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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit ng Mga Awit 5:16

"Siya’y Totoong Kanais-nais Sa Akin"

ni Rev. Carl Haak

 “Ang kanyang pananalita ay pinakamatamis; at siya’y totoong kanais-nais. Ito'y aking sinta at ito'y aking
kaibigan, O mga anak na babae ng Jerusalem.”

Karirinig mo lang ng pagsamba ng iglesia kay Jesu Cristo.  Ito ay kinuha mula sa aklat ng Awit ng Mga Awit,
kapitulo 5:16.  Ito ay bahagi ng pag-uusap sa pagitan ni Solomon at ng kanyang asawa.  Sa katunayan, ito
ang papuri sa kanya ng kanyang asawa.  At sa wakas ito ang kapahayagan ng papuri ng iglesia kay Jesu
Cristo.  Ito ang iniisip natin sa Kanya bilang mananampalataya at bilang iglesia.  Ang Kanyang mga salita ay
pinakamatamis; at siya’y totoong kanais-nais!

Ang asawa ni Solomon, ang kasintahang babae, ay nagsasalita nito tungkol sa kanyang asawa bilang sagot
sa tanong ng mga anak na babae ng Jerusalem.  Tinanong nila siya:  “Ano ang napaka espesyal sa iyong
minamahal, sa iyong asawa?”  Sa kapitulong ito nalaman natin na ang kasintahang babae ni Solomon ay
nagwalang-bahala sa kanya.  Dumating siya sa kanyang halamanan at tinawag siya upang pagbuksan siya,
ngunit sumagot siya na siya ay pagod na; hinubad na niya ang kanyang damit at hinugasan ang kanyang mga
paa at ayaw na niyang bumangon upang buksan ang pintuan sa kanya.  Siya ay may sala sa kasalanang
pagwawalang-bahala sa kanya.

Nang sa wakas siya ay bumangon, wala na siya.  Ang halaga ng kanyang pagwawalang-bahala ay ang
nararamdamang presensya ng kanyang asawa.  Kaya ang halaga din ng ating pagwawalang-bahala kay Jesu
Cristo bilang mga anak ng Dios ay kadalasang ang nararamdamang presensya ni Jesu Cristo.

Nabasa natin sa kapitulo na gulung-gulo siyang nagmadali sa halamanan upang hanapin siya.  Tinawag niya
siya.  Hinanap niya siya.  Tumakbo siya sa mga tanod ng bayan, mga tagapagbantay na nag-iikot sa bayan.
Binugbog siya ng mga lalaking ito at siya ay hiniya.  Pagkatapos, gulung-gulo, halos malapit ng mag-histerya,
nakatagpo niya ang mga anak na babae ng Jerusalem.  Pinasumpa niya sila na kung alam nila kung nasaan
ang kanyang minamahal, na sasabihin nila sa kanya na siya ay nanghihina sa pagnanais sa kanya.
Nararamdaman na tunay ngang nananabik siya sa kanyang asawa at hindi matitiis ang malayo sa kanya,
itinanong ng mga anak na babae ng Jerusalem ang tanong na ito sa kanya (t. 9):  “Ano ang iyong mahal na
higit kaysa ibang mahal, O ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Ano ang iyong mahal na higit kaysa ibang
mahal, na gayon ang iyong bilin sa amin?”  Ang kasintahang babae ay sumagot sa mga talatang 10-16.  Isang
napakagandang papuri ang ibinigay niya sa kanyang asawa.  At ito ay binuod sa mga salitang ito, “Siya’y
totoong kanais-nais” sa akin.  Si Jesu Cristo ba ay totoong kanais-nais sa iyo?

