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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Juan 4:1-3

“Subukin Ang Mga Espiritu”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon, bilang iglesia ni Jesu Cristo, ating ipinagdiriwang ang dakilang mga kaloob na Ibinigay ni Cristo:
ang pagbuhos ng Espiritu Santo, Ibinigay upang kumilos sa iglesia at sa ating mga anak, naghahatid ng
mga pagpapala ng ating kaligtasan na napagwagian para sa atin ni Jesus sa krus.  Ngayon ay Linggo ng
Pentecostes.  Limangpung araw matapos si Jesus ay magbangon mula sa kamatayan, sampung araw
matapos na Siya ay umakyat sa kalangitan, Kanyang ibinuhos ang Tagapag-aliw, na Kanyang ipinangako,
ang Espiritu Santo ng katotohanan, upang manatiling kasama natin kailanman.

Ito ay nangyari noong ika-9 ng umaga.  Sinasabi sa atin ng Mga Gawa 2:1-13 na ang isangdaan at
dalampung mga alagad ay magkakasamang nagkakatipon sa Jerusalem at dito ay biglang may malakas
na tunog ng malakas na hangin.  May mga tila dilang apoy habang ang mga ito ay nasa ulunan ng bawat
isang alagad.  At sila ay nangagsalita sa iba’t ibang wika ng kahanga-hangang gawa ng Dios.  Ang Espiritu
Santo, bilang Espiritu ng nagbagong Panginoon, ay ibinuhos sa iglesia na may di-matatanggihang
kapangyarihan na luminis sa atin mula sa mga kasalanan at tinipon sa pamamagitan ng Salita ni Cristo sa
mga bansa at mula rin sa nag-iisang iglesia ni Jesu Cristo.

Kung may magtatanong sa iyo bilang Cristiano:  “Ano ba ang Pentecostes?” alam mo kaya na ngayon ito?
Kung may iba na magtatanong sa iyo,  “Sino ba ang Espiritu Santo?  Ano ba ang ginagawa Niya?”
masasagot mo kaya ito sa dalawa, o higit na na pangungusap kaysa magsabi lang na “hm-m-m, hindi ako
tiyak”?  Mga kabataan, masasagot ninyo ba ito?  Kayo naman, mga bata?  Sino ba ang Espiritu Santo?
Ano ba ang Kanyang ginagawa?  Sasabihin mo,  “May masasabi ako tungkol sa kapanganakan ni Jesus,
at sa kamatayan Niya, at sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, at marahil kahit pa tungkol sa pag-akyat
Niya.  Subalit sa Pentecostes?  Ang pagbuhos ng Espiritu Santo bilang Espiritu ni Cristo?  Hm-m-m.”  Wala
ka bang masyadong alam tungkol dito?

Bibigyan kita ng maliit na katwiran.  Ang gawa ng Espiritu Santo, ayon sa Kasulatan, ay isang pagtatakip
sa Kanyang sarili.  Sinabi ni Jesus,  “Hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; ….Luluwalhatiin niya
ako:  sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag”  (Juan 16:13, 14).  Subalit, kung hindi
natin nalalaman ang gawa ng Espiritu Santo, ating nilalapastangan si Jesu Cristo.  Ating nilalapastangan
ang Dios.  Ating ipinapakita na hindi natin kinikilala ang dakilang kaloob, ang kaloon na Espiritu Santo.

Marami pa.  Kung hindi natin kikilalanin ang gawa ng Espiritu Santo na pagbuhos nito sa iglesia, ating
inilalantad sa dayain tayo ng espiritu ng anticristo, ang espiritu ng kasinungalingan, dahil isa sa
pinakamahalagang pagkilos ng Espiritu Santo sa iglesia ay ang paggawa ng pangunguna sa iglesia sa
buong katotohanan.  Binigyang-diin ni Jesus ito nang sabihin Niya sa mga alagad na ang Espiritu ay
babalik pag alis Niya.  Sinabi Niya, sa Juan 14-16, na ang Espiritu ay ang aaliw sa kanila, subalit paulit-ulit
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Niyang binigyang diin na ang Espiritu Santo ang mangunguna sa kanila sa katotohanan.  “Gayon ma'y
kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.”

Ginagawa ito ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kasulatan, na ang Biblia, ay ang Salita ng
katotohanan.  Nakita mo, hindi ang Espiritu ang gumagabay sa atin o ang Salita ng Dios ang gumagabay
sa atin, kundi ang Espiritu at ang Salita ng Dios; o mas maganda, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa
pamamagitan ng Kasulatan.  Sa ganitong kaparaanan, at sa kaparaanang ito lamang, Kanyang iniingatan
tayo na anak ng Dios mula sa pagkatukso, mula sa pagkahiwalay tungo sa kamalian, na napakadakila at
talamak ngayon.

