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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit Ng Mga Awit 2:3

"Si Jesu Cristo, Ang Puno Ng Mansanas"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ibabaling natin ang ating pansin sa Salita ng Dios sa Awit ng mga Awit 2:3, kung saan isinulat ng Dios
ang mga salitang ito:  “Kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punungkahoy sa kagubatan, gayon
ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan. Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking
pagsasaya, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa.”  

Ang susi sa pag-unawa sa katangi-tanging aklat na ito ay tingnan ang aklat na ito bilang larawan ni Cristo
at Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Ang Awit ng mga Awit ay isang  panulaang awit sa pagitan ni
Solomon at kanyang asawa – sa pagitan ni Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay, ang hari ng
Israel pagkatapos ni David, at ang babaeng Shulamita.  Habang mahalagang maunawaan sa abot ng ating
makakaya kung ano ang sinasabi nila sa isa’t isa, tayo ay nakatitiyak na mayroon tayo sa aklat na ito ng
relasyong umiiral sa pagitan ni Cristo at Kanyang kasintahang babae, ang iglesia – sa pagitan natin at ni
Cristo.  Sapagkat sinabi ni Jesus sa Juan 5:39 patungkol sa Kasulatan sa Lumang Tipan, at sa gayon ay
patungkol sa Awit ng mga Awit:  “At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  Ang Awit ng mga Awit, kung
gayon, ay gumuguhit ng mga aspeto ng misteryoso at kahanga-hangang pag-iisa sa pagitan ng Panginoong
Jesu Cristo at Kanyang bayan, ang iglesia.

Sa Kasulatan na tinawag ko sa inyong pansin kani-kanina lamang, ang asawa ni Solomon ay tumutugon sa
isang papuri na kagagawa lamang ni Solomon tungkol sa kanya.  Sa aklat na ito, madalas niya itong gagawin.
Di pa nagtatagal na may sinabing maganda at nakalulugod si Solomon sa kanya ay sumasagot siya kaagad
ng papuri para sa kanya.  Ibinabalik niya ang tuon sa kanya.

Kaya makikita natin na sa talatang 2 ng kapitulo 2, sinabi ni Solomon, “Kung ano ang liryo sa gitna ng mga
tinikan, gayon ang aking pag-ibig sa gitna ng mga kadalagahan.“  Nagbigay siya ng mataas na papuri sa
kanya.  “Ikaw sa akin ay isang liryo, at ang lahat ng kadalagahan,  kung ihahambing sa iyo, para sa akin ay
wala kundi mga dawag.”

Agad siyang sumagot ng sarili niyang papuri.  “Kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga
punungkahoy sa kagubatan, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan.”  Mag-aral tayo mula diyan,
una sa lahat.

May mga krus siya, ang asawa ni Jesu Cristo, at ang asawa din ni Solomon.  May mga kabigatan siyang
kailangang pasanin.  Marami siyang kahirapan.  Gayunman, kapag siya ay nasa kanyang presensya hindi siya
nagsasalita tungkol sa mga bagay na iyon kundi nagsasalita siya ng tungkol sa kanya.  Matuto tayong maging
mabilis sa pagsasalita ng mabuti tungkol sa ating Panginoong Jesu Cristo at dakilain Siya sa halip na patuloy
na magbulung-bulungan sa mga krus na kailangan nating pasanin.  Matuto tayong panatilihin ang ating puso
sa Kanya, na ating Panginoon at Tagapagligtas, at magbigay ng mga papuri sa kung sino Siya sa atin.
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Kaya, sa talatang ito, ang iglesia (ang mananampalataya) ay sinasabi kung ano si Cristo sa kanya habang siya
ay narito sa sanlibutan.  Sinabi niya sa kanya na kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon ang
Kanyang iglesia (ang mga mananampalataya) sa Kanya.  Ang iglesia ay tinatanaw ni Cristo bilang banal.   Ang
iglesia ay naglalabas kay Cristo ng kaaya-ayang samyo ng pagtitiwala at pananampalataya.

Subalit si Jesu Cristo ay ang layon din ng pag-ibig at papuri ng iglesia.  Sa atin, si Jesu Cristo ay ang puno
ng mansanas sa gitna ng mga punungkahoy sa kagubatan.  

