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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit Ng Mga Awit 6:1-3

"Saan Matatagpuan Ang Aking Minamahal"

ni Rev. Carl Haak

Lubhang madamdamin ang mga salita ng kasintahang babae sa kanyang asawa kaya ang mga anak na babae
ng Jerusalem ay nais sumamang maghanap sa kanya.  Mababasa natin sa Awit ng mga Awit 6:1:  “Saan
pumaroon ang iyong minamahal,…. upang siya'y aming hanapin na kasama mo?”

Ang aklat na ito sa Biblia, Awit ng mga Awit, ay nagbibigay sa atin ng salaysay ni Solomon at ng kanyang
asawa.  Ito ay naglalarawan sa atin ng anyo o larawan ni Jesu Cristo at ng Kanyang kasintahang babae, ang
iglesia.  Sa sitas na aking tinutukoy, ang ikaanim na kapitulo ng Awit ng mga Awit, mga unang talata ng
kapitulo, nakita natin na nakatagpo ng mga anak na babae ng Jerusalem ang asawa ni Solomon.  Gulung-gulo
at nawawalan ng pag-asa niyang hinahanap ang kanyang asawa sa buong bayan.  Sa ikalimang kapitulo
nakatagpo niya itong mga anak na babae ng Jerusalem at sinabi ang mga salitang ito sa talatang 8:
“Pinagbibilinan ko kayo, O mga anak na babae ng Jerusalem, kung inyong matagpuan ang aking sinta, inyong
saysayin sa kanya, na ako'y may sakit na pagsinta.”  Sila, bilang tugon, ay nagtanong sa kanya, “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?” (t. 9).  Sa madaling salita, “Anong katangi-tangi
sa iyong minamahal, tungkol sa iyong asawa, na ikaw ay nahuhumaling nang husto sa kanya?”  Pagkatapos,
sa kapitulo 5:10, sinasabi ng kasintahang babae sa mga anak na babae ng Jerusalem ang tungkol sa kanyang
minamahal, ng kanyang perpeksyon at kung bakit niya ito mahal na mahal, sukdulan sa mga salitang:  “Siya’y
totoong kanais-nais” (t. 16) sa akin.

Iyan ay nagtuturo sa atin na si Jesu Cristo, ang Kasintahang Lalaki at Asawa ng iglesia, ay totoong
kamangha-mangha sa nagsisising makasalanan, sa iglesia, at sa lahat ng kabilang sa Kanya sa pamamagitan
ng biyaya.  Si Jesus ay totoong kanais-nais.  

Ngayon lubhang nabagbag ang mga anak na babae ng Jerusalem sa pag-ibig ng kasintahang babae sa
kanyang asawa, nagsalita siya tungkol sa kanya sa gayong kaningning na mga katawagan, na ninais nilang
hanapin siyang kasama niya.  Tila baga ang apoy sa puso ng kasintahang babae ay nagkalat ng kislap sa
kanilang mga puso.  Ang kasintahang babae ay lumapit sa kanila upang hingin ang tulong nila.  At ngayon
sila ang humihingi ng tulong sa kanya.  Ang ulap na nasa isipan ng kasintahang babae ay naalis na, at kaya
ngayon madamdamin at puno ng pag-ibig niyang sinasabi sa mga anak na babae ng Jerusalem kung saan
matatagpuan ang kanyang minamahal.  Sinasabi niyang siya ay matatagpuan sa kanyang halamanan.  Si Jesu
Cristo ay matatagpuan sa Kanyang iglesia.

Tanungin natin ang ating sarili ng tanong na ito bilang mga Cristiano:  Totoo ba ito sa atin?  Ang mga salita
ba natin at pag-ibig sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo ay tumatawag sa ibang nasa paligid
natin ng interes sa Kanya?  Ang atin bang buhay, habang tayo ay namumuhay na nakatalaga sa Kanya sa
biyaya, ay nagiging sanhi upang magtanong ang iba sa atin?  Si apostol Pablo ay nagsasabi tungkol sa iglesia
sa Roma at sa Tesalonica na ang kanilang pananampalataya at pag-ibig kay Jesu Cristo ay pinag-uusapan
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sa buong sanlibutan.  At wala na siyang kailangang sabihin pa.  Ang iba ba, sa biyaya ng Dios, ay interesado
sa Panginoong Jesu Cristo dahil sa kung paano tayo nagsasalita tungkol sa Kanya, dahil sa ating buhay?
Nakikita ba nila ang Kanyang kagandahan sa ating buhay kaya sila ay tumutugon, “O ikaw na iglesia, ikaw
na mananampalataya, ikaw na pinakamaganda sa mga babae; saan matatagpuan ang iyong minamahal?”

