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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 15:1

“Manatili sa Kanya”  

ni Rev. Carl Haak

Sa ating nagdaang mga palatuntunan ating tiningnan ang katotohanan sa paglagong espiritual.  Una,
ating tiningnan ang II Pedro 3:18 kung saan may panawagan sa atin na lumago sa biyaya at kaalaman
sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Noong nakaraan ay atin namang tiningnan ang
Efeso 4:14, 15, kung saan tayo ay pinangaralan na hindi na maging tulad pa sa mga bata, kundi
lumago kay Cristo sa lahat ng mga bagay.

Nais kong dalhin ang ating serye sa “Paglagong Espiritual” sa pagwawakas nito ngayon sa pamamagitan
ng pagtawag sa inyong pansin sa mga pananalita ng ating Panginoon sa Juan 15:1 at 5, kung saan ang
Panginoon ay muling nagsalita sa atin sa mahalagang katotohanan ng paglagong espiritual.  Dito ay
sinasabi Niya,  “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka.  Ako ang puno ng
ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng
marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”  Dito tayo ay tinuruan na
si Jesu Cristo ang tunay na puno at tayo, na Kanyang mga alagad, ay ang mga sanga.  Kung tayo ay
may pagkakaisa sa Kanya dahil sa pananampalataya, sinasabi ni Jesus, tayo ay mamumunga ng
sagana.  Sa konteksto, si Jesus ay patuloy sa pagpapaliwanag na ang Kanyang Ama sa langit, bilang
magsasaka, ay nililinis ang bawat sanga, ito ay ang paglilinis Niya sa bawat sanga upang ito ay
mamunga ng sagana.  Ang Dios samakatuwid, ay naghahangad ng paglago.  Nais Niya ang bunga.  Siya
ay naghahangad ng pagsisi sa ating mga buhay at kabanalan, at paglakad na kasama ang Dios, at
pag-ibig para sa Dios.  Ikaw ba ay naghahatid ng saganang bunga?

Sinasabi ni Jesus sa atin ngayon,  “Manatili sa Akin.”

Dapat tayong manatili kay Jesu Cristo dahil, gaya sa sinasabi ni Jesus, Siya ang tunay na puno.  Nang
sabihin Niyang,  “Ako ang tunay na puno,” ibig Niyang sabihin sa atin na Siya ang pinagmumulan ng
lahat ng buhay espiritual.  Tanging ang pakikiisa lamang sa Kanya sa isang tunay na pananampalataya
tayo mabubuhay at mamumunga.

Kailangan kitang kausapin ng sandali tungkol sa ayos ng pananalita ng ating Panginoon.  Ang ating
Panginoon, sa Juan 15, ay nagsasalita tungkol sa Kanyang pamamaalam sa Kanyang mga alagad.  Siya
ay aalis na sa kanila.  Nang gabing iyon Siya ay ipagkakanulo at aarestuhin.  At sinasabi Niya sa kanila,
na hindi sila makakasunod sa Kanya ngayong patungo na Siya sa krus, sa muling pagkabuhay, at
pagpanaog.  Iiwanan na Niya sila.  Napuno ang kanilang mga isipan at kanilang kaluluwa ng matinding
kalungkutan.  Paano na sila kapag wala na si Jesus?  Kaya sinabi ng Panginoon, “Ako ang tunay na
puno.”  At sinabi Niya ito sa kanila at sa atin upang tayo ay mababad sa kaaliwan.  “Hindi ko kayo
iiwanan.  Ako ng tunay na puno.  Kayo ay pinagkaisa sa Akin.  Kasama ninyo pa rin Ako at dalhin ninyo
ang inyong buhay sa Akin.”
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Subalit nang sabihin Niya na,  “Ako ang tunay puno,” Siya rin ay nagbibigay ng babala sa Kanyang mga
alagad sa oras na iyon, at upang balaan tayo.  Dahil batid Niya na magkakaroon ng malubhang mga
panganib para sa Kanyang mga alagad sa gabing iyon, at sa darating pang mga araw.  Ang sanlibutan
ay magsasara sa kanila.  Ang Diablo ay darating upang tuksuhin ang ilan sa kanila.  At ang kanilang
masamang kalikasan ang maghahatid sa kanila sa kapahamakan.  Kaya, sinasabi ng Panginoon,
“manatili kayo dapat sa Akin.”  

