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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit ni Solomon 5:1-8

“Espiritual Na Pananamlay”  

ni Rev. Carl Haak

Ang ating programa ngayon ay maglalabas ng babala ng Panginoong Jesu Cristo laban sa nakakahiya
at napaka pangkaraniwang kasalanan ng espiritual na pananamlay, espiritual na katamaran, kawalang
gana, isang kaasalan sa espiritual na mga bagay ng Panginoong Jesu Cristo, isang pananamlay na hindi
panlabas na aspeto sa buhay Cristiano, kahit pa ito ay makikita, subalit ang pananamlay ay nagmumula
mula sa panloob na pagka-upos ng puso sa Panginoong Jesu Cristo.

Huwag mong pagkamalian.  Ating babantayan at ipapahayag ang mahalagang katotohanan ng
di-masisirang kalikasan ng tunay na biyaya ng Dios.  Nang ang biyaya ng Dios ay mailagay sa Espiritu
Santo sa kaluluwa, ang biyayang ito ay hindi na mamamatay pa, hindi ito maiaalis.  “….Na sa
kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas” (I Pedro 1:5),
“Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon
ng kaniyang kamay” (Mga Awit 37:24).  Ang katapatan ng pangangalaga ng Dios sa atin bilang
Kanyang mga anak.  At ang pananahan ng Espiritu Santo na nagtatatak sa atin tungo sa walang
hanggang kaluwalhatian.

Subalit, dahil na rin sa ating sariling kasalanan at kahinaan habang napapaligiran tayo ng masamang
sanlibutan, at dahil sa ating kahangalan, ang buhay na ito ng biyaya na nailagay sa ating mga puso ay
makakaranas ng panghihina ng ating sariling kaluluwa – isang masakit na proseso ng espiritual na
karamdaman, na pwedeng lumala ng dahan-dahan, tahimik, at di namamalayan.  Bigla na lang tayong
magigising at matatauhan na sa ating buhay bilang Cristiano ay wala ng kabanalan, walang paglaban
sa kasalanan; na nawala ang nararanasang kagalakan sa Panginoon; at may aktuwal na ginagawa ang
kasalanan at isang matabang na kaasalan sa iglesia.  Marahil ating nakikita ang ating mga sarili na
umaalis mula sa espiritual na mga bagay at sa iglesia; nakakaranas tayo ng kapaitan sa ating puso; at
hindi natin nararamdaman ang presensya ni Jesus na kasamang lumakad natin sa ating buhay.

Pagkatapos itatanong natin:  Paano ito dumating?  Ano ang ugat at pinagmulan ng mga bagay na ito?
Ang sagot ng Salita ng Dios ay: ang kasalanan ng espiritual na pananamlay.  Ang sitas na nais kong
gamitin natin upang maghatid palabas sa kasalanan at sa pagsasalita ng pagsaway ng Panginoon laban
dito ay matatagpuan sa isang aklat ng Lumang Tipan na tinatawag na Mga Awit ni Solomon.  Pakibukas
mo ang iyong Biblia sa ikalimang kabanata ng aklat na ito.  Ang Mga Awit ni Solomon ay isang larawan
ni Cristo at ng Kanyang kasintahan, ang iglesia, isang larawang hinango mula sa buhay ni Solomon
bilang ikinasal sa kanyang maybahay.  Sa aklat na ito, sa kabanatang 4:16, ating mababasa ito:
“Gumising ka, Oh hilagaang hangin; at parito ka, ikaw na timugan; humihip ka sa aking halamanan,
upang ang mga bango niya'y sumalimuoy.”  Dito ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nagsasalita sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu, tinatawagan ang Kanyang Espiritu na humihip sa iglesia upang mula
sa iglesiang ito, sa pagsasama-sama ng Kanyang bayan, ang sangkap (ito ay ang matamis na lasa at
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amoy ng pagpupuri) ay dumaloy sa lalamunan ng Dios.  Sa tugon, ang asawa ni Solomon, na siyang
ang iglesia ay nagsasabi,  “Hayaan ang aking sinta sa kaniyang halamanan, at kumain siya ng kaniyang
mahalagang mga bunga.”  Ang iglesia, ikaw at ako, ay nagnanais sa Panginoon na pumasok na kasama
natin sa Kanyang presensya at makasama tayo bilang Kanyang bayan.

