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JUAN 15:2 
"ANG MABUNGANG MANANAMPALATAYA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ikaw ba’y mabungang mananampalataya?  Lumalabas ba ang espiritual na bunga sa iyong buhay? 
 
Ang Panginoong Jesu Cristo ang nagsabi sa Mateo 7:20, “Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga.”  
Sinsabi doon ng Panginoon na ang punong itinanim NIya dito sa lupa ay hindi nakikilala sa pamamagitan 
ng mga dahon nito, sa pamamagitan ng panlabas lamang nitong anyo, kundi sa kung anong lumalabas sa 
puso, sa pamamagitan ng bunga, sa pamamagitan ng ibubunga ng buhay na iyon.   
 
May ibinubunga ang iyong buhay.  Ano iyon?  Iyon ba ay bunga na nagpapatotoo na ikaw ay na kay 
Cristo?  Ang buhay mo ba ay lumuluwalhati sa Dios? 
 
Ito’y mga katanungan na hindi ipagkikibit-balikat lamang ng sinumang mananampalataya at sasabihing, 
“Hindi ko aalalahanin ang tungkol diyan ngayon.”  Hindi, hindi.  Ito’y mahalagang tanong:  Ako ba’y 
namumunga?  Sapagkat ito ang buong layunin ng Dios sa pagsusugo ng Kanyang Anak at pagtitiyak ng 
ating katubusan sa krus at pagkakaloob ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng biyaya, upang sumaating 
puso at buhay.  Ang buong layunin ng Dios ay magbunga tayo ng marami.  Ikaw ba’y  mabungang 
mananampalataya? 
 
Ang mga tanong na ito ay nakakapagpasigla rin, dahil nagbibigay ito sa atin ng direksyon at layunin sa 
pamumuhay.  Ang mga nasa sanlibutan, hiwalay kay Jesu Cristo, ay nabubuhay sa walang layunin at 
walang direksyon na buhay.  Wala silang tunay na layunin.  Wala silang tunay na direksyon.  Ngunit ang 
anak ng Dios kay Jesu Cristo ay may direksyon at may dahilan sa pamumuhay – isang dakilang dahilan.  
Ano ang dahilang iyon?  Upang tayo ay mamunga sa Dios.  Ito ang mahalaga – ang maging mabungang 
mananampalataya. 
 
Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo sa Juan 15:2, “Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis 
niya (Dios); at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.”  Sa Juan 15 
tinuturo sa atin ng Panginoon na ang sangang nagbubunga ay yaong nananatili sa puno at Siya ang 
punong iyon.  Sa pananatili lamang kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya maaaring 
magkaroon ng anumang posibilidad na magkaroon ng bunga sa ating buhay. 
 
Ang Panginoon ay nagbababala dito tungkol sa lahat ng panlilinlang sa sarili.  Kinikilala ng Panginoon dito 
ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at huwad na Cristiano, sa pagitan ng tunay at huwad na 
mananampalataya.  Sinasabi Niya na ang pagiging mabunga ay hindi lamang panlabas na anyo.  Kundi 
ang pagiging mabunga ay ang resulta ng panloob, lubos na pagbabago sa pagkakahugpong kay Cristo, ng 
pagiging sanga na inilagay sa punong si Jesu Cristo.  Ang isang tao sa panlabas ay maaaring magmukhang 
may malaking pagkakatulad sa nararapat sa isang anak ng Dios.  Maaari siyang magmukhang Cristiano.  
Maaaring siya ay nabautismuhan.  Maaaring siya ay nakikipag-ugnayang miyembro ng iglesia ni Jesu 
Cristo, nakakapagsalita ng mahusay tungkol sa relihiyon, at may malawak na kaalaman sa Biblia.  
Gayunman, ang taong iyon ay maaaring nananatiling patay sa espiritual.  Iyan ay magiging totoo kung 
walang panloob na gawa ng Espiritu Santo sa puso, kung walang buhay na espiritual na pakikipag-isa kay 
Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya.  Kung gayon ay hindi magkakaroon ng bunga sa kanyang 
buhay sa ikaluluwalhati ng Dios. 
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Maaaring kaya mong gumawa ng kunwaring puno ng orange at ilagay ito sa sinturisan (orchard).   
Eksaktong-eksakto ang iyong pagkakakopya kaya nalilinlang mo ang sinumang dumadaan sa lansangan.  
Ngunit kapag dumating na ang oras upang magbunga, at kapag dumating ang hardinerong naghahanap 
ng bunga, sa gayon ay magiging malinaw na ito ay isa lamang plastik, patay na puno. 
 
