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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 15:1-8

"Ako Ang Tunay Na Puno Ng Ubas”

ni Rev. Carl Haak

Sa mga nakaraan nating mensahe ay sinusubaybayan natin ang mga “Ako” sa Juan, ang mga kasabihang
“Ako” ng ating Panginoong Jesu Cristo na nakatala sa Ebanghelyo Ayon kay Juan – magagandang salita,
sinasabi sa atin kung sino si Jesus at ano Siya sa atin.

Sinabi ni Jesus, “Ako ang Tinapay ng Buhay, Ako ang Ilaw ng sanlibutan, Ako ang Pintuan, Ako ang
mabuting Pastol, Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay, Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang
Buhay.”  Sa araw na ito ay sumapit tayo sa Kanyang pananalita sa Juan 15:1-8, kung saan nagsimula Siya
sa mga salitang ito:  “Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Ipinapaliwanag sa atin ni Jesus na Siya ang tunay
na puno ng ubas, na ang mga ugat ay malalim na nakabaon sa Dios.  Siya ang pinagmumulan ng buong
espiritual na buhay.  At tayo ang mga sanga, mapagbiyayang inihugpong sa Kanya, nakipag-kaisa sa
Kanya sa pamamagitan ng tunay at buhay na pananampalataya upang tayo ay magbunga. 

Nagpatuloy si Jesu Cristo sa sitas na iyon upang sabihin na tinatabasan ng Dios ang bawat sanga upang
ito ay magbunga ng marami, at ang makalangit na Ama, ang Tagapag-alaga, ay pinuputol ang lahat ng
mga sangang walang bunga mula sa puno ng ubas, si Jesu Cristo.  Sinasabi ng Dios sa atin na, sa biyaya,
pinag-isa Niya tayo kay Jesu Cristo upang tayo ay mamunga ng mabubuting gawa, mga bunga ng
pagsisisi, tungo sa ikaluluwalhati ng Dios.  Sinasabi Niya sa atin na kay Jesu Cristo dapat tayong lumago
sa ating pananampalataya at sa kaalaman at sa mabubuting gawa.  Tayo ay naligtas upang tayo ay
mamuhay ng banal na buhay, upang tayo ay lumakad sa katotohanan kasama ng Dios, at upang ibigin
natin Siya at mag-ibigan sa isa’t isa kung paanong inibig Niya tayo.  

Ang tanong, kung gayon, na kinakaharap natin sa mga salitang ito ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng
ubas,” ay ito:  “Nagbubunga ba tayo ng maraming bunga, bunga para sa ikaluluwalhati ng Dios?”  Sinabi
ni Jesus na, bilang mga puno ng biyaya, bilang mga sanga ng biyaya na inilakip sa Kanya, ang buhay na
puno, hindi tayo inilakip upang magkaroon tayo ng mga dahon, kundi bunga.  Kaya sinasabi ni Jesus,
“Kayo’y manatili sa Akin, at Ako’y sa inyo, sapagkat Ako ang tunay na puno ng ubas.”

Nang sabihin ni Jesus na Siya ang tunay na puno ng ubas, ibig Niyang sabihin na Siya ang pinagmumulan
ng lahat ng espiritual na buhay.  Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-isa sa Kanya sa tunay at buhay
na pananampalataya tayo mabubuhay at magbubunga sa ikaluluwalhati ng Dios.

Alalahanin natin sandali ang tagpo sa Juan 15 kung saan ay binigkas ni Jesus ang mga salitang ito.

Ang Juan 15 ay bahagi ng pamamaalam ng ating Panginoon.   Siya ay aalis na mula sa Kanyang mga
alagad.  Siya ay papunta sa daan ng krus at muling pagkabuhay at pabalik sa Kanyang Ama sa
pamamagitan ng pag-akyat.  At sinasabi Niya na hindi nila Siya maaaring sundan ngayon.  Iiwan na Niya
sila.  At ang tanong, syempre, ay:  “Ano na ba ang nagawa ng mga alagad na ito nang wala si Jesus?”
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Sa tuwing wala sila sa Kanyang paningin, sila ay mga bigo.

