman kundi ng sunud-sunod na alon ng Kanyang galit na dadaluyong sa
makasalanan.  Ito ay paglayo ng puso ng Dios sa kanya, ang kamuhian ng banal na Dios.  Ito ay ang
matikman, sa pinakagitna ng kaluluwa, ang banal na paghihiganti laban sa kasalanan.

Ang Dios ay mabuti.  Iyan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 19.  Walang maitutulad sa Kanya.  Sa Awit 73:
Yamang kasama Ka sa lupa, wala, wala akong anumang maaaring nasain.  Kung mayroon kang Dios (iyon
ay, ang tunay na Dios) mayroon ka ng lahat.  Maaaring itinakwil ka ng tao.  Maaring napakalungkot ng iyong
daan.  Maaaring ikaw ay bagabag at puno ng pagsubok.  Subalit kung mayroon kang Dios, makakaawit ka
at masasabing, “Lumalakad akong kasama Niya at ginagawang gabay ang Kanyang Salita.”  Subalit ang
mahiwalay sa buhay na Dios, sa banal at Isang mabuti?  Ang tanggapin ang Kanyang nag-aalab na galit?
Sabi sa Hoseas 9:12, “Kahabag-habag sila kapag ako’y humiwalay sa kanila.”  Lahat ng kapayapaan ay inalis,
lahat ng galak.  Mayroong purong kalumbayan.  Ito ay ang mapuno ng pagkatakot at ng galit ng banal na
Dios laban sa iyo.  Nakahihilakbot na bagay!  Kapag ang nilikha na ginawa ng kamay ng Dios ay nahiwalay
sa Dios, kung gayon ay tanging kawalang-pag-asa lamang ang bibihag sa kaluluwang iyon.  Kaya nga ang
impiyerno ay tinatawag sa Biblia na, “kadilimang nasa labas.”

Matakot mamuhay sa anumang saysay na hiwalay sa Dios.  Huwag makipag-kaibigan sa maglalayo sa iyo sa
Dios.  Huwag abutin ang trabaho, ang pera, ang promosyon na alam mong maglalagay ng agwat sa pagitan
mo at ng iyong Dios, na mapipilitan kang mai-kompromiso ang pag-alaala mo sa Sabbath at ang pagdalo sa
bahay ng Dios sa Araw ng Panginoon.  Huwag kang maglagay ng pader na maghihiwalay sa iyo at sa iyong
Dios sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa makasalanang landas, sa sinasadyang panloloko sa iyong sarili,
nagsasabi ng mga kasinungalingan sa iyong sarili na ang iyong kasalanan ay sa kaunting panahon lamang
at aalisin mo rin iyon.  Magsisi!  Alisin iyon!  Manginig sa kaisipan ng agwat sa pagitan mo at ng iyong Dios.

Tayo ay lubhang nababahala na mawalan ng mga bagay, makasanlibutang mga bagay, mawala ang kaibigang
ito, mawala ang pag-aaring ito, mawala ang perang ito, mawala ang negosyong ito.  Subalit isipin mo ang
mga salita Niya:  Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at
mapahamak ang kanyang kaluluwa?  Pag-isipan ang mga salita:  Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa.
Kaya ang lahat ng mga bagay na ninais ng tao na ipalit sa Dios ay nawala.  Ang pera ng isang taong sakim
ay nawala.  Hindi niya madadala iyon sa impiyerno upang aliwin siya.  Ang bote ng manlalasing ay nawala,
ang higaan ng mapangalunya, ang karunungan ng pilosopo.   Walang natira.  Ang lahat ay naglaho.  At sila
ay mag-isa magpakailanman na may banal na galit ng Dios na kanilang pinagkasalahan.   

Sabi ni Jesus ang maihagis sa impiyerno ay ang maihagis sa walang hanggang apoy na inihanda para sa
diablo at sa kanyang mga anghel.  “Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa,” sabi Niya, “sa walang
hanggang apoy na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.”

Hindi ako pupunta sa tanong na anong klaseng apoy iyon.  Ang Biblia ay gumagamit ng mahigpit na
pananalita, paulit-ulit na bumabanggit ng apoy, ng apoy na hindi namamatay; ng apoy na nagniningas na
asupre, matindi, mainit na apoy; ng lawa ng apoy, ang napakalaking apoy kung saan ang kaluluwa ay
lalangoy.  Ang apoy ay ang pinakanakakatakot na sakit na alam natin.