Ang pagkilos ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Kasulatan, upang turuan ang iglesia na ipahayag ang
katotohanan ni Jesu Cristo.  Pagkilos na ito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kasulatan ang
mangangalaga sa iyo, bilang anak ng Dios, mula sa pagkahulog at paglamon sa kamalian.  Ang pagkilos
na ito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kasulatan ang kikilos sa iyong puso, bilang anak ng Dios,
upang malaman ang katotohanan at mapagpala nito.

May sitas sa Biblia na nagsasalita ng pagkilos ng Banal na Espiritu tungkol dito.  Ito ay matatagpuan sa
1 Juan 4:1-3 kung saan ating mababasa ito,  “Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't
espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na
mga bulaang propeta sa sanglibutan.  Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung
nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios:  At ang bawa't espiritung hindi
ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y
nasa sanglibutan na.”  Dito ang Kasulatan ay nagsasabi sa atin ng pagkilos ng Espiritu Santo sa
paggagabay ng iglesia tungo sa kaunawaan ng katotohanan.  Sinasabi ng apostol,  “Subukin ang mga
espiritu, kung sila'y sa Dios.”  Isang panawagan para sa bawat anak ng Dios na tumanggap ng Espiritu
ni Cristo na subukin ang mga espiritu.

Ngayon, dahil sa salitang “mga espiritu” hindi nito ibig sabihin ay mga multo o mga diablo o mga
demonyo, kundi mga katuruan, at lalo na ang bulaang mga katuruan, na dala ng laman-at-dugo ng tao.
Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita:  “Sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa
sanglibutan” – ang espiritu ng kamalian.  Ang sinasabi ni apostol Juan ay kaisipan, kaasalan, na umaani
ng pagtanggap sa mga tao, na nagpapasimulang pasukin ang isipan ng tao at manghawakan sa isipan at
sa puso; mga katuruan na, sa katotohanan, na nagdadala sa atin at inaakay tayo sa ibang direksyon.  Sa
isang salita: ang mga espiritu na ating sinusubok ay ang bawat katuruan, bawat kaisipan, bawat kaasalan
na nagtatangkang manirahan sa ating mga isipan – lalo na, ang bawat iniisip, bawat katuruan, na taliwas
sa Salita ng Dios.  Subukin ang mga espiritu!

Minsan ang mga ganitong mga katuruan, kaasalan, o kaisipan ay parang hindi mahalaga at maliit na bagay
lamang, sasabihin mo marahil, mahalaga pa ba ito – ito ay hindi importante.  Ito ay tila isang patawa lang
tungkol sa pag-aasawa na sinabi sa iyo sa opisina.  Ito may marahil magmula sa isang bagay na nabasa
mo sa pahayagan o narinig sa radio.  Ito marahil ay sumala sa iyong isipan at puso sa pamamagitan ng
linya ng isang awitin.  Hindi kinakailangang bagay na biglaan, kundi isang kaisipan, isang katuruan, isang
kaasalan na kinakaharap mo ngayon matapos ang sumunod na mga araw, nagtatangkang umani ng
pagtanggap sa iyong isipan at upang pairalin kung paano mo ito iisipin, paano ka tutugon, at paano mo
tinatanaw ang buhay.  Ang ganitong kaasalan, ang ganitong kaisipan na nagtatanggka na pumasok sa iyo,
ay tila hindi makakapinsala, hindi isang banta.  Ito tila ay dumarating na isang bagay na sa anyo ng
kabutihan at mapagmahal, at bagay na naghahangad ng iyong pagtanggap.
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Subalit ang Salita ng Dios ay nagsasabi sa atin na ang mga espiritung ito ay mga bulaang propeta na
naglipana sa sanlibutan.  At dapat nating subukin, sa pamamagitan ng Salita ng Dios, sa pag-depende sa
gawa ng espiritu sa ating puso, bawat aral, bawat kaisipan, at bawat kaasalan – dahil ang mga bulaang
espiritu ay nagkalat sa sanlibutan.  Ang kaisipan ay ganito:  Sa pagpapadala ng iglesia sa sanlibutan ng
mga guro, ministro, at mga misyunero; at bilang mga pangkaraniwang mananampalataya na nanggagaling
sa hanapbuhay upang ipahayag ang katotohanan ng Dios; gayon din naman ang kaharian ng kadiliman,
si Satanas, ay nagpapadala rin sa sanlibutan ng bulaang mga propeta.  Ang mga bulaang propeta ay ang
mga tumataliwas sa Salita ng Dios.  Hindi nila tinatanggap ang kanilang pinagmumulan sa pagsasabing,
“Ito ang sabi ng Panginoon.  Ang Panginoon ay nagsalita.”  Subalit ginagawa nila ang kanilang
pinagmulang salita, na literal kay Satanas:  “Sinabi ba ng Dios?  Totoo ba ito?  Masyado naman yatang
mahigpit ang Salita ng Dios?  Hindi kaya nagkakamali lang ito sa ilang bagay?  Hindi kaya talagang ito ay
kinapapalooban lamang ng iba’t ibang mistiko at mga tradisyon?  Hindi kaya minsan ay nagpapahayag na
lang ito ng kaasalang panatiko?”

