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MGA GAWA 4:1-4 
“ANG PAGBUBUHOS NG ESPIRITU SANTO” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga dakilang pangyayari sa kasaysayan ng mundo – 
ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes gaya ng nakatala sa Mga Gawa 2:1-4.  Kung 
ihahambing, walang ibang pangyayari sa buong kasaysayan sa buong mundo na may ganoon kalalim at 
nagtatagal na epekto sa sangkatauhan.  Makakaisip tayo ng mahahalagang petsa nang mangyari ang 
mga nakapagbabago-sa-mundong kaganapan.  Maiisip natin ang mga dakilang imbensyon na bumago sa 
paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay at ng paraan ng ating pamumuhay.  Maiisip natin ang mga 
pangalan ng mga dakila at maimpluwensiyang mga tao.  Ngunit lahat ng ito ay wala kung ihahambing sa 
araw ng Pentecostes. 
 
aaari pa nga nating isipin ang mga dakilang biblikal na pangyayari gaya ng paglikha ng sanlibutan, ang 
pagkahulog ng tao, ang pagtawag kay Abraham, ang pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto, ang pagsakop 
sa Canaan, at, sa Bagong Tipan, ang kapanganakan ni Cristo, ang pagbabaustismo sa Kanya, ang Kanyang 
ministeryo, ang Kanyang pagdurusa at kamatayan, ang Kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat – lahat 
ay napakahalagang mga pangyayari.  Subalit walang pangyayaring may mas malalim na impluwensya sa 
sangkatauhan gaya ng Pentecostes.  Ang mismong kapanganakan, ministeryo, kamatayan, muling 
pagkabuhay, at pag-akyat ni Jesus ay limitado sa Galilea at isang panahon sa kasaysayan.  Ngunit sa 
Pentecostes, naroon ang pagpasok mismo ng Dios sa mundo ng tao upang makasama natin hanggang sa 
wakas ng panahon.  At anong lalim na epekto iyan sa kasaysayan ng sanlibutan.   
 
Ang dakilang pangyayaring ito ang nais nating tingnan mula sa Mga Gawa 2:1-4.  Sa talatang 1 ay 
mababasa natin:  “Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar.”  
Ang salitang “Pentecostes” ay nangangahulugan lamang na “ang ikalimampung araw,” iyan ay, ang 
ikalimampung araw matapos ang Paskuwa.  At sa mahalagang araw na ito sa Lumang Tipan ay 
ipinagdiriwang ang isang pista – ang Pista ng mga Unang bunga.  Ito ay isa sa pitong taunang pista sa 
Lumang Tipan.  Ito ang araw kung saan ang mga banal sa Lumang Tipan ay nagdiriwang ng pasimula ng 
panahon ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng kaloob sa Dios na kumakatawan sa mga unang 
bagay na mula sa bukirin sa pag-aani.  Ito ang araw kung saan ipinagdiriwang ng mga Israelita ang 
kasaganaan na ipagkakaloob ng Dios sa kanila mula sa kanilang bukirin.  Ito ang araw ng pangako.  Ang 
munting kaloob na dinala nila sa Dios ay kumakatawan sa maraming kasunod sa pag-aani.   
 
Hindi aksidente na bumaba ang Espiritu Santo sa araw na ito ng dakilang kapistahan.  Sabi sa talatang 1, 
“Nang dumating ang araw ng Pentecostes.”  Ang kaisipan ay ito ang katuparan ng pista sa Lumang Tipan.  
Sa katunayan, malamang na hinihintay ng mga alagad na dumating ang Espiritu Santo sa mismong araw 
na ito.  Sapagkat nabasa natin:  “Silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar.”  May inaasahan sila sa 
kanilang pagtitipon.  Sinabi sa kanila ni Jesus na pumunta sa Jerusalem at hintayin ang pangako ng 
Espiritu.  At sa pagsunod ngayon, naghihintay sila sa araw na ito sa Espiritu Santo. 
 
