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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit Ng Mga Awit 2:4

"Ang Watawat Ng Pagmamahal Niya Ay Sa Atin"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay magpapatuloy tayo kung saan tayo nagtapos noong nakaraang linggo.  Pinag-uusapan natin ang
talata sa Banal na Kasulatan, ang Awit ng mga Awit 2:3, kung saan si Jesu Cristo ay tinutukoy bilang puno
ng mansanas.  Nakita natin na tinatanaw Siya ng anak ng Dios bilang pinagmumulan ng lahat ng kalakasan
at ang pinagmumulan ng lahat ng katamisan at kaginhawahan sa sanlibutang ito.

Dumating tayo ngayon sa talatang 4, kung saan ang kasintahang babae, muli ay nagsasalita tungkol sa
kanyang asawa, ay sinasabing:  “Dinala niya ako sa bahay na may handaan, at ang watawat niya sa akin ay
pagmamahal.”  Kaya ngayon magsasalita ako sa inyo sa paksang “Ang Watawat ng Pagmamahal Niya ay sa
Atin.”

Muli, mahalagang tandaan natin na tayo ay tumitingin sa aklat ng Awit ng mga Awit sa Kasulatan bilang aklat
na sinadya upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Bagaman ito ay patulang awit ng pag-ibig sa
pagitan ni Solomon at asawa niyang Shulamita, gayunma’y naniniwala tayong ipinakita sa atin ng Banal na
Espiritu na ito ay sinadyang maging larawan ng mistiko at kanga-hanga at mahiwagang pag-iisa sa pagitan
ng Panginoong Jesu Cristo at Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.

Ang mga salitang tinitingnan natin ngayon ay ang mga ito:  “Dinala niya ako sa bahay na may handaan, at
ang watawat niya sa akin ay pagmamahal.”  Sa mga salitang iyon inaalala ng asawa ni Solomon ang panahon
nang dinala siya ni Solomon sa bulwagan ng kanyang handaan.  Nang oras na iyon siya ay nakaupo sa tabi
niya habang siya ay nakaupo sa kanyang trono sa buo nitong maharlikang kapangyarihan at kaluwalhatian
bilang hari ng Israel.  At sa kanyang pagkamangha at kasiyahan, tumingala siya at nakita na si Solomon ay
naghanda ng watawat na ibinitin mula sa tukod-bubong sa itaas ng kinauupuan niya.  At ang nakaukit sa
watawat ay ang salitang “pagmamahal.”

Gaya ng sinabi ko, ang Awit ng mga Awit ay kumakatawan sa katotohanan ni Cristo at ng iglesia.  Kaya, iwan
natin si Solomon at asawa niyang Shulamita, titingnan natin ang katotohanan ni Cristo at ng Kanyang iglesia
ngayon.  Sapagkat si Jesu Cristo ang mas dakila kaysa kay Solomon, sabi ni Jesus.  At dinala ng Haring si
Jesus ang Kanyang iglesia sa Kanyang bahay na may handaan kung saan maaari tayong magalak sa lahat
ng Kanyang mga pagpapala.  

Ang bahay na may handaan ay ang Kanyang iglesia.  Dinala Niya tayo sa Kanyang iglesia.  At sa loob ng
hangganan ng iglesia (ang katawan ni Cristo) nagagalak tayo sa lahat ng mga pagpapala ni Jesu Cristo.  Sa
tuwing papasok tayo sa iglesia at magsasama-sama para sa kongregasyong pagsamba ang watawat ng
Kanyang pagmamahal ay inilaladlad sa ibabaw natin.  Ang watawat Niya nang panahong iyon ay watawat ng
pag-ibig.  Sa tuwing tayo ay sumasamba at ang ebanghelyo ng biyaya ay ipinangangaral, sa tuwing ang
maluwalhating katotohanan ng krus (ang nagliligtas na biyaya ng Dios kay Jesu Cristo) ay ipinangangaral,
ang katotohanan ng Kasulatan ay ipinangangaral.  Kaya sa ibabaw natin ay nakasabit at inilaladlad ang
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mensahe (Gal. 2:20):  “Ang Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa
akin.”  Sa ibabaw ng iglesia, lalo na habang ang iglesia ay sumasamba sa Kanya sa loob ng Kanyang bahay,
doon ay nakasabit ang watawat ng pagmamahal.

