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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 51:11-12

"Huwag Mong Bawiin ang Iyong Banal na Espiritu sa Akin!"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ang iglesia ni Jesu Cristo ay nagdiriwang ng isa sa mga pinakadakilang pagpapala na kanyang
natanggap:  ang kaloob ng Banal na Espiritu.

Ngayon ay Linggo ng Pentecostes.  Limampung araw matapos bumangon ang Panginoong Jesu Cristo
mula sa mga patay, at sampung araw matapos Niyang umakyat sa langit sa kanan ng Kanyang Ama,
si Jesu Cristo, gaya ng Kanyang ipinangako, ay ibinuhos ang Kanyang Espiritu sa iglesia sa araw ng
Pentecostes.

Nang Siya ay umakyat sa langit, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, Mga Gawa 1:4, 5:  “Hintayin
ang pangako ng Ama.  Sinabi niya, Ito ang narinig ninyo sa akin.  Hindi aabutin ng maraming araw
mula ngayon, na kayo’y babautismuhan sa Espiritu Santo.”  Nang nadama ng mga alagad nang una na
Siya ay aalis, pinatatag ni Jesus ang nanginginig nilang mga puso sa pamamagitan ng mga salitang ito
sa Juan 14:16, 17:  “At hihilingin ko sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Mang-aaliw, upang
makasama ninyo siya magpakailanman.  Ito ang Espiritu ng katotohanan.”   At gayon nga tulad ng
mababasa natin sa Mga Gawa 2 na, “nang dumating ang araw ng Pentecostes” ang Banal na Espiritu
ni Cristo ay ibinuhos bilang magtatagal na pagpapala sa iglesia ni Jesu Cristo.

Ito ay isang dakilang pagpapala.  Itong lahat ay dahil sa Banal na Espiritu.  Ang gawa ni Jesu Cristo sa
pagiging ipinanganak sa Bethlehem, nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo, bumangon muli  nang
ikatlong araw at umakyak sa langit – lahat nitong mahalagang gawa ni Jesu Cristo ay para talaga sa
Banal na Espiritu.  Iyon ay, isinakatuparan ni Jesus ang kaligtasan upang makuha ng Banal na Espiritu
ang kaligtasang iyon at ibuhos sa ating mga puso upang taglayin natin si Cristo mismo, ang
Tagapagligtas.

Mayroon pa.  Ito ay napakahalaga dahil, kung wala ang Banal na Espiritu na ibinuhos, hindi
magkakaroon ng iglesia.  Tinutukoy ng Panginoong Jesu Cristo ang Banal na Espiritu bilang ang
“Espiritu ng katotohanan” na Kanyang ipapadala.  Ang Banal na Espiritu ay ang Isa na gagabay sa
iglesia.  Ang Banal na Espiritu ay ang Isa na siyang may-akda ng pananampalataya.  Siya ang Isa na
nagbubukas ng puso.  Hindi binubuksan ng makasalanan ang sarili niyang puso, kung paanong ang
isang taong patay ay hindi kayang buksan ang kanyang kabaong.  Ang Banal na Espiritu ang
nagbubukas ng puso ng mga patay na makasalanan at nagdadala ng Salita ng Dios at gumagawa sa
kanila sa pamamagitan ng makalangit na kapangyarihan ng kaloob ng pananampalataya.  Ang Banal
na Espiritu ang nagpapabanal sa atin, na nag-iingat sa atin mula sa tukso, na nagpapaalala sa atin ng
mga salita ni Cristo.  Ang Banal na Espiritu ang humahatol sa atin.  Ang Banal na Espiritu ang
nagtatanggol sa atin.  Kung walang Banal na Espiritu ay hindi magkakaroon ng iglesia, hindi
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magkakaroon ng mga alagad, hindi magkakaroon ng mga mananampalataya.  Ang kaloob ng Banal na
Espiritu ay ang dakilang kaloob ni Jesu Cristo.

Nais nating lapitan ang katotohanan ng pagbubuhos ng Banal na Espiritu mula sa pananaw, kung
gayon, ng ating pansariling pangangailangan ng presensya ng Banal na Espiritu.  Kukunin natin ang
ating sitas ngayon mula sa panalangin ni David sa Awit 51.  Ang awit na ito ay isa sa mga awit na
isinulat ni David pagkatapos ng kanyang pagsisisi at pagpapahayag ng kanyang kasalanan ng
pangangalunya kay Batseba at pagpatay sa kanyang asawang si Urias.  Ito ay isang awit ng pagsisisi.
Sa awit na iyon, si David ay nananalangin sa mga talatang 11 at 12, “Sa iyong harapan ay huwag mo
akong paalisin, at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.  Ibalik mo sa akin ang
kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritung nagnanais.”