Kaya sinasabi ng Panginoon, “Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya.”  Tinutukoy 
ng Panginoon ang mga may panlabas lamang na pakikipag-isa sa Kanya, panlabas na pagpapahayag sa 
Kanya.  Hindi Niya tinutukoy ang mga tumanggap ng tunay at buhay na pananampalataya na sa gayon ay 
naglapit sa kanila kay Jesu Cristo, inilakip kay Cristo.  Kundi tinutukoy Niya ang marami sa iglesia na 
maituturing na mga Cristiano, marahil ay disente pa nga at kagalang-galang na tao na may kaalaman kay 
Jesus, at gayunman ay walang bunga sa kanilang buhay.  Saan sa kanilang buhay ang karanasan ng 
pagiging lugmok sa kanilang mga pagkakasala at umaasa lamang sa katuwiran ni Cristo?  Nasaan ang 
pagkawasak ng puso sa personal na kasalanan at ang pagtatapon ng pagsalig sa lahat ng sarili kong mga 
gawa bilang makapagliligtas sa akin?  Nasaan ang paghatol sa sarili ng puso at ng matang hindi 
makatingala sa Dios at nahihiya sa kasalanan?  Nasaan ang mga bunga ng banal na buhay?  Nakikita mo 
ba si Jesus na lumalakad sa kanila, nakikita mo ba ang paghiwalay nila sa sanlibutan?  Lahat ng ito ay 
panlabas.  Lahat ng ito ay plastik.   
 
Naalala natin si Judas Iscariote.  At naiisip natin si Demas, na kamanggagawa ni apostol Pablo na 
nagmukhang tunay na manggagawa ngunit paglaon ay iniwan si Pablo dahil inibig niya ang sanlibutang 
ito (II Tim. 4:10).  Marami ang maghahagis ng panlabas na balabal ng Cristianong pagpapahayag at sa 
mga panahon ng pag-uusig o ng mga pang-aakit ng sanlibutang ito ay lalabas ang tunay nilang pagkatao 
gaya ng mga hindi talagang nakipag-isa kay Cristo. 
 
Subalit sinasabi ng Panginoon, “ang nanatili sa Akin, yaong, bilang sanga, ay inihugpong sa puno ng ubas 
kung kaya’t ngayon ang katas at ang mga sustansya ng puno ay dumadaloy sa sanga at sa gayon ang 
sanga ay nagbubunga ng marami, ang mga nakipag-isa sa Akin, ay nananatili sa Akin….”  Ang Panginoon 
ay nagsasalita doon tungkol sa pananampalataya.  Nagsasalita Siya doon tungkol sa tunay na espiritual 
na pakikipag-isa ng makasalanan sa biyaya ng Dios sa nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.  “Ang mga 
tunay na nakakabit sa Akin ay nagbubunga ng marami.” 
 
Ano ang bungang iyon na sinasabi Niya?  Kung pag-aaralan mo nang kaunti ang Biblia sa paksang ito ng 
bunga, makikita mo na maraming masasabi ang Biblia tungkol sa bunga.  Halimbawa:  Sa Awit 1:3 
mababasa natin ang pagiging mapalad ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi sinusundan 
ang pag-iisip ng masama, kundi nasa kautusan ng Dios ang kanyang kagalakan, at ang taong ito ay 
nagbubunga sa kanyang kapanahunan (siya ay lubos na nagbubunga dahil nagagalak siya sa kautusan ng 
Dios). 
 