Kaya sinasabi ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Sinasabi Niya iyan sa mga salita ng
kaginhawahan.  Sa katunayan, ang mga salitang ito ay tigmak ng kahanga-hangang hamog ng
kaginhawahan ni Jesu Cristo.  Sinasabi Niya sa iyo at sa akin:  “Bagama’t Ako ay nasa langit, hindi kayo
iniwan.  Ako ang puno ng ubas, at kayo ay inilakip sa akin sa pamamagitan ng tunay at buhay na
pananampalataya.”

Subalit mayroon ding babala sa mga salita ng Panginoon.  Ito ang babala:  Sinasabi Niya sa Kanyang mga
alagad at sa atin na tiyak na magkakaroon ng matitinding panganib sa kanila at matitinding panganib sa
atin.  Tayo ay nasa sanlibutan na lalapit sa atin, at tutuksuhin tayo ng diablo, at ang makasalanan nating
kalikasan ay may pagkiling na maligaw at iligaw tayo.  Kaya sinasabi ni Jesus, “Kailangan ninyong manatili
sa Akin.  Sa pananampalataya, kailangan ninyong manatili sa Akin.  Kailangan ninyong lumakad sa
pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin.  Hindi ito pagpipilian.  Ito ay
ganap na kailangan.  Manatili kayo sa Akin, munting mga anak.”  

Kaya Siya ay nagsasalita hindi lamang para sa ating kaginhawahan, nagsasalita Siya hindi lamang para
bigyan tayong babala, kundi, samakatuwid, nagsasalita Siya ng ating pagkatawag.  Sabi ni Jesus, “Manatili
kayo sa Akin, sapagkat iiwan Ko kayo sa lupa upang kayo ay magbunga ng marami.”  Sinasabi ni Jesus
na ang iglesia sa lupa ay hindi upang maging hardin ng mga bulaklak, na may bango lamang ng relihiyon.
Kundi ang iglesia sa lupa ay upang maging gulayan, ito ay upang maging isa na nagbubunga sa Dios.  Ang
iglesia ay ang ubasan ng Dios sa disyerto, nagbibigay ng matamis na bunga ng papuri at paglilingkod at
pag-ibig sa Dios sa lahat ng mga kilos ng iglesia.

 “Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Si Jesus ay gumagamit muli ng anyo ng pananalita, anyo ng
pananalita na magiging tanyag sa Kanyang mga alagad at tagapakinig nang panahong iyon, sapagkat
maraming ubasan sa Judea.  Napupuno nila ang likas na tanawin.  Mayroong puno ng ubas, o katawan
ng puno na may mga ugat, na nakatanim sa lupa.  Saka may mga sanga na nakahugpong, mga sanga ng
puno ng ubas o ng ibang puno.  Ang mga sangang iyon ay ihuhugpong sa puno upang ang katas o ang
buhay na nasa puno ay dumaloy sa mga sanga upang magbunga.

Kaya sinasabi ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng ubas.  Walang hanggang nakabaon ang Aking mga
ugat sa Dios.  Ako ay Dios.”  Kung gayon masasabi ni Juan sa kapitulo 1:4 na kay Jesus ang buhay.   Siya
ang Alpha at Omega – ang simula at ang wakas.  Siya ang walang hanggang Dios.  Siya ang ikalawang
persona ng Trinidad, na nagkatawang-tao.  Siya ang ipinakong Tagapagligtas.  At bilang ipinakong
Tagapagligtas taglay Niya hindi lamang ang walang hanggang buhay ng Dios kundi ang deposito ng
walang dungis, ganap, at walang hanggang katuwiran.  Siya ang Isa na nagtataglay ng ganap na
pagtanggap ng Dios sa mga makasalanan.  Siya ang muling nabuhay na Panginoong Jesu Cristo.  Siya ang
Isa na nabubuhay na namatay at ngayon ay buhay magpakailanpaman.  Siya ang walang hanggang Dios
na may buhay sa Kanyang sarili.  Siya ang ipinakong Tagapagligtas na may ganap na katuwiran, na
mayroon ng lahat ng mga bunga ng Espiritu sa Kanya.  “Ako ang tunay na puno ng ubas.”