Sinasagot ng kasintahang babae ni Solomon ang tanong bilang isang makasalanang nagsisisi.  Sinasagot niya
ang tanong, ano ang napaka-espesyal sa iyong minamahal? bilang isa na nag-aksaya ng karanasan ng
kanyang pakikisama sa pamamagitan ng sarili niyang pagwawalang-bahala.  Nakikita niya na ginantihan niya
ng lubos ang kanyang pag-ibig, sa pagwawalang-bahala at interesado lamang sa kanyang sarili at sa sarili
niyang kasiyahan.  Ang makasalanang nagsisisi lamang ang nakakakita ng anumang kanais-nais kay Jesu
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Cristo.  Ang biyaya ng pagsisisi ay gaya ng salamin na ibinigay sa atin upang makita Siya.  Ang kagandahan
ni Jesus ay malalaman lamang sa pamamagitan ng mga luha ng pagsisisi.    Ang kuntento, mapagmataas,
mahalay, masaklap na makasalanan, makasalanang naloko ng kasalanan, ay hindi nakikita kay Cristo ang
anumang kaibahan sa isa pang minamahal.  Ang gayong makasalanan ay natutuksong sabihin, at sinasabing,
“Ah, oo, mahal ng iglesia si Jesus at mahal namin ang alak at pakikipagtalik at pera at sining at isports.”
Subalit sa isang nagsisising makasalanan, si Jesus ay totoong kanais-nais.  Siya ay totoong kanais-nais.

Gaya ng sinasabi ko, sa mga talatang 10-16 ng kapitulo 5 ng Awit ng Mga Awit, ang kasintahang babae ay
nagbibigay ng sampung puntos ng paglalarawan ng kanyang minamahal na asawa, at samakatuwid ng iglesia
ni Cristo.  Hindi ko tatangkain na ipaliwanag lahat nang iyon kundi bibigyang-diin lamang na ang disenyo ng
Banal na Espiritu sa gayong sitas ay upang ipakita na si Jesu Cristo ay karapat-dapat sa bawat paraan para
sa Kanyang pagsasagawa na maging Asawa ng iglesia, na maging Tagapagligtas ng katawan.  Mababasa
natin sa Colosas 1:19 na “sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya [iyon ay,
kay Cristo].”  At saka, mababasa natin sa talatang 18 na upang Siya ay maging pangunahin sa lahat ng
bagay.  At inaawit natin sa pagsasa-talata ng Awit 89 na Siya ay makapangyarihang pinuno, tunay at
matapang; itinalaga, itinaas, malakas upang magligtas.  Siya ay totoong kanais-nais! Siya ay totoong
kaibig-ibig.  Lahat ng tungkol kay Jesu Cristo, sa isang nagsisising makasalanan, ay kaibig-ibig.  Sa Kanya ang
lahat ay karapat-dapat sa ating pagtatangi, ating pagmamahal, at ating tiwala.  Walang pagkukulang sa
Kanya.

Nang sabihin niyang siya ay totoong kanais-nais sa kanya, ibig niyang sabihin na ang paglalarawan niya sa
kanyang minamahal na asawa ay kulang na kulang sa karangalan at kahalagahan na kanyang tinataglay.
Lahat ng nanaisin mo, lahat ng kakailanganin mo, ay matatagpuan kay Jesu Cristo.  Lahat ng kakailanganin
ng makasalanang nagsisisi, na ngayon ay nakatitig sa ketong ng sarili niyang pagkatao ay binubulag ng
kaningningan ng kaalaman ng banal na Dios, lahat ng maaaring kailanganin ng gayong makasalanan ay
matatagpuan kay Jesu Cristo.

Isaalang-alang ang Panginoong Jesu Cristo mula sa pisikal na pananaw, at makikita mo ang kagandahan at
pagiging kanais-nais ng Panginoon.  Siya ang Isa nagkatawang tao, napunta sa ilalim ng poot ng Dios para
sa atin, dinala sa sarili Niyang katawan ang ating mga kasalanan, at namatay sa krus at inilagay sa libingan.
Ngunit Siya ay nabuhay.  Siya ngayon ay niluwalhati sa Kanyang katawan.  At mula sa Kanya, mula sa
Kanyang mukha at mula doon sa katawang niluwalhati, ngayon ay nagliliwanag ang kaluwalhatian ng walang
hanggang Dios.  Siya ang Isang soberano, itinalaga upang maging lider at pinuno natin.  Siya ay ginawang
ganap.  Sa Kanya ay isang ginintuang korona.  Kalakasan at karangalan ay sumasamba sa Kanyang harapan.
Siya, sa Kanyang anyo, ay totoong kanais-nais.