Ang iglesia samakatuwid, ay ang hardin ng Panginoon – isang hardin kung saan ang Siya ay
nagsumamo na mamuhay at magalak sa Kanyang sarili; isang hardin na Kanyang itinanim upang
makapagbigay ng masarap na amoy ng pagpupuri sa Kanyang sarili.  Sa iyong pagtatanim ng halaman
sa iyong halamanan; gumagawa ka ng landscape sa iyong hardin – bakit mo ito ginagawa?  Ginagawa
mo ito para ikagalak ito, upang makapagpahinga at hangaan ito.  Nagtanim ka ng halamang gamot sa
hardin na mapayapa.  Ito ay may mabangong amoy na malalanghap.  Nariyan ang halimuyak ng
bubuyog.  At pagkatapos ay iyong titikman ang katas ng bulaklak at silantro.

Kaya nga, sinasabi ito ng Salita ng Dios sa iglesia.  Ito ay ang hardin na itinanim ng Dios upang
magbunga ng pambihira at mabangong amoy ng pagtitiwala at pag-ibig at kagalakan at pagsamba sa
harapan ng buhay na Dios.  Ang iglesia ay hindi isang tambakan.  Ang daigdig ng kasalanan, kung saan
tayo ay inihango, ay gaya ng tambakan.  Ito ay naglalabas ng amoy, mabahong amoy, malansa, at
suwapang at mainggitin at makalaman at paghahangad.  Subalit sa kasalukuyang sanlibutang ito, at
tunay nga na mula sa mga minsang nasa sanlibutang ito, ang Dios ay nagtanim para sa Kanyang sarili
ng isang hardin.  Ang Kanyang biyaya ay nagbigay buhay sa bawat binhi.  Ang Espiritu Santo ang
nagdidilig upang tayo sa iglesia ay makapaghatid ng kaluguran sa Dios.

Kaya, maitatanong nga natin:  “Ano ang naaamoy ng Panginoon sa Kanyang hardin ngayon?  Ano ang
naamoy Niya sa iglesia?  Ano ang naamoy Niya sa iyong buhay?  Ito ba ay ang makalulugod na amoy
ng pagtitiwala, pag-ibig, at pagsamba?”

Sa katugunan ng iglesia, ating mababasa mula sa kabanatang 5:11 at patuloy, sinasabi ni Cristo, “Ako'y
dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko.”  Ang Panginoong Jesu Cristo ay dumarating
sa Kanyang hardin sa gayong paraan na Kanyang ipinahahayag ang lahat ng Kanyang kagandahan at
kasapatan.  Una sa lahat, ay ang asawa (kaya nga, ito ay tunay ngang si Cristo) ay dumarating sa
Kanyang asawa sa hardin sa lahat ng Kanyang walang hanggang pag-ibig.  Sinasabi Niya, “Ako ay
dumarating sa aking kapatid, aking kasintahan, aking minamahal, aking kalapati, sakdal Ko.”  Hindi ba’t
ito ay kahanga-hanga?  Tinatawagan tayo ng Panginoon bilang iglesia na  “aking kapatid.”  Ito ay
nagsasabi sa atin na Siya ay ginagawang kabilang natin – na hindi Niya ikinakahiya na tawagin tayong
Kanyang kapatid na lalaki at babae – na Kanyang tinamo sa ating laman upang tayo maging kapamilya
ng Dios.  Tayo ay may pakikisama sa Kanya.