Ibig Niyang sabihin na lahat ng mga puno ng ubas ay larawan Niya.  Sapagkat ginawa ng Dios ang mga
nilikha upang sumalamin sa Kanya.  Siya ang pinagmumulan, ang tanging pinagmumulan, ng buhay,
espiritual na buhay.  Ang tanging pinagmumulan ng mabubuti.

Sa pagkakaiba, nang sabihin Niyang, “Ako ang tunay na puno ng ubas,” hindi lamang Niya sinasabi, “Ako
ang puno ng ubas.”  Sinasabi Niya, “Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Ibig Niya tayong bigyang-babala
na mayroong mga huwad na puno ng ubas; marami ang umaangking makakagawa ng magagawa ni Jesus.
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Ang mga huwad na relihiyon ay laging nagsasalita ng mga paraan kung saan ay makapagbibigay sila ng
buhay sa pamamagitan ng kung anupaman:  karma o sinong-nakakaalam.  Marami ang darating at
magsasabing, “Ngunit makakapagbigay ako, kami.  Ang aming relihiyon ay makapagbibigay ng kasiyahan
at kamalayan at katiyakan at pagpapahalaga sa sarili.  O makapagbibigay kami ng pera at inumin at sarili
at mga pagnanasa.  Makapagbibigay kami ng mga bagay na makalulugod at makasisiya.”  Sinasabi ni
Jesus na silang lahat ay huwad na mga puno ng ubas.  Mayroon lamang isang tunay na puno ng ubas na
tanging makapagbibigay ng buhay at kasiyahan at kagalakan.  Iyan ay si Jesu Crsito.  “Ako ang tunay na
puno ng ubas.”

 “At ang Aking Ama ang tagapag-alaga.”  Ang tagapag-alaga doon, ay tagapag-ingat o may-ari ng puno
ng ubas.  Ang makalangit na Ama, Dios na Trinidad, ang nagtanim sa puno ng ubas na si Jesu Cristo sa
Kanyang walang hanggang pasya.  At sa panahon ay ibinigay Niya ang Kanyang Anak, na si Jesu Cristo,
upang maging puno ng ubas – ang sanggol sa sabsaban, ang Cristo sa krus, at ang Panginoon ng muling
pagkabuhay.  Samakatuwid, nagbigay ng buhay na walang hanggan ang makalangit na Ama sa
pamamagitan ng Kanyang Anak. 

Ngunit, bilang tagapag-alaga, ang Dios din ang Isa na nagmamalasakit sa mga sanga na kaisa ni Jesu
Cristo.  Inilalakip Niya sila kay Cristo sa pamamagitan ng Kanyang kamangha-manghang biyaya.  Ngunit
tinatabas din Niya ang bawat puno, bawat sanga.  Pinipili Niya ang mga sanga upang makabilang kay Jesu
Cristo dahil lamang sa biyaya.  Sinabi iyan ni Jesus sa talatang 16 ng Juan 15.  Doon ay sinabi Niya sa sa
mga alagad:  “Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo
at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking
pangalan ay ibigay niya sa inyo.”  Ang Ama ang pumili sa mga sanga at inilakip sila kay Jesu Cristo.  Ang
ibang mga patay na sanga, sa panlabas ay nakakabit kay Jesu Cristo subalit hindi tunay na sa biyaya –
sila ay mga pinutol.  Sila ay mula sa dating patay na puno na si Adan.  At sinasabi ni Jesus sa Juan 15 na
sila ay titipunin ng mga anghel at susunugin sa walang hanggang apoy. 