Ang mga esiritung ito, na mga huwad na kaisipan, ang mga bulaang katuruang ito ay dumarating din sa
iglesia.  Kapag ang iglesia ay nagpasimula nang payagan (at sabihin) na ang kasulatan ay hindi ang
nag-iisang may awtoridad; kapag ang iglesia ay nagsasabi na ang paglikha ay hindi nangyari, tulad ng
sinabing maliwanag ng Salita ng Dios, na sa anim na 24 oras na mga araw kundi ito ay nangyari sa
mahabang panahon; kapag ang iglesia ay nagpasimula nang magsabi na ang mga doktrina ng walang
hanggang pagtatalaga, ng walang pasubali na paghirang at pagtatakwil, na ang mga ito ay hindi biblikal
at hindi itinuro ng Biblia; kapag ganito, mula sa iglesia mismo ay nagmumula ang bulaang mga epsiritu,
mga bulaang propeta.

Lalo na kapag nariyan ang bulaang espiritu na dumarating, na umaangkin ng isang lugar sa mga puso ng
marami, na nagsasabi, “Ang relihiyon ay patungkol sa iyo at sa iyong nararamdaman.  Ito ay tungkol lahat
sa komunidad at makahulugang relasyon.  Ito ay tungkol lahat sa iyong sarili.  Ito ay tungkol lahat sa
katuparan ng pangarap mo.”  Ang mga ganito ay bulaang espiritu.  Ang mga bulaang espiritung ito ay
pwedeng nagmumula sa sanlibutan.  Magagawa din nila, marahil, ang kaisipang wala naman talagang
nag-iisang katotohanan, walang patakaran sa pag-uugali.  Maraming paraan ng pakikitungo sa Dios.
Maraming mga paraan sa pagkilala sa Dios.  May isang Dios, subalit ang bawat isa ay sumasamba sa
Kanya sa iba’t ibang kaparaanan.  At sinasabi ng Biblia,  “Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala
sa bawat espiritu, kundi subukin ang mga espiritu kung ito ba at sa Dios.”

Ibig sabihin nito na kapag naibuhos na ang Banal na Espiritu sa iglesia, sinasabi Niya sa iglesia, “Ang
Kasulatan ang pundasyon sa lahat ng katotohanan.  Ang iglesia at ang mananampalataya ay dapat
magpasailalim sa lahat ng katotohanan ng aral ng Kasulatan.”  Samakatuwid, ang iglesia sa mundo ay
Cristianong nag-iisip.  Ang iglesia ay dapat nagdadahilan mula sa Kasulatan.  Ang mananampalataya ay
dapat matuto na maging discerning (pagkilala sa tama at mali) mula sa Kasulatan.  Ito ang pagsasanay
ng kaisipan.  Hindi ito isang maliwanag na bagay ngayon na ang mga tao ay nag-iisip, at nag-iisip ng
tama, sa halos lahat ng paksa sa relihiyon.  Pagkatapos, tila ang utak ay hindi gumagana at kailangan pa
tayong subuan.  Subalit ang Kasulatan at ang Espiritu Santo ay nagsasabi sa atin ng taliwas dito:  “Dapat
ka munang mag-isip.”  Kung ikaw ay nasa espiritual na katamaran, kung iyong iniisip, “Alam mo, kung
gusto mo na magkaroon ako ng relihiyon, ito dapat ay madalian, dahil hindi iyan madali, ayoko na, hindi
ako makikinig,” pagkatapos ikaw ay nakalaan na sa pagkawasak.  Tinutulungan ka ng Espiritu Santo na
makakilala ng espiritu, ginagawa ka nito na isang Cristiano na marunong kumilala.  Ang pagiging antukin
ay isang kasalanan, ito ay isang espiritual na pagmamataas.
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Napakadalas ay mayroon sa simbahan na kaasalang, “Wala akong pakialam sa doktrina.  Ang aming
ministro ay kitang kita naman na isang dakilang lalaki.  Siya ay isang kahanga-hangang lider.  Kanyang
nalalaman marahil kung ano ang katotohanan.”  Nakakakilala ka ba?  Binabasa mo ba ang Kasulatan?
Ikaw ay tinawag upang maging Cristianong marunong kumilala sa tama at mali.  Ito ang gawa ng Espiritu
Santo.  Ang gawa ng Espiritu Santo ay hindi tipo ng emosyonal na naghahatid sa iyo kung saan hindi mo
nalalaman.  Subalit ito ay gawa ng matalinong Espiritu Santo na nagbibigay sa iyo na maunawaan ang isip
at ang kaisipan ng Dios na nahayag sa iyo sa tumpak na doktrina ng banal na Kasulatan.  Ano ang
pinaniniwalaan mo mula sa Kasulatan?  Sinasabi mo na ikaw ay may Espiritu?  Eh, ano ang pinaniniwalaan
mo ngayon?

