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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 14:6

“Ako Ang Daan”

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpapatuloy natin sa ating serye ng “Ako nga,” na sinabi ni Jesus at naitala sa Ebanghelyo Ayon kay
Juan, tayo ngayon ay magpapatuloy sa Juan 14:6, kung saan mababasa natin:  “Ako ang daan, at ang
katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Ngayon, mahalagang maintindihan na ang tinatalakay dito ng ating Panginoon ay isang kahanga-hangang
pahayag patungkol sa Kanyang sarili:  “Ako ang daan.”  Sinasabi Niya sa Kanyang mga alagad na Siya ay
malapit nang umalis at iwan sila at magbabalik na sa Kanyang Ama.  Sinabi ito sa malumanay na sandali,
ang gabi nang Siya ay ipagkakanulo na, matapos ang pagdiriwang at malapit na pag-uusap sa itaas na
silid, ang unang Hapunan ng Panginoon.  Ang mga alagad ay tila nakasalig sa Kanya at nakakadama na
may biglaang mangyayari, at dahil dito, Siya ay aalis na at iiwan sila.

Sinabi Niya sa kanila sa kabanatang 13:33,  “Maliliit na mga anak, makakasama pa ninyo ako nang
kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin. At gaya ng sinabi ko sa mga Judio ay sinasabi ko sa inyo
ngayon. 'Sa pupuntahan ko, ay hindi kayo makakapunta.'”  Agad Siyang tinanong ni Pedro,  “Saan ka
pupunta?”  At inulit ni Jesus (sa talatang 36),  "Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin
ngayon; ngunit pagkatapos ay makakasunod ka."  Sumagot si Pedro at sinabi sa Kanya,  “Hindi na
mahalaga kung saan Ka patutungo.  Gusto kong makasama Ka.  Hindi Kita papabayaan.  Ihahandog ko
ang aking buhay para sa Iyo.  Hindi Kita papabayaan.”  At sumagot si Jesus na may pagkagulat at salitang
sumusuri sa talatang 38:  “Ang buhay mo ba'y ibibigay mo dahil sa akin? Katotohanang sinasabi ko sa iyo,
hindi titilaok ang manok, hanggang ipagkaila mo ako ng tatlong beses.”

Ating simulan sa Juan 14 ang mga salita ng kahanga hangang kaginhawan.  Alam ni Jesus na ang
kalagayan ng kanilang mga puso.  Alam Niya na nais nilang makasama Siya.  Sinabi ni Jesus,  “"Huwag
mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. 
 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y
paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo?   At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang
isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako
naroroon, kayo rin ay naroroon.   Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan."
Sinabi ni Jesus,  “Huwag kayong mabahala.  Gaano man kadilim ang daraanan, gaano man katindi ang
inyong takot.  Ako ay pupunta sa bahay ng Aking Ama sa pamamagitan ng krus.  At kapag Ako ay
naroroon na, ipaghahanda Ko kayo ng lugar na para sa inyo.  Ako ay magbabalik.”

At pagkatapos sinabi Niya,  ang isang salita na mag-uudyok sa kanila sa isang katanungan:  “At malalaman
ninyo kung saan man Ako pupunta.”  Si Tomas ang tumugon at nagsabi,  “Panginoon, hindi namin alam
kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan?"  Sumagot si Jesus,  “Ako ang daan, at ang
katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.  Alam ninyo
kung saanman Ako patutungo.  Ako ang inyong kaligtasan.  Ako ang magbubukas ng daan sa buhay na
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walang hanggan, sa presensya nbg Dios.  Alam ninyo kung saan Ako patutungo.  At alam ninyo ang daan.
Ako ang daan.”  Isang napakaganda at mahalagang salita!

Kaya si Jesus ang daan.  “Ako ang daan.”  At sasabihin natin,  “daan patungo saan?”  Ang sagot ay payak
lang:  “Sa langit.  Isang ganap na pakikisama sa Dios.”  Si Jesus ang daan sa puso ng Dios, sa tahanan
Niya.  At ang tahanan ay langit, kung saan masisiyasahan tayo sa ganap na buhay at pakikisama sa Dios.
Iyan ang tahanan.  Ang sanlibutan ay hindi natin tahanan.  Ang langit ang tahanan.