Pakinggan nating muli ang paggalang na inilalagay ng kasintahang babae sa kanyang asawa, na inilalagay
ng iglesia ni Jesu Cristo kay Cristo.  Kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punungkahoy sa
kagubatan, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan.

Ang salitang “mansanas” marahil ay tumutukoy sa isang granada o isang kahel.  Ito ay katawagang
tumutukoy sa isang bilog na piraso ng prutas.  Sabi sa atin na ang mansanas, gaya ng alam na natin ngayon,
ay hindi kilala sa panahon ni Solomon.  Ngunit ang mansanas ay prutas.  Ang mansanas ay nakakaginhawa.
Ang mansanas ay matamis.

Pinahahalagahan niya si Cristo gaya ng prutas, bilang nakakaginhawa, bilang matamis sa kanyang kaluluwa
at sa kanyang puso.  Ganoon ka ba?  Iyan, syempre, ay higit pa sa kaalaman lamang, pang-katalinuhang
kaalaman lamang tungkol sa Kanya.  Ito’y nangangahulugan, gaya ng mababasa natin sa Awit 34, na
natikman ng mananampalataya na ang Panginoon ay mabuti, na, sa ating karanasan, bilang Dios ng biyaya
na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, natagpuan natin si Cristo na nagtataglay ng lahat ng kailangan
ng ating kaluluwa.  Siya ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punungkahoy sa kagubatan.  

Pansinin na ang ating pagsamba kay Cristo at ang pagpapahalaga natin para sa Kanya ay lumalabas lalo na
sa paraan ng kahabagan.  Iyan ang ginawa ni Cristo sa talatang 2.  Naghahambing Siya.  Sabi Niya, “Ang
pagpapahalaga ko para sa iglesia ay resulta ng maingat na paghahambing sa mga anak na babae ng
sanlibutan.”  Ang mga anak na babae ng sanlibutan, iyon ay, yaong hiwalay sa nagbabagong biyaya ni Jesu
Cristo, ay gaya ng mga tinik.  Ikaw ay nasa gitna nila at ikaw ay nahihiwa.  Mayroong pagseselos, pagkapoot,
pagmumura, masasakit na mga salita, nakakatusok na hindi ka makaalis at nakakairita.  Dapat kang
magbantay kapag ikaw ay lumalakad sa gitna ng mga tinik.  Ngunit, sabi ni Jesus, “Sa paraan ng
paghahambing, ang Aking iglesia, dahil sa ginawa Ko, dahil sila ay pinagkalooban ng Aking kabanalan at
kagandahan, ang iglesia ay gaya ng isang liryo.  Ito ay maganda, yamang nakikita ko ang pag-ibig ng Dios
na nakatanim sa puso ng iglesia.”

At maganda na ang iglesia, sa pamamagitan ng biyaya, ay nagbibigay ng bango sa Dios.  Ang liryo, syempre,
ay isang halaman na kilala sa kanyang kakaibang bango.  Kung mayroon kang liryo sa iyong silid di
magtatagal ay maaamoy mo ito.  Gayundin ang iglesia, sa gitna ng sanlibutang ito, ay nagbibigay ng bango
sa Dios – ang bango ng kanyang papuri at ang bango ng kanyang mga panalangin.

Ngayon, sa paraan ng paghahambing, si Jesu Cristo, habang inihahambing natin Siya sa mga kabinataan ng
sanlibutang ito, ay napakahalaga.  Siya ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punungkahoy sa kagubatan.

Pagdating sa pagbibigay ng makakain at makapag-papaginhawa, ang mga puno sa kagubatan ay walang
maiaalok.  Ang abo at ang elm at ang oak, kung gusto mo silang kainin, ay mapait.  Nagbibigay sila ng
masagwang bunga.  Iyan ay, sinasabi ng iglesia, na sa mga kabinataan ng sanlibutang ito, walang
makapagbibigay ng kaginhawahan at tamis sa ating mga kaluluwa.  Sila ay tinutukoy bilang mga anak ng
sanlibutan.  Ang mga kabinataan ng sanlibutang ito, ang sanlibutan mismo, ang magiging manliligaw ng
iglesia.  Sila ay paparito para sa pagmamahal, at liligawan ang kasintahang babae ni Jesu Cristo.  Subalit
sinasabi ng kasintahang babae ni Jesu Cristo, “Kayo ay gaya ng mga puno sa kagubatan – buhul-buhol ang
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mga ugat, mapait ang lasa – kumpara kay Jesu Cristo, ang puno ng mansanas, na sa amin ay masarap at
ginintuan.  Ganito namin Siya pinahahalagahan.”