Sinasabi Niya rin ito sa atin ngayon.  Ang pananatili kay Jesu Cristo ay hindi isang pagpipiliang bagay.
Ito ay kinakailangan.  Ang pananatili kay Jesu Cristo ay hindi lamang natin kapanatagan na hindi tayo
masisira mula sa Kanya at tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay dinala mula kay Jesus sa
buhay na walang hanggan.  Ginagawa natin ito ngayon, dahil sa pananampalataya.  Subalit ang
pananatili kay Cristo ay babala rin sa atin at sa ating pagkatawag.  “Manatili kayo sa Akin!  Ikaw dapat
ay nakaugat, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa Akin sa kasalukuyang sanlibutang ito.  At dapat
mong gawin ito upang ikaw ay mamunga ng sagana.”  Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon sa
atin na ang iglesia ay hindi isang hardin ng bulaklak.  Ang iglesia ay isang ubasan.  Ang iglesia ay nasa
sanlibutan hindi lang upang magandang pagmasdan.  Ang iglesia ay nasa sanlibutan upang maghatid
ng bunga sa Dios.  Ang iglesia ay isang ubasan sa isang disyerto, ang tanging lugar kung saan ang
nagbubunga para sa Dios.  Subalit ito ay mangyayari lamang kapag tayo ay nanatili kay Jesu Cristo.

Nang gamitin ngayon ng Panginoon ang paglalarawang ito, ginagamit Niya ang isang kilalang
paglalarawan, dahil maraming mga ubasan sa Judea.  Ang lupain ay natatakpan nito.  Kanyang
tinutukoy ang Sarili bilang puno o ubasan, na may mga ugat, na nagsisitubuan.  Ang ibang mga sanga
ay idudugtong sa puno at ilalagay ang buhay nito mula sa ugat, mula sa puno.  Ang sinasabi ni Jesus
sa atin,  “Gaya ng sa sanlibutan, ang buong buhay ay nasa puno, ang dagta ay nasa puno at ito ay
dumadaloy sa puno tungo sa sanga, kaya Ako ang puno.  Ako ang Anak ng Dios.”  Sinasabi ni Juan sa
atin sa Juan 1:4,  “Nasa kaniya ang buhay.”  Hindi tinanggap ni Jesu Cristo ang Kanyang buhay.
Tinataglay Niya ang buhay.  Siya ang Alpa at ang Omega.  Siya ang puno.  Siya ang walang hanggang
Anak ng Dios ngayon sa ating laman.  At sa ating laman, Siya ay napako bilang ating Tagaligtas.  Kaya
naman, Kanyang tinataglay ang lahat ng kinalalagyan, ng lahat ng buhay, ang lahat ng dagta ng
katuwiran at buhay.  Siya ang Panginoon na nagbangon.  Siya ang Nag-iisang nabubuhay.  Sinasabi
Niya,  “Ako ang puno.  Ang tanging kaisa Ko ang mabubuhay.”

Nang sabihin Niya,  “Ako ang puno,”  nasa isipan Niya rin na maraming mga huwad na sanga,
maraming umaangkin na nagagawa ang Kanyang nagawa.  Maraming iba’t ibang huwad na relihiyon.
Ang mga ito ay ang nagsasabi sa atin,  “Eh, mahahanap mo ang buhay sa kalayawan.  Mahahanap mo
ang pinagmumulan ng iyong buhay sa iyong laman, o sa iyong salapi, o sa iyong inumin, o sa sarili, o
sa edukasyon.”  Subalit sinasabi ni Jesus na mga huwad ang sangang ito.  May isa lamang tunay na
puno.

Hayaan mong gawin ko itong maliwanag.  Ikaw ay may sanga mula sa puno ng mansanas mo sa
tagsibol na ito.  Nais mo ang sangang ito ay lumago.  Ano ang dapat mong gawin – ilagay ito sa tuyong
marumi?  Hindi, hindi ito lalago dito.  Idudugtong mo ba ito sa hawakan ng walis ng iyong maybahay?
Hindi, walang dagta sa walis na ito.  Itatayo mo ba ito sa likod-bahay na may semento?  Magkakabuhay
ba ito sa isang matigas na bato?  Hindi.