Mababasa natin sa Roma 6:22 na mayroon tayong bunga ng kabanalan at ang kahihinatnan ay buhay na 
walang hanggan.  Doon ay sinasabi ng apostol na dati, hiwalay kay Cristo, tayo ay namumunga ng 
kadiliman at kamatayan.  Ngunit ngayon, kay Cristo, tayo ay nagbubunga sa buhay na banal. 
 
Sa Galacia 5:22 mababasa natin na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, 
kagandahang loob, kaamuan.   
 
Maraming beses ang Biblia ay nagsasalita sa ating tungkol sa bunga.  Ngunit ano ang bungang ito?  
Hayaan n’yong ilagay ko ito sa ilang kategorya. 
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Una sa lahat, ang bungang ito ay pusong wasak.  Ay, anong halaga ng bungang iyan – nagsisising diwa na 
nahahapis sa kasalanan.  Sa madaling salita, ang unang bunga na ibinubunga ni Cristo sa sangang iyon na 
inihugpong sa Kanya ay pagsisisi.  Ang bunga ni Cristo, ng pagkakadala kay Cristo sa biyaya ng Dios, 
yamang naligtas sa biyaya, inalis mula sa kamatayan ng kasalanan sa biyaya ng Dios lamang, ang bunga 
niyan ay magiging, una sa lahat, isang taos-pusong pagsisisi.  Ang pagsisisi ay isang bagay na 
ipinagkakaloob sa atin ni Cristo bilang bunga ng pagtanggap Niya sa atin.  Ang bunga bang ito ay nasa 
iyong buhay?  Ano ang unang bunga, ang unang bagay na ibinunga sa buhay ng mga lalaki at mga babae 
sa banal na Kasulatan na inihugpong sa buhay na puno ng ubas na si Jesu  Cristo?  Masasabi nating ito ay 
ang pagsisisi lamang tungo sa Dios.  Ibinulalas ni apostol Pedro, “Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y 
taong makasalanan, O Panginoon.”  Sinabi ni propeta Isaias, “Ako'y lalaking may maruruming labi, at 
ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi.”  Sinabi ni apostol Pablo, “Bagaman ako 
ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga 
Hentil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Cristo.” 
 
Ang unang bunga ay ito:  ang pagkaalam na ako ay mali, ang paglabas sa aking sarili sa ikaliligtas – 
walang pagsalig, walang kaginhawahan sa pagtingin sa aking sarili.  Isang tunay na pagsisisi. 
 
Ngunit, pangalawa, ang bungang ito ay pagtitiwala kay Cristo.  Anong tamis ng bungang iyan.  Ang buong 
bigat ng kaligtasan ko ay nasa gawa ni Jesu Cristo na minsang isinagawa sa krus ng Kalbaryo.  Ano ang 
bunga ng isang inilakip sa puno ng ubas na si Jesu Cristo?  Ito ay ang ganap na pagsalig kay Cristo.  Nasa 
iyo ba ang bungang ito?  Nalalasahan mo ba ang bungang ito?  Ito’y napakatamis na bunga.  Ito’y 
bungang mahalaga. 
 
Mayroon pa.  Ang bunga ay isang buhay na banal.  Ang espiritual na bunga na ginagawa ni Cristo sa ating 
buhay ay nabubuhay tayo ng bago at banal na buhay, na tayo ay nagiging katulad kay Jesu Cristo sa lahat 
ng ating pagnanasa at pag-iisip, sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi.  Tayo ay ginawang buhay sa Dios 
kung kaya’t tayo ay lumalakad kasama ng Dios sa pagpapasakop sa Kanyang kalooban.  Ang bunga bang 
ito ay nasa iyong buhay?  Ikaw ba ay lalaking banal, babaeng banal?  Huwag mong iwasan ang tanong.  
Hindi ko tinatanong kung ikaw ay perpekto.  Kundi tinatanong ko, Ninanasa mo bang maging banal sa 
bawat aspeto ng iyong buhay?  Nakasulat sa Kasulatan,  Ako’y banal (ang Dios ay banal), kung gayon 
nasain ninyong maging banal.  Ano ang pamumunga?  Ang pamumunga ay pagnanasang mamuhay ng 
banal na buhay dito sa sanlibutan. 
 