Ang sanlibutan, sa kanyang kalayawan at sa kanyang mga pilosopiya; sa lahat ng kanyang mga hinahanap;
sa lahat ng maiaalok niya sa kaluluwa, ay matatagpuan nating mapait na kahoy.   Ngunit kay Cristo ay
matatagpuan natin ang magpapaunlad sa ating kaluluwa.  Pinahahalagahan natin, iginagalang natin,
minamahal natin si Jesu Cristo bilang mga mananampalataya dahil sa bunga ng biyaya na ginagawa Niya sa
ating mga kaluluwa.  Si Jesu Cristo ang puno ng mansanas. 

Kung tatanungin mo ako, “Ano ang bungang iyon?”  Sasabihin ko na iyon ay masaganang bunga.  Kapag ang
iglesia ay nagtipun-tipon sa Araw ng Panginoon at sumailalim sa pangangaral ng Salita ng Dios, ang bunga
ay iniayos para kainin ng mga mananampalataya.  Kaya, sa mga espesyal na gawain kapag ang iglesia
pagkatapos ng pangangaral ng Salita ay nagtitipun-tipon sa mesa ng komunyon na tinatawag na Banal na
Hapunan, sa gayon ang mga bunga ni Jesu Cristo ay inayos sa harap ng kongregasyon ng Dios.  At sila ay
mahahalagang mga bunga.  Naroon ang bunga ng kapatawaran sa kaluluwa.  Naroon ang bunga ng walang
dungis na katuwiran kay Cristo.  Naroon ang katiyakan ng pagkupkop sa buhay na walang hanggan.  Naroon
ang gawa ng Espiritu ng kapayapaan sa puso.  Naroon ang pangako ng muling pagkabuhay ng katawan.
Naroon ang kaloob ng Espiritung naninirahan.  Ang mga ito ang mga bunga ni Jesu Cristo.  Siya ang puno
ng mansanas.  Lahat ng iba pa sa sanlibutan, lahat ng mga kabinataan, lahat ng nasa sanlibutan ay mga
punongkahoy sa kagubatan.

Kapag ikaw ay nagugutom at ikaw ay naglalakad at ikaw ay pagod na, ano ang gusto mo?  Isang buhul-buhol
na ugat ng puno?  Gusto mo bang nguyain ang sanga?  Gusto mo bang nguyain ang palito sa ngipin?  O ang
isang bagong hiwang mansanas?  Kaya pinahahalagahan natin si Jesu Cristo bilang tanging katamisan, ang
tanging nakakapagpaginhawa, ang tanging pagkain ng kaluluwa.  

Ikaw ba ay galit ngayon?  Ikaw ba ay di-nasisiyahan, bigo?  Ikaw ba ay babaling sa mga punongkahoy ng
kagubatan sa sanlibutan – alak, marijuana, mga kaibigan, malalakas na salita, sigawan?  Mapapait na bagay
ang darating sa iyong buhay.  Pumunta kay Cristo, ang puno ng mansanas.  Isipin Siya.  Manalangin sa
Kanya.  Nalulungkot ka ba?  Gusto mong ikaw ay kailanganin?  Gusto mong maging bahagi ng iba?  Gusto
mong magkaroon ng asawa?  Handa kang ikompromiso ang iyong pananampalataya?  O, marahil, handa ka
na, dahil iniisip mo na ito ang paraan upang ibigin, na isuko ang iyong kalinisan?  Handa kang yakapin ang
lalaking hindi nakakakilala kay Jesu Cristo?  Ngumunguya ka ng palito ng ngipin.  Si Cristo ay nagtataglay ng
bunga.  Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya makakatagpo ka ng kasiyahan, kalakasan, kagalakan.
Maging tapat sa Kanya!  