Ngunit ang Kanyang kagandahan ay matatagpuan lalo na sa espiritual na kagandahan na nakikita ng mga
mata kapag sila ay nakabukas sa biyaya at nakatingin sa Kanya sa pamamagitan ng nagsisising puso.  Taglay
Niya ang kailangan ko:  ang kapatawaran ng mga kasalanan, kapayapaan sa Dios.  Ang Kanyang katawan
ay nasira at ang Kanyang dugo ay nabuhos upang ako ay makipagkasundo sa banal na Dios.  Taglay Niya
ang buhay ng muling pagkabuhay.  Taglay Niya ang buhay na iyon na hindi kailanman mamamatay, buhay
na gumagawa rin sa akin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Banal na Espiritu.  Siya ang Isa na
sumumpang iingatan ako, at pananatilihin akong buhay magpakailan man, na sasamahan ako, na
mamumuhay sa akin, upang ako ang makapagpatuloy na namumuhay sa pamamagitan Niya.  Siya ay totoong
kanais-nais.

Tumingin ka sa Kanya at sasang-ayon ka sa kasintahang babae ni Solomon na ang mga paglalarawan na
inihahandog namin kay Jesu Cristo ay totoong di-sapat.  At ang pag-ibig, sa wakas, ay sumuko nang ilarawan
ang Kanyang kaningningan at ang Kanyang kagandahan.  Siya ay totoong kanais-nais sa akin! Iyan ba ang
sinasabi mo?
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May isang tanging bagay tungkol kay Jesu Cristo na lalong nagpapaganda sa Kanya sa iglesia, sa nagsisising
makasalanan.  Pansinin ang huling bagay na sinasabi niya sa talatang 16 tungkol sa Kanya:  “Ang kanyang
pananalita ay pinakamatamis (gaya ng nabasa natin sa King James o, sa mas mabuting salin, ang Kanyang
mga salita ay pinakamatamis).”  Ito ay lalo nang ganito, higit sa anupaman, tungkol sa kanyang asawa na
pumukaw sa kanya ng kanyang kagandahan.  Sa talatang 6 ipinahayag niya na “Pinanghina na ako ng aking
kaluluwa nang siya'y magsalita.”  Ang pinakamalalim na epekto sa kanya ay mula sa paraan ng pagsasalita
niya sa kanya.  Ang kanyang tinig ang may kapangyarihang gumising sa kanya sa wakas mula sa kanyang
pagkapagod at nagpakilos sa kanya.

Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gayon, ang aral na inihahayag dito sa sitas na ito.  Ito ay ang aral ng
mabisang pagkatawag.  Iyan ang pinakamagandang bagay tungkol kay Jesu Cristo sa makasalanan.  Walang
sinumang tao ang nagsalita gaya ng taong ito.  Ang mabisang pagkatawag ay tumutukoy sa kapangyarihan,
ang malakas na kapangyarihan, ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng sarili Niyang Salita upang tawagin
ang Kanya sa Kanyang sarili.  Ito ay ang tinig ni Cristo, ang Kanyang buhay na tinig, tinig na nanunuot,
hinihipo ang kaluluwa ng mananampalataya, upang ang kaluluwa ay malusaw at palambutin at aliwin at ilapit
sa kanyang asawa.  Walang sinuman ang nagsalita gaya Niya.  Ang Kanyang pananalita ay pinakamatamis.

 (Maaari akong gumawa ng pagsasagawa dito, kung maaaring huminto muna ako sandali, sa atin bilang mga
asawang lalaki, sapagkat ipinahahayag ng Kasulatan na gaya ni Cristo sa Kanyang iglesia, ay gayundin naman
ang asawang lalaki sa kani-kanilang asawa.  Kung ang Salita ni Cristo ang pumapayapa at pumupuno sa
iglesia ng pag-ibig para sa Kanya, hindi ba ang ating mga salita, bilang mga asawang lalaki, ang dapat
pagmulan ng kaaliwan ng ating asawa?  Ang tinig ni Cristo ay pumapayapa, umaaliw, tumitiyak, tumatawag
sa iglesia sa Kanyang sarili.  Kung gayon, asawang lalaki, ang mga salita mo ay dapat maging kaaliwan at
gabay at pag-asa ng iyong asawa.  Paano ka nagsasalita sa iyong asawa?  Tinatawag mo ang iyong sarili na
Cristiano.  Paano ka nagsasalita sa iyong asawa?)