Ngayon, mula sa panalangin ni David, maaari tayong makakuha ng magandang pagkaunawa sa gawa
ng Banal na Espiritu.  Si David ay nanalangin, “Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang
iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.”  Ang talatang ito ng Banal na Kasulatan ay
inilalagak sa anyo ng tinatawag na kahanay sa Hebreo (Hebrew parallelism).  Ang talata ay binubuo
ng dalawang pangkat na nagbibigay liwanag sa isa’t isa at ipinapaliwanag ang bawat isa at sa gayon
ay nagpapahayag ng isang kaisipan.  Kaya, nang sabihin ni David, “Sa iyong harapan ay huwag mo
akong paalisin, at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin,” makukuha natin na ang
presensya ng Dios at ang kaloob ng Banal na Espiritu ay magkatulad.  O maaari natin itong ilagay sa
ganitong paraan:  Ang gawain ng Banal na Espiritu ay upang dalhin sa atin ang karanasan ng presensya
ng Dios kay Jesu Cristo.  Mula sa sitas na ito, tayo ay binigyan ng magandang pagkaunawa ng gawain
ng Banal na Espiritu.  Kailangang dalhin ng Banal na Espiritu sa buhay ng anak ng Dios ang
naramdamang presensya ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  At kasama nito, ang kagalakan ng
kaligtasan na ibinibigay ng Dios kay Jesu Cristo.  Iyon ang Kanyang gawain.   

Ngayon, lalong higit, ang gawain ng Banal na Espiritu na isinisigaw ay isang panlabas at madula at sa
huli ay walang saysay na pagpapakita ng himala ng tao.  Ngunit hindi iyan ang gawain ng Banal na
Espiritu.  Ang gawain ng Banal na Espiritu ay hindi kapangyarihan upang magpagaling o ang
kapangyarihang gumawa ng mga himala.  Ang mga iyon ay mahihinang bagay kung ihahambing dito:
ang dalhin ang presensya ng Dios sa ating mga kaluluwa; ang lumikha, sa pamamagitan ng biyaya, ng
malapit at pansariling pandamdam ng Dios na kasama ko sa habag at katotohanan kung kaya’t tayo
ay puno ng paggalang sa Kanyang kamahalan, at ang ating mga puso ay nasisiyahan sa kaganapan ng
Kanyang pag-ibig at kaligtasan, at tayo ay inaakay na mamuhay ng banal na buhay.  Iyan ang gawain
ng Banal na Espiritu.

Sa presensya ng Dios, ibig sabihin ni David ang karanasan ng kagandahang-loob ng Dios.  Ito ang
mismong karanasan ng kagandahang-loob ng Dios na naiwala ni David nang sadya siyang nahulog sa
sarili niyang kasalanan.  Ito ay habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang kasalanan na siya ay
nanakawan, sa katarungan ng Dios, ng karanasan ng pag-ibig ng Dios at kagandahang-loob sa kanya.
Sa “presensya” ng Dios, ibig sabihin ni David na siya ay mapapanumbalik ng Banal na Espiritu, sa daan
ng pagsisisi, sa karanasan ng kagandahang-loob at pag-ibig ng Dios.  Iyan ang gawain ng Espiritu.  Sa
pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ating kasalanan, at sa pamamagitan
ng pagdadala sa ating mga puso ng katotohanan ng Kasulatan na sa biyaya ay ibinigay ng Dios si Cristo
upang kunin ang ating mga kasalanan, ibinibigay ng Banal na Espiritu sa atin na malaman ang
kagandahang-loob at ang pag-ibig ng Dios.
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Ang dalhin sa presensya ng Dios at malaman ang kagandahang-loob ng Dios at pag-ibig ay hiwaga ng
Kanyang biyaya.  Ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu mismo, na siyang tanging makakagawa noon.
Ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu ang katiyakan ng kagandahang-loob ng Dios at biyaya kay Jesu
Cristo.  