Nang tanungin ang kasintahang babae ni Solomon ng mga anak na babae ng Jerusalem kung saan
matatagpuan ang kanyang minamahal, may nakahanda siyang sagot.  Alam niya kung saan siya
matatagpuan.  “Ang sinisinta ko'y bumaba,” sagot niya (6:2) “sa kanyang halamanan.”

Ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo ay maituturo kung saan matatagpuan si Jesu Cristo.
Alam ng iglesia kung saan maghahanap.  Ang kasintahang babae ay nagkaroon ng maraming oras ng
pakikisama sa Kanya.  Alam ko kung saan matatagpuan si Jesu Cristo.  Ang Anak ng Dios, ang tanging
Tagapagligtas, na may matatamis na salita, ang Prinsipe ng Kapayapaan – hinahanap mo ba Siya?  Hinahanap
mo ba Siya dahil hinatulan ka ng Banal na Espiritu at ng Salita sa iyong sala, at nararamdaman mo ba ang
pangangailangan ng kapatawaran?  Hinahanap mo ba Siya dahil ikaw ay mahina at matatakutin at
nabibigatan sa iyong puso?  Sinasabi mo ba, “Wala akong mapupuntahan.  Nasaan itong makapangyarihang
Tagapagligtas?”  Sinasabi mo ba, “Ah, na malaman ko kung saan ko Siya matatagpuan at upang ako ay
magkaroon ng tunay na ugnayan at tunay na pakikisama sa Kanya!”

Alam ko kung saan Siya matatagpuan.  Siya ay nasa Kanyang halamanan, sa Kanyang iglesia.  Pinapakain
Niya ang Kanyang kawan doon.  Lumalakad Siya, ayon sa aklat ng Apocalipsis, sa gitna ng mga ilawan.
Sinabi Niya sa Kanyang iglesia nang Siya ay umakyat, “Narito, Ako’y kasama ninyong palagi.”  Sa katawan
ng iglesia ang pakikisama ng mahal na Tagapagligtas ay matatagpuan.  Sa iglesia ay matatagpuan ang
katiyakan ng lahat nang makasalanang nagsisisi na sila ay kabilang sa Kanya.  Doon matatagpuan ang
minamahal na si Jesus.  

Siya ay matatagpuan sa Kanyang halamanan.  Kaya, sa pagbabalik natin sa sitas sa Awit ng mga Awit,
kapitulo 6 mga talatang 1-3, natuklasan natin na ang kasintahang babae, asawa ni Solomon, sa simula pa
lang ay nalalaman kung saan siya naroroon.  Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi siya
matatagpuan sa mga lansangan ng Jerusalem, kundi sa kanyang halamanan.  Kung babasahin mo ang mga
kapitulong 4 at 5 ng Awit ng mga Awit, makikita mo na ang kasintahang babae ay tumakbo sa kalagitnaan
ng gabi at hinahanap ang kanyang asawa.  Sa pagtakbo niya palabas, siya ay inabuso ng mga tanod ng
bayan at labis na gulung-gulo.  Makikita mo na si Cristo (o Solomon) ay lumapit sa kanya na may kalubusan
ng kanyang pagpapala, ngunit sinalubong niya siya ng pagwawalang-bahala.  Ang mga espiritual na bagay
ay malaking abala lamang.  Siya ay naghanda na upang matulog, hinugasan na niya ang kanyang paa, at
ayaw na niyang bumangon para pagbuksan siya.  Dahil sinalubong niya ang kanyang panginoon ng
pagwawalang-bahala at kalamigan, sa kanyang pag-ibig at karunungan siya ay lumayo mula sa kanyang
karanasan.  Sa talatang 6 ng ikalimang kapitulo mababasa natin na pinagbuksan ng kasintahang babae ang
kanyang minamahal, ngunit ang minamahal ay tumalikod at umalis na at nagsimula siyang maghanap sa
kanya nang gulung-gulo.  Ito ay larawan ng nakapanghihilakbot na kasalanan ng espiritual na
pagwawalang-bahala at kalamigan ng loob sa mga espiritual na bagay na tayo, bilang mga anak ng Dios, at
madalas na may sala.  At ang resulta niyan ay ang pagkawala ng naramdamang pakikisama ng Panginoong
Jesus.

