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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 8:14-16

“Ang Pinangunahan ng Espiritu ay mga Bata”

ni Rev. Carl Haak

Bilang Cristianong iglesia, ating sinasariwa at ipinagdiriwang ngayon ang isang maluwalhating

pangyayaring  tinawag na Pentecostes.  Ang pentecostes ay ang pagbuhos ng Banal na Espiritu

sa iglesia, limangpung araw matapos nagbangon si Jesus mula sa kamatayan, sampung araw

pagkatapos umakyat si Jesus sa kalangitan.  Sa araw na iyon ang Espiritu Santo ay ibinigay sa

iglesia ng Dios upang tiyakin sa atin ang ating pagiging anak at pagkakupkop sa pamilya ng Dios.

Ibinigay ang Espiritu Santo sa atin upang hatulan ang ating mga kaluluwa na tayo ngayon ay mga

anak na ng Dios sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo na ating mapagpalang Tagapagligtas.

Tulad ng nasabi ko, limangpung araw matapos Siyang mabuhay na muli, sampung araw matapos

Siyang umakyat, ibinuhos ni Jesu Cristo mismo ang Espiritu Santo sa Kanyang iglesia.  Bakit Niya

ito ginawa?  Ating mababasa ang sagot dito sa Banal na Kasulatan:  Upang maging saksi sa ating

espiritu na tayo ay mga anak na ng Dios.

Ang ating teksto ngayon ay hinango mula sa maluwalhating ika-walong kabanata ng aklat ng Mga

Roma, ang mga talata ay 14-16.  Ating mababasa:  “Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan

ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.  Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang

espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop,

na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama.  Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating

espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios.”

Ang Mga Roma 8 ay isa sa mga mahahalagang kabanata sa Biblia.  Ang paksa nito ay ang Ating

Katiyakan kay Jesu Cristo.  Ito ay nagpapasimula sa maluwalhating pananalita,  “Ngayon nga'y

wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.”  At ito ay nagtatapos sa matagumpay na

pahayag:  Wala  “kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig

ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”  Ang kapakanang iniisip ng kinasihang

apostol na si Pablo sa kabanatang ito ay upang dalhin ang isang larawan ng mananampalataya na

may katiyakan kay Cristo.  Ang larawang ito ng tunay na mananampalataya ay ang pagkakaroon

niya ng Espiritu ni Cristo, ibinigay dahil sa biyaya na makasama niya.

Ating mababasa sa talatang 9,  “Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung

gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios.”  At sa 13, sinabi ng apostol na kasama ang Espiritu

Santo ay mabiyayang ibinigay sa kanya, dapat patayin ng anak ng Dios ang kasalanang nasa

kanya, o di kaya’y papatayin siya ng kasalanan.  Ating mababasa, “Sapagka't kung mangabuhay

kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu
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ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.”  Ang pananahan ng Espiritu

Santo na inilalagay sa iyo, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, isang pag-iisip na nakahanda sa

mga bagay ng Espiritu ng Dios kay Cristo.  Kapag ikaw ay inihanda sa , pangako na dugong

binayaran ng Dios kay Cristo, ang iyong kaisipan ay maihahanda sa pagwasak ng kasalanan na

nasa loob mo.

Ito ay tila ang Espiritu Santo ay isang armas sa ating mga kamay.  “Kung sa pamamagitan ng

Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman,”  sabi ng apostol.  At tayo’y magtatanong na:

“Hindi ba’t tayo ay nasa mga kamay ng Espiritu?”  At ang sagot ay, Oo.  Dahil ating mababasa na

“Ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.”  Ang

Espiritu Santo, ay hindi isang armas sa ating mga kamay.  Kundi tayo ay nasa Kanyang mga

kamay.  Kapag ating pinapatay ang kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito ay dahil

pinapangunahan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Kanya tayong ginagabayan.  Hindi

lamang Siya taga-tugon sa atin.  Kundi Kanya tayong pinapangunahan sa digmaan, at

pinapangunahan Niya tayo, upang malaman na tayo ay mga anak ng Dios.  Ang lahat ng mga

pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.

Ngayon, ano ang ibig sabihin upang mapangunahan ng Espiritu ng Dios?  Ito ay maaring ibig

sabihin ng lahat ng mga bagay.  Ating maiisip ang ilang panloob, bugso ng damdamin sa paggawa

ng desisyon.  Sasabihin mo,  “Naniniwala ako na inaakay ako sa kolehiyong ito... sa nobyo kong

ito... sa trabaho kong ito.”  Oo, tayo ay tunay ngang pinapangunahan ng Dios.  Hindi natin pinaliliit

ang hanapin ang pangunguna ng Espiritu Santo sa ating mga desisyon.  Dahil ating mababasa sa

Mga Kawikaan 3:  “Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong

mga landas.”  Subalit maging maingat ka na ang Espiritu ay pinangungunahan ka, at hindi mo

sinusubukan na pangunahan Siya o gawin mo ang iyong pagnanasa na parang Siya ang may gawa.