At kapag tayo ay tumitingala sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay sumisigaw sa kasiyahan at
pagkamangha.  At ang hiwaga ng Kanyang pag-ibig ay nagpapainit sa ating kaluluwa.

Kaya tingnan natin ito ng kaunti.

Ang Awit ng mga Awit ay ang awit ni haring Solomon at ng asawa niyang Shulamita.  Mahal na mahal siya
ni Solomon.  Mababasa natin sa unang kapitulo na nagmula siya sa isang mababang uri ng tao at sa isang
pagkakataon ay naging tagapaglingkod siya sa ubasan.  At napakalaking gawain ang kanyang ginawa, kaya
sa ilalim ng araw siya ay naging maitim, napaso ng araw.  Siya kung gayon ay naging aba.  Gayunman siya
ang layon ng pagmamahal ni Solomon.  

Ang bahay na may handaan na pinagdalhan sa kanya ni Solomon ay ang bahay kung saan ipinagdiriwang ang
pag-iisang dibdib – ang kasiyahan sa kasalan.  At sa ibabaw niya ay ang salitang “pagmamahal.”  Ang
pagmamahal ay ang matinding pagnanasa kung saan ang Dios ay humahawak sa atin at pumipisan sa atin
at pinahahalagahan tayo.  Nabasa natin kanina (kapitulo 1) na ang tingin ni Solomon sa kanyang asawa ay
napakaganda.  Sabi niya, “O napakaganda mo, aking sinta, totoong, ikaw ay maganda.”  At sa kapitulo 2:2
sabi niya, “Kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon ang aking pag-ibig sa gitna ng mga
kadalagahan.”    

Hindi lahat ay iniibig ni Cristo.  Iniibig Niya ang Kanyang iglesia, at ang iglesiang iyon, ang hinirang na
katawan ni Cristo, ang iglesia na hinirang ng Kanyang Ama para sa Kanya, ay gaya ng liryo sa Kanya sa gitna
ng mga tinikan.  Si Jesu Cristo ay may may ekslusibong pagmamahal para sa Kanyang iglesia.  Nagagalak
Siya sa pag-ibig na iyon.  Nais Niyang ipakita ang pag-ibig na iyon.  Kung paanong nais ni Solomon na ipakita
ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, gayon ipinakikita ni Jesu Cristo ang Kanyang pagmamahal sa
iglesia.  Kung paanong dinala ni Solomon ang kanyang kasintahang babae sa bulwagan at iniladlad ang
watawag sa ibabaw niya kung saan siya ay nakaupo at ang watawat na iyon ay nagsasabing, “Minamahal ni
Solomon ang Shulamita,” gayon inilaladlad ni Jesu Cristo sa ibabaw natin na Kanyang iglesia ang watawat:
“Ang Kanyang iglesia ay minamahal ni Jesu Cristo.”

Pakinggan ang mga salitang ito, Efe. 5:25:  “gaya ni Cristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang
sarili alang-alang sa kanya”;  Efe. 1:4, 5:  “sa pag-ibig tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging
kanyang mga anak”;  Isa. 43:4:  “minamahal kita”;  Jer. 31:3 “kaya't ipinagpatuloy ko ang aking
kagandahang-loob sa iyo.”

