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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit Ng Mga Awit 8:6-7

"Ilagay Mo Akong Pinakatatak Sa Iyong Puso”

ni Rev. Carl Haak  

Ang bahagi natin at pagbubulay-bulayan ngayon mula sa Kasulatan ay matatagpuan sa Awit ng mga Awit
8:6, 7, kung saan ay mababasa natin:  “Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong
bisig; sapagkat ang pag-ibig ay kasinlakas tulad ng kamatayan, ang panibugho ay kasimbagsik na tulad
ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab.  Hindi kayang
patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki
dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan.”  

Tayo ay nahikayat na ang Awit ng mga Awit sa Biblia ay isang talinghaga o isang larawan ni Jesu Cristo
at ng Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Ito ay sinadya upang maging larawan ng pag-aasawa ng
Panginoong Jesus at ng Kanyang kasintahan, ng relasyon ng pag-ibig at biyaya ng Dios na ginawa ng
Espiritu sa pagitan ng ating mga kaluluwa at ng ating ipinako, nabuhay, at dinakilang Tagapagligtas.

Ang Awit ng mga Awit sa Biblia ay isinulat ni Haring Solomon, anak ni David.  Si Solomon ay isang
manunula at isang manunulat ng awitin.  Hindi lamang siya ang pinakamatalinong tao sa sanlibutan, kundi
siya rin ay isang tao na nagsulat ng maraming awitin.  At ang Awit ni Solomon ay Awit ng mga Awit, sabi
niya, sa unang kapitulo, talatang 1.  Iyan ay, itinuturing niya itong pinakamagaling na awit na naisulat
niya.  

Ito ay isinulat tungkol sa tunay na pag-aasawa sa pagitan ni Solomon at ng babaeng Shulamita, isang
babae na nakatira limampung milya sa timog ng Jerusalem at isang mahirap, nagtrabaho sa ubasan,
hamak, at talagang maganda.  Ito ay aklat ng pag-ibig, pag-aasawa, sekswalidad, pagiging malapit.
Ngunit ito ay isang aklat, higit sa lahat, tungkol sa pag-ibig ni Jesu Cristo para sa iglesia, para sa akin, para
sa bawat anak ng Dios – ang banal, matamis, sapat na pag-ibig ni Jesus para sa mga makasalanan.

Inaamin natin na may mga bahagi ng aklat na ito ng Awit ng mga Awit na mahirap unawain at ipaliwanag.
At kung minsan tayo ay namumula kapag binabasa natin ang aklat, o tayo ay nalilito.  Hindi dahil ang aklat
ay malabo, kundi dahil ang pamantayan ng ating espiritualidad at ang kakulangan natin sa espiritual na
kalapitan sa Panginoon ay madalas na kulang.  Kapag mas lalo kang napapalapit sa ibang tao, lalo na sa
pag-aasawa, mas madali mong makukuha ang kahulugan at ang bahagyang pagkakaiba.  Kapag mas
marami kang karanasan na pinagsasaluhan sa isang tao, mas lalo mong nauunawaan ang mga pagtukoy
na ginagawa.  Habang ang mag-asawa ay lumalago upang maunawaan ang isa’t isa at pagkatapos ay
maunawaan ang mga pamantayan ng pagiging malapit sa kanilang pag-aasawa, gayundin sa aklat na ito,
kung dapat natin itong maunawaan, dapat tayong personal na lumakad sa pag-ibig sa Panginoon. 

Sa ikawalong kapitulo ay matatagpuan sa teksto natin sa araw na ito, kung saan ang kasintahang babae
ay humihiling kay Solomon na ilagay siya bilang pinakatatak sa kanyang puso.  Kung babalikan ang
talatang 5 ng ikawalong kapitulo, makikita natin na si Solomon at ang kanyang asawa ay umaahon sa
ilang, isang tuyo at malungkot na lupain, pabalik sa kanilang halamanan sa Jerusalem.  Siya ay nakasandal
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sa kanyang minamahal.  Siya ay nakakatiyak sa kanyang lakas at may tiwala sa kanyang pag-iingat.  