Anong kalayawan, anong pag-aari, anong kahalayan ng iyong laman, anong halaga ng pera ang maaari kong
ihandog sa iyo ngayon na makakahikayat sa iyo na ihawak ang iyong kamay sa kandilang may sindi, sa ningas
ng isang kandila sa loob ng isang minuto habang pinapaso ang iyong laman?  Anong maibibigay ko sa iyo
upang mahikayat kang gawin iyon?  Gagawin mo ba iyon kapalit ng buong kayamanan ng sanlibutan?
Gagawin mo ba?  Anong kalayawan ng kasalanan, anong kasiyahan ng laman, anong makalupang pag-aari,
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anong karangalan ang halaga ng walang hanggan sa impiyerno?  Nakikita mo ba ang kalokohan ng
kasalanan?  Nilalaman ng impiyerno ang mas matinding paghihirap kaysa anumang matatagpuan sa
sanlibutan.  

Kapag sinasabi sa atin ng Biblia ang tungkol sa langit, sinasabi nito sa atin ang langit bilang isang lunsod na
may mga pintuang perlas at mga kalsadang ginto.  At alam natin na kapag ang Biblia ay nagsasalita sa
gayong mga katawagan ipinapakita nito sa atin ang langit bilang mas magaling kaysa sa pinakamahusay at
pinakamahalagang mga bagay sa sanlibutan.  Kapag si Jesus ay nagsasalita ng mala-impiyernong apoy, dapat
nating maunawaan na ito ay higit pa sa masilakbo, mas nagpapahirap kaysa anumang apoy na nakita ng mga
mata ng tao sa lupa.  Ang langit ay ipinapakita bilang yaman, bilang paraiso, bilang pista, bilang
kapahingahan.  At alam natin na sinasabi ng Biblia na ang mga salita ay hindi sapat upang ipahayag kung
ano ang inihanda ng Dios para sa mga nagmamahal sa Kanya.  Gayunpaman, ang paghihirap sa impiyerno,
ipinakita sa kaisipan ng apoy, isang lawa ng apoy ng nagliliyab na asupre, ang mga kaisipang iyon ay hindi
sapat upang ipahayag ang katakutan ng pagkahulog sa mga kamay ng Dios bilang isang makasalanang hindi
nagsisisi hiwalay kay Jesu Cristo.

Sinabi ni Jesus, Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.  At, unawain, na
pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin  na walang pagsisisi tungo sa Dios.  Mababasa sa Apocalipsis 16:21:
“At bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo buhat sa langit, at nilait ng mga tao ang Dios dahil
sa salot na ulan ng yelo.”  Sila ay hahatulan ng kanilang budhi, ngunit hindi sila magsisisi.  Walang pagsisisi
sa impiyerno.

Anong samang parusa.  Na ang kapahamakan, sabi ng Biblia, ay makatarungan.  Iyon ay walang hanggang
apoy kasama ng diablo at ng kanyang mga anghel.  Iyon ay nakakatakot, walang hanggan, walang tuldok
dito, walang tigil, walang pagitan, walang katapusan.  Hindi natin maiisip iyon ng walang takot.  Iyan ang
kasamaan ng kasalanan.  Ang mga kalayawan ng kasalanan ay binili sa isang mahal na halaga.  Mga saglit
na sandali ng kalayawan ay nagdadala ng walang hanggang pagdurusa.   Iyan ang mahigpit na katotohanang
itinuturo sa Biblia.  Iyan ang kasalanan.  Paalalahanan mo ang iyong sarili nito.  Ang kasalanan ay hindi maliit
na bagay.  Ang kasalanan ay bagay na lubhang nakakatakot kaya karapat-dapat dito ang walang hanggang
kaparusahan, na tanging ang Anak ng Dios ang makapag-aalis nito sa atin.  Anong galit mayroon ang Dios
sa kasalanan.  Gaano kalupit ang Kanyang parusa.  At, tandaan, ang Dios ay hindi nagpaparusa ng higit sa
kinakailangan ng katarungan.  Tumakas kay Cristo.  Kay Jesu Cristo ay makikita mo ang kasalanan bilang
pangit at maruming bagay.

Pagkatapos, ay upang makasama ng diablo at ng kanyang mga anghel.  Nakakatakot na kasama!  Apocalipsis
20:10, “At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman
ng halimaw at ng bulaang propeta; at sila’y pahihirapan araw at gabi magpakailanpaman.”  Sa impiyerno ang
isa ay nakagapos kasama ng diablo; kasama ang leon na nagnanasang magwasak; kasama ang ahas na
sumusutsot at dumudura ng kanyang kamandag sa mukha ng tao. 

