
Daan Tungo sa Langit 

Nalungkot ang mga apostol nang sabihin sa kanila ng Panginoong Jesus na Siya ay 

kinakailangang magdusa, mamamatay para sa kasalanan ng marami, at mabuhay muli at 

pagkatapos ay bumalik sa Kanyang Ama. Upang hindi tuluyang manlugmok ang Kanyang 

mga disipulo, nangako si Cristo na Siya ay babalik upang sila ay Kanyang sunduin. At sinabi 

Niya, Alam ninyo ang Aking daraanan. Sa sandaling ito, nagsalita si Tomas, Panginoon hindi 

namin alam kung saan Ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? 

Sumagot si Cristo: Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon 

sa Ama kundi sa pamamagitan Ko (John 14:6). 

Karamihan ng ating mga kababayan ang magsasabi na sila ay naniniwala kay Cristo subalit 

wala naman silang pagtitiwala sa Kanyang mga salita at pangako. Sa katunayan, limitado 

ang kanilang kaalaman tungkol sa tinataglay ng Bibliya. Kaya para sa kanila, kailangan pa 

ring gumawa ng mabubuting gawa at pumisan sa isang iglesya upang maligtas. Sa paggawa 

ng mabuti nagkakaroon sila ng compiyansia na malaki ang kanilang chansa na makapasok 

sa pintuan ng Paraiso. 

Subalit ang tunay na mga tupa ni Cristo ay natututong magtiwala sa Kanyang mga salita.   At 

patuloy silang nagkakaroon ng pagnanais na mapalapit pa sa kanilang pastol. Ang mga tupa 

ni Cristo ay nagsisikap na lumakad nang matuwid sa makipot na daan na itinuro sa kanila 

ng kanilang Panginoon bilang pagsamba at sa kabutihan na tinatanggap nila mula sa 

mapagpalang kamay ng kanilang Diyos. 

Para sa mga tupa ni Cristo wala silang problema na angkinin Niya ang tanging daan ng 

kaligtasan. Kilala nila ang boses ng kanilang pastol at alam nila na katotohanan ang 

Kanyang salita. Alam din nila na ang kanilang pastol ay nagbuwis ng Kanyang sariling 

buhay para sa kabayaran ng kanilang kasalanan, at ang Kanyang inialay na buhay ay naging 

sapat na kabayaran; walang kulang. 

Sapagkat maraming relihiyon ang nangangako ng kaligtasan, mahirap para sa mga Pilipino 

ang maghusga kung ano ang tama o maling relihiyon. At dahil ayaw ng mga Pilipino na 

makasakit ng damdamin ng ibang tao, ang sasabihin na lang nila ay, Isa lamang ang 



pupuntahan ng lahat ng relihiyon, sa langit. At marami rin ang naniniwala na isa lang ang 

Diyos subalit iba’t iba ang kanyang pangalan. 

Ang ganitong pangangatuwiran ay nauuwi sa paniniwalang ang dapat lamang gawin ng tao 

para makaligtas sa impiyerno at makapasok sa langit ay ang gumawa ng mas maraming 

mabubuting gawa kaysa masama. Yan ang kanilang pilosopiya. Yan ang kanilang relihiyon. 

Kaibigan: Panahon na upang itakwil mo ang iba’t ibang pilosopiya ng tao o anumang 

relihiyon; at panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoong Jesu Cristo. Panahon na 

upang talikuran mo ang mga bulaang propeta at bulaang guro na sumasalungat sa mga 

tinuturo ni Cristo na taglay ng Bibliya. 

Panahon na upang lakaran mo ang daan ng kaligtasan na walang iba kundi ang Panginoon 

Jesus. Patunayan mo sa iyong sarili na ikaw ay tupa ni Cristo na may kasiguruhan ng 

kaligtasan. Panghawakan mo ang Kanyang mga pangako at paniwalaan mo ang Kanyang 

salita. 

Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa 

pamamagitan Ko.  Ito ay salita ni Jesu Cristo. 

 

 

 

 

 

 