Habang magkasama silang naglalakad, maririnig natin ang pag-uusap sa pagitan nilang dalawa.  Sinasabi
niya sa kanya ang kanyang pag-aaruga at mga pagpapala para sa kanya.  Sabi niya sa kanya:  “Sa ilalim
ng punong mansanas ay ginising kita.  Doon ay naghirap sa panganganak ang iyong ina.”  At tumingin siya
sa kanya, tumingin sa kanyang mga mata, at ipinahayag ang pinakamalalim na pagnanasa ng kanyang
puso: “Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso.”  At nagpatuloy siya sa pag-awit, upang ipahayag,
kung ano ang pag-ibig para sa kanya.  Ang pag-ibig niya sa kanya ay malakas at maalab at nagtatagal at
di-masukat.

Kaya tayo rin, bilang iglesia, bilang mananampalataya, ay umaahon ngayon mula sa ilang ng kasalanan,
mula sa init ng pagsubok, mula sa isang oras ng sakit.  Dala-dala natin ang mga kalumbayan ng puso at
ang mga pagpupunyagi ng isipan.  At lumalapit tayo sa pananampalataya, nakahilig sa Kanya, may
katiyakan sa pananampalataya at tiyak sa ating Panginoong Jesu Cristo.  Sa Araw na ito ng Sabbath
nagsasalita Siya sa atin ng mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin mula sa ating pagkabata.  Tayo
ay lumaki sa ilalim ng puno ng mansanas.  Tayo ay lumago sa ilalim ng magiliw na pangangalaga ng Dios.

At ngayon ay nagsasalita rin tayo sa Kanya ng pinakamalalim nating mga pagnanasa.  “Ilagay mo akong
pinakatatak sa iyong puso, O Panginoong Jesu Cristo.  Tiyakin Mo sa akin ang Iyong pag-ibig.”

Ang pagnanasa ng kasintahang babae ay ipinahayag, at ang pagnanasa ng iglesia ay ipinahayag, sa mga
salitang iyon:  “Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig.”  Doon ay sinasabi
niya na nais niya ang katiyakan ng espesyal at palagiang lugar sa puso ni Solomon.  Nais niya ang nais
ng isang asawa:  pag-ibig.  Hindi ang kanyang yaman, hindi ang kanyang pera, at hindi ang kanyang
halamanan.  Nais niya, sa halip, na makatiyak na nasasakop niya ang lugar na walang ibang naroon sa
kanyang puso, kaya kanyang sinabi sa kanya:  “Mahal kita. Ikaw lamang ang mahal ko.”

Ang puso ni Jesu Cristo ay ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagnanasa, ang pinagmumulan ng
Kanyang pagmamahal.  Ang dakila, dakilang puso ni Jesu Cristo – upang itatak sa pusong iyon ay
nangangahulugang ikaw ay Kanyang minamahal.

Ang tatak ay nagtitiyak sa pagiging totoo ng isang bagay.  Pinatutunayan nito na ang isang bagay ay
tunay, totoo, at maaasahan.  Ang tatak, nang mga panahong iyon, ay isang bisa:  bisa na ginawa ng
singsing ng isang hari, isang kakaibang disenyo ng partikular na haring iyon, na idiniin sa pagkit.  Ito ay
itatatak sa anumang sulat, na sa pamamagitan nito ay malalaman ng isa na ang sulat na ito at ang mga
salitang ito ay tunay ngang mula sa kanya.

Kaya ninanasang malaman ng kasintahan ni Solomon, na mabigyang-katiyakan sa kanya na siya ay itinatak
sa kanyang puso, na natatamasa niya ang magiliw niyang pagmamahal, na mahal niya siya sa kanyang
puso at wala siyang ibang minamahal.

 “Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong bisig,” patuloy niya.  Iyan ay maaaring mangahulugan ng isang
tatu, o isang pulseras na isusuot niya na may pangalan niya dito, o ang sulat ng kanyang pag-ibig sa
kanya, na malapit.  Kapag pinag-usapan natin ang bisig ni Jesu Cristo, sinasabi natin ang Kanyang
kapangyarihan at ang Kanyang pangangalaga.  Mababasa natin sa Isaias 40:11, “Kanyang pakakainin ang
kanyang kawan na gaya ng pastol, kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig.”  Kung kaya,
idadalangin niya, “Yakapin mo ako ng iyong magiliw na pangangalaga.  Huwag nawang hayaan na mabigo
akong maunawaan ang lakas ng iyong biyaya.  Tiyakin mo sa akin ang aking lugar sa iyong puso at ang
aking buhay kung paanong ito ay nasa iyong mga bisig.”