Kung nalalaman mo, mas mainam na lumuhod ka at magbukas ng Biblia at hanapin ito.  Dapat kang
magpasailalim sa pagtuturo, tumpak na pagtuturo mula sa banal na Kasulatan.  Ito ang kailangan mo.
Ito ang kailangan ng pamilya mo.  Dito ka kung saan mo dapat dalhin ang pamilya mo.  Dapat mong
dalhin ang iyong pamilya sa ilalim ng katotohanan, ng katotohanan ng Salita ng Dios.

Ito ang pagkatawag na para sa ating lahat.  Sinasabi ng apostol, “Minamahal, huwag kayong
magsipaniwala sa bawat espiritu.”  Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu na naglipana sa paligid
mo.  Dapat mo itong subukin ang mga espiritung ito sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Ito ang gawa ng
Espiritu Santo.

Ito ang tiyak na gawa ng ministro at ng mga matatanda (elder).  Ito tiyak ang kanilang gawa sa iglesia
ni Jesu Cristo.  Ang gawain ng matapat na ministro  at gawaing matapat ng mga matatanda ay ang
sumunod sa aral, ang mga aral ng Salita ng Dios, at upang malaman nila at upang ipangaral nila at upang
ituro nila nang matapat sa bayan ng Dios.  Ito ba ang ginagawa ng pastor mo?  Ito ba ang ginagawa ng
inyong mga matatanda?  Kung ganito, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, dapat kang maging
mapagpasalamat ngayon sa Dios.  Dapat mong buksan ang iyong mga mata sa pagpapalang ito.  Ito ang
patunay na ikaw ay isang iglesia ng Pentecostes, na ang Espiritu Santo ay nasa kalagitnaan ninyo.

Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kasungitan at paglalabas ng ibang usapin
sa bayan ng Dios na mahirap, at marahil malaman ito kung tama o mali, mga usapin na may kinalaman
sa mga bagay na paglagong espiritual.  Huwag gumawa ng dibisyon sa iglesia dahil lang sa iyong mga
opinyon.  At kung ang Salita ng Dios ay matapat na itinuro, magpasalamat ka sa Dios dahil dito.   

Ito ay pagkatawag para sa ating lahat.  Ang bawat anak ng Dios ay dapat kilatisin ang katotohanan.   Ang
bawat anak ng Dios ay puspos ngayon ng Espiritu Santo.  Inihula ni Joel na ang Espiritu Santo ay ibubuhos
sa mga anak na lalaki at babae, sa mga matatandang kalalakihan at matatandang kababaihan.  Ang
kaisipan ng pagkapuspos sa Espiritu Santo ay hindi buhay ay hindi tila na sa ulap o nasa espiritual na
kahibangan.  Kundi ang pagkapuspos sa Espiritu Santo ay ang pagkagising mula sa kaibahan, at upang
maging handa sa labanan at kalakasan para sa laban.