Isang maluwalhating bagay para sa isang Cristiano ang makasama ang mga banal at si Jesu Cristo at ang
mga anghel.  Napakasamang bagay marahil ang makasama walang iba kundi ang masasama, ang diablo, at
ang kanyang mga demonyo.  Sasama ka ba sa mga sumasamba sa diablo?  Susunod ka ba sa daan ng mga
sumusunod sa diablo?  Sumama ka sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesu Cristo.  Sundan mo sila sa
pananampalataya at kabanalan.
Tumakas sa walang hanggang apoy.

Nanginginig ka ba?  Nanginginig ka ba dahil sineseryoso mo ang Salita ng Dios?  Nanginginig ka ba dahil kilala
mo ang iyong sarili bilang makasalanan?  Nanginginig ka ba dahil sabi mo, “Totoo iyon.  Nilabag ko ang
kautusan ng Dios.  Karapat-dapat ako sa gayong kamatayan.”  Para sa kanila, na sa Kanyang biyaya, ay
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hinipo ng Kanyang Espiritu sa kanilang mga puso upang makilala ang kanilang kasalanan, ang patotoo ng
Dios ay ito:  Sumampalataya ka sa Panginoong Jesu Cristo.  Hindi ang iyong mga gawa ang makapagpapalaya
sa iyo.  Hindi ang iyong mga kakayahan upang makamit ang kalayaan.  Manampalataya sa walang bayad na
kaloob ng Dios.  Magtiwala kay Cristo bilang ang tanging Isa na makapag-aalis ng mga baga ng impiyerno
sa iyo.  Si Jesu Cristo ay ipinadala ng Dios upang igapos ang walang hanggang impiyerno na nararapat sa
Kanyang sariling mga hinirang, upang hawakan ang impiyernong iyon sa Kanyang mga kamay, at pagkatapos
ay puksain ito sa pamamagitan ng pagpiga nito sa sarili Niyang sinapupunan sa krus pinatay ang apoy ng
Kanyang dugo.  Magtiwala sa Kanyang katuwiran.  Sundan mo Siya sa sanlibutang ito.  Lumapit ka sa Kanya
para sa kalakasan para sa pagsisisi at kabanalan.    Kung gaano kasindak-sindak ang impiyerno, at kung
gaano kalakas ang panginginig sa atin, gayundin ang biyaya ng Dios ay mas malaki kaysa Kanyang bayan,
Roma 8:1, “Ngayon nga’y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”  Narinig mo ba iyon,
mananampalataya?  Wala nang kahatulan sa iyo kay Cristo Jesus.   Inalis na ni Jesus ang ating walang
hanggang impiyerno.  

Matatandaan mo na si Juan Bautista, sa Mateo 3 at Lucas 3, ay sumigaw sa kanyang tagapakinig, “Tumakas
sa poot na darating.”  Siya ay bahagyang nagsasalita sa mga Fariseo.  Ang mga Fariseong iyon ay hindi
naniniwala na kailangan nilang tumakas.  Sinabi nila kay Juan, “Ano ang sinasabi mo?  Kami ay mga anak ni
Abraham.  Kami ay matutuwid.  Ang impiyerno ay nararapat sa ibang tao, hindi sa amin.”  O, ang pagkabulag
at pagiging matuwid-sa-sarili.  Hayaan mong sirain ng Salita ng Dios ang mga pambulag na iyon sa ating mga
mata at tusukin ang ating mga puso.  Hindi, ikaw ay hindi matuwid sa iyong sarili!  Hindi, hindi mo maaalis
ang iyong kasalanan.  Ang kasalanan ay isang walang hanggang bagay.  Ito ay walang hanggang
pagkakamali sa Dios.  Ang kasalanan ay napakabigat, nagtatagal sa kanyang karumihan, na walang
makapag-aalis nito.  Ang iyong paghihirap doon ng walang hanggan sa impiyerno ay hindi makapag-aalis nito.
Ang habag lamang ng Dios ang makapag-aalis nito.  Ang pinagkasalahang Dios ay dapat tapusin ang aking
kasalanan.  Kailangan Niyang patayin ito.  Ang aking kamatayan ay dapat mamatay kay Jesus, at, sa Dios
ang papuri, iyon ay nangyari.  Sapagkat sinasabi sa akin ng Biblia na ang kahabagan ay nagising, nakatagpo
ang katarungan sa krus, na ang katuwiran at kapayapaan ay nagyakap, at sila ay tumayo ng buong
pagkakasundo.  Ipinakita ng Dios ang kahabagan sa paraan ng ganap na katarungan.  Sa kahabagan ay
ibinigay Niya ang Kanyang Anak.  Sa katarungan, ang Kanyang Anak ay tiniis sa lugar ng Kanyang mga
hinirang ang kanilang walang hanggang impiyerno.  Wala nang kahatulan sa kanila na na kay Jesu Cristo.