Ano ang kaibig-ibig rito?  Ano ang kaibig-ibig na si Jesus ang daan sa langit, sa Ama?  Kung ikaw nga ay
inihatid ng biyaya ng Dios upang makilala ang Dios at inihatid na mapalapit sa puso ng Dios; at kung ikaw
ay ginawang tagapagmana sa buhay na walang hanggan, masasagot mo na iyan.  Ano ang kaibig-ibig?
Ang lahat ng mga bagay.  At kung wala ito, walang makikita kundi kadliman at kasalanan at impierno at
pagkabigo.  Ang presensya ng Dios, ang bahay ng Ama – bakit, ito ang lugar ng kagandahan.  Mababasa
mo ito sa aklat ng Dios, ang Biblia.  Sinasabi sa atin sa aklat ng Apocalipsis na ito ay may mga kalye ng
lantay na ginto at mga pintuang perlas; ito ay isang bayang ilawan.  At tayo ay lalapit sa harap ng trono
ng Dios, na napapalibutan ng dagat na Kristal.  Ito ay lugar ng walang hanggan, maluwalhating
kagandahan.  Ito ay dahil sa Dios.

Pero kung itatanong mo, “Ano ang nagpaganda sa langit?” ang sagot ko sa iyo:  “Ang kagandahan sa
langit ay hindi panlabas. kahit ito pa ay makapigil-hininga – bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata
at naririnig ng iyong tainga, at hindi man lang pumasok sa iyong imahinasyon para maunawaan ang
sinasabi ng Biblia.  Pero ang punto ko ngayon, hindi lang ito panlabas na kagandahan ng langit kaya
maganda ang langit.  Pero ang nagpaganda sa langit ay ang Dios!  Ang Ama ay naririto.  Ating makikita
Siya gaya ng makikita natin kay Jesus.

 Sinabi ni Jesus na ang langit ay tahanan.  Sinabi ni Jesus na ang langit ay magandang tahanan.  Ano ba
ang nagpapaganda sa iyong tahanan?  Paano mo ginagawang kaibig-ibig ang iyong tahanan?  Iiwan ka
ng iyong mga anak.  Ginagawa mo ba na maging mainit at kaaya-aya ang mga ito sa kanila?  Paano mo
ginagawa mo iyan?  Hindi mo gagawin iyan sa isang bagong bahay.  Iyan ba ang magpapaganda ng
tahanan?  Ano ba ang nagpapaganda sa tahanan?  Magkasamang naninirahan kasi dito ang Tatay at
Nanay na nagmamahalan – iyan ang nagpapaganda sa isang tahanan.  Iyan ang kayamanan sa tahanan.
Iyan ang maghahatid ng mga pagluha sa iyong mga mata sa alaala.  Nariyan ang tatay at nanay na
nagmamahalan.  Nakita mo, ito ay dahil sa nakatira dito na nagmamahalan.  Iyan ang gumagawa para
maging tahanan para maging tahanan.

Ganyan din sa langit.  Bakit naging langit ang langit?  Dahil sa ginto at pilak?  Hindi ito.  Ang Ama ng
biyaya at kaawaan ang naririto na nagbibigay kaginhawahan.  Naroroon Siya, at iyan ang dahilan kaya ang
langit ay langit nga.  Makikita natin Siya sa langit.  Sa langit, makakasama natin ang Dios.  Sinabi ni Jesus,
“sa bahay ng Aking Ama ay maraming mga tahanan.  Dahil kung hindi gayon, hindi Ko ito sasabihin.”
Pupunta tayo doon kasama ng mga hinirang ng Dios.  At tatayo tayo sa harap ng Dios sa Kanyang
dakilang kaluwalhatian at may ganap na pakikisama sa Dios.  

Huwag mong isipin na tayo ay may magkakahiwalay na susi sa mga silid – na magkakahiwalay tayong
lahat.  Hindi, ibig sabihin ni Jesus, maraming silid para sa bayan ng Dios.  Walang pagkakahati.  Walang
tismis, galit at kasalanan.  Kundi tayo ay tatayo sa harap ng Ama at may pakikisama tayo na malapit sa
puso ng Dios at sa bawat isa.

Sinabi ngayon ni Jesus,  “Ako ang daan.  Ako ang daan patungo sa langit.  Ako ang daan sa puso ng Dios.
Ako ang daan sa buhay na walang hanggan.”  Sa madaling salita, hindi natin magagawang makapunta sa
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ating mga sarili.  Hindi kasi tayong lahat nababagay rito.  Hindi natin nais na mapunta dito.  Si Jesus ang
daan.