Ikaw ay hungkag ngayon?  Nararamdaman mo bang ikaw ay kaaba-aba?  Pupunta ka ba sa mga ugat at balat
ng kahoy ng mga guru ng sanlibutan na nagpapahalaga sa sarili?  Hindi, hindi.  Sa pamamagitan ng
pananampalataya, bumaling kay Jesu Cristo, na nagtataglay ng ganap na kasiyahan.

Ikaw ay natutukso sa panggigipit ng mga taong mahal mo?  Gusto mong tanggapin ng nakararami?  Handa
kang sundan ang karamihan?  Ikaw ay takot, marahil, na ipahayag si Cristo?  Natatakot ka sa panunuya –
na tutuyain ng iba ang anumang pagnanasa sa iyong buhay na maging tapat at banal?  Ang nakararami, kung
gayon, kung susundan mo ang nakararami sa daan ng kasalanan, ay gaya ng mga punongkahoy sa
kagubatan.  Wala siyang maiaalok.  Ngunit sundan mo ang daan ng Isang ipinako sa krus, ang Panginoon
at Tagapagligtas, ang Tagapagligtas ng iyong kaluluwa.

Si Jesu Cristo sa atin ay puno ng mansanas.  Kung paanong ang isang taong nagugutom ay mas nanaisin ang
nag-iisang puno ng mansanas sa buong kagubatan ng mga oak at elm, gayundin ang biyaya ay nagdadala
sa atin upang pahalagahan si Jesu Cristong Manunubos higit sa lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan.  Siya
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ang punungkahoy ng buhay.  Siya ay pumarito sa atin, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, mula sa krus at
sa libingang walang laman na puno ng mga bunga ng kaligtasan.  Ang Kanyang kagandahan ay humihigit sa
lahat ng iba pa.  Siya lamang ang makapagbibigay-kasiyahan sa ating kaluluwa.  Siya lamang ang
makapagpapaligaya sa atin.  Ang Kanyang bunga ang bumubuhay sa atin. 

Upang makain ang bungang ito, dapat tayong mamahinga sa Kanya.  Nabasa natin na ang kasintahang babae
ay nagpatuloy sa pagsasabing, “Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya, at ang
kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa.”  Kaya pinahahalagahan niya Siya bilang puno ng mansanas
at pagkatapos, binago ng kaunti ang anyo, sinabi niya, “Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino.”

Mula sa konteksto (kung nabasa mo ang unang kapitulo ng aklat na ito), makikita natin na ang asawang
babae, ay hinahanap ang kanyang minamahal na asawa at, sa paghahanap sa kanya, ay nagtanong kung
saan niya siya maaaring makita.  Ang sagot ay ibinigay:  “Sumunod ka sa mga landas ng kawan,” iyon ay,
sundan mo ang daan na iniwan ng mga baka o ng mga tupa at makikita mo siya.  Kaya siya ay umalis upang
hanapin siya.  Matapos ang ilang sandali ay nagkaroon siya ng bagong pasya:  Ako’y uupo sa ilalim ng
kanyang anino.  Ang kaisipan ay siya ay nasa labas sa ilalim ng araw at siya ay pagod na at hindi siya ganap
na makita at kailangan niyang magpahinga at nagpapahinga siya ngayon sa ilalim ng anino ni Jesu Crsito,
ang puno ng mansanas.

Ngayon, bilang iglesia ni Jesu Cristo, tayo rin ay nagitipun-tipon sa Araw ng Panginoon sa iglesia ng Dios gaya
ng mga napapagod.  Ang kapagurang iyon ay maaaring napakabigat sa ating mga kaluluwa.  Maaari tayong
mabigatan sa mga anak na suwail, nabibigatan sa mga kasalanan natin, nabibigatan dahil sa mga resulta na
hatid ng mga kasalanang iyon sa ating buhay, nabibigatan sa ilalim ng mga pagsubok sa katawan at kaluluwa
at pag-aalala sa kinabukasan, at iba pa.  Sa sanlibutang ito ay wala tayong makikitang kapahingahan.  Kundi
lumalapit tayo sa Kanyang anino.  Sa pamamagitan ng biyaya ay nagtitiwala tayo sa Kanya.  Naniniwala tayo
sa Kanyang lubos na kapangyarihan upang ingatan at takpan tayo.  Lumalapit tayo sa ilalim ng Kanyang
anino. 

