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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Juan 4:1-6

"Nalalamang ang Dios ay Nananatili sa Akin”

ni by Rev. Carl Haak  

Alam mo ba kung ang Dios ay nananahan sa iyo?  May tiwala ka ba at kagalakan na ikaw ay anak Niya?
May katiyakan ka ba na ngayon din ay nanatili Siya sa iyo, iyan ay, hindi Siya aalis at walang
makapaghihiwalay sa iyo mula sa Kanyang pag-ibig kay Cristo Jesus na ating Panginoon?  Kung gayon,
ang lahat ay mabuti.  Walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, maluwalhati, banal, mapagbiyayang
Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ay nananahan sa iyo!  Kaya mayroon kang buhay na
walang hanggan ngayon.  Ang higit pa, wala kang kulang.  Awit 23:  “Ang Panginoon ay aking pastol; hindi
ako magkukulang.”  Ikaw ay itinaas mula sa bawat pagsubok at kalungkutan.  Mayroon kang lakas,
kapayapaan, pag-asa.  At ikaw rin ay ginawa upang maging mapagpakumbaba, nagtitiwala, masunurin.
Sa isang salita, kung ang Dios ay nananahan sa iyo, ikaw ay mapagtagumpay.  I Juan 4:4, “Kayo'y sa Dios,
mga munting anak, at inyong dinaig sila (ang masama).”

Paano mo malalaman?  Paano mo malalaman na ang Dios ay nananahan sa iyo?  Iniisip mo bang gayon,
sa pamamagitan lamang ng katotohanang ikaw ay dumadalo sa iglesia o dahil ikaw ay ipinanganak sa
isang tahanang sumasampalataya?  Ikaw ba ay binigyang-katiyakan diyan dahil nagkaroon ka ng isang
uri ng pangitain o nakarinig ka ng tinig?  Ang sagot ng Biblia ay ang tanging paraan upang malaman na
ang Dios ay nananahan sa iyo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob Niya sa atin (I Juan
4).  Sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo tayo ay pinagkaloobang magpahayag ng ating buong puso
na si Jesu Cristo ay Anak ng Dios, pumarito sa laman upang iligtas tayo, sa pamamagitan ng biyaya
lamang.  At pagkatapos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin naririnig natin sa ating
puso ang Salita ng Dios.  Tunay ba iyan sa iyo?  Kung gayon ikaw ay sa Dios. Siyang nasa inyo ay higit
na dakila kaysa sa nasa sanlibutan!

Si apostol Juan, sa I Juan 3, 4, ay nagsasalita ng malalim at mahalagang katotohanan sa pinakamababaw
na mga kataga.  Nagsasalita Siya sa atin, sa mga kapitulong iyon, tungkol sa katiyakan, katiyakan ng
Cristiano, ang katiyakan ng pagkaalam sa pag-ibig ng Dios, ng tiwala ng pananampalataya.  Paano natin
malalaman?  Paano natin mabibigyang-katiyakan ang ating puso sa harap ng Dios?  Paano tayo
magkakaroon ng tiwala sa Dios?  

Ang apostol ay nagbigay ng iba’t ibang palatandaan kung paano tayo tunay na pinagkalooban na malaman
iyan.  Isang palatandaan o pagsubok ay pag-ibig.  Mahal mo ba ang Dios?  Mahal mo ba ang iyong kapatid
na lalaki at babae kay Cristo?  (I Juan 3:14:  “Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan
patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.”)
Alam natin na dumaan na tayo mula sa daigdig ng espiritual na kamatayan tungo sa daigdig ng espiritual
na buhay dahil pinagkalooban tayo upang ibigin ang mga kapatid.  Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa mga
talatang 18 at 19, “Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa
katotohanan.  Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan, at magkakaroon ng kapanatagan ang
ating mga puso sa harapan niya (Dios).”  Mahal mo ba ang iyong kapatid kay Cristo?  Pinatatawad mo ba
siya, kung paano kang pinatawad ng Dios?  Tunay mo bang hinahangad ang kanyang kabutihan?  Mayroon
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ka bang kahabagan sa kanila?

Ang mga iyon ang kaloob ng Espiritung nananahan.