Bakit nagiging totoong kanais-nais si Jesus?  Narinig mo na ba Siyang magsalita?  Narinig mo na ba Siyang
mangusap sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Salita?  Hindi sa pagbabasa lamang ng Biblia nang malakas;
hindi rin sa pakikinig sa aking tinig (tinig na inilagay sa tape at ngayon ay isinasalin sa iyo sa pamamagitan
ng media – sa pamamagitan ng kuryente o anupamang nilikhang pamamaraan iyon).  Hindi, hindi.  Naririnig
mo ba Siya?  Ang mabisa Niyang pagtawag ay ito:  na naririnig ko Siya at ang Kanyang mga salita ay totoo.
Tumutunog sila sa aking kaluluwa at naririnig ko Siyang nagsasalita sa akin.  Naririnig ko Siyang sinasabi,
tungkol sa kasalanan:  “Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na sa iyo.  Humayo ka at huwag nang
magkasala.”  Naririnig ko Siya sa oras ng kamatayan.  Marami ang dumadaan sa linya upang batiin ang
nagluluksang pamilya.  Yaong mga dumadaan sa linya ay nagtatanong ng, “Ano ang sasabihin ko?”  Ang
sagot ay laging, “Dalhin mo ang mga salita ni Jesus.”  Iyon ang mga salitang tumatagos sa pagdadalamhati
at nagdadala sa mga dinadaig ng kalungkutan sa isang tiyak na lugar ng kaaliwan.  Patayuin mo sila sa isang
bato.  Ano ang makakagawa noon?  Ang Salita ni Jesu Cristo.  Ano ang sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena,
na nagugulumihanan at namimighati sa Kanyang kamatayan sa labas ng libingan, walang anumang salita ng
kaaliwan, halos wala nang pag-asa?  Ano ang umaliw sa kanya?  Sinabi Niya, “Maria.”

Ah, ang Kanyang mga salita sa makasalanang nagsisisi ay pinakamatamis.  Sila ay pinakamatamis sa mga
bagyo ng buhay.  Sabi mo, “Ayaw makipag-usap sa akin ng anak kong lalaki.  Wala na ang aking anak na
babae.”  Sabi mo, “Ah, ang mga paghihirap na kailangan kong harapin ngayon.”  Makinig sa tinig ng
minamahal:  “Pumayapa ka, tumahimik ka.  Ako ito.  Huwag kang matakot.”  Siya ay totoong kanais-nais.
Ang Kanyang pananalita ay pinakamatamis.

Ngunit upang si Jesu Cristo ay maging totoong kanais-nais sa atin, tayo ay dapat madala sa isang tunay na
relasyon sa Kanya.  Ang kanyang asawang lalaki ay tunay na kanais-nais sa kanya dahil ang kanyang asawa
ay kanyang minamahal at kanyang kaibigan.  Sumagot siya:  “Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan, O mga
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anak na babae ng Jerusalem.”  Kung wala ang relasyon ng biyaya, si Jesu Cristo ay hindi kanais-nais.  Si Jesu
Cristo ay hindi kanais-nais sa sinuman hiwalay sa biyaya ng Dios na naghatid sa Kanya sa atin bilang ating
mahal na Kaibigan.