Page 3 of  5

Ito ang pagnanasa ng isang kasintahang babae.  Sa makalupang pag-aasawa, ito ang pagnanasa ng
asawa.  Upang maging isang asawang lalaki, dapat mong malaman kung paano umibig gaya ng pag-ibig
ni Cristo.  Pagkatawag mo ang tiyakin na nauunawaan ng iyong asawa na siya ay ligtas sa iyong
pagmamahal at makakaasa siya sa iyong puso, na ang iyong puso ay hindi ibibigay sa sinuman kundi sa
kanya, na maaari siyang magtiwala sa iyong bisig at sa iyong pangangalaga, at siya ay itinatak sa iyong
puso.

Ito ang pagnanasa ng mga anak ng Dios tungkol sa ating relasyon kay Jesu Cristo.  Maging bilang
mananampalataya tayo ay anim na taon, labing-apat, dalawampu’t siyam, animanpu’t anim, o anumang
gulang, ang panalangin natin ay, “Huwag ko walang maiwala ang lugar ko sa Iyong puso.  Itatak mo iyan
sa akin.  Kung paanong ang isang kasulatan ay binigyang-kapangyarihan ng isang opisyal na tatak, ay
gawin mo itong tiyak sa akin na nananatili ako sa Iyong puso at ako ang layon ng Iyong pag-iingat at
pangangalaga.”  

Ngayon bakit ito napakahalaga sa atin?  Dahil, nakita mo, kung wala ang pag-ibig ni Cristo tayo ay lulubog
sa kawalang pag-asa.  Ang buhay ay hindi mapagtitiisan, ang mga kalungkutan ay hindi
mabibigyang-kaaliwan, ang mga takot ay hindi mababaliktad, malibang nasa atin ang katiyakan ng
pag-ibig ni Cristo.  Ang pagnanasa natin ay ilagay tayong pinakatatak sa Kanyang puso, dahil sa mga
dagok at mga pagsubok, mga pighati, mga pasakit, at mga kahirapan na hindi kayang tiisin kung wala ang
Kanyang pag-ibig.  Tayo ay nawawalan ng pag-asa, kung minsan, para sa mga katiyakan ng Kanyang
pag-ibig.  Ayon sa ating paghatol mula sa nakikita natin, sa nararamdaman natin, sa tinitiis natin,
nagdaraan sa kamatayan at pagkawala at pagkawasak ng puso, ang kasintahan ni Cristo, ang iglesia, ang
mananampalataya ay natutuksong magtaka tungkol sa pag-ibig ng Dios.  Sa sanlibutan ang iglesia ni Jesu
Cristo ay bugbog-sarado.  Hindi siya pinakikitunguhang mabuti ng sanlibutan.  Pinagtitiisan niya ang mga
pighati ng sanlibutang ito at ang mga kasalanan ng sarili niyang buhay.  Ah, anong kahulugan nito para
sa atin na malaman na tayo ay inilagay na pinakatatak sa puso ng Hari ng mga hari, ang Panginoong Jesu
Cristo, na dala Niya sa Kanyang puso ang tatak ng aking pangalan, na isinusuot Niya ako sa Kanyang bisig
bilang isang pulseras, na Siya na kumukontrol sa lahat ng mga bagay at namumuno sa buong sanlibutan
at nag-uutos sa lahat ng mga bagay ay ang Isa na nagmamahal sa akin!

Kailangan natin ang katiyakang iyon dahil iyan ang kalikasan ng kasintahan, ng asawang babae.

Ano ang kailangan ng isang bata?  Ano ang talagang kailangan ng isang bata?  Ano ang talagang
kailangan ng isang asawa?  Naitatanong mo ba iyan, bilang asawang lalaki, “Ano ang kailangan niya?”
Bahay?  Mga bagay, mga pag-aari?  Hindi, kailangang malaman ng isang bata at isang asawa na sila ay
mahal mo.

Sabi ng asawa ni Solomon:  “Solomon, makakamit ko ang lahat ng mga pagpapalang mayroon ako sa iyo,
ngunit, unawain, mabubuhay ako kahit wala ang palasyo, wala ang halamanan, wala ang mga pabango,
wala ang mga damit, wala ang mga bagong pitas na liryo na lagi mong dinadala sa akin.  Mabubuhay ako
kahit wala iyan.  Ngunit hindi ako mabubuhay na wala ang sariwa, araw-araw na katiyakan ng iyong
pag-ibig.”

