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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Gawa 2:1-4

“Ang Pagbubuhos Ng Banal na Espiritu”

ni  Rev.  Rodney Kleyn

Ating pag-uusapan ngayon ang isa sa mga dakilang pangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan – ang
pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes na naitala sa Mga Gawa 2:1-4.  Kung
ihahambing, walang patunay sa buong kasaysayan ng sanlibutan na may matindi at mahabang epekto ito
sa sankatauhan.  Makakaisip tayo ng mahahalagang mga araw kapag may mga pangyayari na bumabago
sa sanlibutan na naganap.  Makakaaisip tayo ng mga dakilang imbensyon na nagpabago sa mga
bagay-bagay na nagawa at sa paraan ng ating pamumuhay.  Makakaisip tayo ng mga pangalan ng dakila
at maimpluwensiya na mga tao.  Subalit ang mga bagay na ito hindi maihahambing sa araw ng
Pentecostes.

Makakaisip tayo ng mga dakilang pangyayari sa Biblia tulad ng paglikha ng sanlibutan, ang pagkakasala
ng tao, ang pagtawag kay Abraham, ang pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto, ang pananakop ng
Canaan, at, sa Bagong Tipan, ang kapanganakan ni Cristo, ang Kanyang bautismo, ang Kanyang
ministeryo, ang Kanyang pagdurusa at kamatayan, ang Kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa
langit – lahat ng ito ay mahahalagang mga pangyayari.  Subalit walang pangyayari na napakatinding
impluwensiya sa sankatauhan na tulad sa Pentecostes.  Ang kapanganakan mismo ni Cristo, ministeryo,
kamatayan, pagkabuhay, at pag-akyat sa langit ay mga limitadong nangyari lamang sa Galilea at isang
panahon ng kasaysayan.  Subalit sa Pentecostes, ay mayroon tayong pagpasok ng Dios mismo sa
sanlibutan ng tao upang makasama natin hanggang sa wakas ng panahon.  At ito ay may napakatinding
epekto sa nasa kasaysayan ng sanlibutan.  

Ang dakilang pangyayaring ito ang ating titingnan mula sa Mga Gawa 2:1 -4.  Sa talata, ating mababasa:
“At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.”  Ang
salitang  “Pentecostes” ay nangangahulugan lamang na  “ika-limampung araw,”  ito ay ika-limampung
araw matapos ang Paskuwa.  At sa mahalagang araw na ito sa Lumang Tipan isang pista ang ipinagdiwang
– ang Pista ng Unang bunga.  Ito ay isa sa pitong taunang mga pista sa Lumang Tipan.  At ito din ang
araw kung saan ang mga banal ng Lumang Tipan ay nagdiriwang ng panimula ng panahon ng pag-aani
sa pamamagitan ng pagdadala ng handog sa Dios na kumakatawan sa unang mga bagay na kinuha mula
sa ani ng bukid.  Ito ang araw kung saan ang mga Israelita ay nagdiriwang ng kasaganaan na ibibigay sa
kanila ng Dios mula sa kanilang mga bukirin.  Ito ang araw ng pangako.  Ang maliit na handog na kanilang
dinala sa Dios ay kumakatawan sa karamihan na susunod sa pag-aani.

Hindi nagkataon lamang na ang Banal na Espiritu ay dumating sa araw ng dakilang kapistahang ito.
Sinasabi ng talatang 1,  “At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon
sa isang dako.”  Na ang kaisipan na ito ang katuparan ng pista sa Lumang tipan.  Ang totoo, nababagay
na ang mga disipulo ay umasang darating ang Banal na Espiritu sa araw na ito.  Na ating mababasa:
“Silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.”  Mayroon silang inaasahan sa kanilang pagtitipon.  Sinabi
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sa kanila ni Jesus na humayo sa Jerusalem at maghintay para sa pangako ng Espiritu.  At sa kanilang
pagsunod ngayon, sila ay naghihintay sa araw na ito para sa Banal na Espiritu.

Ang pangyayari na naitala sa mga pangyayaring ito ay isang kahanga-hanga at makapigil hiningang
pangyayari.  Ito ay isang himala.  At ito ay totoo.  Hindi nakakita ng pangitain ang mga alagad.  Ito ay
isang bagay na nangyari  sa larangan ng kanilang karanasan.  Kanilang nakita, narinig, at kanilang
naramdaman ang pagdating ng Banal na Espiritu.

Mayroong apat na mga bagay na ipinagkatipon ng mga alagad sa araw na iyon, na ang lahat ng ito ay
mga tanda ng Banal na Espiritu.  Atin itong tatawaging  “mga tanda ng Pentecostes.”  Ang mga ito ay mga
tanda dahil ang bawat isa dito ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na tungkol sa Banal na Espiritu at ng
gawa kung kaya’t  Siya ay dumating upang gawin ang pagbubuhos sa iglesia.  Sa iyong pagbabasa ng mga
talatang ito, may makikita kang impresyon na si Lucas ay nakibaka upang hanapin ang mga salita na
lalarawan sa pangyayaring ito.  Isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari.  At ang pinakamabuti
para kay Lucas na gawin ay ihambing ito sa pangkaraniwan.  At sa buong mga talata patuloy siya ng
pagsasabing,  “ito ay kagaya nito,”  o  “ito ay kagaya niyaon,”  tulad sa hangin at tulad sa apoy, subalit
hindi ito hangin at apoy.  Ito ay higit pa rito.