May dalawang bagay, kung gayon, na naglalarawan ng relasyon na iyon na natatag sa pagitan ng
mananampalataya at ni Cristo sa pamamagitan ng Dios.  Ang relasyong iyon ay, una sa lahat, si Jesu Cristo
ay aking minamahal.  Ang kasintahang babae ay iniibig siya.  Iniibig natin Siya.  At ang diin ngayon sa sitas
na ito ay hindi ang pag-ibig Niya sa atin kundi ang atin sa Kanya – pag-ibig na ibinigay sa atin mula sa Kanya.
Mababasa natin sa I Juan 4:19, “Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin.”  Iniibig natin Siya.
Ang pag-ibig na iyon ay ang paglalagay ng Kanyang pag-ibig sa ating puso, na bumabalik sa Kanya.
Bumabalik ito sa pinagmulan kung saan ito nanggaling.  At ito ay bumabalik sa pamamagitan ng nabagong
kalooban at puso kaya sinasabi natin, “Aking minamahal.  Aking minamahal.”  Ang esklusibong pag-ibig, ang
pag-ibig ng asawang babae sa kanyang asawa at hindi para sa iba.  Siya ang ating marapat Panginoon.

Pansinin na tayo ay nagpapahayag tungkol kay Jesu Cristo hindi lamang dahil alam natin Siya at ang tungkol
sa Kanya.  Hindi ito pagsasabi lamang na, “Alam ko kung ano ang itinuro ni Jesus.  Dumalo ako sa klase ng
katekismo bilang bata at alam ko ang kwento ng Kanyang buhay.”  Hindi ito pagsasabi lamang, bilang
kabataan, “Ah, alam ko kung ano ang gusto Niya sa akin.  Alam ko lahat ang tungkol doon.  Masasabi ko rin
sa iba ang tungkol dito.”  Kundi ito ay pagsasabing, “Iniibig ko Siya.” 

Mga batang nakikinig, alam n’yo ba na ang inyong pag-ibig, sa pamamagitan ng biyaya, para kay Jesus ay
ipinahahayag sa paraang hindi kayang gawin ng mga anghel?  Ah, ang mga anghel ngayon ay sinasamba si
Jesu Cristo.  Nagagalak sila sa Kanya, namamangha sila sa Kanya, pinag-uusapan nila ang tungkol sa Kanya.
Ngunit alam n’yo ba na ang makasalanang nagsisisi ay iniibig si Jesus ngayon sa paraang hindi kaya ng mga
anghel?  Iniibig natin Siya bilang makasalanang pinatawad.  Iniibig natin Siya bilang babae na naghugas ng
Kanyang paa sa pamamagitan ng mga luha at pinunasan sila ng kanyang buhok.  Kaya sinasabi ni Juan, “Sa
iyo, sa anak ng Dios, tunay na naging ganap ang pag-ibig ng  Dios.”  Alam ko na ang ating pag-ibig kay Jesus
ay nakakaawang mahina.  Gayunpaman, sa awit ng ating pag-ibig ay makikita ang kwerdas na hindi narinig
na inawit kahit ng mga anghel sa langit.  Ito ay ang pag-ibig ng makasalanang nagsisisi sa Kanya na siyang
lahat sa atin ngayon.  Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan.

At ang mga salitang iyon, “ito’y aking kaibigan,” ay binibigyang-diin ang tipan ng relasyong iyon, ang bigkis
na iyon ng buhay na pakikisama na itinatag ni Jesus sa Kanyang biyaya sa atin.  Hindi lamang Niya pinatawad
ang ating kasalanan, kundi lumalapit Siya, at inihahayag sa atin ang mga lihim ng buhay na Dios.  Sabi Niya
sa Juan 15, Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang
ginagawa ng kanyang panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga
bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo.  Bilang kaibigan, inihahayag Niya sa atin ang mga
lihim na payo at ang kalooban ng Dios tungkol sa ating pagkatubos.  Bilang kaibigan, sinasabi Niya sa atin
ang kahanga-hangang mga bagay.  Sinasabi Niya, “Alam mo ba na ang Aking kamatayan sa krus ay ginawang
plano sa walang hanggang puso ng Aking Ama?”  Sinasabi Niya, “Alam mo ba na lahat ng kasalanang iyon,
iyong mga kasalanan na nasa iyong isipan, na nalalaman sila ng Dios at binayaran Ko sila ng buong halaga?
Alam mo ba,” sabi Niya, “na noong isang linggo nang ikaw ay nagdurusa at hindi makapagpatuloy, iningatan
Kita noon, inalalayan Kita noon?  At inalalayan Kita sa pamamagitan ng mga kayamanan na natamo Ko para
sa iyo sa krus.”