Ang pangyayaring nakatala sa mga talatang ito ay kamangha-mangha at makapigil-hiningang pangyayari.  
Ito ay isang himala.  At ito ay tunay.  Hindi nakakita ng pangitain ang mga alagad.  Ito ay isang bagay na 
nangyari sa larangan ng kanilang karanasan.  Nakita nila, narinig nila, at naramdaman nila ang pagdating 
ng Espiritu Santo. 
 
May apat na bagay na naranasan ang mga alagad, na nagkakatipon nang araw ng iyon, lahat ng iyon ay 
mga tanda ng Espiritu Santo.  Tinatawag natin silang “mga tanda ng Pentecostes.”  Sila ay mga tanda 
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dahil ang bawat isa sa kanila ay nagsasabi sa atin ng tungkol sa Espiritu Santo at ang gawaing ipinarito 
Niya upang gawin habang Siya ay ibinubuhos sa iglesia. 
 
Habang binabasa n’yo ang mga talatang ito, nagkakaroon kayo ng palagay na nahihirapan si Lucas na 
maghanap ng mga salita upang ilarawan ang pangyayaring ito.  Isang di-pangkaraniwan ang nangyari.  At 
ang pinakamabuting magagawa ni Lucas ay ihambing ito sa pangkaraniwan.  Sa kabuuan ng mga talatang 
ito patuloy niyang sinasabi, “Ganito iyon,” o “Ganito iyan,” gaya ng hangin at gaya ng apoy, ngunit hindi 
iyon hangin at hindi iyon apoy.  Ito ay higit pa roon. 
 
Ang unang tanda ay binanggit sa talatang 2, kung saan ay mababasa natin:  “Biglang dumating mula sa 
langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong 
bahay kung saan sila'y nakaupo.”  Ito ay hindi hanging bagyo.  Kundi ito ang tunog ng hangin, ang tunog 
na kayang gawin ng ipu-ipo – mas malakas pa kaysa sa isandaang milyang tren na pang-kargamento na 
mabilis na dumarating.  Ang salita para sa “espiritu” sa Biblia ay literal na nangangahulugang  “hangin” o 
“hininga.”  Sa Juan 3:8 inihahambing ni Jesus ang Espiritu at ang Kanyang pagdating sa hangin.  Sabi niya, 
“Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman 
kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu.”  
Ang tandang ito, itong paghahambing ng Espiritu sa hangin, ay nagtuturo sa soberanong kapangyarihan 
ng Espiritu Santo – ang malikhain, nagbibigay-buhay na kapangyarihan maging ng sumisira, pumapatay 
na kapangyarihan.  Ang Espiritu Santo ay dumating upang wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan sa 
isang tao, upang lupigin si Satanas, upang itaboy siya mula sa trono ng puso ng tao.  Ang Espiritu Santo 
ay dumating upang lumikha ng bagong buhay sa makasalanan.  Kung sinoman ang na kay Cristo Jesus, 
siya ay isang bagong nilalang.  Kung kaya, bagaman ang Espiritu Santo ay hindi nakikita, gaya ng hangin, 
at hindi mo pa Siya makikita, sa Kanyang pagdating ay makikita mo ang Kanyang ginawa.  Binabago Niya 
ang tao mula sa pagiging alipin ni Satanas at sa kasalanan tungo sa pagiging kusang-loob na lingkod ng 
Dios na nabubuhay sa kabanalan.  Ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. 
 
Ang ikalawang tanda ay binanggit sa talatang 3, kung saan ay mababasa natin:  “Sa kanila'y may 
nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila.”  Una ang mga 
alagad ay may narinig.  Ngayon nakikita ng mga alagad itong mga kakaiba, katulad-ng-dilang nag-aapoy 
na bagay na bumababa sa bawat isa sa kanila.  Kung ano ang mismong nangyari, hindi natin 
maipaliwanag mula sa teksto.  Subalit ang mahalagang bagay muli ay ang paghahambing.  Mayroon 
tayong tanda ng apoy – tanda na naghahambing sa Espiritu Santo sa apoy.  Ang apoy sa Biblia ay simbolo 
ng banal na presensya ng Dios.  Pinatnubayan ng Dios ang Kanyang bayan sa ilang sa pamamagitan ng 
ulap ng apoy na naglalarawan ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang presensya.  Gayundin, sa 
Hebreo 12:29, “Ang Dios natin ay isang apoy na tumutupok,” ang kaisipan ay ang pagiging dalisay ng 
Dios at lubos na banal.  Kung kaya Siya ay tumutugon sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtupok nito sa 
Kanyang poot.  Ang apoy ay may naglilinis na epekto at ang Espiritu, na tinatawag na Espiritu Santo, ay 
dumarating upang maglinis at magpabanal.     
 