Subalit ang punto ay dapat tayong maging kaisa kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng tunay at buhay na
pananampalataya o walang buhay sa atin, sapagkat walang posibilidad na magmula sa atin ang anumang
mabuti.  “Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Hindi lamang Niya ito sinasabi upang ipagbigay-alam.  Kundi
sinasabi Niya ito sa iyo bilang anak ng Dios upang matuto kang mamuhay dahil sa Kanya sa pamamagitan
ng tunay at buhay na pananampalataya.  Dapat itong tunay na pananampalataya – bigay ng Dios, gawa
ng Espiritu  Santo na pananampalataya – na nagkakaloob sa iyong malaman ang iyong kasalanan at
malaman ang halaga ni Cristo at upang gumawa sa iyo ng pusong mapagpasalamat.  Ang tunay at buhay
na pananampalataya, kung saan tayo na nakipag-isa kay Jesu Cristo, ay hindi lamang pantao at emosyonal
na pagkakadikit.  Hindi lamang ito pang-katalinuhang pagkakilala kay Jesu Cristo.  Ang magkaroon ng
tunay na pananampalataya ay hindi lamang nangangahulugan na alam mo ang tungkol kay Jesus, o
maging sa isang punto ay nagkaroon ka ng emosyonal na pangyayari na nakaugnay kay Jesus.  Ang tunay
at buhay na pananampalataya ay isang espiritual na bigkis na ginawa ng Dios sa pagitan mo at ni Cristo
kung saan, nakipag-isa sa Kanya, kinukuha mo mula sa Kanya ang lahat ng bagay at inilalagay ang iyong
tiwala sa Kanya lamang, at tinatanggap mula sa Kanya ang katiyakan ng katuwiran at ng pagkaganyak
na mamuhay sa ikaluluwalhati ng Dios sa lahat ng iyong ginagawa.

Dapat kang maging maingat.  Hindi ka dapat maging plastik na sanga.  Hindi ka dapat maging huwad na
puno na mukhang tunay, subalit hindi naman tunay – hindi nagkakaroon ng bunga, hindi lumalago, walang
buhay.  Kaya sinasabi ni Jesus, “Ang Aking mga anak ay hindi lamang mayroon ng huwad na pagkakadikit
sa Akin.  Kundi mayroong tunay at buhay na pagkakadikit sa Akin.   Sila ay nabubuhay dahil sa Akin.”
Hindi sila mga plastik na sanga, kundi sila ay mga buhay na sanga.  Ang buhay na sanga ay isa na ang
puso ay wasak sa kanyang personal na kasalanan, na nakilala ang kapangitan at kasamaan ng kasalanang



Page 4 of  6

nasa kanya.  Ang buhay na sanga ay isa na hindi nagtitiwala sa kanyang sarili para sa kaligtasan kundi kay
Cristo lamang para sa katuwiran at kaligtasan.  Ang buhay na sanga ay isa na nagsisisi araw-araw sa
kanyang mga kasalanan at nagnanasang magkaroon ng mabuting bunga ng pagsisisi at kabanalan at
nagnanasang lumago sa pagkakilala sa Dios at gawin ang nakalulugod sa Kanya. 

 “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga:…manatili kayo sa Akin, at Ako’y sa inyo,” sabi ni Jesus.
Sinasabi Niya, “Hindi ako ang puno ng ubas para lamang sa Aking sarili, kundi para sa iyo.  Kunin mo sa
Akin ang iyong buhay, ang iyong kaginhawahan, ang iyong lakas, ang iyong pang-unawa.”

Ano ang maging Cristiano, kung gayon?  Mayroon ba talagang pagkakaiba sa pagitan ng Cristiano at ng
sanlibutan?  Ano ang Cristiano?  Ito ba ay isang dumadalo lamang sa iglesia, isang nagsusuot ng ibang
pananamit, na ang isa ay desente at maayos ang pag-uugali?  Ganoon ba iyon?  Mayroon bang kaibahan?
Oo.  Ang Cristiano ay isang taong buhay.  At ang mga hindi Cristiano ay hindi buhay.  Mayroon lamang
silang buhay ng sanlibutan na nawawala.  Ang Cristiano ay isa na binigyan ng katas, ng buhay, ni Jesu
Cristo upang dumaloy sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kung kaya’t siya ay umiiyak – ang
sanga ay umiiyak sa kanyang kasalanan, mga luha ng pagsisisi, at ang katas ay dumadaloy at nagbubunga
sa ikaluluwalhati ng Dios.   