Kaya siya ay nagpunta sa buong bayan na naghahanap sa kanya, nakatagpo ang mga anak na babae ng
Jerusalem, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang minamahal.  Ngayon tila ang ulap, ang espiritual
na ulap, ay naalis sa kanya at alam na alam niya kung saan siya matatagpuan.  Isang sandali ng espiritual
na pandama niya ay magsasabi sa kanya na siya ay matatagpuan sa kanyang halamanan.  Syempre. 
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Iyan ay napakahalaga sa atin dahil itinuturo nito sa atin na ang pagsisisi sa ating puso ay nagbibigay sa ating
mga mata ng paningin upang malaman kung saan matatagpuan ang pakikisama kay Jesu Cristo.  Kapag tayo
ay puno ng pagka-walang-bahala, kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, ang espiritual na pagkabulag ay
bumababa sa atin at hindi natin alam kung saan matatagpuan si Jesus, kahit na napakalinaw kung nasaan
Siya. 

Hindi mo talaga masabi ngayon na alam mo kung nasaan ang minamahal na si Jesus?  Hindi ka talaga
makapagpatotoo ng karanasan Niya sa iyong puso?  Hindi dahil Siya ay nakatago sa isang mahiwaga,
nakabukod na lugar.  Sinasabi Niya ito sa Isaias 59:2:  “Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo
at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupa't
siya'y hindi nakikinig.”  

Marahil bilang kabataan sinasabi mo, “Ang kasalanang ito ay inaasahan.  Ginagawa ito ng lahat.  Kapag ikaw
ay bata, nagsasaya ka, naglalasing ka.  At kapag ikaw ay naging 22 o 25, mag-aasawa ka at aalisin mo iyon.”
Marahil bilang kabataan ikaw ay nagmumura, naglalasing ka, o nangangalunya ka.  At nakakaramdam ka ng
kahungkagan.  Pagkatapos may magsasabi sa iyo, “Nasaan si Jesus sa iyong buhay?”  At hindi ka
makapagsalita ng tungkol sa Kanya.  Hindi mo maituro silang hindi nakakakilala sa Kanya sa iglesia.  Hindi
mo maituro sa kanila kung saan matatagpuan si Jesus, sa Biblia, dahil sa iyong buhay.  Hindi ka makapunta
sa tabi ng isang kabataang nasasaktan at akayin ang taong iyon, sa biyaya ng Dios, sa Tagapagligtas dahil
hindi ka namumuhay sa Kanyang yakap.  Nakita mo, ang isang nagsisising makasalanan ang nakakaalam
kung saan matatagpuan si Jesus at makakatawag sa iba upang hanapin Siya doon kasama niya.  

Marahil, bilang batang mag-asawa, bilang lalaking may asawa, ikaw ay nahuli sa mga bagay ng kasalukuyang
buhay na ito, na may sariling kalayawan.  Pinabayaan mo ang iyong araw-araw na pakikipag-unayan sa iyong
minamahal na Tagapagligtas sa panalangin at sa pagbabasa ng Biblia.  Nagsisismula kang magtanong,
“Nasaan Siya sa aking buhay?”  Nagsisimula mong maramdaman ang kahungkagan sa mga hinahanap sa
kasalukuyang panahon.  Ikaw ay abala, ngunit hindi ka nagkakaroon; ikaw ay may pinagkakaabalahan, ngunit
ikaw ay walang laman.  Kaya sasabihin mo, “Nasaan ang dating kabanalan, nang ang Panginoon ay
napakahalaga sa akin at nararamdaman ko ang Kanyang presensya?”