Ngunit isa pa, higit na mas pangunahing katibayan na ang Dios ay nananatili sa atin at kilala natin Siya
ay ang mga katibayan ng pananahan ng Espiritu.  Mababasa natin sa Roma 8:9, “Ngunit kayo'y wala sa
laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Dios.”  Mababasa natin sa Juan 14
ang pangako ni Jesus:  at kayo'y bibigyan Ko ng isa pang Mang-aaliw, upang makasama ninyo siya.  Ang
Cristiano, kung gayon, ay isang pinagkalooban ng Espiritu Santo upang manahan sa kanya, ang kanyang
katawan ay ginawang templo ng Espiritu at ang kanyang puso ay nananatili sa matamis na pakikisama sa
Dios.  Ang Espiritu ang siyang gumagawa sa ating puso upang magpahayag ng taos-pusong paggalang
at matibay na paniniwala:  Si Jesus ang Cristo, ang aking Panginoon at Tagapagligtas.  At ang Espiritu ang
nagbubukas ng ating mga tainga upang makarinig ng Salita ng Dios bilang Salita ng Dios sa katotohanan.
  
Ang punto ay ito:  Ang buhay Cristiano, ang tunay na buhay ng kaligtasan, ay hindi lamang isang walang
laman, pormal, walang malasakit, panlabas na bagay.  Ni ito ay isang bagay ng patuloy na pag-aalinlangan
at kawalang-katiyakan.  Kundi ito ang tunay na espiritual na buhay ng Espiritu Santo na nasa atin.  Ito ang
katiyakan na ang Dios mismo ay nananahan sa atin.  Ito ang matagumpay na pagsasabing:  Alam kong
ang Dios ay nananahan sa akin, sapagkat pinagkalooban ako ng Espiritu upang sumampalataya sa
pangalan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo at upang marinig ang Kanyang Salita sa aking puso.

Sa pamamagitan niyan, nalalaman natin na ang Dios ay nananatili sa atin.

Tulad ng sinabi ko, si Juan, sa I Juan 3 at 4, ay nagsasalita tungkol sa mga katiyakang mayroon tayo na
ang Dios ay nananahan sa atin, na tayo ay nakapagliligtas, walang hanggan, di-mababawing pinag-isa sa
Dios sa pamamagitan ng Espiritu Santo na Kanyang ipinagkaloob sa atin.  (Mababasa natin iyan sa talatang
24 ng kapitulo 3).  Iyan ay soberanong kaloob ng biyaya.  Ibinibigay ng Dios ang Espiritu.  At sa
pamamagitan niyan ang tao ay naliligtas.  

Ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Trinidad.  Mayroon Siyang gawain sa tatlong persona ng
Trinidad.  Ang Kanyang gawain ay maghayag, magpakilala, magbigay-liwanag.  Ang Kanyang gawain ay
ihayag ang Ama sa Anak at ang Anak sa Ama.  Mababasa natin sa I Corinto 2:10, “Ngunit ang mga ito
(iyan ay, ang mga bagay ng kaligtasan) ay ipinahayag sa amin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu;
sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Dios.”
Ang mga bagay ng Dios ay hindi nalalaman ng tao, kundi ng Espiritu ng Dios.  Ang Espiritu ang dakilang
tagapagbigay-liwanag.  Ang Espiritu ay ang Isa na nagpapakilala.  Hindi mo malalaman na ikaw ay anak
ng Dios kundi sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo (Roma 8:16).  Ang Espiritu ay nagpapatotoo
sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Dios.  Hindi natin mauunawaan ang mga yaman ng mga
espiritual na bagay kundi sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu sa atin.  

Si Juan, sa I Juan 4, ay binabalaan ang mga huwad na propeta at mga espiritung sinungaling.  Paano natin
makikilala kung ang tunay na Espiritu ni Cristo ay nasa atin?  Sasabihin natin, ang Banal na Kasulatan, ang
Biblia, ang pagsubok.  At ang sagot ay, Oo, tama iyan, ngunit ito ay bahagi lamang ng sagot.  Kung wala
ang Espiritu Santo makakamit mo ang Salita ng Dios sa iyong kamay at wala kang mapapala dito.  Ang
Espiritu Santo dapat ang personal na magbibigay-liwanag sa Banal na Kasulatan sa iyong puso at
magkakaloob sa iyo upang maunawaan sila.  Muli, sabi ni Pablo sa I Corinto 2:12, “Aming tinanggap, hindi
ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritung mula sa Dios, upang aming malaman ang mga bagay na
walang bayad na ibinigay sa amin ng Dios.”