Ipinakikilala ni Cristo ang Kanyang sarili bilang Panginoon at ang Tagapagbigay ng buhay, bilang ipinako
sa krus, nabuhay, at umakyat na Panginoong Jesus.  Siya ay nabubuhay.  At sa pagiging kaisa Niya lamang
ang isang lalaki, babae, bata, batang lalaki, batang babae ay mabubuhay.  “Ako ang tunay na puno ng
ubas.”

Tinatawag tayo ng Panginoon, kung gayon, upang gamitin ang ating pananampalataya.  “Manatili kayo
sa akin at magbunga ng marami.”  “Manatili kayo sa akin,” sabi Niya, “at Ako’y sa inyo.”  Iyan ang
pagkatawag sa bawat anak ng Dios.  Iyan ang pagkatawag sa mga matanda, mga diakono, mga
magulang, sa may mga gulang na, sa mga kabataan, sa mga batang lalaki at mga babae.

Siguro ay itatanong mo sa akin, “Pero sinabi mo na inihugpong tayo ng Dios kay Jesu Cristo.  Pinili Niya
tayo sa pamamagitan ng biyaya at inilagay tayo kay Cristo, tama?  At ito ay sa pananampalataya lamang,
tama?  At lumilikha Siya sa atin ng pagnanasa para kay Cristo, tama?  Kung gayon, bakit Niya sinabing:
‘Manatili kay Cristo’?”  Dahil iyan ay pananampalataya.  Dahil iyan ang gawa ng Dios sa iyo.  Dahil sa
pananampalataya ay pinagkakalooban ka Niyang nasain na panghawakan si Cristo, na umasa kay Cristo,
na kailanganin si Cristo, na maunawaan na hiwalay kay Cristo ay walang ano man at ikaw ay walang ano
man, na ang lahat ay dapat si Cristo.

Maraming panganib para sa atin.  Nang sabihin ni Jesus, “Manatili kayo sa Akin at Ako’y sa inyo at kayo’y
magbunga,” ibig Niyang sabihin na maraming panganib at maraming banta na tiyak – mga bantang
magiging sanhi upang hindi tayo manatili kay Jesu Cristo.  Nariyan syempre, ang banta ng ating
pagmamataas, yaong masama, makasalanang pagmamataas na dapat nating labanan araw-araw.  Kung
kaya’t nagsisimula tayong gumawa ng mga bagay sa pananampalatayang Cristiano, nagsisimula tayong
gumawa ng mga bagay sa iglesia, dahil sa pag-ibig sa sarili, upang makita ng iba ang ginagawa natin
upang tumanggap tayo ng papuri at ng pagkilala.  Nariyan din ang panganib ng pagiging makasanlibutan
– marahil ang pagiging makasanlibutan kung saan ang mga bagay ng buhay na ito ay nagiging
napakahalaga.  Si Cristo ay nagiging kakaunti na ang halaga sa atin.  Pagkatapos ay nariyan ang panganib
ng kasalanang di-ipinahayag, na maaaring pumigil at sumira at magpatuyo sa ating espiritual na buhay.
Kaya sinasabi ni Jesus, “Manatili kayo sa Akin.”