At dahil dito si David ay nakikiusap:  “Sa iyong harapan” sabi niya, “ay huwag mo akong paalisin, at
ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.”  Ang mapaalis ay upang iwanan, itapon,
na tila walang halaga.  Sabi niya, “Huwag mong bawiin, alisin mula sa akin, ang karanasan ng Iyong
Banal na Espiritu.”  Ito ay, gaya ng sinabi ko, ang naiwala ni David sa daan ng kanyang makasalanang
pagrerebelde.  Siya ay lumakad sa kanyang daan ng matigas na pagkakasala, mula sa sarili niyang
kahalayan at paghihimagsik.  Siya ay nahulog sa pandaraya ng kasalanan.  

Ang kasalanan ay nagsasagawa ng maling pangangalakal, nagbibigay ng maling mga pangako.
Sinasabi sa iyo ni Satanas na yaong mga ‘di sumasampalatayang kaibigan ay nakakaaliw at may
pinag-aralan at nakakapagpasigla.  Sinasabi niya sa iyo na ang kahalayang iyong iniisip ay
nakakapagbigay-kasiyahan.  Sinasabi niya sa iyo na ang pelikula ay magiging nakakaaliw, na ang tugtog
ay may magagawa sa iyo.  Sinasabi niya sa iyo na ang higaang iyan ay malambot at ang matulog ay
kasiya-siya, bakit ka pupunta sa iglesia?  Ito ang mga bagay na kanyang ibinebenta.  At sa ating laman
tayo ay lubos na natutukso.  Kapag tayo ay nahulog sa tuksong iyon, kung gayon sa kahatulan ng Dios
at katarungan ng Dios ay naiwawala natin ang karanasan ng Kanyang presensya at kagandahang-loob.

Gawain ng Banal na Espiritu ang panumbalikin sa atin ang karanasan ng kagandahang-loob.
Samakatuwid, ang gawain ng Banal na Espiritu ay ang gawain ng pagpapakumbaba, ang gawain ng
paggawa ng pagsisisi.  Iyan ang dakilang gawain ng Banal na Espiritu.  Lumilikha Siya sa iyo ng
pakiramdam ng iyong kasalanan at kasabay nito ay binubuksan ka Niya upang makita ang buong
kayamanan ni Jesu Cristo.  Inihahayag ang katotohanan ng iyong kasalanan, inihahayag din Niya at
dinadala sa ating puso ang buo at sapat na kabayaran sa kasalanan kay Jesu Cristo.  Iyan ang gawain
ng Banal na Espiritu.  Sa paraan ng pagsisisi, sa paraan ng kaalaman sa kasalanan, kalungkutan para
sa kasalanan, magtiwala kay Cristo bilang lubos na kasiyahan para sa kasalanan, pinapanumbalik Niya
tayo sa karanasan ng kagandahang-loob ng Dios. 

At sa gayon ay binibigyan Niya tayo ng kagalakan.  Iyan ang Banal na Espiritu.

Mauunawaan mo, kung gayon, kung bakit nakiusap si David:  “Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng
iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritung nagnanais.”  Naiwala niya, gaya ng sinabi natin,
ang kagalakan ng kaligtasan dahil sa kanyang kasalanan.  Ngayon siya ay nananalangin para sa
matapat na gawain ng Banal na Espiritu na kumilos sa kanya ng pagsisising iyon at ang pagbabalik sa
pagpapala ng presensya ng Dios sa kanyang buhay.  Iyan ay kahanga-hanga ring gawain, hindi ba?

Ngunit dapat nating makita na ang Banal na Espiritu din ang siyang may-akda nitong panalangin.  Siya
ang may-akda ng lahat ng bagay, lahat ng mabubuting bagay, sa ating puso.  Siya ang may-akda ng
ating mga panalangin.  Kaya, nakikiusap ka ba para dito?  Nakikiusap ka ba na bibigyan ka ng Dios ng
pagsisisi mula sa iyong kasalanan?  At sinasabi mo ba, “Ang pinakadakilang kayamanan, ang
pinakadakilang kabutihan, na maaari kong makamtan ay ang malaman ang kagandahang-loob at ang
presensya ng Dios?”  Nakita mo, iyan ang patunay ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong puso.