Biglaan ang hiwaga ng pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo ay nawawala ang epekto sa atin.  Huwag hayaang
mawala ang epekto nito.  Ang pagmamahal na iyon ang pinaka kamangha-mangha at maluwalhating bagay
na maaaring magkaroon – maluwalhati kahit hanggang sa buong walang hanggan.  Ang pag-ibig na iyon ng
Dios kay Jesu Cristo para sa Kanyang iglesia ay isang walang hanggang pag-ibig.  Iyon ay isang malalim na
pag-ibig sa Kanya mismong puso.  Ito ay kasamang nabubuhay ng Dios na walang hanggan.  Mula sa walang
hanggan hanggang sa walang hanggan.  Sa pag-ibig (Efe. 1) tayo’y itinalaga.  Sa pag-ibig bago inanyuan ang
sanlibutan.  Ang pag-ibig na iyon ay pag-ibig na mapag-sakripisyo.  Mababasa natin:  Gaya ni Cristo na
nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang Kanyang sarili alang-alang sa kanya.  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili
sa krus, sa pagdurusa, sa matinding paghihirap, sa pagpapasan ng walang hanggan nating impierno.  Ang
pag-ibig na iyon ay pag-ibig na nagliligtas.  Iyon ay pag-ibig kung saan ay inilapit Niya tayo sa Kanyang sarili.
Sa kagandahang-loob, sabi ni Jeremias, inilalapit tayo ng Dios.  
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Ang pag-ibig ng Dios ay hindi mahina.  Ang Dios ay hindi nagmamahal nang walang kakayahang dalhin sa
Kanya ang layon ng Kanyang pag-ibig.  Ah, ang pag-ibig ng Dios ay isang malakas na kapangyarihan.  Lahat
ay dapat magbigay-daan sa pag-ibig na iyon.  Sa pag-ibig dinadala Niya ang iglesia sa Kanyang sarili.  At ang
pag-ibig na iyon ay isang tapat na pag-ibig.  Hindi Siya kailanman tatalikod sa Kanyang minamahal, sapagkat
Siya ay Dios.  Hindi Siya gaya ng tao, na pabagu-bago.  Gayon Niya inibig ang iglesia.  At sa pag-ibig na iyon
hinugasan Niya ang iglesia sa lahat ng kanyang kasalanan at ginawa silang matuwid at malinis sa Anak ng
Kanyang pag-ibig.  Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig ipinagkaloob Niya ang Banal na Espiritu, kung saan
tayo ay dinadala sa pagsisisi.  Mayroon ka ba ng pagsisising iyon, ng kalungkutan ng puso sa harap ng Dios?

At sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito tinatanggap Niya tayo sa Kanyang sarili sa tipan.
Minamahal ni Jesu Cristo ang Kanyang iglesia.  Minamahal Niya ako.  Minamahal Niya ang bawat anak ng Dios
na dinala sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya.  Minamahal Niya ang mga mananampalatayang nagsisisi.
Sabihin mo iyan, mananampalatayang nagsisisi.  “Inibig ako ng Anak ng Dios.”

Ito ang dakilang kabutihan.  Ang dakilang kabutihan ay ang pag-ibig ng Dios kay Cristo para sa akin.  At
kasama ng asawa ni Solomon tayo ay namamangha at nasisiyahan.  Sapagkat tayo ay ganap na di
karapat-dapat.  Walang tunay na mahalaga maliban sa iniibig ni Cristo ang iglesia.  Walang tunay na
mahalaga maliban sa iniibig ako ni Cristo.  Makakapunta tayong muli sa iglesia sa araw na ito nang may
maraming kabigatan.  Sinisiyasat natin ang ating sarili at nakikita natin kung gaano kadalas nating nabigo ang
ating Panginoon sa nakalipas na linggo at gaano kabilis tayo nagkasala at kung paano tayo bumaling sa
pagkagalit at pagseselos at pagkapoot at kapaitan at pagnanasa.  Pagkatapos ay pupunta tayo sa iglesia at,
marahil, makakaramdam tayo ng pag-iisa, o nakikipagbuno tayo sa malaking pag-aalala, o tayo ay puno ng
pagkatakot sa hinaharap.  O maaaring tayo ay dumaranas ng karamdaman at matinding sakit ng katawan.
O mayroon tayong matinding sakit sa ating puso dahil sa mga anak natin.  At mayroon tayong maraming
pakikipaglaban at maraming kabigatan.  Oo, iyan ay totoong lahat.  Ngunit ito ang mahalaga:  Mahal ako ni
Cristo.  Mahal ni Cristo ang Kanyang iglesia.