Kanyang sinasabi sa iglesia ay “Aking kasintahan,  Ako ay ikinasal sa iyo, Ako ay itinipan sa iyo upang
pangalagaan ka bilang Aking iglesia at upang mahalin ka.  Ikaw ang Aking minamahal,”  sinasabi Niya,
“Aking kalapati, sakdal ko!”  Siya ay dumarating sa buo Niyang pagmamahal.

Subalit Siya ay dumarating ng mas higit pa bilang Panginoon, at bilang ipinako at nagbangon na muling
Tagapagligtas.  Kung iyong mababasa ang sita kasama ko, makikita mo sa talatang 2 na ang asawa,
habang siya ay dumarating sa hardin ay nagsasabi,  “Ang aking ulo ay basa ng hamog, ang aking mga
kulot na buhok ay ng mga patak ng gabi.”  Siya ay nagpapakita sa harap ng hardin bilang gaya sa
dumadaan sa kawalan, ang kalamigan ng gabi ay dumating sa kanya, kanyang pinapasan ang mga
tanda ng pagdurusa.  Si Cristo ay dumaan sa walang hanggang gabi ng ating kadiliman.  Lahat ng
narito upang hatulan tayo, lahat ng mga nakakatakot na bagay ng kahatulan at poot ng isang banal
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na Dios, na Kanyang pinagdusaan.  Kaya kung iyong babasahin pa ng patuloy, sa mga talatang 4 at
5, sinasabi ng asawa,  “Isinuot ng aking sinta ang kaniyang kamay sa butas ng pintuan.”  At kapag
ginawa na niya na buksan sa kanyang minamahal “ang kaniyang kamay sa butas ng pintuan, at nakilos
ang aking puso sa kaniya.”  Kapag dumating na ang Panginoon Siya ay may takip na mira.  Ang mira
ay isang sangkap na ginagamit na pang embalsamo sa patay, para matakpan ang amoy ng bangkay.
Si Cristo ay dumarating sa Kanyang iglesia sa lahat ng Kanyang biyayang tumutubos.  Kapag iyong
hinawakan ang hawakan ng iglesia, ito ay natatakpan ng mira.  Kapag ang iglesia ang iniisip mo, dapat
mong isaisip ng kamatayan ni Jesu Cristo.  Ang iglesia ay natatakpan ng pagtatakip na ginawa ng
Panginoong Jesu Cristo.  Siya rin ay dumarating na may mga pagpapala ng kaligtasan (v.1).  Siya ay
dumarating na may masaganang mga pagpapala kapatawaran ng mga kasalanan, kapayapaang kasama
ng Dios, banal na biyaya upang palakasin ang ating espiritual na pamumuhay, ang alak ng kagalakan
na magpapasigla ng ating mga kaluluwa, mga kayamanan, kasaganaan.  Hindi mga bagay na panlupa.
Ang Panginoon ay hindi dumarating sa atin na tulad sa Kanyang anak na may pangako ng salapi at
pagkaing Franses at dinaramitan at may pantaong kagandahan.  Ang lahat ng ito ay mawawala sa isang
saglit.  Ito ang mga bagay na inaakala ng mga naninirahan sa disyerto na dakilang mga bagay.  Subalit
si Cristo ay dumarating sa Kanyang hardin na may espiritual kayamanan ng Kanyang kaligtasan.