Gayundin sinasabi ng anak ng Dios, kailangan kong malaman ang pag-ibig ni Jesu Cristo na higit sa
kaalaman.  Inilagay tayo ng Dios na pinakatatak sa puso ng Kanyang Anak, at Kanya itong pinatunayan.
Tiniyak Niya ito sa Kanyang Salita.  Kung paanong taglay ni Aaron na punong pari sa kanyang pektoral ang
mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel, gayundin naman mula sa walang hanggan ang Dios sa
Kanyang malayang biyaya ay isinulat ang pangalan ng bawat hinirang na mananampalataya sa puso ni
Jesu Cristo, iniukit sila sa Kanyang puso.  Sabi ni Jesus, “Kilala Ko ang aking mga tupa at tinatawag Ko sila
sa kanilang pangalan.”  Sabi ni Jesus, sa pamamagitan ni propeta Jeremias, “Inibig kita ng isang walang
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hanggang pag-ibig.  Sila ay pinanday sa aking puso sa walang hanggan.  Sila ay idiniin sa aking puso ng
Dios mismo.”  Sa krus, isinumpa Niya na lahat ng ibinigay sa Kanya ay dadalhin Niya sa Kanyang puso.
At tinitiyak Niya sa Kanyang iglesia sa Kanyang Salita, “Aking asawa, Aking bayan, kayo ay nasa Aking
pagmamahal, kayo ay nasa Aking puso.  At palagi kayong hawak ng Aking mga bisig.”

Kung ang nangingibabaw na karangalan at ang napakalaking hiwaga nito ay hindi ka pinupuno ng
pagkamangha, samakatuwid ay hindi mo nauunawaan.  Kung gayon ay hindi mo naranasan ang pag-ibig
na ito.  Hindi mo nasulyapan ang pag-ibig ni Jesu Cristo.  Kapag alam mo ang pag-ibig ni Jesu Cristo, at
kapag ikaw ay may katiyakan nito sa Kanyang Salita, kung gayon ay mayroon kang kapayapaan.  Mayroon
kang kapahingahan, mayroon kang kaaliwan, mayroon kang kagalakan.  “Sa pag-ibig ng Dios na
nananatili, mayroon akong kagalakan at kapayapaan.”  Anuman ang mga kalagayan sa buhay.

Ang kasintahan ni Solomon ay tila nagsasalita ng mga katangian ng pag-ibig sa kabuuan.  “Ang pag-ibig
ay kasinlakas tulad ng kamatayan,” sabi niya.  Ang panibugho ay kasimbagsik na tulad ng libingan. Ang
mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab.  Hindi kayang patayin ng
maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha.  Ngunit habang nagsasalita siya sa
pangkahalatang katawagan, gayunpaman, nagsasalita siya tungkol sa kalikasan ng kanyang pag-ibig.
Sinabi niya na ang kanyang pag-ibig ay malakas, nag-aalab, lumalagablab, hindi kayang patayin, at
nagtatagal.  Ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay hindi mahina, salawahan, wasak, talunan – bagay na madalas
nating nakikita sa buhay na ito.

Narito ang mga katangian ng pag-ibig ni Cristo:  Ito ay kasinlakas tulad ng kamatayan.  Wala tayong
nalalaman na mas malakas pa kaysa kamatayan – maliban sa pag-ibig ng Dios kay Cristo, na mas malakas.
Ang kamatayan ay napakalakas.  Sino ang makakadaig nito?  Sino ang makakatakas dito?  Sino ang
makakatalo sa pagkakahawak nito?  Sino ang makakabawi ng nakuha sa atin mula sa pagkakahawak nito?
Kapag dumating ang kamatayan sa iyong mahal sa buhay, sa iyong anak na lalaki, sa iyong anak na
babae, sa iyong asawa (marahil ikaw ay naroon sa isang emergency room na may mga ventilator at lahat
ng uri ng makina ng tao), sino ang makapagsasabing, “Hindi!” sa kamatayan?  Lahat ng ating pagnanasa
at lahat ng aking pakiusap ay walang silbi sa paanan ng kamatayan.  Subalit ang pag-ibig ni Jesus ay mas
malakas.  Ang kamatayan ay umaatras.  Ang kamatayan ay sumusuko.  Ang kamatayan ay nasa paanan
ni Jesu Cristo.  Ang pag-ibig ni Jesu ay mas malakas kaysa kamatayan.