At pansinin din na ang parang mga dilang apoy ay lumapag sa bawat isa sa kanila.  Sa Lumang Tipan, ang 
presensya ng Dios ay namamalagi sa ulap sa isang pisikal na lugar – una sa tabernakulo at pagkatapos sa 
templo.  Subalit ngayon, sa ilalim ng Bagong Tipan, ang bawat mananampalataya ay nagiging templo at 
tirahan ng Espiritu Santo.  Ang pakikisama ng Dios sa Kanyang bayan ay sa buong mundo.  Tulad ng 
sinasabi sa atin ni Jesus sa Juan 4:21, “Darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama, hindi sa 
bundok na ito o sa Jerusalem” …kundi sa espiritu at katotohanan, sapagkat “ang Dios ay Espiritu,” at 
dumarating sa espiritu.  Sa Lumang Tipan ang mga banal ay sumasamba sa Dios sa templo.  Sa Bagong 
Tipan, ang Espiritu ng Dios ay dumarating sa bawat isa upang masamba natin Siya sa mga iglesia sa 
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buong mundo.  Maaari natin Siyang sambahin sa ating mga tahanan, sa ating maliliit na silid, at saanman 
dahil sinasamba natin ang Dios sa ating puso.  Tayo ang templo ng Espiritu Santo. 
 
Ang ikatlong tanda na nasaksihan ng mga alagad ay ang pagsasalita sa wika.  Sa talatang 4:  “Sila’y 
nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.”  Ang wika dito ay 
isang lengguwahe.  Ang narinig dito ay hindi kakaibang di maunawaang satsat, kundi gaya ng nililinaw ng 
mga talatang 8-12, ibang mga wika na mauunawaan ng mga dumadalaw sa Jerusalem mula sa iba’t 
ibang bahagi ng mundo.  Ang himala dito ay ang himala ng pagsasalita.  Ipinagkaloob ng Banal na Espiritu 
sa mga alagad na ito, nang medyo biglaan, ang kakayahang magsalita nang matatas sa mga wikang hindi 
pa nila napag-aralan noon.  Isipin mo na lang iyan – kung bigla-bigla kang magkaroon ng kakayahang 
magsalita ng matatas na Intsik o matatas na Portuguese o ibang napakahirap matutunang wika.  Ito ang 
himala dito. 
 
At ito ay labis na mahalaga.  Ang mga taong nakatala sa mga talatang 8-12 na nakarinig sa mga alagad na 
nagsalita sa sarili nilang wika ay ang mga Judio na nagkalat na nakakaalam ng Hebreo at Griyego, ngunit 
may lokal ding wika kung saan sila naninirahan.  At ngayon ang mga alagad ay nangangaral ng 
ebanghelyo sa kanila sa sarili nilang lokal na wika.  Ang pinagmulan ng lahat ng iba’t ibang mga wika ng 
sanlibutan mula sa Lumang Tipan ay ang Babel, kung saan ay sinumpa ng Dios ang sangkatauhan sa 
pamamagitan ng pagkakagulo ng mga wika – upang hindi maunawaan ng iba’t ibang katutubong grupo 
ang isa’t isa.  At ang sanlibutan ay nahati sa mga bansa.  Ngayon, sa tandang ito ng pagsasalita ng mga 
wika, sinasabi ng Dios na ang pagdating ng Espiritu sa isang katuturan ay bumabaligtad sa sumpa o 
dinadaig ito.  Gaano kahirap ang hindi mo maunawaan at makipag-usap sa isang dayuhan.  Ngunit 
ngayon ay hatid ng Dios ang isang wika sa lupa – para sa lahat ng mga bansa sa lupa – at iyan ang wika 
ng ebanghelyo ng biyaya, ang ebanghelyo ng kasalanan at kapatawaran.  Nariyan pa rin ang iba’t ibang 
wika.  Ngunit ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa lahat ng mga wika sa lupa, sa lahat ng mga bansa sa 
lupa, habang tinitipon ng Dios ang iglesiang pangkalahatan mula sa mga dulo ng lupa. 
 