Gayon din ang sinasabi sa Salita ng Dios,  “Ikaw ay dapat maidugtong sa puno, para mabuhay.”  Saan
mo hinahanap ang iyong buhay, para sa kaligayahan mo?  Matatagpuan lamang ito sa iisang lugar, sa
isang katauhan:  kay Jesu Cristo, ang tunay at walang hanggang puno.  Dapat tayong makaisa Niya.
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Nang sabihin ni Jesus na,  “Ako ang puno,” hindi lamang Siya nagbibigay ng maliit na impormasyon.
Sinasabi Niya sa atin na tayo ay dapat, sa biyaya ng Dios, ay mabuhay sa Kanya o walang buhay sa
atin.  May tunay na pananampalataya dapat.  Isang tunay na pananampalataya, na naaayon sa
Kasulatan, isang pananampalataya na ibinibigay ng Dios.  Ito ay isang bagay na buhat sa Dios (Efeso
2:8) – ang kaloob ng Dios.  Ito ay isang bagay na idinudulot ng Espiritu Santo sa atin.  Ang
pananampalataya ay nagmumula sa Dios (Efeso 6:23).  Ang pananampalataya kung gayon ay hindi lang
pantao, ito ay damdaming kaugnay kay Jesu Cristo.  Subalit ang pananampalataya ay isang buhay na
pakikiisa na ginagawa ng Dios sa pagitan natin at ang Panginoong Jesu Cristo kung saan tayo ay
naniniwala sa Kanya at tinatanggap mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay.

Ang pananampalataya ay isang buhay na katotohanan.  Hayaan mong gumamit uli ako ng isa pang
halimbawa.  Kunin natin ang isang plastik na sanga.  Ang artipisyal na mga puno at mga sanga ngayon
ay kagaya talaga sa orihinal na mahirap makilala ang kanilang kaibahan minsan.  Kailangan mo pa
minsang akyatin ito upang malaman kung totoo nga ba o huwad ang isang punong ganito.  Sabihin
natin, halimbawa, kumuha tayo ng isang artipisyal na ubasan at itago ito sa mga totoong ubasan.
Mahahanap mo ba ito?  Ngayon, kung ilalagay mo ito rito sa tabi mo, mahahanap mo agad ito.  Subalit
kapag hindi na ito nakalagay sa tabi mo, hindi ito madaling mahahanap.  Subalit kapag hindi mo naman
ito inilagay dito, at may magsabi,  “Hanapin mo iyon,”  ito ay nakatago at mahirap mahanap.  Ito ay
isang plastik, hindi buhay na sanga.  Subalit hindi ito madaling mahanap maliban…. malibang ano?
Hanggang sa dumating ang panahon ng pamumunga.  Doon mo masasabi na walang buhay sa sangang
ito dahil ito ay walang bunga.

Ang Panginoon ay nagbabala sa atin, na dapat tayong nakakabit sa Kanya sa pamamagitan ng isang
tunay at buhay na pananampalataya.  Siya ay nagbabala sa atin tungkol sa mga artipisyal.  Sinasabi
Niya sa Juan 15:2,  “Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya.”  Hindi ibig
sabihin nito na ang isang anak ng Dios ay mapapahamak pa, na ang anak ng Dios ay pwedeng na kay
Cristo ngayon at bukas ay wala na.  Sinasabi ng Panginoon sa Juan 10:28,  “hindi sila aagawin ng
sinoman sa aking kamay.”  Subalit nagbabala Siya sa atin nito, may panlabas na pagpapahayag kay
Jesu Cristo, isang plastik na klase ng relihiyon – ang lahat ay tila mabuti naman – subalit walang buhay
na pakikiisa kay Jesu Cristo.  Ito ay gaya lang ng isang plastik na bulaklak.  At ang kaibahan sa pagitan
ng tunay na halaman at isang plastik ay ang kabuuuan.  Minsan sa paningin lang ay hindi ito makikita.
Silang mga may plastik na relihiyon ay walang pusong durog sa kanilang mga kasalanan.  Sila ay
walang pagnanais para sa buhay na may kabanalan.  Sila ay walang pagnanasa na malaman ang buhay
at tunay na Dios.  Sa madaling salita, kung masasabi natin na ang isang plastik na relihiyon ay isang
buhay na walang pagsisisi sa harap ng Dios.  Dahil ito ay kaloob lamang ng Dios, ang dakilang kaloob
ng Dios sa pamamagitan ng puno na si Jesu Cristo.  Ano ang bunga?  Paano mo malalaman na ikaw
ay isang sanga ni Jesu Cristo?  Nagsisisi ka ba?  Ito ang kahulugan ng maging naka-ugpong kay Cristo.