Masasabi kong iyan ang tanging mahalaga.  Iyan ang bagay na pinakamahalaga dahil si Jesu Cristo ang Anak
ng Dios.  At ako ay may katiyakan sa lahat ng bagay, sa pamamagitan Niya, sa Dios, dahil nasa akin ang
pag-ibig Niya.

Ano ang angkla ng kaluluwa na ibinigay sa atin sa pagtingin natin sa Kasulatan?  Tinatanong natin ang
Kasulatan:  Ano ang lugar na maaari nating tayuan, yaong dakilang kabutihan na lumalampas sa lahat ng iba
pa, at mas malaki kaysa lahat ng kasamaan na maaaring dumating sa akin?  Nasaan ang lugar na iyon?
Kailangan kong magkaroon noon.  Kung mayroon ako ng lugar na iyon, kung gayon ang lahat ay mabuti.
Ang lugar na iyon ay ito:  Ang pag-ibig ni Jesus sa akin.  Sino ang makapaghihiwalay sa atin, tanong ng
apostol, sa pag-ibig ng Dios na na kay Cristo Jesus?  Yaong dakilang kapitulo (Roma 8), ang taluktok ng ating
katiyakan at tiwala.  Inibig ako ni Cristo.

Si Jesu Cristo, upang tiyakin sa iglesia ang Kanyang pag-ibig, ay naglagay ng watawat sa ibabaw ng Kanyang
iglesia.  At ang buong punto ng sitas mula sa Awit ng mga Awit ngayon ay ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay
ginawang nakikita sa Kanyang bayan.  Nalaman ng Kanyang bayan ang tungkol dito.  Si Solomon ay naglagay
ng watawat sa ibabaw ng kanyang asawa.   Ito ay kitang-kita.  Siya ay namula.  Dinala niya siya sa bahay
na may handdan at naglagay ng isang malaking watawat sa ibabaw niya.  Ang lahat ay kitang-kita. 

Siya ay nakaupo sa tabi niya bilang kanyang asawa.  At sa gitna ng lahat ng tawanan at kasiyahan sa kasalan,
tumingin siya sa itaas at nakita ang patotoo ng kanyang pag-ibig para sa kanya sa magandang watawat na
iyon na yari sa velvet at kulay-ube at sinabuyan ng kulay.  Iniibig ni Solomon ang kanyang asawa.  
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Kaya alam din natin ang pag-ibig ni Jesus sa atin.  Alam natin iyan.  Gaano kadalas ba nating di nakikita ang
mga salita sa Kasulatan, lalo na ang mga salita gaya ng pagbibigay ng inspirasyon nito sa atin sa
pamamagitan ni apostol Pablo, “Sapagkat nalalaman natin” – hindi nahuhulaan natin, hindi inaasahan natin,
hindi siguro, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay alam natin!

Mayroon pa.  Ang salitang iyon ay dumating sa atin sa ebanghelyo.  Sa pangangaral ng Salita ng Dios
dinadala ng Banal na Espiritu ang salitang iyon sa puso ng mananampalataya.  At ang salitang iyon, na
ginawang makapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay salita ng katiyakan.  Kapag ikaw ay nakaupo sa ilalim
ng pangangaral ng ebanghelyo nagsisimula mong maramdaman, bilang anak ng Dios, na ang Dios ay
nagsasalita sa iyo.  Ito ang buhay na Salita ng Dios.  Bakit ganoon ang nararamdaman mo?  Dahil ang Banal
na Espiritu ay gumagawa sa iyo, dahil inibig ka ng Dios.