Alam mo ba kung saan matatagpuan ang minamahal?  Ang nagsisising anak ng Dios ang nakakaalam.  Ang
nagsisising kasintahang babae ay kayang sagutin ang kanilang tanong:  “Siya ay nasa kanyang halamanan.”
Sa isang saglit siya ay nawalan ng pag-asa.  At isang saglit siya ay gulung-gulo at hungkag.  Nang sumunod
na sandali siya ay malinaw at kayang gabayan ang iba.  Ang mga makasalanang nagsisisi, na iwinaksi ang
nakapanghihilakbot na kasalanan ng pagwawalang-bahala kay Cristo at espiritual na kawalan ng interes, ay
alam kung saan matatagpuan si Jesus.  Hindi kinakailangang ikaw ay dumaan sa mahabang masalimuot na
daan.  Inilagay Niya ang kaalaman sa iyong puso.  Ibinalik Niya ito sa iyong alaala nang binigyan ka Niya ng
pagsisisi.  Siya ay matatagpuan sa pagtitipon ng Kanyang bayan, sa Kanyang iglesia.  

Ang mga Cristianong hindi nagsisisi ay hindi alam kung saan matatagpuan ang pagtitipon kasama ni Jesus.
Makapagtatayo kayo ng mga gymnasium, makapagtatayo kayo ng mga sentro ng pagtitipon, makapagtatayo
kayo ng espiritual na wonderland.  Ngunit malibang magkaroon ng pagsisisi at pagtakas sa kasalanan, walang
makasalanan ang makakatagpo ng pagtitipon kasama ni Jesu Cristo.  Ang iglesiang nangangaral ng
ebanghelyo ng kasalanan at pagsisisi at pananampalataya kay Jesu Cristo ay kayang ituro sa mga
makasalanang nagsisisi kung saan matatagpuan si Jesus.  Siya ay matatagpuan sa Kanyang iglesia.  Siya ay
matatagpuan kung saan ang Salita ng Dios ay itinuturo at ipinapangaral, ipinapahayag at iniibig.  Hindi ko
kailangang magbigay ng direksyon sa makasalanang nagsisisi kung saan matatagpuan si Jesus, hindi ba?
Siya ay nasa Kanyang halamanan.  Ang Kanyang halamanan ay ang iglesia, ang pagkakaisa ng mga
mananampalataya.
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Ang halamanan ay isang lugar kung saan ang mga pananim at mga bulaklak ay tumutubo.  Ito ang lugar
kung saan ang minamahal ay nasisiyahan.  Kaya sinasabi ng kasintahang babae sa mga anak na babae ng
Jerusalem na natganong kung nasaan siya, “Ang sinisinta ko'y bumaba sa kanyang halamanan, sa mga pitak
ng mga pabango, upang ipastol ang kanyang kawan sa mga halamanan, at upang mamitas ng mga liryo.”

Sinasabi ko na ang halamanan ay isang lugar kung saan ang minamahal ay nasisiyahan.  Ito ay nababakuran.
Marahil ito ay galing sa isang bakanteng lote kung saan ay minsan nang tinubuan ng damo.  Ngayon ito ay
binungkal at inalagaan.  At isang napakagandang halamanan ng mga tanim na itinanim.

Ang iglesia ay lugar kung saan si Jesu Cristo ay nagpapatubo ng mga bagay.  Kinuha Niya ito mula sa
sanlibutan.  Ibinukod Niya ang Kanyang iglesia mula sa sanlibutan.  At ngayon ay ipinagkakaloob Niya sa
Kanyang iglesia ang Kanyang masagana at mapagmahal na pangangalaga.  Mayroon doong pitak ng mga
pabango.