Ang makasalanan ay maaaring tumakas kay Jesus.  Ang anak ay maaaring maglaho sa kaibuturan ng
pasilyo ng kadiliman.  Ang ating mga puso ay maaaring maging kasinlamig ng kamatayan.  Ang kasalanan
ay maaaring humawak ng mahigpit at subukan tayong ikadena sa kawalang pag-asa.  Ngunit ang pag-ibig
ni Jesus ay mas malaki, mas malakas kaysa kasalanan.  Ang pag-ibig ni Jesus ang tanging di-mawawasak
na kapangyarihan.  Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi bumibitiw.  Ang kamatayan ay bumibitiw, at ang
kasalanan ay bumibitiw, sa pangalan ni Jesus.  Walang anuman na makapaghihiwalay sa atin mula sa
pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo.

Ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay marubdob.  “Ang panibugho ay kasimbagsik na tulad ng libingan. Ang mga
liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab.”  Ang panibugho ay mahirap at
mabagsik.  Ang panibugho ay walang awa.  Ang panibugho ay sumisira sa mga pagkakaibigan.  Ang
pag-ibig ni Cirsto ay mapanibugho at lumalagablab.  Makukuha nito ang kaluwalhatian ng Dios.  Ito ay
lumalagablab tungkol sa kaluwalhatian ng Dios.  Hindi ito magpapahintulot sa atin na mga inibig ng Dios
upang makipaglaro sa kasalanan.  Hindi nito hahayaang ibigay natin ang ating pagmamahal sa mga
kahangalan ng kasalanan.   

 “Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha.”  Ang
nalulunod na manlalangoy ay nilalabanan ang tubig ngunit nagpapatuloy hanggang sa wakas, pagod na
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pagod at mahina na, lumulubog siya sa ilalim ng mga alon at namamatay.  Sasabihin natin, sobra na ang
nangyari – sunud-sunod, napakaraming kabiguan.  Ang pag-ibig ay nalunod sa ilalim ng mga alon ng
kabiguan.  Ang pag-ibig natin ay may mga hanggangan, sabi natin.  Hindi na nito kayang magpatuloy.
Ngunit hindi ang pag-ibig ni Cristo.  Hindi ito namamatay.  Lahat ng mga alon at mga daluyong ng
kasalanan, lahat ng dilubyo, lahat ng pagbaha ng malaking tubig, ang lumalaking agos, ang malakas na
baha ng poot ng Dios ay ibinuhos sa Kanyang kaluluwa.  Subalit hindi nilunod ng mga bahang iyon ang
Kanyang pag-ibig.

Ngayon, anong halaga ang inilalagay mo sa pag-ibig ni Cristo para sa iyo?  Mayroon bang isang bagay,
mayroon bang anuman, mayroon bang sinuman na mas mahalaga sa iyo kaysa Kanya?  Kung gayon, kung
iyan ay totoo, mabubuhay ka upang makita ang araw kapag ang layon ng iyong pag-ibig ay nawala at
iniwan kang mag-isa.

Napakahalaga ng pag-ibig ni Jesu Cristo na ang buong sanlibutan ay walang halaga at kalugihan kung
ihahambing dito.  Kung ang buong sanlibutan ay nasa dulo ng iyong mga daliri ngunit wala sa iyo ang
pag-ibig ni Jesu Cristo, ikaw ay isang pulubi.

Ngunit ang pag-ibig ni Jesu Cristo, yaong mapagbiyaya, kahanga-hanga, malayang pag-ibig ni Jesu Cristo,
buong ipinagkaloob ng Dios – iyan ang pinakadakilang kayamanan na maaaring taglayin ng isang puso.
Ang walang bayad, buo, walang kamatayan, malakas, lumalagablab, walang hanggan, di-hinahanap,
di-nararapat na pag-ibig ni Jesu Cristo.  Salamat sa Dios para sa Kanyang di-mabanggit na kaloob!

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, bigyang-katiyakan Mo po kami ng Iyong pag-ibig kay Jesu Cristo.  Amen.