Ito ang ating kapahayagan.  Ito ang ating papuri.  Ito ang ating pagsamba.  Siya ay totoong kanais-nais sa
atin.  Ah, oo, ang iglesia sa kaluwalhatian ay nagsasabing, “Siya ay totoong kanais-nais.”  Ang iglesia sa
Tsina, kung saan ang mga tao ay nasasayang sa isang seldang kawayan dahil sa kanilang pagpapahayag ng
pangalan ni Jesu Cristo – ang mga lalaki at babaeng iyon sa mga selda ay nagsasabing, “Si Jesus ay totoong
kanais-nais sa amin.”  Ngunit sinasabi rin natin ito.  Ngayon din.  Gusto mong malaman kung bakit?
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Ikaw ba ay makasalanang nagsisisi?  Alam mo ba kung gaano ka kahangal sa pagwawalang-bahala kay
Cristo?  Pinabibigatan ka ba ng iyong mga kasalanan?  Kapag sinasabi ni Jesus ang matatamis na salitang
iyon, “Ibinigay Ko ang Aking katawan upang masira at ang Aking dugo upang mabuhos.  Ako ang iyong
Tagapagligtas, Ako ang iyong Panginoon, iyong asawa,” naririnig mo ba Siya?  Iyan ang dahilan kung bakit
Siya totoong kanais-nais.  Ang sala ng ating kasalanan (pangangalunya, pagpatay, nangangamoy na
pagmamataas laban sa trono ng Dios) ay pinatawad.  Ang pagtitiis ng ating kaluluwa sa nakikitang
pagkaligaw ng anak na lalaki o babae ay pinapayapa.  Ang mga kapighatian ng kamatayan, na gaya ng mga
alon, ay dumadaig sa akin at lumulunod sa akin, ay hindi Niya pinapahintulutang daigin ako.  Ginagawa
Niyang makipagkasundo ang mga iyon sa akin.

Kaya, ito ay isang tunay na tanong:  Ikaw na Cristiano, ano ang higit tungkol sa iyong mahal, si Jesu Cristo,
kaysa ibang mahal, O ikaw na pinakamaganda sa mga babae?  Iyan ay isang tunay na tanong.  Anong
mayroon kay Jesu Cristo kung bakit Siya totoong kanais-nais sa iyo?  Magbigay ka ng sagot.  Sinasabi ng
sanlibutan, may mga asawa kami, may mga minamahal kami; kasal kami sa kanila:  alak, pagtatalik, pera,
sarili, pag-aari, mga kaibigan.  Ngayon, Cristiano, tinatanong ka nila, “Hinihindian mo ang aming mga
minamahal.  Sa mga pinakasalan namin, humihindi ka.  Sa katunayan lumalayo ka sa kanilang yakap at
sinasabi mong ang gusto mo lang ay ang yakap ng iyong mahal na kaibigan, si Jesus.  Maaari mo bang
sabihin sa amin, kung gayon, anong mayroon Siya na higit kaysa ibang mahal?”  A, sa libu-libong haba ng
buhay upang sabihin sa iyo! O, sa sampung libong anghel na aawit sa iyo tungkol sa Kanya!  Bakit, ano ang
kanais-nais na mayroon sa Kanya?  Kung may mga mata kang ibinigay ng Dios upang makita ang iyong
kasalanan at mga matang ibinigay upang tumingin sa ebanghelyo, mayroon kang sagot:  Inialay Niya ang
Kanyang buhay para sa akin; natupok Siya sa aking impierno; humimlay Siya sa aking libingan; binayaran
Niya ang aking utang; pinalaya Niya ako; pinatawad Niya ang aking mga kasalanan; inibig Niya ako.  Siya ay
totoong kanais-nais sa akin.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong salita.  Ngayon ay isulat ito sa aming mga puso at sa aming mga buhay ngayon
na hindi kami maging yaong nagsasalita at hindi gumagawa.  Kundi nawa ay makita ito upang ang iba ay
magtanong tungkol sa aming minamahal.  Makita nawa ito na sa amin si Jesu Cristo ay totoong kanais-nais.
Amen.