Ngayon ang salita ay: tumakas!  “Magsialis kayo sa lugar na ito; sapagkat gugunawin ng Panginoon ang
bayan,” sabi ng mga anghel kay Lot nang sila ay dumating upang ilabas sila sa Sodoma.  “Huwag kayong
lilingon.”  Hinawakan siya ng mga anghel sa kamay at inakay siya palabas.  Sa Apocalipsis, kapitulo 18, may
salita ang Dios sa iyo:  “Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang
mga kasalanan.”  Magsumikap tungo kay Cristo.  Ang iyong panahon ay napakaikli.  Magpapatuloy ka ba sa
daan ng kasalanan?  Ikaw ba sa loob ng animnapu o pitumpung taon ay mamumuhay upang magbunton ng
kayamanan at ari-arian bilang katapusan ng lahat, at hayaang maging mahirap ang iyong kaluluwa?  Ikaw
ba ay lalapit sa kahalayan at sa kasakiman at sasabihin, “Pasiyahin mo ako, maging bahagi kita sa buhay na
ito?”  Iyo bang isasaalang-alang  ang hindi pagpapatawad sa iyong puso?  Ikaw, ikaw, na pinatawad sa
napakalaking pagkakautang?  Ikaw, na tahasang hindi makakapagbayad ng iyong inutang?  Ang kasalanan
ba ay nasa iyong buhay, ang alagang kasalanan, na sumisilo at umaalipin sa iyo?  Iyon ba ay ganoon
kahalaga?  Iyon ba ay ganoon nagbibigay ng kasiyahan?  Iyon ba ay marapat?  At ang mga kahirapan ba ng
pananampalataya kay Jesu Cristo at ang pagpapahayag ng Kanyang pangalan ay napakalaki?  Ang pagsisisi
at pagtalikod sa makasalanang mga kaibigan, paninindigan sa Panginoon – iyon ba ay napakahirap, sa
liwanag ng ginawa Niya para sa iyo?

Walang hanggang buhay!  Kailangan nating magkaroon nito.  Magkakaroon ng oras na sapat upang
magpahinga kapag narating na natin ang kabilang pampang at maupo sa ilalim ng puno ng buhay.  Sa
ngayon ang panahon ay maikli.  Para sa anak ng Dios, sinasabi ng Biblia, may karera na dapat takbuhin.  May
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labanang dapat ipaglaban.  Mayroong Cristong dapat ipahayag.  May mga kasalanang kailangang labanan.
Tumakas!  

May isang katwiran na ginagawa ng kawalang-pananampalataya laban sa katotohanan ng impiyerno, ang
katwiran na humiwa sa akin sa pinaka ilalim ng aking kaluluwa.  Hindi ito ang katwiran na tinukoy ko, na “ang
iyong Dios ay napakasama para gawin iyon.  Hindi iyon magagawa ng aking Dios.”  Ang katwirang iyon ay
hindi ako natinag.  Sinumang makikipagtalo ng gayon ay hindi nakikilala ang Dios sa Kanyang kabanalan.
At, napaka tahasan, hindi nila nalalaman ang katotohanan ng kanilang kasalanan.  Sila ay nabulag sa
kasindakan ng sarili nilang kasalanan.  Oo, nararapat talaga sa kasalanan iyon:  walang hanggang impiyerno.

Hindi iyon ang katwirang tuminag sa akin.  May isa pang katwiran na masakit.  Ito ay inilagay sa ganitong
paraan:  “Kung totoo na impiyerno ang naghihintay sa makasalanang hindi nagsisi at nagniningas sa apoy
na hindi namamatay, at naniniwala ka doon, kung gayon bakit ka nabubuhay na parang hindi ganoon?  Bakit
hindi mo binabalaan ang iyong kapwa?  Bakit ka walang-ingat sa iyong mga kasalanan na parang, sa kabila
ng lahat, sila ay walang bunga?  Tunay ba ang impiyerno?  Hindi namin masabi sa iyong buhay na ang
impiyerno ay tunay.”  Huwag mong hayaang masabi iyan tungkol sa iyo, anak ng Dios.

Tumakas kay Cristo sa pananampalataya at kabanalan.  Takasan ang walang hanggang apoy.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin sa langit, pinupuri namin ang Iyong pangalan para sa dakilang kalayaan kay Jesu Cristo.  Maari
Mo ba kaming pagkumbabain at ibigay sa amin ang kamangha-mangha at kahanga-hangang kaaliwan na
kami ay pinalaya.  Hindi na namin makikita ang kamatayan, kundi mabubuhay kami at pupurihin ang
Panginoon.  Amen.