Ikaw na nabibigatan sa iyong kasalanan, sa biyaya ng Dios; ikaw na naniniwala na ang iyong daan ay
di-makayanan – umupo ka sa ilalim ng Kanyang anino.  Sa pamamagitan ng pananampalataya tumingin ka
sa Kanya na ibinitin sa krus.  Sa pamamagitan ng pananampalataya tumingin ka sa Kanya, ang buhay at
nabuhay na Tagapagligtas, at makakatagpo ka ng kapahingahan.  Anak ng Dios, tanungin ang iyong sarili:
Nagdusa ba para sa akin ang aking Tagapagligtas?  Sinasabi nga ng Salita ng Dios – inakyat Niya ang krus
para sa akin!  Kaya, hindi na ako magdurusa para sa mga kasalanang iyon sa ilalim ng poot ng Dios.  Sila ay
nabayaran na.  Mayroon akong kapahingahan.  Tunay bang pinasan Niya ang aking kasalanan?  Oo, sabi ng
Salita ng Dios sa mananampalataya, ginawa Niya!  Kaya hindi ko na papasanin ang kasalanang iyon.
Tinanggap ba ng Dios ang Kanyang sakripisyo nang ibinigay sa krus bilang panghalili sa lahat kong
kasalanan?  Oo, sabi ng Salita ng Dios.  Kung gayon, hindi ako papatayin ng Dios dahil sa mga kasalanang
iyon.  Bagaman pinakitunguhan Niya ako ng pag-ibig at sinupil ako, hindi Niya ako papatayin sa Kanyang
poot.  Hindi ba sumumpa ang Dios na walang anuman ngayon at walang anuman sa hinaharap ang
makapag-aalis sa akin mula sa pag-ibig ni Cristo Jesus?  Kaya ako ay makapagpapahinga.  Kaya ako ay
makakaupo sa ilalim ng Kanyang anino.

Sinasabi sa atin ng Shulamita na nang naramdaman niya na nililiman siya ng pag-ibig ni Solomon habang
nakaupo siya sa ilalim ng kanyang anino, naupo siya ng may malaking pagsasaya.  Ang nagpapakumbabang
makasalanan lamang, pinagpakumbaba ng biyaya ng Dios, ang makakatagpo ng malaking pagsasaya sa
lumililim na pangangalaga ni Jesu Cristo.  Ang pagmamataas, ay hindi makakatagpo ng gayong malaking
pagsasaya sa pagiging naliliman ni Cristo.  Ang dakilang “Ako” ay hindi makakatagal na maliliman ng anuman
ng iba.  Kundi ang pagod, mapagpakumbabang makasalanan ay may malaking pagsasaya sa anino ng krus.
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Ang mapasailalim ng pangangalaga at pag-iingat ng pag-ibig ni Jesu Cristo, ang Isang umibig sa akin, iyan
ang malaking pagsasaya!

Sa palagay mo ba ang pananampalataya kay Jesu Cristo ay nangangahulugang ikinasal tayo sa lungkot?
Ganyan ba ang tingin mo sa buhay ng Cristiano?  Iniisip mo ba ang araw ng Panginoon bilang araw ng
pagdadalamhati?  Iniisip mo ba na kabanalan ang maglingkod sa Dios ng walang saya at maging malungkot
na malungkot sa abot ng iyong makakaya?  Gumagapang ka ba sa lugar ng pagsamba sa isang madalamhati,
walang interes, malungkot na paraan na para bang ikaw ay pupunta sa iyong bitayan?  Si Jesu Cristo ay
naglililim ng pangangalaga!  Umupo sa ilalim ng Kanyang lilim, ang kahanga-hangang lilim ng Kanyang
biyaya, na may malaking pagsasaya.  Pinasasaya Niya ang puso.  Inaayos Niya ang ating kaluluwa.
Pinupuspos Niya tayo ng sigasig at malaking pagsasaya.  Nasisiyahan ka ba sa Panginoon?  Umuupo ka ba
sa Kanyang paanan nang may kagalakan?  Nagagalak ka ba sa Kanyang mga pangako?   