Ang tandang ito ng pagdating ng Espiritu Santo ay nagsasabi sa panahon ng Bagong Tipan bilang 
panahon ng mga misyon at ng paglaganap ng ebanghelyo.  Matapos umakyat sa langit ni Cristo, ang 
Espiritu Santo ay dumating upang ihanda ang iglesia na dalhin ang ebanghelyo sa mga dulo ng lupa, 
upang, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, ang bayan ng Dios na hinirang mula sa bawat bansa ay 
makarinig at sumampalataya sa mensahe ni Cristo.  Ang tanda ng pagsasalita sa mga wika ay hindi 
nilayon bilang personal na pagpapala sa indibiduwal na ito at iyon.  Kundi ito ay tanda para sa buong 
iglesia at lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. 
 
At kasabay nito, ang tandang ito ay tunay na mensahe sa Israel at sa mg Judio, na hindi na sila ang 
tanging bayan ng Dios, kundi sila, kasama ng iba pang mga bansa sa lupa, ay dapat hanapin ang kanilang 
kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ebanghelyo ni Cristo.  Sinasabi ni Pablo sa Roma 
11:25, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong 
bilang ng mga Hentil.  Ngayon sa Bagong Tipan, ang Dios ay gumagawa sa lahat ng mga bansa upang 
tipunan ang Kanyang bayan. 
 
May isa pang himala sa mga talatang ito – hindi masyadong nasaksihan gaya ng naranasan ng mga 
alagad.  Sa simula ng talatang 4 ay mababasa natin, “Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo.”  Kung 
babalikan n’yo ang inyong mga Biblia sa mga naunang pangako sa pagdating ng Espiritu Santo makikita 
n’yo na ang iba’t ibang magkakatulad na katawagan ay ginamit upang ilarawan ang kababalaghang ito.  
Sa Mga Gawa 1:5 mababasa natin ang pagiging nabautismuhan sa Espiritu Santo; Mga Gawa 1:8, tungkol 
sa pagbaba sa iyo ng Espiritu Santo; Mga Gawa 2:38, tungkol sa pagtanggap ng Espiritu Santo; at dito sa 
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teksto, ang pagiging puspos ng Espiritu Santo.  Lahat ng ito ay tumutukoy sa isa at parehong bagay.  
Hindi sila tumutukoy sa ilang di-pangkaraniwang pangalawang karanasan na dumarating lamang sa ilang 
Cristiano, kundi sa pagbaba ng Espiritu Santo sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. 
 
Sa Lumang Tipan, ipinahahayag ni Moises ang kanyang pagnanais at pananabik na ang buong bayan ng 
Dios ay mapuspos ng Espiritu at maging mga propeta.  Sa Mga Bilang 11:29 sabi niya, “Mangyari nawa 
na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na ilagay sa kanila ng Panginoon ang kanyang 
espiritu!”  Ang pagdating ng Espiritu Santo ay ang katuparan ng pagnanais na ito ni Moises.   
 
Sabi ni Pablo sa I Corinto 12:13, “Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong 
lahat tungo sa isang katawan.”  Ito ay napakahalaga.  Mayroong bulaang katuruan na tanyag na tanyag 
ngayon na naghahati sa mga Cristiano sa dalawang grupo:  yaong mga mananampalataya lamang, at 
pagkatapos yaong espesyal na grupo ng mga nabautismuhan ng Espiritu Santo.  Ang katuruang ito ay 
hindi lamang naghahati sa iglesia, kundi inilalagay nito ang Espiritu Santo na higit kay Jesu Cristo at 
inilalagay ang pagkakaroon ng Espiritu Santo na higit kaysa pagsampalataya kay Jesus at sa ebanghelyo. 
Hindi natin iyan dapat gawin.  Sabi ni Jesus tungkol sa Espiritu Santo sa Juan 16:13, 14:  “Subalit kapag 
dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.  Sapagkat 
hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon 
ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating.  Luluwalhatiin niya 
ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y ipahahayag niya.”  Ang ibig sabihin dito ni 
Jesus ay ang Espiritu Santo ang maghahatid ng ebanghelyo ni Cristo at wala nang iba pa sa lahat ng mga 
mananampalataya.  Sa araw ng Pentecostes, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. 
 