Pagkatapos, sa loob ng iglesia, tayo ay dumudulog sa hapag.  Ito ay tinatawag na hapag ng Banal na
Hapunan.  At sa hapag na iyon muli ang watawat ay itinaas sa ibabaw ng iglesia kung saan ang iglesia ay
pinagkaloobang magalak at makita ang mga katunayan ng pag-ibig ni Cristo sa kanya.  Ang iglesia ay
pinagkalooban sa oras na iyon ng tinapay, na pinagpira-piraso, at alak, na ibinuhos.  At sa pagpipira-piraso
ng tinapay at pagbubuhos ng alak ay may kasamang pangako, pangako mula sa Panginoon, pangako mula
sa Hari, pangako mula kay Cristo:  Inibig kita at ibinigay ang Aking sarili para sa iyo upang ikaw ay mabuhay.
At Ako, ngayon, ay nabubuhay sa iyo.  

Itinataas ni Cristo sa ibabaw ng Kanyang iglesia ang watawat ng pagmamahal.  Ito ay sa biyaya.  Dinala Niya
ako sa Kanyang bahay na may handdan.  Ginawa Niya iyan.  Ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay ang naghahanap
na kapangyarihan.  Ang di-matatanggihang pag-ibig ni Jesu Cristo ay laging nagpapatuloy upang
magtagumpay.  Ito ay di-matatanggihan.  Ang lahat ng ibinigay sa Kanya ay dadalhin ng Anak sa Kanyang
sarili.

Ang watawat na iyon ng pag-ibig ay iniladlad sa mananampalataya.  Ang mananampalataya ay
pinagkaloobang malaman ang pag-ibig ni Jesu Cristo sa kanya, sa iglesia.  Hindi ba ang isang asawang lalaki
na namumuhay sa pag-ibig ng Dios ay nais ang kanyang asawa na makatiyak sa pag-ibig niya para sa kanya?
Hindi ba niya nauunawaan na kailangan niyang malaman ito?  Hindi mo ba nauunawaan na ang isang babae,
ang isang asawa, ay kailangang malaman na mahal mo siya?

Si Jesu Cristo ay hindi walang-ingat na asawa.  Hindi Niya sinasabing, “Dapat alam niya.   Syempre mahal
ko siya.  Dapat alam niya iyon!”  Hindi, tinitiyak ni Jesu Cristo, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na alam
ng anak ng Dios ang pag-ibig ni Jesus.  Hindi kalooban ni Jesu Cristo na nagpapatuloy ka sa buhay na
nag-aalinlangan.  Ang pag-aalinlangan, na matapat na ginawa sa puso, ay hindi kabanalan.  Ito ay
kahihiya-hiya.  Ang alagaan ang pag-aalinlangan, ay hindi kabanalan.  Iyan ay kahihiyan.  Hindi natin dapat
pagdudahan ang Kanyang pag-ibig.  Kundi, sa biyaya, dapat tayong maging mapagpakumbaba sa ilalim ng
pag-ibig na iyon.

Ang pag-ibig na iyon ni Jesu Cristo ay nagpapaginhawa sa atin.  Kung babasahin mong muli ang Awit ng mga
Awit, ang unang kabanata, matutuklasan mo na ang asawa ni Solomon ay may mga kaaway.  Sila ay nagmula
sa sarili niyang sambahayan.  Mayroon siyang mga tagapuna.  At may mga tao na umuusig sa kanya.  Ang
pagiging asawa ng hari ay hindi nagsanggalang sa kanya mula sa pang-aabuso ng mga napopoot sa kanyang
asawa.  At may mga sarili din siyang kapintasan.   Inamin niya ang mga iyon sa unang kapitulo.  Gayundin
ang iglesia sa lupa ngayon ay may maraming tagapuna, maraming kaaway, at maraming pagkukulang.
Mayroon tayong sala.  Tayo ay makasalanan.  Kailangan natin ng pag-iingat.  Kailangan natin ng
kaginhawahan.  Narito ang ating kaginhawahan:  Si Jesu Cristo, na walang hanggang Anak ng Dios, ay umibig
sa atin.
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Ngunit hindi lamang tayo nito pinagiginhawa.  Ito ay nagbibigay-dangal sa atin.  Napakalaking karangalan
ang naramdaman ng asawa ni Solomon.  Nakaupo siya sa tabi ng hari.  At alam ng lahat na mahal siya ng
hari.  Isipin mo iyan.  Isipin mo iyan sa ganitong paraan, bilang isang babae.  Paano kaya ang dalhin sa kanan
ng hari na nakaupo sa kanyang trono, sa buo niyang maringal na kapangyarihan.  At pagkatapos, sa isang
magandang kasuotan, para sabihan na umupo katabi niya.  Pagkatapos, sa iyong ulunan ay iniladlad ang
isang malaking watawat sa maringal na asul, kung saan ay nakasulat ang mga salita na minamahal ka niya.