Ngunit mayroon pa.  Ang pamumunga ay hindi lamang pusong wasak sa pagsisisi.  Hindi lamang ito 
pagtitiwala kay Jesu  Cristo.  Hindi lamang ito pagnanasa sa kabanalan.  Kundi ito rin ang pagdagdag ng 
mga biyaya ng Espiritu Santo sa aking buhay.  Ang sitas sa Galacia 5:22 at sumusunod ay labis na 
nakapagtuturo sa kaisipan ng pamumunga.  Si Pablo ay naglista doon ng siyam na mga katangian na 
siyang bunga ng Espiritu.  Hindi niya sinasabing, “ang mga bunga ng Espiritu ay,” kundi “ang bunga ng 
Espiritu ay.”  Iyan ay, lahat ng mga ito ay magkakasama:  pag-ibig at kagalakan, kapayapaan, kabutihan, 
kagandahang-loob, pananampalataya, pagpipigil sa sarili, kaamuan.  Ang bunga ng Espiritu, o ang bunga 
ng pagiging kaisa ni Cristo, ay lalong higit nating nanasain ang mga bagay na ito sa ating buhay. 
 
Kung titingnan mo ang mga bagay na iyon na binanggit ng apostol bilang bunga ng Espiritu, ay makikita 
mo na tinutukoy ng apostol ang ating buhay sa isa’t isa.  Hindi siya tumitingin sa atin na tila baga tayo ay 
mga Cristiano sa isang napabayaang isla na walang maaaring pakitunguhan, kundi habang tayo ay 
nabubuhay kasama ng ibang taong makasalanan.  Ang bunga bang ito ay nasa iyong buhay, pag-ibig at 
kagalakan at kabutihan, kagandahang-loob at pananampalataya?  Magkakaroon nito kapag tayo ay 
inilakip, sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, kay Jesu Cristo. 
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Mayroon pa.  Masasabi kong ang bungang ito ay pagnanasang makilala ang Dios.  Iyan ang 
pinakamainam na bunga sa lahat.  Iyan ang kasukdulan.  Ang pamumunga sa buhay ng Cristiano ay 
lumalalim na kasiyahan at pagsamba sa Dios na buhay.  Alam mo ba ang bungang iyan?  Ikaw ba’y 
mabunga?  Ang dakilang bunga ng pagkakahugpong bilang sanga sa puno ng ubas na si Jesu Cristo ay 
yaong lalago ka sa pag-ibig at pagkakilala sa Dios.   Ikaw ay magpapakaligaya sa Dios.  Iyan ba’y nakikita 
sa iyo? 
 
Ngayon, kung ang Tagapag-alaga, ang Dios na buhay, ay dumating sa Kanyang ubasan ngayon, dumating 
sa iyong buhay, ano ang masusumpungan Niya?  Makakasumpong ba Siya ng patay na kahoy, mga 
dahon … o bunga?  Masusumpungan ba Niya ang mga sanga na nakahapay, nakayukod, na hitik sa bunga 
ng pagsisisi, pagtitiwala, kabanalan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at kasiyahan sa Dios? 
 