Mahalaga ding makita dito, na ang Espiritu Santo ay soberanong dumating, iyan ay, ang mga alagad na 
ito ay hindi tinanggap ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang mga puso kay 
Cristo.  Ang talatang 2 ay nagsasabi sa biglaang pagdating ng Espiritu.  Ang kaisipan ay dumating Siyang 
soberano.  At itinuturo nito na sa gawa ng kaligtasan sa ating mga puso tayo ay lubos na umaasa sa Dios 
at sa Kanyang biyaya.  Ang mga alagad na ito ay walang magagawa upang ihatid ang Espiritu Santo mula 
sa langit tungo sa kanilang mga puso.  Wala tayong magagawa upang mabuksan ang ating mga puso sa 
Espiritu Santo.  Ang Dios ang gumagawa nito.  Inililigtas ka ng Dios.  Siya ay soberano, ayon sa Kanyang 
kalooban, na dumarating sa puso ng Kanyang mga hinirang.  At dapat nating purihin at pasalamatan ang 
Dios lamang para sa kaligtasan.  Hindi ito sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao.  
 
Ano ang mapuspos ng Espiritu Santo?  Ano ang karanasang ito?  Ito ang karanasan ng kaligtasan, ng 
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Kapag dumating ang Espiritu Santo, binubuksan Niya ang ating mga 
mata upang sumampalataya sa ebanghelyo, upang sampalatayan bilang totoo ang lahat ng inihayag ng 
Dios sa Kasulatan.  Ipinapakita sa atin ng Espiritu Santo ang katotohanan tungkol sa ating sarili, upang 
makita ang ating kasalanan at pagiging makasalanan, at upang makita si Jesu Cristo bilang tanging daan 
upang mailigtas tayo mula sa impiernong nararapat sa atin.  Pinatitingin tayo ng Espiritu Santo kay Cristo 
at magtiwala sa Kanyang krus para sa kaligtasan.  Ang mga tandang ito ng Pentecostes ay hindi labis para 
sa 120 na nakatanggap sa kanila.  Ang mga ito ay mga ligtas na.  Kundi ang mga tandang ito ay para sa 
nakararami.  At sila ay itinala sa Kasulatan para sa atin at para sa ating kaligtasan. 
 
Ano ang kahalagahan ng mga tandang ito?  Ano ang kahulugan nila para sa atin ngayon? 
 
Una, nagsasalita sila tungkol sa presensya ng Dios sa Kanyang bayan sa iglesia sa Bagong Tipan.  
Ipinangako ni Jesus habang Siya ay papaalis:  “Narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa 
katapusan ng panahon.”  Sa Lumang Tipan, ang Dios ay kasama ng Kanyang bayan sa mga ulap ng apoy.  
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Ngunit ngayon Siya ay dumarating sa isang mas dakilang paraan, mas makatotohanan, mas higit na 
makapangyarihan kaysa ginawa Niya noon.  Ang Pentecostes ay ang araw ng kapuspusan ng presensya 
ng Dios sa Kanyang bayan.  Ito ang araw ng kapuspusan ng tipan ng Dios, ang pananahan ng Dios kasama 
ng Kanyang bayan. 
 
Iyan ang dapat nating ikagalak sa pag-alaala natin sa pagdating ng Espiritu – ang Dios ay kasama ng 
Kanyang iglesia at ng Kanyang bayan, hindi bilang pagpapala na papatak-patak na dumarating, kundi 
isang buong pagpapala, ang Espiritu ay ibinuhos sa iglesia ngayon.  Ngayon ay mayroon tayong 
kapuspusan ng pahayag ng Dios, hindi lamang mga pangako ni Cristo gaya ng mayroon sila sa Lumang 
Tipan, kundi ng kanilang katuparan kay Jesu Cristo.  Ngayon mayroon tayo ng buong Kasulatan, mayroon 
tayong kapuspusan ng Dios sa kakayahan ng bawat Cristiano na manalangin sa kanyang sarili at lumapit 
sa Dios.  Mayroon tayong kapuspusan ng Dios sa pangangaral ng ebanghelyo at sa iglesia ni Cristo sa 
lupa.  Ang Espiritu ay dumating bilang Espiritu ng Dios upang manahang kasama natin. 
 