Subalit lahat nang iyon ay balewala.  Iyon ay, ang makalupang kasaysayang iyon ay balewala.  May Isa na
nakaupo sa trono.  May Isa na napapaligiran ng mga anghel.  May Isa na maningning sa kapangyarihan.  May
Isa na sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kapwa sa langit at sa lupa lahat ng mga bagay ay
nangyayari.   Ang mga bituin sa kanilang daanan at ang pagkilos ng mga bansa.  Ginagawa ng lahat ng tao
ang Kanyang itinatakda.  Ang kasalanan at kasamaan ay tumatakas sa Kanyang presensya.  Siya ang
Panginoong Jesu Cristo na nakaluklok sa kaluwalhatian.  May isang dalaga na nakaupo sa Kanyang tabi – ang
iglesia.  At ang Kanyang kaluwalhatian ay hindi lamang sa ibabaw ng Kanyang sarili, kundi sa ibabaw niya.
Nakikibahagi tayo sa karangalan ng Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.  At Siya, ay hindi
nahihiyang sabihin, “Mahal ko ang aking iglesia.” 

Ito ay nagpapakilos sa atin.  Ito ay nagpapakilos sa atin upang ibigin Siya.  Ang malalim, makapangyarihang
pag-ibig ni Cristo ay nagpapakilos sa atin, ito ay gumagawa sa atin, kinukontrol tayo nito kung kaya’t iniibig
natin Siya.  Ito ay gumagawa sa atin kung kaya’t tayo ay tapat sa Kanya.  Ito ay gumagawa sa atin kung
kaya’t tayo at nasisiyahan sa Kanya.  Kinikilos tayo nito hindi lamang upang mahalin Siya, kundi upang
mahalin ang isa’t isa bilang mga anak ng Dios.  Kinikilos tayo nito upang ialay ang ating buhay para sa bawat
isa.  Kinikilos tayo nito upang magpatawaran sa isa’t isa.  Ginagawa tayo nitong mahabagin.  Ginagawa tayo
nitong  maawain.  Ganito tayo nangangatwiran:  Kung gayon na lang tayo inibig ni Jesu Cristo, dapat din
natin ibigin ang isa’t isa.  Ginagawa tayong mangatwiran sa ganitong paraan (II Cor. 5:14):  Ang pag-ibig ni
Cristo ang humihimok sa amin.  Ito ang humahawak sa atin.  Basahin ang sinasabi ng apostol sa II Corinto
5:14, 15 – na huwag na tayong mabuhay pa para sa ating  sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa
kanila ay namatay at muling nabuhay.  Iniibig natin Siya, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Susundin
natin Siya, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Susunod tayo sa Kanya.  Paglilingkuran natin Siya.
Minamahal Niya ang iglesia.  At, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, minamahal Siya ng iglesia.

Ito ay kamangha-mangha.  Ito ay kahanga-hanga.  Ito ay nakakaginhawa.  Dinala Niya tayo sa Kanyang
bahay na may handaan.  At ang watawat Niya sa atin ay pagmamahal.

Nawa itong Salita ng Dios ay maging kaginhawahan mo, kalakasan mo, ilaw mo sa linggong ito.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka naming muli sa Iyong Banal na Salita, Salita na tiyak, Salita na kamangha-mangha.
Pinupuri Ka namin, sapagkat itong lahat ay sa Iyong biyaya.  Gumawa Ka sa amin ng kamalayan ng walang
hanggan at kahanga-hangang pag-ibig ni Cristo sa amin, na Kanyang bayan, Kanyang iglesia.  Sa pangalan
ni Jesus aming dalangin, Amen.