Sinasabi ng Panginoon, “at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya.”  Nililinis ito ng Dios.  Ang 
salitang nililinis ay nangangahulugang “pinuputol.”  Sinasabi ng Panginoon na kung magkakaroon ng 
bungang ito sa ating buhay, kung gayon ang Dios, ayon sa Kanyang pag-ibig at katapatan, ay dapat lagi 
tayong pinuputulan.  May inihayag ang Dios sa isang bungang-kahoy at ang pangangailangan nitong 
putulan.  May inihayag Siya tungkol sa espiritual na buhay at sa pangangailangan natin na palaging 
sumailalim sa nagdidisiplinang kamay ng Dios.  Kung mayroon kayong bungang-kahoy, kung gayon ay 
nauunawaan mo na ang puno ay nangangailangan ng pagpuputol.  Kailangan mong putulin ang 
makintab, tuwid, na mga sangang umuusbong.  Kailangan mong buksan ang puno.  Kailangan mong 
putulin lahat ng magkakasalabid na sanga.  Pinuputol mo ang tuktok ng puno.  At ang resulta ay hindi 
lamang mas malusog na puno, kundi mas maraming bunga.  Sapagkat ang puno ay ginawa upang 
tumugon sa pagpuputol.  Sinasabi ng Panginoon na ang mga bunga ng pananampalataya sa iyong buhay 
ay lalabas sa pamamagitan ng pagsubok, ng pagdurusa, ng paglilinis, ng pagdidisiplina.  Ang bunga ay 
hindi lumalabas sa iyong espiritual na buhay sa paglalagay ng Dios sa iyo dito sa isang magandang 
greenhouse kung saan ikaw ay maginhawa at walang pagbabago o kahirapan.  Kundi ang bunga sa iyong 
buhay ay makikita kapag inilagay ng Dios sa iyong buhay ang maraming pagsubok at mga paghihirap.  
Hinahawakan ng Dios ang Kanyang malaking gunting at dumarating Siya para putulin ka muli at para 
alisin upang ikaw ay magbunga ng marami. 
 
Kaya nga kapag nadama mo, bilang anak ng Dios, ang paglabas ng pag-ibig sa Dios, ang silakbo sa iyong 
kaluluwa na ikaw ay lalago sa pakikisama sa Dios at mas magiging tapat ka sa Kanya, na lalo mo Siyang 
mamahalin at lalong mamahalin ang Kanyang mga banal, nadama mo ang lahat ng mga ito.  Sabi mo, 
“Panginoon, nais kong maging katulad ni Cristo.”  Kaya nga, mismong kinabukasan, higit na ipinakita ng 
Dios sa iyo ang tungkol sa iyong kasalanan.  Labis ang ipinakita Niya sa iyo tungkol sa iyong kasalanan na 
halos nawawalan ka na ng pag-asa dahil nais Niyang magbunga ka pa ng marami. 
 
Kaya nga nang binasa mo ang Salita ng Panginoon, at inibig mo ang Panginoon na nagtiis ng lahat ng mga 
bagay, at sinabi mong, “Panginoon, gawin mo akong tulad niyan, gawin mo akong mapagtiis,” binigyan 
ka Niya ng diabetes. 
 
Mahal mo ang mga bata.  Palalakihin mo sila na may takot sa Dios.  Nanalangin ka para magkaanak at 
pinagkalooban ka ng Panginoon ng anak.  Ngunit ang batang ito ay may matigas na kalooban.  Sa isang 
panahon sa iyong buhay, sinabi mo, “Panginoon, tama na.  Ayoko na.  Hindi ko na kaya pa.  Hanggang 
dito na lang ang kaya ko.”  At tumugon ang Panginoon.  Iniatang Niya sa iyo ang mas mabigat pang 
dagok. 
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Bakit?  Sapagkat ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.  Nais natin ng 
pahinga.  Nais natin ng mga dahon.  Nais natin ng lilim.  Nais ng Dios ng bunga! At ang piling bunga ay 
ang bunga ng kapayapaan, ng pagbibigay ng lahat sa Dios.  Ito ang bunga ng pagdanas ng pagsubok sa 
ating pananampalataya at matinding paghihirap at gayunman ay pagsasabing, “Ang Panginoong Dios ang 
lahat sa akin at magpapasakop ako at magagalak sa Kanyang kalooban.”  Iyan ay mayamang bunga.  
Ngunit ang ganyang uri ng bunga ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng pagpuputol. 
 