Ano ang patunay ng Banal na Espiritu – ang patunay na Banal na Espiritu na ibinibigay sa iyo?  Ang
patunay bang magkakaroon ka ng kakayahang magsalita sa ibang wika?  Iyan ba ang patunay ng
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tinatawag na ikalawang bautismo, na ikaw ay dinadala sa isang tiyak na piling katayuan bilang anak
ng Dios, na hindi ka na nagkakasala?  Iyan ba ang presensya ng Banal na Espiritu?  Kaya malalaman
mo na mayroon ka ng Banal na Espiritu – kung hindi ka na nagkakasala?  Ang presensya ba ng Banal
na Espiritu ay pinatutunayan sa iyo  sa isang alon lamang ng emosyon na tumatangay sa iyo?

Ito ang patunay ng Banal na Espiritu – na nauunawaan mo na sa biyaya ay pinatawad ng Dios ang
iyong kasalanan, binura ang iyong mga pagsalangsang, at hinugasan ka at ginawa kang malinis.
Ipinagkaloob Niyang maunawaan mo kung gaano ka karumi at kung gaano kahanga-hanga ang biyaya
ng Dios.  Kaya ang gawain ng Banal na Espiritu ay nakikita dito:  na mula sa iyong puso ng mga puso
ay sinasabi mo, “Ang tanging mahalaga sa akin ay ang Dios at bigyang-kaluguran Siya.”

Ang Banal na Espiritu ba ay nananahan sa iyo?  Hindi kita tinatanong ng isa lamang panlabas na
tanong.  Hindi kita tinatanong kung iniisip mong, “Ah, oo, ang lahat ay maayos sa akin.  Sa palagay ko
ako ay Cristiano, kahit na ang puso ko ay nasa sanlibutan.”  Hindi, ang itinatanong ko sa iyo ay ito:
Alam mo ba ang malungkot sa iyong kasalanan?  Nagnanais ka bang maging katulad ni Cristo?
Nagagalak ka ba sa kahanga-hangang biyaya ng Dios na ibinigay sa iyo?  Mayroon ka bang kagalakan
ng Kanyang kaligtasan?  Iyan ang katunayan ng gawain ng Banal na Espiritu sa iyo.

Kapag ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa iyo at naunawaan mo ang iyong sarili bilang makasalanang
iniligtas ng biyaya, ikaw ay magpapatuloy upang manalangin:  “At alalayan ako na may espiritung
nagnanais,” iyon ay, mananalangin ka para sa patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong buhay.
Nakita ni David na kailangan niyang maalalayan, na kailangan niya ng katatagan at lakas.  Nakita niya
iyon dahil nakita rin niya na, sa kalikasan, lagi siyang maliligaw mula sa Dios.  Samakatuwid ay nakiusap
siya na alalayan siya ng  Banal na Espiritu.  Nakita niya na ito ay posible lamang kung ang Banal na
Espiritu ay malayang ibibigay sa kanya.  Ipinahayag niya na ang Isa na maaaring umalalay sa anak ng
Dios at panatilihin ang anak ng Dios sa pananampalataya sa kasalukuyang buhay na ito ay dapat ang
Banal na Espiritu.  At ang Banal na Espiritu ang walang bayad na kaloob ng soberanong biyaya. 

Inilalagay ng Dios ang Kanyang Espiritu sa atin.  Tanging ang Banal na Espiritu ng Dios ang
makakapagpatatag, ang makakaalalay sa atin.  Ginagawa Niya tayong may pagnanais at handang
pumunta sa daan ng mga kautusan ng Dios.  Kaya ang katiyakan ng Cristiano ay hindi sa kanyang sarili.
Ito ay nasa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang Espiritu na ngayon ay ibinigay ni Cristo sa atin.

Si David ay nanalangin para sa presensya at sa pag-alalay ng “espiritung nagnanais” ng Dios.  Ang
kaisipan ng espiritung nagnanais ay ang Banal na Espiritu ay mapagbiyayang ibinigay.  Tayo ay
nagsasalita sa kaligtasan sa pamamagitan ng malayang biyaya ng Dios, ibig sabihin na ang kaligtasan
ay hindi bagay na karapat-dapat sa atin, hindi ito bagay na maaari nating makamit.  Ito ay hindi rin
bagay na ninanais natin.  Kundi ito ay bagay na malayang ibinigay at ginawa ng Dios sa ating mga
puso.  Kaya ang Banal na Espiritu ay malayang kaloob ng soberanong biyaya ng Dios.  Siya ay ibinigay
sa kanila na mga pinili ng Dios kay Cristo.  Walang nagnanais sa kanyang sarili na magkaroon ng Banal
na Espiritu.  Sa ating mga sarili, tayo ay hindi banal kay Adan.  Hindi natin ninanais ang Banal na
Espiritu sa ating sarili upang manahan at mamuhay sa atin.  Kundi ito ay malayang kaloob ng biyaya
ng Dios.  Mula sa soberanong gawa, mula sa mapagbiyayang pasya ng Dios, ipinagkakaloob sa atin ng
Dios ang Banal na Espiritu upang kumilos sa atin.   