Tandaan mo ang pinag-uusapan sa sinabi ni Jesus,  “Ako ay dapat umalis sa inyo.  Ako ay dapat pumaroon
sa krus.  At ang daan ng krus mismo, ang daan ng pagdurusa at kamatayan sa krus, at iwan ang libingan
na walang laman – ang muling pagkabuhay.  Ito mismo ang dahilan kaya Ako ang daan.  Ako ang daan
dahil Ako ang Tagapagligtas, ang Siyang nagbubukas ng daan para sa iyo.  Binuksan Ko ang daan para
sa iyo sa pamamagitan ng krus.

Umalis si Jesus.  Nagtungo Siya sa langit.  At gaya sa nasabi ko na, hindi tayo makakapunta roon.  Hindi
tayo makakapunta at wala tayong karapatan para makapunta doon.   Hindi tayo makakapunta sa langit
at wala tayong karapatang mapunta doon.  Nang sabihin ni Jesus,  “Ako ang daan,” marami Siyang
sinasabi tungkol sa iyo at sa akin.  

Una sa lahat, Siya ang daan, dahil Siya ang “Ako nga.”  “Ako ang daan.”  At sinasabi ni Jesus,  “Ako nga,”
gaya sa nakita na natin, ipinahayag Niya ng totoo ang Kanyang pagka Dios.  Hindi Siya nahihiyang sabihin
na Siya ang Dios ng Dios, ang walang hanggan at pasimulang Anak ng Dios, ang pinagpala ng Ama.  At
Siya ang daan sa Ama dahil Siya ang Anak ng Dios.  Siya ang walang hanggang Anak, Ikalawa sa Trinidad,
na tumatahang kasama sa sinupupunan ng Ama at siyang nagpapahayag ng Ama sa atin.

Siya ang daan.  Nalalaman Niya ang puso ng Dios.  Siya ay tumatahan sa walang hanggang Dios bilang
ikalawa sa Trinidad.  Siya ang nag-iisa ang dahilan kaya ibinaba ng Ama ang kaawaan at pinasan sa Sarili
ang ating laman para dalhin tayo sa Ama.  Siya ang daan dahil Siya ang walang hanggang Anak ng Dios,
na Siyang nagkatawang-tao at sa pamamagitan ng krus, binayaran tayo sa harapan ng Dios.  Na Siya ang
mensahe na pang Cristiano.  Pagpunta mo sa langit hindi ka na dadaan pa sa mga ulap.  Mapupunta ka
sa langit dahil dumaan ka sa dugo ni Jesu Cristo, na Siyang bumaba mula sa langit upang dalhin tayo
kasama Niya sa langit.

Pero paano Siya naging daan?  Siya ang daan dahil Siya ang katotohanan at buhay.  Hindi ako naniniwala
na ang mga ito ay magkakatulad.  Hindi, sa palagay ko, ang ibig sabihin dito ni Jesus,  “Ako ang daan dahil
ako ang katotohanan at buhay.”  Ang totoo ay ang katotohanan.  “Ako ang daan dahil ako ang
katotohanan.  Ako ang realidad.  Nakita ko ang Ama.  Bumaba ako buhat sa Ama.  Ako ang daan sa
katubusan.  Nalalaman ko ang katotohanan.  Nalalaman ko ang katarungan ng Dios.  Nalalaman ko ang
katotohanan ng iyong kasalanan.  Ako ay tunay at Ako ay totoo.  Nalalaman ko ang buong katotohanan
ng Dios.  At kaya naman, bilang katotohanan, Ako ang daan.”

Nais mo bang malaman ang katotohanan?  Nais mo ba na malaman ang katotohanan patungkol sa iniisip
ng Dios patungkol sa iyo?  Nais mo ba na malaman ang katotohanan patungkol sa sinasabi ng Dios
patungkol sa iyo?  Nais mo ba na malaman ang katotohanan patungkol sa kung paano ka nakatayo sa
harap ng Dios?  Pumunta ka kay Jesus.  Siya ang katotohanan.  Ito ang sinasabi ni Jesus, sa pamamagitan
ng biyaya, sa lahat ng mga hinirang:  “Sinasabi ng Dios mula sa walang hanggan, minahal kita, ikaw na
makasalanang di nararapat, at dahil sa biyaya ginawa Ko na ikaw ay maging matuwid sa gawa ng Aking
Anak na si Jesu Cristo.”  Masdan mo si Jesus.  Siya ang katotohanan.  Huwag mong pakinggan ang sarili
mo.  Makinig ka kay Jesus.  Siya ang katotohanan.