Subalit iyan ay naghahatid ng isa pang tanong, hindi ba?  Kung makikilala ko ang Dios kung ang Espiritu
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Santo lamang ay ipinagkaloob sa akin, at kung mauunawaan ko lamang ang Kasulatan kung ipapaliwanag
sila sa akin ng Espiritu Santo, kung gayon ang tanong ay:  Paano ko malalaman kung nasa akin ang
Espiritu Santo?  Sabi ni Juan sa I Juan 4:1, “Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong
subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa
sanlibutan.”  Kaya paano ko malalaman?

Ang sinasabi ni Juan ay, “Subukin ang espiritu.”  Sa salitang “espiritu” hindi niya tinutukoy ang mga multo,
mga espiritung hiwalay sa katawan, mga demonyo.  Kundi tinutukoy niya ang mga impluwensya – ang
mga impluwensya o kapangyarihang inilalagay sa mga isipan at puso ng mga lalaki at mga babae.  Sabi
ni Juan marami ang gayong impluwensya, marami ang gayong espiritu, marami ang gayong huwad na
mga propeta na nag-aangking magiging gabay mo upang makita ang katotohanan. Maraming huwad na
propeta ang nagsasabing, “Taglay namin ang panloob na ilaw at madadala sa iyo ang katotohanan.”
Nariyan ang mga kulto at mga huwad na relihiyon.  Nariyan ang mga kulto na nag-aangking kay Cristo
ngunit nagdaragdag kay Cristo, marahil sa pagsasabing, “Ang talagang kailangan mo ay maunawaan ang
mga ginintuang plato na nahayag noon pa.”  O sinasabi ng mga huwad na relihiyon, “Ang paraiso ay tiyak
sa iyo kung magtatali ka ng bomba sa ilalim ng damit mo at pasasabugin mo ang iyong sarili.”  O ang
espiritu ng ika-dalawampu’t isang siglo na America, ang espiritu na gumagawa sa mga lalaki at mga babae
na walang pakialam sa anumang alalahanin tungkol sa kanilang kaluluwa, anumang alalahanin tungkol sa
walang hanggan.  Ito ay espiritu na maglulubog lamang sa iyo sa mga bagay, pakikipagtalik, kalayawan,
alak; ang espiritu na gagawa sa isang lalaki upang isuko ang kanyang mga anak para sa isang lihim na
pakikipag-ibigan; ang espiritu na gagawa sa isang dalaga kung kaya’t makikipagtalik siya upang mahalin
siya ng kanyang nobyo.  Maraming espiritu na nasa sanlibutan – mga huwad na espiritu.

Kung paanong ang Banal na Espiritu ni Jesu Cristo ay kapangyarihan upang bigyang-liwanag ang ating
kaluluwa at kontrolin ang ating puso at isipan at baguhin tayo sa loob, gayundin itong mga nagpapanggap
na espiritu, itong mga huwad na espiritu, ay may kapangyarihan at impluwensya.  Ang mga huwad na
espiritu sa Cristianismo at sa huwad na mga relihiyon ay nagsasagawa ng panlilinlang at pagliligaw.  Ang
mga espiritung ito, ang mga huwad na propetang ito, sabi ni Juan, ay nasa sanlibutan.  Sila ay ipinadala
ng diablo upang itatag ang kaharian ng Anticristo.  Sabi niya sa I Juan 4:3, “Ito ang espiritu ng anti-Cristo,
na inyong narinig na darating at ngayo'y nasa sanlibutan na.”

Minamahal na Cristiano, lahat ng huwad na espiritu, lahat ng mga impluwensyang iyon – mga kulto, mga
huwad na relihiyon, ang mga impluwensya ng ating kasalukuyang sanlibutan na nagkokontrol sa puso at
isipan ng tao, Amerikanong materyalismo, ang espiritu ng kawalang-kabanalan – lahat ng mga espiritung
ito ay padala ng diablo na may pananaw ng pagtatatag ng kaharian na maka-anticristo, ang kaharian ng
tao.