Sinasabi ni Jesus,  “Ako ang puno.  Ako ang tunay na puno dahil sa inyo.  Dalhin ninyo ang inyong
buhay sa Akin.  Ako ang inyong buhay.  Ako ang puno.”  Kaya ang Panginoon ay tinatawagan tayo na
magsanay ng ating pananampalataya:  “Manatili sa akin,”  wika Niya,  “at Ako’y sa inyo.”  Ito ang
panawagan sa atin, sa bawat anak ng Dios.  Kahit ikaw ba ay isang elder o ministro o isang deacon o
isang magulang, matanda, kabataan, lalaki o babae, dapat kang manatili kay Cristo.  Marahil sasabihin
mo,  “Paano ito mangyayari?  Hindi ba’t sinabi mo na dapat bigyan tayo muna ng Dios ng
pananampalataya, dapat tayong iugpong ng Dios kay Cristo?”  Oo.  Subalit ang biyaya ng Dios ay hindi
mekanismo.  Ang Dios ay kumikilos sa atin na ating nasain si Cristo.  Ito ang aktibidad ng
pananampalataya, ang kapangyarihan ng Dios na nasa atin, upang dalhin ang ating mga buhay kay
Cristo.  Ito ay mayaman at kahanga-hangang kaisipan.  Manatili tayo kay Cristo.  Manghawakan tayo
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sa Kanya.  Lumago sa Kanya.  Kilalanin kung gaano natin Siya kailangan, kung gaano tayo
makasalanan.  Isipin na kung hiwalay kay Cristo ikaw ay walang kabuluhan.

Ang ibig sabihin ng pananatili kay Cristo, gaya ng binigyang diin sa huling mga linggo, na ikaw ay
kaanib ng isang tunay at tapat na iglesia kung saan mo naririnig ang mga pangangaral mula sa
Kasulatan, na itinatag mula sa banal na Kasulatan, ipinaliwanag, hinimay sa iyo ang katotohanan ng
banal na Salita ng Dios, at inilatag ito sa harap ng iyong budhi at ng iyong puso.  Ibig sabihin nito na
ikaw ay namumuhay sa buhay panalangin at pagbabasa ng Biblia.  Ibig sabihin nito na ikaw ay
nabubuhay sa pakikisama sa iglesia kasama ang iba pang mga mananampalataya, na kasama mo ang
iyong mga anak na tinuruan sa pamamagitan ng iglesia sa katekismo.

Maraming mga panganib ngayon, maraming mga banta sa ating buhay sa pananatili kay Jesu Cristo.
Isang napakasamang bagay ang pagmamataas.  Kaya ating masasabi (sa ating pagmamataas),  “Pero
hindi ako katulad ng iba…  Tingnan mo ang iba… hindi ko ginagawa iyan!”  Ginagawa nating ang
tamang bagay sa pananampalatayang Cristiano subalit ang lahat ng ito ay panlabas lang.  Dapat tayong
maging mapagbantay sa ating pagmamataas.  Dapat tayong maging mapagbantay sa ating pagiging
makasanlibutan.  Ang mga bagay sa buhay ay nito ay nagiging mahalaga sa atin, mas mahalaga kaysa
kay Cristo, mas mahalaga kaysa sa iglesia.  At dapat tayong magbantay na kung tayo ay lumalakad sa
kasalanan ay hindi tayo makakapanatili kay Cristo.

Ito kung bakit sinasabi ni Jesus na ang Amang nasa langit ay nililinis ang bawat sanga na nananatili sa
Kanya upang ito ay magbunga ng sagana.  Ang salitang “paglilinis” ay nangangahulugang, “pagputol.”
Ito ay kinakailangang bahagi ng paglagong espiritual.  Kung ang sanga ay tutubo at upang
makapamunga, ito ay dapat binabawasan.  Ito ang batas sa bawat ubasan.  Subalit ito rin ang
batas-espiritual.  Marami ngayong mas kahirapan sa iglesia sa pagtatangka na maunawaan kung bakit
nagdurusa ang Cristiano.  Subalit ang Biblia ay maliwanag sa katotohanang ito.  Sa tingin ko ang
kahirapan lang nito ay ang pagiging madikit ng Cristiano sa kasalukuyang buhay at nais lang gamitin
ang Cristianismo upang magtamo ng kasiyahan sa lupa kaysa sa maisipang ang Cristianismo ay ang
kagalakan kay Jesu Cristo.  Kaya ang Dios ay naghahatid ng pagpaparusa.  Naghahatid Siya ng mga
kahirapan sa buhay ng Kanyang mga anak.  Isang kamalian (heresy), isang kasinungalingang mula sa
diablo, ang sabihing kapag ikaw ay may sapat pananampalataya ay hindi ka magkakaroon ng mga
problema sa pananalapi o anumang mga karamdaman o kanser.  Hindi ito ang itinuturo ng Salita ng
Dios, ng Biblia.  Ito ay ibang Cristo kaysa sa Cristo ng banal na Kasulatan.