Nagpatuloy Siya sa pagsasabing lilinisin tayo ng Ama sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan
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ng pagtatabas, upang magbunga tayo ng maraming bunga.  Ang makalangit na Ama ay magpapadala sa
buhay ng Kanyang mga anak ng mga pagsaway at mga pagsubok at mga kahirapan.  Ang buong kaisipan
na ang Cristiano ay makakatakas sa mga mahihirap na bagay nitong buhay ay isang di-makadios at
di-biblikal na kaisipan.  Ito ay itinuturo ng mga hindi pastol ni Jesu Cristo kundi mga pastol ng
kasinungalingan.  Sinasabi ni Jesus na ang lahat ng mga sanga na kabilang sa Kanya ay lilinisin ng Ama.
Iyon ay, tatabasin Niya sila.  Ibig sabihin na kukunin Niya ang Kanyang gunting na pantabas, na tinatawag
na “pagsubok, pagsaway, mga kahirapan.”  At gagawin Niya ang Kanyang gawain ng pagtatabas sa atin
at pagdadala sa atin sa mga daan ng pagsubok at kalungkutan.  Bakit?  Dahil ang punungkahoy na
nagbubunga ay dapat tabasin, kung ito ay magbubunga ng malago at kamangha-manghang bunga.  Sa
ating sarili, nanaisin nating pumunta sa daan ng sanlibutan.  Sa ating sarili, nais nating iwanan sa sarili
nating katiwasayan.  Nais nating gawing madali ng ating pananampalatayang Cristiano ang ating buhay.
Hindi ba dapat nasa “Madaling Kalye” ang Cristiano?  At hindi ba dapat mapatawad ang Cristiano mula sa
mga problema nitong kasalukuyang buhay?  Sinasabi ng Panginoon, “Hindi, hindi sa ganoong paraan.
Kundi titiyakin Ko na ikaw ay tatabasin sa pamamagitan ng pagsaway, upang lalong higit kang kumuha
mula kay Cristo.  Upang ikaw ay magbunga ng marami.”

Ito ang sinalita sa iglesia ni Jesu Cristo.  Dapat tayong magbunga ng marami. 

Kaya, sinumang Cristiano na ayaw maging aktibo sa kanyang pananampalataya, na nagsasabing, “Alam
mo, hindi iyan mahalaga.  Naligtas tayo sa biyaya, kaya hindi naman talaga mahalaga kung paano ako
mamuhay.”  Ang gayong tao ay naghahayag ng alinman sa napakahinang pananampalataya, na
kahiya-hiya sa Dios, o wala talaga siyang pananampalataya.  Hindi tayo dapat dumating dito sa salita ng
Dios at sabihing, “Kung gayon ay hindi kailangan ng iglesia na maging interesado sa ebanghelismo, at
hindi natin kailangang maging interesado sa paglago sa pananampalataya.  Lahat iyon ay sa Dios.”  Hindi,
sinasabi ni Jesus, “Manatili kayo sa Akin.  Magbunga ng maraming bunga.  Maging aktibo.  Manatili,
lumago, kay Jesu Cristo.”  Hindi tayo dapat mabuhay ng malayo kay Cristo.  Hindi tayo dapat maging
walang-interes.  Hindi tayo dapat magwalang-bahala.  Hindi tayo dapat maging kontento.  Hindi tayo dapat
makiayon na lang sa sanlibutan.  Hindi ayos kung ang anak ng Dios, bilang isang Cristianong
nagpapahayag, ay kulang sa sigla at lakas at walang masabi tungkol sa Kanya.  Masasabi mo ang lahat
tungkol sa mga pelikula.  At masasabi mong lahat tungkol sa sanlibutang ito.  At masasabi mong lahat ang
tungkol sa lahat ng mga bagay.  Subalit wala kang masabi tungkol kay Cristo sa iyong kaluluwa.  Hindi
iyan ayos.  Hindi iyan normal.  Iyan ay mapanganib.  Iyan ay nagpapakita ng alinman sa mahinang
pananampalataya o walang pananampalataya.

Dapat tayong makipaglaban sa ating mga kasalanan.  Manatili kay Cristo.  Dapat tayong makipaglaban sa
ating pagmamataas.  Dapat nating iwaksi ang pagiging makasanlibutan.  Dapat nating iwaksi ang mga
kasalanang hindi ipinahayag.  Dapat nating ipahayag ang mga kasalanang iyon.  Sinasabi ni Jesus,
“Manatili kayo sa Akin.  Maging aktibo.  Magpatuloy – ang pagpapatuloy ng mga banal.  Magpatuloy kayo
sa Akin at Ako’y sa inyo.  Magpatuloy sa mga Kasulatan.  Magpatuloy sa panalangin.  Magpatuloy, palagi,
sa pakikipag-isa sa Akin.”