Ngayon, paano ko malalaman na mayroon ako ng tunay na Espiritu ng Dios at hindi ako naloloko, na hindi
ako nadadaya nitong mga huwad na espiritu at mga nagpapanggap?  Paano ko malalaman na ang tunay
na Dios ay nasa akin at hindi huwad na espiritu, na siyang espiritu ng anticristo?

Ibinibigay ni Juan ang pagsubok (I Juan 4) upang makilala ang tunay na Espiritu ng Dios.  Nagbigay siya
ng dalawang pagsubok.  Ang una ay ibinigay sa talatang 2:  “Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios:
ang bawat espiritung nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay naparito sa laman ay sa Dios.”  Sa madaling
salita, alam mo na ang Dios ay nananahan sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katibayang ito:
na itutulot ng Dios na ipahayag mo ang katotohanan tungkol kay Jesu Cristo, na Siya ay Dios, at Siya ay
pumarito sa laman.  Ipahahayag mo na ang Anak ng Dios na noon ay naroon na ay ipinanganak sa laman
ng birheng Maria ayon sa banal na Kasulatan.  Kilala mo si Jesu Cristo bilang Dios-tao, ang tanging Isa na
makapag-aalis ng kasalanan at kamatayan at magbibihis sa atin ng katuwiran, buhay, at kaluwalhatian.
Ang Espiritu Santo ay gumagawa sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan upang ipahayag mo na si Jesu
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Cristo, ang Anak ng Dios sa aking laman, ay aking Tagapagligtas, aking Dios, aking Panginoon, aking
yaman, aking kagalakan.  Iyan ang gawain ng Espiritu.  Ginagawa mo ba iyan?  Ipinahahayag mo ba iyan?
Kung gayon ang Dios ay nananahan sa iyo.  Ang diin ay nasa salitang “pahayag.”

Ano ang ibig sabihin ng “pahayag”?  Iyan ay higit pa sa pagsasabi ng mga salita lamang.  Maraming hindi
ipinanganak ng Dios o pinananahanan ng Espiritu ay makapagsasabi ng mga bagay na totoo tungkol kay
Jesu Cristo.  Kung babayaran natin ng sapat ang isang tao, makakakuha tayo ng isang tao mula sa kalye
o saanman upang magpahayag na nais nating maging nasa harap ng buong iglesia.  Ngunit ang tunay na
kapahayagan ay bagay na pampuso.  Ito ang kakayahang hindi lamang magsabi ng mga salita, kundi ang
malaman ang magagandang aral ni Cristo mula sa puso.  Ang tunay na Espiritu ng Dios ay magkakaloob
sa iyo upang gumawa ng kapahayagan ng taos-pusong paggalang, matibay na paniniwala, at
pagpapasakop.   

Ginamit ni Juan ang salitang “pahayag” sa I Juan 1:9:  “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan,
siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan.”  Ipinahahayag ang ating mga
kasalanan.  Ano ang ibig sabihin niyon?  Iyan ay hindi matamis na pagpapahayag, “Ako ay isang
makasalanan, sa palagay ko.”  Ito ay hindi gaya ng pagsasabi sa iyong anak, “Sige sabihin mo sa kapatid
mo na humihingi ka ng tawad,” at pagkatapos ang anak mo ay pupunta sa kanyang kapatid at mabilis na
sasabihing, “ikinalulungkot ko.”  Hindi iyan kapahayagan.  Ito ay dapat na mula sa puso.

Ang ipahayag si Cristo ay maramdaman ang pambihirang katotohanan na ang Anak ng Dios ay pumarito
sa laman para sa akin, na Siya ang tangi kong Tagapagligtas.  Hindi lamang ito mga tamang salita.  Ito
ay ginawa sa katangian ng paggalang at pagpapasakop.  Nagpapatuloy ka sa iyong kapahayagan sa
pagsasabing, “Panginoon, Soberanong Tagapagligtas, ano ang nais Mong gawin ko?  Mahal Kita,
Panginoon.”  Kaya, ito ang unang pagsubok:  isang taos-pusong kapahayagan at mapagmahal na
pagpapasakop sa Anak ng Dios – ngayong gabi, bukas, nasaan ka man, sa loob ng iglesia, sa trabaho,
kasama ng iyong mga kaibigan – palagi.  Totoo ba iyan sa iyo?  Ipinahahayag mo ba si Jesu Cristo, Anak
ng Dios sa ganoong paraan?  Kung gayon ang Dios ay nananahan sa iyo.