At ang tugon ng kasintahan ng iglesia ay (v. 2):  “Ako'y nakatulog, nguni't ang aking puso ay gising.”
Pagkatapos ang panawagan ni Cristo ay ipinahayag muli,  “Pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko,
kalapati ko.”  Pagkatapos sa talatang 3 sinasabi naman niya ay ito:  “Aking hinubad ang aking suot;
paanong aking isusuot? Aking hinugasan ang aking mga paa paanong sila'y aking dudumhan?”  Siya
ay antok na antok.  Ang kanyang asawa ay dumating na sa hardin, subalit hindi siya makatayo para
batiin man lang siya.  Hindi niya makuhang puntahan ito.  Oh, may dahilan siya.  “Hindi ito madali,
masyadong nakakabahala, makakasira ito sa aking mga plano.  Nasa kama ako, hindi ko gustong
tumayo at ayokong marumihan muli ang aking mga paa.  Ayoko nang magbihis pang uli.”  Subalit ang
punto, ang kanyang katamaran, katamlayan, ay pumipigil sa kanya sa mga kasiyahan ng pagpapala sa
pagdalaw sa kanya ng kanyang Pangioon, ng asawa niya, sa kanyang buhay.  Pansinin mo dito na ang
pag-iral ng banal na biyaya na nasa kanya pa (Ako'y nakatulog, nguni't ang aking puso ay gising).
Pinangangalagaan ni Cristo ang buhay ng biyaya na nasa atin sa pamamagitan ng biyaya lamang.  Ang
punto ay ito:  ang iglesia, ang mananampalataya, ay nahulog sa kawalang pag-iingat.  Alam ng
maybahay na siya ay nahulog na sa kawalang pag-iingat.  Alam niya na dapat siyang tumayo, alam niya
ang dapat gawin sa espiritual na buhay.  Subalit hindi niya ito gustong gawin.  At ang pangit na larawan
siya ay kuntento na sa ganito.  Kaya sumuko na siya at tinatanggap ang kanyang kalagayan.  Antok
na antok siya.  Hindi siya makatayo.  Ang kanyang pag-ibig ay lumalalamig na.

Gaano ba ito katotoo sa iyo at sa akin tungkol sa espiritual na mga bagay, patungkol kay Cristo, upang
katapatan ng Kanyang iglesia at sa Kanyang Salita?  Ikaw ba at ako ay inilarawan sa pamamagitan ng
isang masasakitin, at espiritual na katamaran?  Tayo ba, mga kabataan, ang espiritual na buhay ba
natin na patuloy na nagsasabi,  “Oh, alam ko”?  Tayo ba ang klase ng Cristiano na palagi na lang
sinasabi,  “Gagawin ko rin ang gawaing espiritual at ang espiritual na kabutihang iyan balang araw” –
pero hindi naman ginagawa? 

Masyadong malayo ba para sa iyo para magpunta ng simbahan?  Mahirap ba sa iyo na dalawang ulit
itong gawin?  Sinasabi mo ba kapag gabi ng Linggo,  “Inalis ko na ang aking balabal, sapatos; gawa
na ang mga plano ko”?  Mahirap bang sobra sa iyo para pumunta ng Bible Study ng iyong simbahan?
Sasabihin mo,  “May mga plano na ako.  Abala ako buong araw.  Dito lang ako sa bahay.  Masyado na
akong pagod.”  Ikaw ba ay alerto sa kalayawan ng sanlibutan?  Nakakaakit ba sa iyo ang kalayawan
ng sanlibutan?  Kaya nga, ikaw ba ay natutulog patungkol sa espiritual mong buhay?  Binabati mo ng
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hindi masyadong masaya ang espiritual na mga bagay at sa sanlibutan naman ay masayang masaya?
Nasaan ang sanlibutan sa buhay mo?  Maging tapat ka!  Nasaan ang Salita ng Dios sa iyong buhay?
Binabasa mo ba ang Salita ng Dios?  Nauuhaw ka ba sa Salita ng Dios?  Ano ang bumibihag sa puso
mo?  Ano ang binabantayan mo?  Sa anong kagustuhan ka tumatayo para makita lang?  Saan ka
walang kapanatagan?  Sa palabas?  Sa mga bagay ng sanlibutang ito?  Mga makasanlibutang kaibigan?
Para ba kay Cristo at sa Kanyang Salita at sa Kanyang katotohanan at Kanyang iglesia?