Upang ang Dios ay maluwalhati!  Upang tayo ay mamunga ng marami kung saan ang makalangit na Ama
ay naluluwalhati.  Mag-ingat na hindi mo hamakin sa buhay ng Cristiano ang pangangailangan na sanayin
ang iyong pananampalataya, na sanayin ang iyong kaligtasan, at maging aktibo sa mabubuting gawa.
Ingatang hindi mo gawin iyan.  Bakit itinanim ng Dios, ng banal na Tagapag-alaga, ang Kanyang puno ng
ubas, si Jesu Cristo, sa lupa ng Bundok ng Kalbaryo at pinuno Siya ng buhay sa libingan ni Jose at binigyan
Siya ng lahat ng kapangyarihan sa Kanyang kanan?  Bakit iyan ginawa ng Dios?  Bakit humirang ang Dios
ng ilan upang ihugpong kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng tunay at buhay na pananampalataya?  Bakit
itinanim ng Dios ang Kanyang ubasan at pinag-isa ang mga sanga (mga patay na makasalanan) sa buhay
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na puno ng ubas na si Jesu Cristo?  Bakit Niya iyan ginawa?  Ito ang sagot:  Upang magbunga tayo sa
ikararangal at ikaluluwalhati ng Dios.  Iyan ang dahilan!

Maging napakaingat na hindi mo tanggapin bilang orthodox ang pananaw na ito sa buhay Cristiano, na
ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ay nangangahulugan na wala tayong pakialam sa makadios na
pamumuhay at banal na pamumuhay at hindi tayo interesado sa mabubuting gawa at mabubuting bunga.
Iyan ay kabulaanan.  Iyan ay kahiya-hiya sa Dios, di-biblikal na kabulaanan. 

Bakit tayo iniligtas ng Dios (Efe. 1)?  Hinirang Niya tayo nang walang hanggan dahil lamang sa biyaya
upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan, sa pag-ibig ay itinalaga tayo.
Bakit Niya ipinagkaloob itong masaganang malasakit sa atin kay Jesu Cristo, na ibinigay ni Jesu Cristo at
inilakip tayo sa Kanya sa pamamagitan ng tunay at buhay na pananampalataya?  Upang tayo ay
magbunga.  Bakit Siya naghahatid ng mga pagsaway at mga kahirapan at mga kabiguan?  Upang
magbunga tayo ng marami, upang tayo ay tabasin upang magkaroon ng maraming bunga.  Sapagkat ang
Dios ay naluluwalhati sa mga bunga na ibinubunga sa pamamagitan ni Jesu Cristo sa atin.  

 “Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami” (t. 8).  Ang Dios
ay naluluwalhati.  Sa kabila ng lahat, iyan ang mahalaga – kung ano ang nakalulugod sa Dios.  At ito ang
nakalulugod sa Dios:  na ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang maging puno ng ubas at tayo, sa biyaya,
nakipag-isa sa Kanya, ay magbunga ng marami sa ikararangal ng Kanyang pangalan.  

May bunga ba sa iyong buhay?  Hindi ko itinatanong kung gaano karami?  Ang itinatanong ko, mayroon
bang bunga?  Malinaw ba na ikaw ay kaisa nitong buhay na puno ng ubas, si Jesu Cristo?   Ang espiritual
mo bang buhay ay nangungulubot at nabubulok?  O ito ba ay masigla at malusog?  Mayroon ka bang
pusong wasak para sa iyong kasalanan?  Nagtitiwala ka ba kay Jesu Cristo para sa katuwiran?  Nagnanasa
ka bang paglingkuran ang Dios sa lahat ng iyong ginagawa, upang ang Dios ay maluwalhati sa iyo, upang
si Cristo ay maipahayag?

Sinasabi ni Jesus, “Kayo ay Aking mga alagad.  Pinili Ko kayo.  Ako ang tunay na puno ng ubas.  Kayo ay
inilakip sa Akin bilang mga sanga upang kayo ay magbunga ng marami.  Ngayon, manatili kayo sa Akin.
At sa ganitong paraan ang Ama ay naluluwalhati.”  Ipagkaloob ito sa atin ng Dios.  

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pagpalain Mo ang Salita ngayon sa aming mga puso, sa ikararangal at
sa ikaluluwalhati ng Iyong pangalan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