Ang pagpuputol na iyan, kung gayon, ay katunayan ng biyaya ng Dios sa atin.  Ang bawat sanga na 
nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.  Hindi mo pinuputulan ang patay na puno.  Ang 
pinuputulan mo lamang ay buhay na puno.  At ang pagpuputol na iyan sa ating buhay ay kinakailangan.  
Gaano man kalapit sa Dios ang ating paglakad, gaano man tayo maituturing na maunlad sa buhay 
Cristiano, palaging may masaganang pangangailangan ng pagpuputol dahil may masaganang kasalanan 
sa atin.  May marami tayong dahilan bawat araw upang magdalamhati at ipahayag ang ating kasamaan.  
Marami tayong dahilan upang matuto sa Dios.  Marami pa tayong dapat matutuhan sa Kanya, higit na 
pagtitiwala upang ilagay kay Cristo.  Palaging may pangangailangan para sa maraming bunga.  Kaya 
naman ang Dios, sa Kanyang katapatan, ay pinuputulan tayo, upang lalo tayong magbunga. 
 
Ang Dios ang Tagapag-alaga na palaging nagdadala ng labis-labis mula sa Kanyang ubasan.  Hindi Siya 
Tagapag-alaga na nagsasabi, gaya ng sasabihin ng tao, “Naabot ba natin ang kota noong isang taon?  
Pwede na.”  Ni sinasabi man Niya tungkol sa Kanyang taniman, “Laspag na talaga.  Hindi na kayang 
magbunga pa kaysa sa mayroon ito.”  Hindi, higit pa ang inilalabas ng Dios kapag iniisip nating wala nang 
mailalabas.  Mababasa natin sa Awit 92:13, 14, “Sila'y nakatanim sa bahay ng PANGINOON, sila'y 
lumalago sa mga bulwagan ng aming Dios.  Sila'y namumunga pa rin sa katandaan; sila'y laging puno ng 
dagta at kasariwaan.”  Diyan ay sinasabi ng mang-aawit na, “Hindi ako magiging pinalalabas na 
matandang puno, punong pampalamuti sa bahay ng Dios kapag ako ay tumanda.  Kundi kapag ako’y 
matanda na, magbubunga ako ng marami sa bakuran ng Dios.”  Anong bunga?  Gaano karaming bagay 
ang ginagawa natin para sa Dios?  Hindi.  Ito ang bungang nais ng Dios:  pagtitiis, pagtitiwala, pagsalig, 
panalangin, pag-asa, kapayapaan kay Cristo.  Sa gayon ay mauunawaan ko na ang mga pinakasariwang 
puno sa taniman ng Dios kung minsan ay nakatira sa tahanan ng matatanda, ay mga lumpo, ay 
matatagpuan sa mga silid ng may kanser, at malulungkot – sapagkat maglalabas pa ng maraming bunga 
ang Dios sa ikaluluwalhati Niya, higit na kabanalan, higit na kaalaman sa Dios, higit na kasiyahan sa Dios.  
“Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami, at maging mga 
alagad ko.” 
 
Magpakumbaba ka, kung gayon, sa ilalim ng pagpuputol ng Panginoon. 
 
Ikaw ba’y mabungang mananampalataya?  Tumingin ka sa Panginoon.  Magpasakop ka sa pagpuputol ng 
Dios.  At gawin mo ang gayon na may pag-asa dahil ang pinakamainam ng bunga ay darating pa lang.  
Iyan ay walang hanggang bunga, bungang walang anumang kulubot o kapintasan, kapag tayo ay tatayo 
sa Kanyang papuri, walang hanggan sa Kanyang bakuran. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 