Ang mga salita nating tiningnan mula sa I Juan ay isinulat ni apostol Juan.  Ang layunin ni Juan sa sulating
ito ay upang tayo ay makipagtipong kasama ang Dios.  Kanyang sinasabi, “isinulat ko ang mga bagay na
aking nakita at narinig, at ipinapahayag namin ito sa inyo.”  Bakit?  Sa kabanatang 1:3 ating mababasa,
“Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa
kaniyang Anak na si Jesucristo.”  Ang layunin ni Juan sa pagsulat ng sulating ito ay upang magkaroon tayo
ng pakikiisa kasama ang Ama at ang Kanyang Anak.  At sinasabi Niya sa atin ngayon ang kamaliang ito,
na huwad na katuruan, ay mapangwasak sa pakikipagtipong kasama ang Dios.  Ang mga espiritung ito
ay maghahatid sa atin papalayo mula sa presensya at karanasan ng pakikisama sa Dios.  Bilang isang anak
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ng Dios, dapat mong subukin ang mga espiritu, dapat mong makita ang kamalian, upang iyong maranasan
ang pakikisama sa Dios at sa bawat isa.

Kaya ito ay maisasagawa nating lahat sa ating buhay.  Ang subukin ang mga espiritu ay ang magpasailalim
sa lahat ng mga bagay sa katuruan ng walang kamaliang Kasulatan.  Ibig sabihin ikaw ay magiging
mapagpakumbaba at masikap na mag-aaral ng katotohanan.  At sa ilalim ng pangangaral ng katotohanang
ito ikaw ay makikinig at lalago.  Iyong mababasa ang tumpak at paglalahad ng Biblia.  Iyong mababasa
ang mabuti, na tumpak na babasahin.  At iyong matuturuan ang iyong mga anak kung paano magbasa.
Iyong matuturuan ang iyong mga anak kung paano maging maselan sa kanilang pag-iisip.  Iyong
ipapaliwanag ang mga bagay sa kanila mula sa Salita ng Dios – hindi lang upang sabihin sa kanila ang
dapat at di-dapat.  Iyong gagawing hubugin ang iyong anak na maging mapanuring Cristiano,
magagawang makaunawa, magagawang mag-isip nang biblikal, at magagawang isipin ang kaisipan ng
Dios.

Ibig sabihin nito hindi mo sasabihin sa iyong anak, “Ang kagalakan at pamamahinga ang ating layunin.”
Kundi ang iyong ituturo sa iyong anak ay ang sabihing, “Ano ang sinasabi ng Dios tungkol dito?  Ano ang
sinasabi ng aklat na ito?  Ano ang ibig sabihin sa atin ng palabas na ating pinapanood?  Anak, dapat kang
magbantay.  Dapat kang magsuri.  Hindi ka lang dapat tanggap ng tanggap ng bagay ayon sa kahulugan
nito.  Dapat kang maging mapanuri ayon sa Salita ng Dios.”  Sa kolehiyo, kapag ikaw ay naatasan upang
basahin ang isang aklat, at kapag ikaw ay nakinig sa isang pagtuturo, dapat mong suriin ito ayon sa mga
katotohanan ng Salita ng Dios.

Magiging abala ka ngayon, kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, kasama ng Banal na Kasulatan.
Matatagpuan ka sa isang matapat na iglesia.  Ikaw ay papasok sa matapat na pangangaral ng Salita ng
Dios.  At ikaw ay magiging mapagpakumbaba.  Dahil, sa iyong paninindigan sa Kasulatan, ikaw ay
maninindigan sa harapan ng pahayag ng karunungan ng Dios.  Makikita mo ito, kahit pa ito ay maliwanag,
na iyong magagawang maunawaan at malaman ang katotohanan, maliban, ito ay malawak, at ang mga
ito ay napakalalim.  Dahil nagpapakita ang Espiritu sa iyo ng malalalim na mga bagay ng Dios.

Kilalanin mo ang mga espiritu ng iyong kapanahunan, ang mga kaasalan, ang mga nauuso, ang mga
kaisipan sa liwanag ng banal na Kasulatan – ito ang patunay ng puspos sa Espiritu Santo. 

Ibinigay ba sa iyo ang Espiritu?  Narito ang pagsubok:  Tinatanggap mo ba na ang Kasulatan lamang ang
tanging may kapangyarihan sa katotohanan?  At ikaw ba ay nagpapakumbaba sa harapan nila, nagnanais
na ang lahat ng iyong mga iniisip, at lahat ng iyong mga kilos, lahat sa iyong puso, at lahat ng iyong mga
ninanasa ay naaayon sa Kasulatan?  Ito ang bunga ng pagpuspos ng Espiritu.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo sa Iyong Salita.  Nagpapasalamat po kami sa Inyong
kahanga-hangang pagbuhos ng Banal na Espiritu na aming ipinagdiriwang ngayong araw na ito.  Aming
dalangin po Ama, na Siya ay sumama sa amin, at sa pamamagitan Niya ay malaman namin ang
katotohanan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