Ang ikalawang pagsubok na ibinibigay ni Juan sa I Juan 4:6, “Kami ay sa Dios. Ang nakakakilala sa Dios
ay nakikinig sa amin at ang hindi sa Dios ay hindi nakikinig sa amin.”  Kapag ang Dios, sa pamamagitan
ng Espiritu Santo, ay nananahan sa iyo, maririnig mo ang pangangaral ng Salita.  Maririnig mo yaong Salita
ng Dios sa iyong kaluluwa at sa iyong puso.

Sa talatang 2 makikita natin na ang pagsubok ay ang sinasabi natin.  Masasabi mo ang tunay na anak ng
Dios, masasabi mo na ang tunay na Espiritu ng Dios ay nasa iyo kapag ikaw ay pinagkaloobang magsabi
mula sa puso ng katotohanan tungkol kay Jesu Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas.  Sa talatang 6
ang pagsubok ay sa naririnig ng tao.  Ano ang naririnig mo?  Naririnig mo lang ba ang sanlibutan?
Nakikinig ka lang ba sa sanlibutan?  Ikaw ba ay may malasakit lang tungkol sa sasabihin ng sanlibutan?
Ang pagsubok ay ito:  Naririnig mo ba ang Salita, naririnig mo ba ang aral ng Banal na Kasulatan na
bumababa sa iyong puso?  Iyan ang gawain ng Espiritu Santo.

Sa panahon ni Jesu Cristo ang mga tao ay magsasabi ng ganito:  “Walang tao ang nagsasalita na katulad
ng taong iyon!”  Narinig nila sa kanilang puso ang Salita ni Cristo.  Sabi ni Juan, “Ang nakikinig sa amin
ay nakakakilala sa Dios.”  At ang nakikinig sa amin, ang mga apostol (Juan at kapwa niya mga apostol),
muli, ay hindi lamang ang pakikinig.  Kung paanong ang pagpapahayag, ang pagsasalita lamang, ay
walang pinapatunayan; gayundin ang pakikinig lamang, muli, ay walang pinapatunayan.  Kundi ang
sumasampalatayang pakikinig.  Ito ay kapag nakikinig ka kung kaya’t ang salita ay bumabaon sa iyong
puso.  Ang mga dakilang salita ng buhay na walang hanggan ay pumapasok sa iyong puso.  Ito ang
mapagkumbabang pakikinig na naniniwala sa katotohanan at malugod na nagpapasakop.  Iyan ang
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pagsubok ng Espiritu Santo sa iyong puso.  Naririnig mo ba ang Salita, lalo na yaong Salita na ipinangaral
sa iyo?  Naririnig mo ba si Jesus sa pangangaral na nagsasabing, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na
nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan”?  Naririnig mo ba si Cristo
na nagsasalita sa iyo sa iyong puso ng mga puso, “Ikaw, ikaw ay Akin, ikaw ay kabilang sa Akin”?  Iyan
ang pagsubok.

Ang Dios ba ay nananahan sa akin?  Ang Espiritu ba ay ipinagkaloob sa akin kung kaya’t Siya ay nananatili
sa akin – hindi huwad na espiritu, hindi ang espiritu ng anticristo na maglalaho sa araw ng mga Araw,
kundi ang tunay na Espiritu Santo?  Narito ang pagsubok:  Ipinahahayag mo ba mula sa puso na ang Anak
ng Dios, si Jesu Cristo, ay pumarito sa laman upang iligtas ka mula sa gapos ng kasalanan?  At,
pangalawa, naririnig mo ba Siyang nagsasalita sa iyo ng personal sa pamamagitan ng Salita?

Ah, ang kaluwalhatian nito!  Sabi ni Juan sa talatang 4, “Kayo'y sa Dios, mga munting anak.”  Ito ay
pahayag ng katotohanan.  Wala nang pag-aalinlangan.  Ang mga tanong ay lumilipad.  Ako ay sa Dios.
Hayaan iyang bumaon.  Ang iyong batayan ay sa Dios.  Ikaw ay ipinanganak ng Dios.  Ikaw ay nabubuhay
sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Ang banal na buhay ay itinanim sa iyo.  Hindi sa sanlibutang ito,
kundi ng sanlibutang nasa itaas.  Mga munting anak, kayo ay sa Dios!  Ang katagang “mga munting anak”
ay ang mapagmahal na katawagan ng pag-ibig.