Kung babalikan mo ang kapitulo 4:16, makikita mo na ito ang intensyon ni Cristo:  ang humihip sa halamanan
upang ang mga pabango ay dumaloy.  Ang anak ng Dios, kung gayon, ay itinatanim ni Cristo upang ang
kanyang buhay ay magbigay ng mabangong samyo ng pagpupuri – isang mabangong samyo ng maliliit na
batang tinuturuan upang manalangin at umawit ng mga papuri sa Dios – ang mga pabango ng pag-ibig at
kabutihan para sa isa’t isa sa loob ng iglesia, ng mga kabataang hindi sinisira ang bawat isa ng kanilang mga
salita kundi nagbibigay kalakasan sa bawat isa.  Sa loob ng iglesia ng Dios ay lumilikha ng kanais-nais na
samyo sa Kanyang ikapupuri.  

At ang Dios ay lumilikha rin ng kabanalan.  Siya ay nasa gitna ng mga liryo.  Iyon ay tanda ng
namumukod-tanging buhay, ang namumukod-tanging samyo ng banal na paglakad sa buhay.

Saan matatagpuan ang minamahal na si Jesu Cristo?  Siya ay matatagpuan sa Kanyang iglesia.  Siya ay nasa
gitna ng Kanyang bayan.  Siya ay kasama ng mga umiibig sa Kanya at naglilingkod sa Kanya.  Doon Siya
naroon.  Siya ay naroon sa pangangaral ng ebanghelyo at sa mga sakramento.  “Pinapakinggan ng aking mga
tupa,” sabi Niya, “ang aking tinig, at sila'y aking kilala.”  Si Cristo ay naroon kapag ang Salita ng Dios ay
ipinahahayag sa isang tapat na iglesia.  Siya ay naroon kapag ang mga sakramento ay tapat na
pinangangasiwaan.  Siya ay naroon sa gawaing pagsamba.  Oo, marahil ay may isa o dalawang anghel din
na naroon sa mga gawaing pagsamba.  Ngunit sa mga gawaing pagsamba na ang pamantayan ay mula sa
Salita ng Dios, si Jesus mismo ay naroon.  Ang mga lalaki at mga babae ay hindi muna kinukonsulta upang
pagpasyahan kung ano ang iniisip nilang magiging madamdaming gawaing pagsamba, kundi ang iglesia ay
lumalapit sa Dios at tinatanong Siya, “Panginoon, ano ang nais mong gawin namin dito sa gawaing
pagsamba?”  Sa mga gayong gawaing pagsamba si Jesus ay lumalakad sa Kanyang halamanan at ang
Kanyang pakikisama ay mararamdaman at mararanasan.  At iyon ay mararamdaman lalo na sa pangangaral
ng Kanyang banal na Salita.

Alam mo ba kung saan matatagpuan si Jesu Cristo?  Siya ay matatagpuan, ng makasalanang nagsisisi, sa
gitna ng Kanyang bayan kung saan ang Salita ng Dios ay iginagalang, ipinangangaral, itinuturo, at nakikita
sa kanilang buhay.  Tinatawag mo ba si Jesu Cristo?  Sinasabi mo bang, “Walang sinumang para sa akin,
kundi si Cristo – nasaan Siya?”  

Ang minamahal ay bumaba sa kanyang halamanan at ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga
liryo.  Siya ay nagpapastol doon.  Kung paanong ang pastol ay nag-aasikaso sa kanyang kawan, inaalagaan
ang kanyang kawan, gayon iniibig ng Panginoon ang Kanyang iglesia at nag-aasikaso sa tiyan ng iglesia sa
pag-aalaga sa Kanyang kawan.  Binibigyan Niya tayo ng pagkain – buhay na tinapay.  Dinadala Niya sa atin
ang mga salita ng katiyakan.  Dumarating Siya sa mga mahihina at puno ng alinlangan, at sumusumpa Siya
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sa kanila sa Kanyang Salita at sa mga sakramento na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na.
Dumarating Siya sa mga nanlulupaypay at sa kanila na ang daan ay mabigat sa kanila, tinitiyak Niya sa kanila,
“Itinanim Ko kayo para sa Aking kaluwalhatian at Ako ay kasama ninyo.”