Sabi niya, “Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya, at ang kanyang bunga ay
matamis sa aking panlasa.”  Sa ilalim ng anino ni Jesu Cristo, ang puno ng mansanas, maaari tayong umupo
at kumain ng mga bunga ng kaligtasan.  Ang mga bungang iyon ng kaligtasan ay, una, na tayo ay dinala
upang magtiwala sa Kanya, sa biyaya ng Dios.  Pagkatapos ay nagsisimula tayong masiyahan sa lahat Niyang
pagpapala.  Sa pamamagitan ng pananampalataya natitikman natin ang mga bunga ni Jesu Cristo, ang mga
bunga ng kaligtasan sa ating kaluluwa.  Ang mga bungang iyon, muli, ay ang Kanyang kapatarawan at
pagtubos, ang Kanyang pamamagitan, ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang kapangyarihan.  Napapakain
tayo sa mga bagay na iyon.  Pansinin na lahat ng ito ay sa biyaya.  Hindi ito sa ating mga gawa, kundi sa
Kanya.

Sabi niya (ng kasintahang babae), “Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya, at
ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa.”  Hindi siya umakyat sa puso.  Sabi sa atin na mayroong
isang bansag:  “Siya na kakain ng bunga ay dapat umakyat sa puno.”  Hindi, umupo siya.  Iyon ay ibinigay
sa kanya.  Nagtitiwala sa ilalim ng Kanyang anino, hindi sa sarili nating mga gawa o sa ating sarili, tayo ay
umuupo, sa pamamagitan ng biyaya, sa harapan ng krus at tayo ay nabubusog.

Pangalawa, pansinin na itong kaligtasan ay para sa buong iglesia.  Ang pagpapala ni Jesu Cristo ay umaabot
sa buong iglesia, iyon ay, sa hukbo ng mga tinubos, sa mga tinubos ayon sa paghirang ng partikular na
biyaya ng Dios.  Sa kanilang lahat ay dumarating ang bunga ni Jesu Cristo.

Kahanga-hangang bunga:  kapayapaan sa Dios, kagalakan sa Banal na Espiritu, pag-ibig ng mga kapatid,
muling kapanganakan, pananampalataya, pagkatawag, pagpapawalang-sala, pagpapabanal, pangangalaga,
pagluluwalhati – lahat ng mga pagpapala ng tipan ng biyaya ng Dios.  Walang bunga na tulad nito!  Tayo ay
magpipista sa bungang ito sa walang hanggan.

Narito ang larawan ni Jesu Cristo at ng iglesia ngayon.  Ang iglesia ay inilarawang nagpapahinga sa ilalim ng
Kanyang anino.  Ang iglesia ay payapa sa kaalaman na sa sanlibutang ito siya ay nananatili sa ilalim ng
Kanyang lumililim na pangangalaga at pag-ibig.  Ang iglesia ay nagpipista sa mga bunga ng Kanyang
pagdurusa at kamatayan.  May mga basket na puno – mga basket ng kaawaan – higit kaysa kailangan at
lalabis.  At si Cristo, ang ating asawa at ating Tagapagligtas, ay ang Isa na nagpapakain sa atin.  Lumalapit
Siya at sinasabi, “Ako ang iyong lahat-lahat.”  

Ang Panginoon nawa mismo ang maglabas ng Kanyang matamis na bunga sa iyong puso.

____________________________________________
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Manalangin tayo.

Ama, pinupuri at pinasasalamatan Ka namin sa Iyong kahanga-hangang Salita.  Dalangin namin na ang
paghahayag nito ay magbigay ng kaliwanagan at kagalakan sa aming mga puso.  Dalangin namin na kami
ay lumago araw-araw sa pagpapahalaga kay Jesu Cristo at sa paghahambing (ang paghahambing na itinuturo
ng Salita at biyaya na gawin namin), ay masabi naming, “Ang buong sanlibutan ay walang kahit ano para sa
akin.  Ngunit si Jesu Cristo – Siya ang Nag-iisa – Siya ang puno ng mansanas, at sa ilalim ng Kanyang anino,
ang anino ng Kanyang biyaya, ay makakaupo ako at magpapahinga at masisiyahan sa matamis na bunga ng
Kanyang kaligtasan.”  Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa Kanyang pangalan, Amen.  