Ang pangunahan ay nangangahulugan na pinapangasiwaan at pinapangunahan ng Espiritu Santo.

Sa kontekstong ito ng Mga Roma 8, ang kahulugan ng pangunahan ng Espiritu ay ang patayin ang

kasalanan sa iyong buhay.  Ito ay ang pangunahan patungo sa pakikipaglaban sa mga naiiwan

pang kasalanan.  Pansinin mong muli kung paano nagsimula ang talatang 14:  “Sapagka't ang lahat

ng mga pinapatnubayan ng Espiritu,”  ito ay ang, pagbibigay ng apostol ng dahilan, ng paliwanag.

Para saan?  Sa nasabi niya sa talatang 13 at 14:  “Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa

laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo

ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.  Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan

ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.”  Sa madaling salita, ang patayin ang gawa ng

laman, ang mga gawa ng kasalanan, ay katulad ng tila pangunguna ng Espiritu ng Dios.  Ang

pangunahan ng Espiritu samakatuwid ay una sa lahat, upang patayin ang kasalanan sa iyong

buhay.  At ang pangunahan ng Espiritu ay katiyakan din ng pagiging mga anak ng Dios.

“Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios,”

ating mababasa,  “sila’y mga anak ng Dios.”

Kaya dito, ang pangunahan ng Espiritu ng Dios ay hindi ang pagsasabi na,  “Ako ay pinangunahan

sa tamang kolehiyo... sa tamang mapapangasawa... o sa tamang trabaho,”  kundi ito ay pagsasabi

na,  “Ang pangunahan ng Espiritu ay nangangahulugan na sa pamamagitan ng Espiritu ako ay

pinangunahan na patayin ang kasalanan, at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ako ay

pinangunahan na malaman na ako ay anak ng Dios.”  Binigyan tayo ng katiyakan ng pagiging mga
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anak ng Dios nang tayo ay pinangunahan sa Espiritu Santo patungo sa labanan ng ating mga

kasalanan.

Ikaw ba ay pinanguhan ng Espiritu ng Dios?  Ikaw ba ay nasa pakikidigma sa iyong kasalanan na

naiiwan pa?  Kung ikaw ay lalapit sa akin at sasabihing,  “Hindi ako nakakatiyak kung ako ay

pinangunahan ng Espiritu Santo.  Hindi ako nakakatiyak na nasa akin ang Espiritu Santo.  Hindi ako

nakakatiyak na ang pangakong ito ng Espiritu ni Cristo na ipinagdiwang sa Pentecostes ay nasa

akin.  Hindi ako sigurado.”  Pagkatapos tatanungin ng tanong na ito:  “Ano ang pakiramdam mo

tungkol sa kasalanan?  Nalalaman mo ba ang sarili mong kasalanan?  Ikaw ba ay may kabalyerong

kaasalan tungkol sa kasalanan?”  Dadalhin kita sa tekstong ito at aking babasahin sa iyo ito.  Aking

sasabihin,  “Makinig ka.  Ang patayin ang kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu ay ang

pangunahan ng Espiritu ng Dios.  Ito ang Kanyang patotoo.  Ito ang Kanyang gawain.  Huwag

mong isipin na pangunahan ka ng Espiritu sa ibang bagay muna.  Huwag mong isipin na ang

pangunahan ng Espiritu una ay emosyonal, di-maintindihan, karanasan na katulad nito, o parang

inuuga o pagsasalita ng iba’t ibang wika o anopaman.  Hindi, ito ang una, ito ang gawain ng

Espiritu Santo:  ikaw ay pangungunahan sa digmaan laban sa iyong mga kasalanan.

Ngayon, kakaiba ka ba pagdating sa kasalanan?  Nalalaman mo ba ang kalabit ng budhi ng Espiritu

Santo laban sa iyong kasalanan?  Pinapangunahan ng Espiritu Santo ang mga anak ng Dios sa

digmaan laban sa kanilang mga kasalanan.  Nilalaban mo ba ang kasalanan sa iyong buhay?  O

ikaw nag-aapoy ka ba sa kasalanan – sa iyong buhay?  Nagagalit ka tungkol dito sa ibang tao, pero

iba ang nakikita sa iyong buhay.  Ibig sabihin hindi ka pinangungunahan ng Espiritu.  Dahil ang

Espiritu ay nangunguna sa atin sa digmaan sa ating mga kasalanan, sa ating pansariling mga

kasalanan.