At pinipitas Niya ang mga liryo.  Mababasa natin, “Ang sinisinta ko'y bumaba sa kanyang halamanan, sa mga
pitak ng mga pabango, upang ipastol ang kanyang kawan sa mga halamanan, at upang mamitas ng mga
liryo.”  Iyan ang kaisipan na ang kabanalan ng iglesia, gaya ng sinabi ko, ay ang malaking malasakit ni Cristo.
Ang layunin Niya sa iglesia ay ang iyong kabanalan, na ikaw ay maging banal na lalaki, babae, bata.  Hindi
na ikaw ay maging nakakalason na tinik, nakakatusok sa mga salita at pagseselos at inggit at pagkamuhi.
Kundi ikaw ay maging katulad Niya, maging katulad sa Kanyang larawan, kalugud-lugod sa Dios.

Pumaroon Siya sa Kanyang halamanan upang mamitas ng mga liryo.  Iyan ay isa sa mga pinakamagandang
paglalarawan ng kamatayan.  Ang kamatayan ay kapag pumasok si Jesu Cristo sa Kanyang halamanan, sa
gitna ng Kanyang bayan sa Kanyang iglesia, kung saan Siya ay gumagawa sa iba’t ibang pananim na ito, at
pinuputol Niya sila, upang sila ay mapitas at maiharap sa bahay ng Kanyang Ama.

Sabi mo, “Pero hindi ako liryo.  Nakikita ko lamang ang mga tinik ng kasalanan at hindi ako nagbibigay ng
kasiya-siyang espiritual na samyo.”  Bumaba ka sa Kanyang halamanan ngayon.  Pakinggan ang banal Niyang
Salita.  Sapagkat doon ay sinasabi Niya sa pamamagitan ng sarili Niyang dugo at handog, “Ginawa Kitang
banal sa Aking dugo at kasiya-siya sa mga mata ng Aking Ama.”  Sabi mo, “Hindi ko ‘yan nakikita sa aking
buhay.  Hindi ko nakikita na ang aking buhay ay gaya ng isang halamanan kung saan ako ay pinatutubo ng
Panginoon na maging isang magandang bagay upang palamutian ang Kanyang tahanan.  Ang nakikita ko lang
ay ang aking mga kasalanan at kung paano akong sinasalot ng mga kasalanang iyon.”  Kung gayon ay
bumaba kang muli sa Kanyang halamanan ngayon.  Si Jesu Cristo ay nasa Kanyang iglesia na may Salita ng
Kanyang katiyakan, ng Kanyang Salita ng pagtutuwid, ng Kanyang Salita ng pag-ibig, ng Kanyang Salita ng
kaaliwan.  At sa Salitang iyon, ikaw ay inihahanda Niya sa pamamagitan ng lahat nang ito upang kapag
dumating na ang sandali, ikaw ay mapipitas tungo sa bahay ng Ama.

Kung ang minamahal ay nasa Kanyang halamanan, at kung iyan ang Kanyang gawain sa halamanan – upang
maghanda ng papuri sa Dios at upang ihanda ang mga banal para sa langit – kung iyan ang ginagawa Niya
sa halamanan, kung gayon ay pumunta tayo.  Hanapin natin Siya.  Pumunta tayo doon.  Dumoon tayo kung
saan Siya naroroon.

Ikaw ba ay walang laman?  Nararamdaman mo ba ang pangangailangan sa Panginoong Jesu Cristo?  Ikaw
ba ay nag-iisa?  Sinasabi mo ba, “Ang Tagapagligtas ng Kasulatan ang tanging makapagbibigay-kasiyahan
sa akin, ngunit hindi ko alam kung nasaan Siya”?  Kung gayon ay halika.  Halika sa Kanyang iglesia – sa
iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay tinatanggap na eksaktong Salita ng Dios, kung saan ang soberanong
biyaya at pag-ibig ng Dios ay pinupuri bilang tanging batayan at dahilan ng kaligtasan, kung saan ang bayan
ng Dios ay itinalaga ng Kanyang biyaya upang mamuhay ng banal na buhay, hindi upang gumanap bilang
mga Cristiano kundi upang tunay na maging para sa Kanyang ikapupuri at ikararangal.  Pumasok ka sa
iglesiang iyon.