Itinuturo ng Biblia sa atin na ang Dios ay nagpapadala ng mga parusa para sa iisang dahilan na ang
magsasaka ay nagbabawas ng sanga ang Kanyang puno.  Ang sangang ito ay nangangailangang
putulan o bawasan.  Ang sanga na sumusipsip lang ay dapat putulin.  Ito ay kailangang putulin upang
ang sanga ay magkaroon pa ng maraming dagta, upang ito ay maghatid ng saganang bunga sa Dios.
Ang Dios ay magpapanatili sa atin kay Cristo.  Upang magawa ito, Siya ay dumarating kasama ang
Kanyang mga manggugupit at sinisimulan Niyang bawasan ang ating buhay.

Nakakita ka na ba ng lumang taniman?  Marahil ay may isang lugar dyan kung saan may matagal ng
ubasan, at isa o dalawang puno ng mansanas ang naiiwan pa.  Subalit ang mga punong ito ng
mansanas ay hindi na inaalagaan pa ng magsasaka.  Ito ay pinabayaan na.  Ang mga puno ng
mansanas ay hindi na binabawasan sa loob ng maraming mga taon.  Napagmasdan mo na ba ito?  May
mga puno ng mansanas subalit ang mga ito ay bansot, may sakit.  At ang punong ito ay maraming
sakit.  Bakit?  Dahil hindi na ito naaalagaan pa, hindi na ito napuputulan pa.
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Gayon ka din, bilang anak ng Dios.  Ano ang mangyayari sa iyo kung maiiwanan ka lang sa sarili mo?
Ikaw ay dapat maputulan.

Ating sinabi sa Dios,  “Ito ang paraan na nais ko:  Nais ko ng kalusugan, gusto ko nito, gusto ko niyan,
gusto ko ang trabahong ito, gusto ko ang kabuhayang ito.  Ayaw kong mamatay ang asawa ko.  Gusto
ko ng bahay na ito.  Ayoko ng kahirapan.”  Pagkatapos hindi ibinigay ng Dios ang ating kagustuhan.
Pinuputulan Niya tayo.  Bakit?  Upang makapanatili tayo sa puno, kay Jesu Cristo, upang madala ang
ating buhay kay Cristo at makapanatili ng higit sa Kanya.

Upang makapamunga tayo ng sagana.  Ito kung bakit inilagay ng Dios tayo kay Jesu Cristo, dahil sa
Kanyang biyaya.  Ito kung bakit Niya tayo pinili kay Cristo.  Ito kung bakit inaalagaan Niya tayo.  Ito
kung bakit Kanyang pinuputulan Niya tayo kasama ang Kanyang palo, upang makapamunga tayo ng
sagana.  Sinasabi ni Jesus,  “Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng
marami.”  Ito ang nakakalugod sa Dios.  Ito kung bakit ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak, na si Jesu
Cristo, upang tayo, na Kanyang mga anak, ay makapamunga ng sagana sa Kanyang karangalan at sa
Kanyang kaluwalhatian – mga bung ang pagsisisi, ng pananampalataya, ng isang banal na buhay, ng
mabuting mga gawa, ng isang patotoo ng biyaya ni Cristo.  Upang makapamunga tayo ng sagana.

May bunga ba sa buhay mo?  Ikaw ba ay nananatili kay Jesu Cristo?  Nababatid mo ba kung paano
magkaroon ng pusong sugatan?  Nagtitiwala ka ba kay Cristo para sa katuwiran?  Ninanais mo ba ng
higit na mabuhay ng matagal hindi para sa sarili kundi para sa Kanya at dahil sa Kanya?  Sinabi ni
Jesus,  “Ako ang puno.  Kayo ang mga sanga.  Manatili kayo sa Akin at Ako sa inyo.”  Sa paraang ito
makakapamunga tayo ng sagana sa kaluwalhatian ng Ama.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo minsan pa para sa Iyo pong Salita.  Aming dalangin na ito ay maging
pagpapala sa aming mga puso.  Bigyan kami ng biyaya upang makapanatili kami sa Kanya, sa
pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen.