Ang dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay ang pandama natin upang patayin ang ating

kasalanan ay dahil tayo ay mga anak ng Dios.  Pinapangunahan tayo ng Espiritu sabi ng apostol,

upang labanan ang kasalanan.  Sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng mataas na halaga ng

pag-ibig ng Ama, Kanyang tinitiyak sa atin ang pagiging anak ng Dios, labanan ang kasalanan.  Ang

Espiritu Santo ay nangunguna sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin kay Cristo bilang

pinakamataas sa lahat kumpara sa iniaalok sa atin ng kasalanan.  Dinadala nito tayo sa isang

relasyong kasama ang Dios.  Tinitiyak Niya sa atin ang ating pagiging ampon bilang mga anak ng

Dios.  Sa madaling salita, ang mga anak ng Dios ay may halaga, ng prioridad, at ng patikim ng

kanilang makalangit na Ama.

Ikaw ay dinadala sa pagiging tulad sa Dios.  Dinadala ka sa bukal ng paglilinis sa dugo ni Cristo.

At kung ikaw ay pinangunahan ng Espiritu ng Dios, ikaw ay dadalhin upang labanan ang

kasalanang nasa iyo.

Patuloy ngayon si apostol Pablo sa pagbibigay ng iba pang katibayan ng pagiging

pinangungunahan ng Espiritu ng Dios.  Kanyang sinasabi,  “Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap

ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng

pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama.”

Ating nasabi na ang pangunahan ng Espiritu ay ang lumaban sa kasalanan at mamuhay bilang mga

anak ng Dios.  Bakit?  Bakit ito ang katibayan ng pinapangunahan ng Espiritu ng Dios?  Dahil ang
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Espiritu ay ang Espiritu ng pagkupkop.  Ang Kanyang pangunahing gawain ay espiritual na

pagkupkop.  Ang Espiritu Santo ay Siyang gumagawa sa atin upang maging mga anak ng Dios sa

pamamagitan ng pagkupkop.  Ang pagkupkop ay isang legal na hakbang ng pag-angkin ng

pagiging anak ng sinomang hindi resulta ng sariling dugo.  Kasama nito ang buong mga karapatan

ng isang bata – ng pangalan, ng pag-ibig, ng pangangalaga, ng pagpapalaki, ng pamana, ng

disiplina ng ama.  Tayo na mga palaboy na mga makasalanan ay sa biyaya ng Dios kinupkop upang

maging mga anak ng Dios.  Isang malalim, buong puso, relasyon ng damdamin ay naitatag sa

pagitan natin at ng Dios.  Tayo ay inakay patungo sa Kanyang pamilya sa pamamagitan ng

kabayaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak.

Ngayon tinitiyak sa atin ng Espiritu Santo ang ating pagiging ampon.  Gumagawa Siya sa atin ng

katiyakan na mayroon tayo sapol ng kupkupin ng Dios.  Binibigyan tayo ng Espiritu bilang mga

anak ng Dios, ng pagmamahal sa Dios.  Dahil ating mababasa,  “Datapuwa't tinanggap ninyo ang

espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama.”  Hindi tayo binibigyan ng

Espiritu Santo ng mapambusabos na pagkatakot sa Dios.  Hindi tayo hinahatiran ng takot ng

Espiritu Santo upang ating masabing,  “Mamahalin kaya ako ng Dios?  Sapat na ba ang kabutihan

ko?  Mas mabuting gumawa pa ako ng maraming gawa upang mahalin pa ako ng Dios.  Wawasakin

kaya ako ng Dios?”  Subalit pinangungunahan ka ng Espiritu Santo upang patayin ang kasalanan.

Hindi ka Niya inilalagay sa mapambusabos na takot upang ngayon gagawa ka hindi dahil sa takot.

Kundi pinapaigting ng Espiritu Santo ang ating pagmamahal para sa ating makalangit na Ama.

“Datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba,

Ama.”  Dinadala Niya sa iyo ang pag-ibig ng Dios sa krus, ang biyaya ng Dios sa pagkupkop sa iyo.

At mula sa pag-ibig na ito, mula sa katiyakang ito ng pag-ibig ng Dios, gumagawa Siya sa iyo

upang patayin ang iyong mga kasalanan.  Hindi gumagawa ang Espiritu Santo ng panlabas sa Dios

dahil sa pagkatakot.  Kundi ang Espiritu Santo na kumikilos sa ating pagmamahal sa

mapagbiyayang Ama, at sa paraang ito ginagabayan tayo tungo sa digmaan laban sa iyong mga

kasalanan.