Ikaw ba ay nagugutom?  Ikaw ba ay nauuhaw?  Ikaw ba ay binubugbog?  Pumunta ka sa Kanyang
halamanan, kung saan Siya ay nagpapastol, kung saan ikaw ay Kanyang papastulin.  Masiyahan sa
pagsasama-sama ng mga banal.  Hinahanap mo ba si Jesus?  Hindi mo gusto ang kaisipan ng pagtitipon
kundi nais mo ang tunay na pakikisama sa Kanya at sa Kanyang bayan?  Kung gayon ay sumama at
manghawakan sa pagsasama-sama ng mga Cristianong nakatalaga.

Alam mo ba kung saan matatagpuan ang minamahal dahil naranasan mo ang pakikisama sa Kanya sa lugar
na iyon – hindi sa isang gusaling iglesia kundi sa iglesia ng buhay na Dios?  Narinig mo na ba Siyang
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magsalita sa iyo sa piling ng Kanyang kawan at naranasan mo na ba ang pagpapastol Niya sa iyo sa Kanyang
halamanan, ang iglesia?  Kung gayon nasa iyo ang isang dakilang katiyakan.  Maaari mong masabi ang sinabi
ng kasintahang babae sa talatang 3 ng kapitulo 6 ng Awit ng mga Awit:  “Ako'y sa aking mahal, at ang mahal
ko ay akin.”  Doon, sa loob ng iglesia, sa pakikisama ni Jesu Cristo, sa loob ng Kanyang pinagpalang kawan,
ang pinakamaluwalhating katiyakan na maaaring isipin ay ginawa sa puso ng mga mananampalataya.

Hindi ako itinakuwil; hindi ako ulila; hindi ako makasalanan na may pananagutan sa sarili kong kasalanan.
Ako’y sa aking mahal, at ang mahal ko ay akin.  Ako’y kabilang sa Kanya!  Tiniyak sa akin na ako ay sa Kanya
magpakailan kailanman.

Sinasabi ng sanlibutan ngayon na ang iglesia ay lipas na, na kailangan ng iglesia ng pagbabagong-yari, na
dapat tayong lumapit sa iglesia sa isang lubos na kakaibang paraan – bilang paraan ng panlipunang
interaksyon, panlipunang pagbabago.  Subalit ang iglesia ay iglesia ng Dios.  Ito ay katawan ng mga tinubos.
Ito ay kung saan matatagpuan ang minamahal na Anak ng Dios sa kapangyarihan ng Kanyang Salita.  At sa
pagpasok sa iglesiang iyon, doon sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo, ay dumarating ang pinagpalang bunga
ng maluwalhating katiyakan.   Ako'y sa aking mahal, at ang mahal ko ay akin! Siya ay akin at ako ay sa Kanya
magpakailan man.  Ang makasalanang nagsisisi ay pinagkaloobang maunawaan na si Jesu Cristo ang
humahawak sa kanya sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang biyaya.  Tayo ay Kanya!

Nakamit ko ang katiyakang iyan sa pamamagitan ng pakikisama ni Jesus na matatagpuan sa Kanyang tunay
na iglesia.  Nakamit ko ang katiyakang iyan na ako ay kabilang sa Kanya, na Siya ay akin, na papastulin Niya
ako, na pipitasin Niya ako isang araw at gagawin akong ganap, at ako ay Kanyang inibig ng matapat at
makapangyarihan hanggang sa sarili Niyang kamatayan at ililigtas ako sa walang hanggang kaluwalhatian.
Paano ko nalaman ang lahat nang ito?  Nalaman ko sila mula sa Kanyang pakikisama.  Nalaman ko sila mula
sa pagiging kasama Niya.  Sinabi Niya ito sa akin.  Sasabihin mo, “Saan Niya sinabi iyan sa iyo?”  Sinabi Niya
sa akin sa Kanyang halamanan.  Sinabi Niya sa akin sa Kanyang iglesia.  Sapagkat doon si Jesus ay
matatagpuan.  Doon mismo.  Ngayon.  Sa Kanyang tunay na iglesia, ang minamahal ay matatagpuan.
Pumunta ka roon.

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, muli Ka naming pinasasalamatan sa mahalagang Salita.   At dalangin namin ang pagpapala
nito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