O tayo ba ay kuntento na ganito na lang, kapag nahuhulog tayo sa espiritual na katamaran?  Iniisip ba
natin na ang espiritual na katamaran ay ganito lang talaga, na ang mga kabataang Cristiano at bagong
Cristiano ang dapat masigasig, pero ang tao na Cristiano na ng halos 20 o 33 taon – eh ganito lang
talaga?  Ganito ka ba mag-isip?  Wala naman maliit na bagay.  Sa katamaran ang Panginoong Jesu
Cristo ay nasusugatan ang pag-ibig.  Ano ang mga sugat, ano ang nakakasakit sa iyong puso bilang
magulang?  Marahil higit sa ano pa man, ang matamlay na pag-ibig mo halimbawa sa iyog anak – ang
kaasalang “wala akong pakialam” o ang pahayag na:  “Oo itay, alam ko.  Sige, sabihin mo na ang gusto
mong sabihin, pero hindi ako makikinig.  Wala akong pakialam.”

Ikaw ba at ako ay nalulungkot sa kasalanan ng pagiging matamlay?  Ito ay madalas nagsisimula sa
panloob.  Ito ay tungkol sa mga lihim na lakad ng iyong puso kasama ang Tagapagligtas.  Huwag mong
lokohin dito ang sarili mo.  Ang ating panlabas na lakad ay maaring walang pagkakamali.  Sa
katunayan, maaari tayong abala sa mga gawain – habang ang ating puso ay nakakasakit sa harapan
ng Dios.    Mayroon bang katamaran at kamunduhan at pagmamataas at kawalang pagpapatawad at
pagiging karnal na namamayani sa iyong puso?  Iyo bang pinapapahalagahan ang pagmamahal sa
katotohanan ni Jesu Cristo at ng Kanyang banal na Salita?  Ang katotohanan ba ng banal na biyaya ang
sumasakop sa pinakamataas na puwesto sa puso mo at ito ba ay may malaking halaga at kagandahan?

Minamahal, mag-ingat tayo sa espiritual na pananamlay.

Nang tumayo ang kasintahan, kanyang natuklasan na ang kanyang asawa ay nakaalis na (v.6).  “Aking
pinagbuksan ang aking sinta: nguni't ang aking sinta ay umurong at nakaalis, napanglupaypay na ako
ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita: aking hinanap siya, nguni't hindi ko nasumpungan siya; aking
tinawag siya, nguni't hindi siya sumagot sa akin.”  Nang umalis siya ay hindi nangangahulugan na
iniwanan Niya siya.  Kundi ibig sabihin nito:  ang halaga ng pananamlay ay mararamdaman kanyang
panginoon at kanyang asawa.  Kung iyong babasahin ang Mga Awit ni Solomon, matutuklasan mo na
natagpuan niyang muli Siya; o siya ay dumating muli at inaliw siya.  Subalit sa ilang panahon, sa
napakasakit na mga panahon, hindi niya ito mahanap.  At hindi siya nagpakita sa kanya upang sagutin
siya.

Hindi ito ginawa ng Panginoon ng walang dahilan.  Dahil Siya ay nasisiyahan sa atin na Kanyang bayan
at iglesia.  Siya ay nagagalak na lumakad kasama ang marami ng isang milya, kasama natin.  Subalit
Siya ay matuwid, at ang pagkamalapit ng Kanyang presensya ay naranasan lamang sa paraan ng
pagsisisi at pag-ibig.  Siya ay umalis sa ating karanasan upang ituwid tayo at ipahayag nating gawin
ang kilalanin ang ating kasalanan.  Ito ay masakit.  Wala nang mas sasakit pa dito.  Ito ay masakit dahil
sa gawa ng biyaya sa ating mga puso.  Tayo ay nilikha upang ibigin Siya.  Minahal ng asawa ang
kanyang mister.  At kapag wala na siya sa pintuan, ito ay masakit sa kanya:  “Pinagbuksan ko ang
aking mahal at siya ay wala na roon.”  Ang sakit ng mawala ang pakikisamang ito ay nakaugat sa
pag-ibig.  Kung may umalis na tao, at alam mo dahil may mali ka sa kanya, na dahil lang sa simpleng
pagpapabaya ng pag-intindi sa kanya ang dahilan kaya siya umalis, ikaw ay nasasaktan sa iyong puso.
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Ang sakit ay nagdudulot ng mga pagluha ng pagsisisi.  “Napakahangal ko.  Kasumpa-sumpa ang aking
katamaran.  Bakit ako sumuko sa katamaran?”