Kapag sinabi ko na “Masdan mo si Jesus,” hindi ibig sabihin na ito ay pisikal.  Huwag mong masdan ang
larawan Niya.  Ibig kong sabihin, sa pananampalataya, gaya sa nakikita sa Biblia at gaya sa ipinangaral
sa iyo sa iglesiang tapat.  Masdan mo Siya sa pananampalataya.  Masdan mo na Siya ay ipinanganak sa
laman at ibinalot sa basahan at inihaga sa isang kahon sa isang kamalig.  Bakit?  Nakita mo ba ang
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nangyayari?  Sinasabi Niya sa iyo ang katotohanan patungkol sa sarili mo at sa kasalanan mo at sa iyong
pagiging di nararapat.  

“Ako ang daan, dahil Ako ang katotohanan.  Ako ang daan dahil Ako ang buhay.  Ako ang buhay na daan.”
Nakita mo, kailangan natin ng lubusang malaman na si Jesus ang daan.  Higit pa sa kailangan natin na
maniwalang Siya ang daan.  Dapat nating puntahan ang daan.  At makakapunta lang tayo sa daan na iyan
dahil si Jesus din ang buhay.  Wala ako ng buhay na iyan.  Wala ako ng kalakasang iyan.  Nagbibigay Siya
ng buhay.  Dahil sa biyaya Niya, inilalagay Niya ang kalakasan.  Binubuhay Niya tayo.  Siya ang ating
buhay.  Kaya naman, si Jesus ang daan, dahil Siya ang totoo at buhay at makapangyarihang Dios.

Walang taong makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko, sabi ni Jesus.  Sinabi ni Jesus, “Hindi Ako
isang daan, at isang katotohanan.  Hindi Ako isang posibilidad.  Hindi Ako isang daan, at buhay.  Walang
ibang daan.”  Maraming daan patungo sa impierno.  May isang daan sa langit:  si Jesus.

Huwag mong hayaan na may magsabi sa iyo na ang ebanghelyo ay hindi nakakapanakit.  Nakakapanakit
ito.  Hindi mo kailangang maging mapanakit.  Huwag mong panghawakan ang ebanghelyo gamit ang iyong
kayabangan.  Hindi mo kailangang maging mapanakit.  Kundi ang ebanghelyo mismo ay nakakapanakit
at ang puso ng mga bagay.  Ito ay nakakapanakit sa ating likas na pagka makasalanan, dahil sabi ni Jesus,
“Bulaan ang ibang mga daan.”

Hindi ka maliligtas sa iyong katapatan sa paniniwala.  Hindi ka maliligtas lang dahil sa iyong pagiging tapat
sa aral.  Mapupunta ka sa impierno kung tapat ka lang sa iyong mga pinaniniwalaan.  Hindi ka mapupunta
sa langit dahil mabuti kang tao.  Hindi ka mapupunta sa langit dahil nasa tamang panig ka o bahagi ng
karamihan o dahil mabuting tao ka o maayos ang pag-uugali o anomang katulad nito.  Hindi, dahil si Jesus
ang nag-iisang daan.  Siya ang katotohanan at buhay.  Hindi mo magagawa ito nang hiwalay kay Jesus,
hiwalay sa kahanga-hangang kaloob ng biyaya ng Dios kung saan ginagawa kang mapabilang sa Kanya
sa panahon at walang hanggan.

Kaya nagsasalita sa atin si Jesus,  “Mga munting mga anak, umuwi na kayo.  Lumabas kayo sa magulong
sanlibutan ng kasalanan at kamatayan at kaguluhan.  Halika, magpahinga sa pag-ibig ng Ama, magdiwang
ang kaluluwa mo sa maluwalhating salita na iyong maririnig:  ang mga salita ni Jesus na nagsasabi dahil
Siya ang daan sa Ama.  Sinasabi Niya ang mga pananalitang ito:  “Pumasok ka.  Ikaw ay sa Akin.  Ibinuhos
Ko ang Aking dugo para sa iyo.  Inihatid kita sa yakap ng Dios, sa walang hanggang pagyapos ng Dios.
Hindi Kita itataboy.”

________________________________________________

Manalangin tayo.

Nagpapasalamat po kami Ama sa Iyong Salita.  Panalangin naming muli na pumasok ito sa aming mga
puso sa kagandahan at kayamanan nito sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ang kaloob Mo po ang
yumakap sa amin kay Jesus bilang daan, ang katotohanan, at ang buhay – ang daan na naghatid sa amin
sa Ama, sa pamamagitan ni Jesus, at kung saan nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