Ipinahahayag mo ba si Jesu Cristo bilang Anak ng Dios, ang iyong Tagapagligtas?  Naririnig mo ba ang
Kanyang Salita sa kaibuturan ng iyong kaluluwa?  Ang Dios ay nasa inyo, mga munting anak.

At sa gayon, isa pang katunayan ay totoo tungkol sa iyo.  Sila ay dinaig mo, iyan ay, ang mga huwad na
espiritu ng anticristo, sabi ni Juan, itong malalakas, mapang-akit, makapangyarihang impluwensya ng
kadiliman.  Sila ay napagtagumpayan mo.  Ikaw ay naging mapagtagumpay sa kanila.  Matatag kang
nanindigan.  Hindi ka sumuko sa kanila.  Nanatili kang tapat sa Anak ng Dios na nagkatawang-tao.  Sila
ay nadaig mo.  Malalaking kaaway ay dinala laban sa iyo.  Mapang-akit, mapandayang espiritu ay
sasalakay sa iyo.  Paano ka makakatayo?  Nadaig mo sila dahil Siya na nasa iyo ay mas dakila kaysa sa
buong sanlibutan – mas dakila kaysa kay Satanas mismo, ang dios ng panahong ito, at lahat ng kanyang
mga huwad na espiritu.  Mas dakila Siya na nasa iyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan.  Ang ating Dios
ay Dios!

Ikaw ay nanaig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu.  Ang Espiritu Santo ay mas
makapangyarihan kaysa lahat ng maka-satanas na pwersa, lahat ng pwersa ng pandaraya at pagkabulag.
Utang mo ang iyong kapahayagan sa soberanong gawa ng buhay na Dios.  Utang mo ang iyong
ortodoksiya sa Espiritu ni Cristo.  Kayo ay nakatayo, bukas na nakikinig sa Salita ng Dios at tapat na
nagpapahayag kay Jesu Cristo dahil ang Espiritu Santo ay mas malakas at nagtagumpay sa inyong puso.

Ah, ang kaluwalhatian nito:  Ang Dios ay nananahan sa atin!  Matatagpuan ba ang mga salita upang
magpahayag ng kaaliwan?  Alam natin na ang Dios ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu na ipinagkaloob sa atin.  Mas dakila Siya na nasa atin kaysa sa kanya na nasa sanlibutan.  Anong
kalungkutan, anong pagkawasak ng puso, anong pighati, anong pagsubok, anong kalugihan, anong sakit,
anong hirap, anong bagay sa iyong hinaharap ang makakadaig laban sa katotohanang ito:  Ang Dios ay
nananahan sa akin?

Kung paanong ang isang malaking bato sa baybayin ng Oregon, kung saan ang mga alon ay humahampas
dito, ay mas mataas sa lahat, gayundin naman ang Dios ay nananahan at nananatili sa akin.  Sa mundong
ito na magulo at maligalig, ang lahat ay mabuti.  Sapagkat ang Dios ay nananahan sa akin.

Ito ay kaloob ng biyaya.  Maraming Cristiano ang nagpupunyagi dito.  Maraming Cristiano ang naghahanap
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na malaman kung ang Dios ay nasa kanila.  Dapat mong ibatay ang kaalamang ito sa Kasulatan, sa
paglalahad ng Kasulatan na narinig mo ngayon.

Kaya tandaan:  Laging mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian.  Lagi Siyang purihin.  At laging
manangan sa Kanya.  Kapag ikaw ay pinagbabantaan ng pandaraya ng masama, ng mga tukso o kawalang
pag-asa, ipaalala sa iyong sarili:  Mas dakila Siya na nasa iyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan.  At
magtiwala sa Kanya.  Sapagkat ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya.
Ito ang kaloob ng mga kaloob – ang soberanong pananahan ng Espiritu Santo na nagkakaloob sa iyo
upang ipahayag si Jesu Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas at upang marinig ang Kanyang Salita.
Ang Dios ay nananahan sa iyo.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Gawin mo sa amin ang pinagpalang katiyakan, ang ganap na tiwala, na
kami ay sa Iyo at ang Iyong Espiritu ay sa amin.  Sa pangalan ni Jesus.  Amen.