Alam mo ba ang klase ng espiritual na sakit at pagsisisi?  Nararamdaman mo ba ang pangit kapag
binibigyan ka ni Cristo na makita ang pananamlay mo sa pagbati sa Kanya?  Ito ba ay nakakabahala
sa iyo, naiinis ka ba dito?  Ikaw ba ay sumisigaw,  “Bakit?”  Makinig ka sa babala!  Ito ba ang dapat
kapalit ng katuwiran ng Dios at sa probidensya ng Dios sa atin upang maunawaan ang
kahanga-hangang presensya Niya?  Ang katotohanan ba ng evangelio ng pananampalatayang Reformed
ay nag-aakay sa iyo na maunawaan ang kahanga-hangang ito at halaga?  Ang pagkakataon ba na
malaman mo ang katotohanan sa iyong iglesia ay kailangan pang matigil bago mo maunawaan ang
halaga ng pagkakataong ito?  Kinakailangan pa bang alisin pa muna ang kapayapaan sa iglesia bago
mo malaman ang halaga nito?  Kailangan pa bang ang katamaran ay magkaladkad sa atin bago natin
malaman ang kasaganaan ni Jesu Cristo? 

Tukuyin mo ang espiritual na pananamlay ngayon!  Hindi ko kasi nais ang pakiramdam na Siya ay wala
sa aking tabi.  Hindi ko nais na ang sakit ng pag-iiisip na hindi Niya naririnig ang aking mga panawagan.
Hindi ko nais matuto sa gayong paraan!

Siyasatin mo ang puso mo.  Mayroon bang pananamlay na espiritual sa puso mo?  Nararanasan mo ba
ang kagalakan ng iyong Dios sa iyong tungkulin sa relihiyon?  At iyo bang pagdalo, pagbabasa ng Biblia,
at pananalangin ay nakakaranas ng kalakasan at kagalakan at espiritual na katamisan?  Kung hindi,
huwag mong punahin ang iyong iglesia o ang mangangaral o ang salin ng Biblia o kung paano itinuro
ito sa iyo kung paano manalangin ng tama.  Huwag mong gagawin ito!  Kung walang buhay saiyong
gawing espiritual, tingnan mo muna ang sarili mo!  Wala ka bang buhay?  Ang sanlibutan at mga bagay
sa sanlibutang ito ba ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa iyong Tagapagligtas?  Minamahal mo ba ang
Kasulatan na may kabanalan?  Binabasa mo ba ang Kasulatan na may kalaliman at taimtim na
kombiksyon na ang Dios ang nagsasalita iyo?  Pinapahalagahan mo ba ito sa iyong puso?  Nananalangin
ka pa ba?  May pakikipag-relasyon ka ba kay Cristo ng personal sa iyong buhay?  Kung ang sagot sa
mga ito ay “Hindi,” huwag kang tumingin sa iba. kundi tingnan mo ang sarili mo at magsisi.

Ano na kalagayan ng iyong kaluluwa ngayon tungo sa mga bagay ng Panginoong Jesu Cristo?  Ikaw
ba ay inaantok?  Magsisi ka!  Ikaw ba ay natatangay ng sanlibutan?  Ikaw ba ay walang pagnanais na
alisin ang maliit mong kasalanan?  Ikaw ba ay nagagalit laban sa Dios?  Hanapin mo ang kadahilanan.
Magsisi ka.

Dahil Siya lamang ang tanging Asawa natin.  Siya ang tanging mabuti.  At ang Kanyang iglesia at mga
bagay ng Kanyang kaligtasan ay ang kayamanan sa buhay na walang hanggan.  Hindi natin Siya
babatiin na may pananamlay!

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Salita.  Aming dalangin po ang pagpapala nito sa aming
mga puso ngayon sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