Ngunit ako’y naniniwala na ang kaisipan ay higit pa.  Ang kaisipan ay hindi lamang ang Banal na Espiritu
ay mapagbiyaya at soberanong ibinigay ng Dios.  Ang kaisipan ay ito rin:  Alalayan mo ako sa kalayaan
ng Iyong Espiritu.  Iyon ay napakaganda.  Ang kaisipan, kung gayon ay, na ang gawain ng Banal na
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Espiritu ay bigyan tayo upang lumakad sa kalayaan na matatagpuan kay Jesu Cristo.  Napakaiksi,
sinasabi nito sa atin na ang daan ng kasalanan ay hindi kalayaan kundi kalupitan.  Ang daan ng
kasalanan ay hindi kalayaan kundi pagkabihag.  Ang daan ng kasalanan ay hindi kaaliwan kundi ganap
na pagkawasak at kalungkutan.  Si Cristo lamang ang Isa na makapagbibigay ng kalayaan, ang
kalayaan ng pagsunod sa Dios, ang kalayaan ng paglakad sa kagalakan at presensya ng Dios.  Hindi
ang pagkagapos ng pagtalikod at pagkatakot sa mukha ng Dios, kundi ang kagalakan ng pagtingala
sa mukha ng Dios at pagmamahal sa Kanya – iyan ang kalayaan!  Iyan din ang gawain ng Banal na
Espiritu.  Dinadala Niya sa atin ang kaligtasan.  At sa pagdadala sa atin ng kaligtasan, pinalalaya Niya
tayo upang tayo ay makalakad sa presensya ng Dios.

Siya ang Espiritung nagpapalaya.  Pinalalaya Niya ako sa pamamagitan ng Salita mula sa masamang
kahatulan ng sarili kong budhi na ako ay nagkasala laban sa Dios.  Itinuturo Niya ako sa Salita kay Jesu
Cristo sa krus bilang tangi at buong kabayaran para sa aking kasalanan.  Ngunit higit pa ang ginagawa
Niya.  Siya ay makapangyarihang gumagawa sa akin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, lumilikha sa
akin ng bagong puso at bagong pagnanasa, kung kaya ngayon ay nakikita ko ang panlilinlang,
pagkawasak, at kahangalan ng kasalanan.  Sa halip, sa pamamagitan ng biyaya ay nanaisin kong
lumakad kasama ng Dios.  Pinababanal ako ng Banal na Espiritu at binibigyan ako upang lumakad sa
kalayaan ng pagsunod kay Jesu Cristo.  

At mayroon pa.  Binibigyan Niya ako upang maging mapagpasalamat, mapagpasalamat sa
makapangyarihang biyaya ng Dios, mapagpasalamat sa Dios na may-akda ng aking buong buhay
espiritual.  Pinuputol ng Banal na Espiritu ang kadena ng sala at gapos ng kasalanan.  Dinadala Niya
si Cristo sa atin.  At sa pagdadala ni Cristo sa atin, dinadala Niya sa atin ang karanasan ng presensya
ng Ama at kagandahang-loob.  Samakatuwid, dahil sa Banal na Espiritu ay hindi na tayo nakagapos,
kundi tayo ay nasa kalayaan ni Cristo.

Ang dakilang pagpapala, kung gayon, ng iglesia ni Jesu Cristo ay ang Banal na Espiritu.  Maging
matapat tayo sa paglilingkod sa Kanya; tayo ay umugma sa Kanyang Salita; tayo ay makiusap,
“Mapagpalang Ama, ibigay Mo sa aking lumakad sa liwanag ng Iyong Espiritu.  Gumawa ang Kanyang
makapangyarihang biyaya sa akin.   Bigyan mo ako ng pagsisisi at, sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu, bigyang-katiyakan ako ng Iyong kagandahang-loob at kahabagan kay Jesu Cristo.”

Ito ang gawain ng Espiritu.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

 Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay magamit sa aming mga
puso ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