Ito ang katibayan ng pinangungunahan ng Espiritu Santo at sa pagiging anak ng Dios.  Mahal mo

ba ang Dios?  Mga Roma 5:5,  “Ang pag-ibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa

pamamagitan ng Espiritu Santo.”  Ito ay ang maranasan ang pag-ibig ng Dios.  Ito ang ibig sabihin

ng pinangungunahan ng Espiritu.  Ito ay ang malaman ang kamangha-manghang pag-ibig ng Dios.

At muli, bilang resulta ng malaman ito, na iyong nilalabanan ang kasalanan, na ikaw ngayon ay

nasa pakikipaglaban laban sa kasalanan.

Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin upang maranasan ang pag-ibig ng Ama – sa

pamamagitan ng pangunguna sa atin sa krus ni Jesu Cristo.  Dito, tinitiyak Niya sa atin ang

pagkakakupkop sa atin.  Dito, binibigyan Niya tayo ng matibay na patunay na ating iwawaksi ang

ating kasalanan at mamumuhay sa katotohanan at katuwiran.  Ituon mo ang iyong mata ng

pananampalataya, sabi ng Espiritu Santo, doon sa krus.  Sino itong namatay dito?  Ang Dios Anak.

Bakit Siya namatay dito?  Para sa aking mga kasalanan.  Subalit bakit Siya namatay dito, bakit Siya

namatay para sa aking kasalanan?  Dahil sa pag-ibig ng Dios sa iyo.  At ang lahat ng ito ay

pansarili.  Hindi tayo binibigyan ng Espiritu Santo ng isang haka-hakang karunungan ng pag-ibig

ng Dios, kundi isang sarilinlan, isang makabag-damdamin, pag-ibig na nararanasan.  Binibigay Niya

sa atin na malaman ang pag-ibig ng Dios sa akin kay Jesu Cristo.
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At binibigyan Niya tayo ng tugon sa pagsasabing,  Abba, Ama.  Siya ay kumikilos sa atin sa

pagmamahal sa Dios na Ama.  “Abba” ay isang salita na hindi isinalin.  Ito ay ang unang salita sa

Aramaic na nasasabi ng bata sa kanyang ama.  Abba, Ama.  Ito ang maamo, mapagmahal,

mapagkakatiwalaan, masiyahang tugon ng isang anak sa kanyang ama.  Nang marinig ng mga

alagad na sinabi ito ni Jesus sa Kanyang panalangin:  “Abba, Ama,” sila ay natulala.  Ang mga

Fariseo ay hindi dumadalangin ng “Abba.”  Ang kanilang panalangin:  “Dios ni Abraham.”  Ang

“Abba,” ay isang salita na masyadong malalim,  masyadong personal para sa mga Fariseo.  Subalit

ginagawa ng Espiritu Santo ang ating pagkakupkop na isang karanasan.  Ang Espiritu Santo ay

gumagawa sa atin upang malaman natin ang pag-ibig ng Ama.  Kanyang nililikha ang isang

di-mapipigilang damdamin sa ating mga puso kung saan ating isinisigaw:  “Abba, Ama.”  Ang

Espiritu ay ang kapangyarihan kung saan tayo ay nasisiyahan na ginawang mga anak ng Dios at

ating nilalabanan ang ating mga kasalanan.

Ikaw ba ay pinapangunahan ng Espiritu Santo?  Ikaw ba ay anak ng Dios?  Ikaw ba ay kinupkop?

Makinig ka, sabi ng Espiritu Santo, sa evangelio.  Ituon mo ang iyong mata sa krus – at makinig.

Dahil ipinag-utos ng Dios ang Kanyang pag-ibig sa atin, noong tayo ay mga makasalanan pa, si

Cristo ay namatay para sa atin.  Kaya naman, tayo ay pinapangunahan ng Espiritu ng Dios.

Malalaman mo ito sa iyong puso.  Ikaw ay luluhod at sasamba.  Iyong sasabihin, “Abba, Ama.”

At papatayin mo ang natitirang kasalanan sa iyo.  Ipahintulot nawa ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa Iyo para sa Iyo pong Banal na Salita at aming dalangin na ito
ay humimlay sa aming mga puso.  Isugo Mo po ang Banal na Espiritu upang gawin ang Kanyang
pinagpalang gawain, ang kunin ang mga salita ni Cristo at ikintal ang mga ito sa aming mga puso.
Ibigay sa amin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang patuloy na maging matapat sa pakikibaka
laban sa aming mga kasalanan, at makatiyak kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng
nakamamanghang pagkupkop na mayroon kami, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo at dahil sa
walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Dios sa amin, na Siya ang aming Ama alang-alang kay Jesus.
Kaya pagpalain kami nang Iyo pong salita.  Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin, Amen.