At, pangalawa, ang mga tandang ito ay mahalaga dahil sinasabi nila sa atin kung paano matutupad ang 
dakilang utos.  Ang tanda ng maraming wika ay nagsasabi sa atin hindi lamang na ang mga tao mula sa 
lahat ng mga bansa ay maliligtas at ang mga Hentil ay dinala rito, kundi sinasabi rin nito sa atin kung 
paano ito mangyayari.  Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita at sa kapangyarihan 
ng Espiritu Santo.  Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng mga 
bansa.  Nagtaka siguro sila, paano natin – isang maliit na grupo ng mga tao – gagawin ito?  Ang sagot ay 
sasamahan sila ng Espiritu Santo at patutunayan ang kanilang salita at gawa.  Ang Espiritu Santo ay 
dumating upang magbigay ng pananampalataya, upang magbukas ng mga puso, upang palakasin ang 
mga mananampalataya, upang pagbalik-loobin ang mga makasalanan.  Siya ang kapangyarihan ng Dios 
na nagsasakatuparan ng pangangaral, upang gawin itong mabisa, at maghatid ng mga makasalanan kay 
Cristo. 
 
Sa pagtingin mo sa araw ng Pentecostes, nakikita mo itong kaagad na nangyari.  Isa sa mga unang resulta 
ng pagbubuhos ng Espiritu Santo ay isang pangaral.  Tumayo si Pedro at matapang na ipinangaral ang 
mensahe ng kasalanan at pagsisisi at pananampalataya kay Cristo tungo sa ikaliligtas.  At libu-libo ang 
nagbalik-loob. 
 
Ngayon ay may pagtutol sa pangangaral sa iglesia.  Nais palitan ng mga tao ang pangangaral ng 
paglilibang at iba pang bagay.  Ngunit isipin na lamang, paano kung hindi nangaral si Pedro ng pangaral 
na ito, kung hindi inihanda ng Espiritu Santo ang iglesia sa ganitong paraan, kung hindi nangaral si Pedro, 
kung hindi nangaral ang mga alagad mula sa Jerusalem hanggang sa mga dulo ng lupa, kung hindi 
naglakbay si Pablo bilang misyonero?  Kung gayon ang lahat ay nanatili na lang sana doon nang araw na 
iyon sa Jerusalem – ang iglesia ng 120 na namatay ding lahat.  Iyon na sana ang wakas ng iglesia.  Ngunit 
ang resulta ng pagdating ng Espiritu ay pangangaral.  At ang araw ng Pentecostes ay nagsimula ng bagyo, 
ng putok na umalingawngaw sa buong lupa, ng siklab na nagparingas sa sanlibutan.  At lahat ng ito ay 
nagsimula sa pangaral mula kay Pedro. 
 
Ano ang ipinangaral niya?  Ipinangaral niya ang kasalanan at Tagapagligtas.  Ipinangaral niya ang 
soberanong Dios at ang pangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya.  Ito ang resulta ng gawa ng 
Espiritu.  Ito ang kailangan ngayon ng iglesia.  Kung saan ang totoong ebanghelyo ay ipinangangaral, 
naroon ang Espiritu sa iglesia ngayon. 
 
Manalangin tayo. 
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Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang Espiritu at mga puso para sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan 
sa pamamagitan lamang ni Jesus.  Nagpapasalamat kami sa Espiritu na dumating.  At dalangin namin na 
ang Kanyang makapangyarihang gawa ay magpapatuloy para sa pagtitipon ng iglesia upang ang lahat ng 
mga bagay ay maging handa para sa pagbabalik ng aming Tagapagligtas.  Sa Kanyang pangalan kami’y 
dumadalangin, Amen. 