Ang unang tanda ay nabanggit sa talatang 2 kung saan ating mababasa:  “At biglang dumating mula sa
langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay
na kanilang kinauupuan.”  Hindi ito malakas na hangin.  Kundi ito ay ang tunog ng hangin, tunog na
ginagawa ng isang bagyo – mas malakas pa kaysa sa daang-milyang tumatakbong tren.  Ang salitang
“espiritu” sa Biblia ay may literal na kahulugang  “hangin”  o  “hininga.”  At sa Juan 3:8 inihambing ni Jesus
ang Espiritu at sa Kanyang pagdating sa hangin.  Sinabi Niya,  “Humiihip ang hangin kung saan niya ibig,
at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan
naparoroon:   gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu.”  Ang tandang ito, ay inihahambing sa Espiritu
sa hangin, nakatuon sa soberanong kapangyarihan ng Banal na Espiritu – isang malikhain,
nagbibigay-buhay na kapangyarihan at maging ng mapangwasak, nakamamatay na kapangyarihan.  Ang
Banal na Espiritu ay dumating upang puksain ang kapangyarihan ng kasalanan ng isang tao, upang lupigin
si Satanas, upang alisin siya mula sa trono ng puso ng tao.  At ang Banal na Espiritu ay dumarating upang
lumikha ng isang bagong buhay sa makasalanan.  Kung ang bawat isang na kay Cristo Jesus, siya ay isa
nang bagong nilalang.  At kaya nga, kahit na ang Banal na Espiritu ay hindi nakikita, na tulad sa hangin,
at hindi mo pa Siya nakikita, gayonman, kung saan Siya dumarating ay makikita mo kung ano ang
Kanyang ginagawa.  Kanyang binabago ang tao mula sa pagiging alipin ni Satanas at ng kasalanan tungo
sa pagiging kung alipin ng Dios na siyang nabubuhay sa kabanalan.  Ito ang kapangyarihan ng Banal na
Espiritu.

Ang pangalawang tanda ay binanggit sa talatang 3, kung saan ating mababasa:  “At sa kanila'y may
napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa sa kanila.”  Una
nakarinig ang mga alagad ng isang bagay.  Ngayon naman nakita ng mga alagad ang mga
di-pangkaraniwang bagay, apoy na parang dilang apoy na bumababa sa bawat isa sa kanila.  Ang
eksaktong naganap ay hindi maipapaliwanag mula sa teksto.  Subalit ang mas mahalagang bagay muli dito
ay ang paghahambing.  Mayroon tayong tanda ng apoy – isang tanda na maihahambing sa Banal na
Espiritu.  Ang apoy sa Biblia ay sumisimbulo sa banal na presensya ng Dios.  Pinangunahan ng Dios ang
Kanyang bayan sa ilang sa pamamagitan ng isang haliging apoy na kumakatawan ng Kanyang
kapangyarihan at ng Kanyang presensya.  Gayondin naman, sa Hebreo 12:29,  “Ang Dios natin ay isang
apoy na mamumugnaw,”  ay may kaisipan na ang Dios ay dalisay at ganap na banal.  At kaya naman, Siya
ay tumugon sa kasalanan sa pagsusunog nito sa Kanyang poot.  Ang apoy ay may epektong
nagpapadalisay at ang Espiritu, na siyang tinatawag na Banal na Espiritu, ay dumarating upang dalisayin
tayo at gawing banal.
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Pagkatapos, pansinin din na ang dilang apoy ay natigil sa bawat isa sa kanila.  Sa Lumang Tipan, ang
presensya ng Dios ay nananatili sa ulap sa isang pisikal na lugar – una sa tabernakulo at sa huli ay sa
templo.  Subalit ngayon, sa ilalim ng Bagong Tipan, ang bawat mananampalataya ay nagiging templo at
pinananahanan ng Banal na Espiritu.  Ang pakikisama ng Dios sa Kanyang mga pinili ay pandaigdigan.
Tulad ng sinasabi ni Jesus sa atin sa Juan 4:21,  “Dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, ni sa
Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama”.... subalit sa espiritu, at sa katotohanan, (dahil) ang “Dios
ay Espiritu,”  at dumarating sa espiritu.  Sa Lumang Tipan ang mga banal ay nagtutungo upang sumamba
sa Dios sa templo.  Sa Bagong Tipan, ang Espiritu ay dumarating sa bawat isa upang ang sumamba sa
Kanya sa mga iglesia sa buong mundo.  Masasamba natin Siya sa ating mga tahanan, sa ating bihisan,
at kahit saan dahil ating sinasamba ang Dios sa ating mga puso.  Tayo ay ang templo ng Banal na Espiritu.

Ang pangatlong tanda na nasaksihan ng mga alagad ay ang pagsasalita sa mga iba’t ibang wika.  Sa
talatang 4:  “At nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na
kanilang salitain.”  Ang wika dito ay lingguahe.  Ang naririnig dito ay hindi kakaibang hindi mauunawaang
daldalan, kundi sa mga talatang 8-12, ito ay salita ng ibang lugar na mauunawaan ng bisita sa Jerusalem
mula sa ibang panig ng sanlibutan.  Ang himala dito ay himala ng pagsasalita.  Binigyan ng Banal na
Espiritu ang mga alagad, ng medyo biglaan, ng kakayahang makapagsalita ng tuwid sa wika na hindi nila
alam noon.  Isipin mo ito – kung bigla ka na lamang may kakayahang magsalita ng tuwid ng Chinese o
tuwid na wika ng Portuguese o ng ilang mahihirap pag-aralang wika.  Ito ang himala dito.

At ito ay lubhang napakahalaga.  Ang mga taong nakatala sa mga talatang 8-12 na nakarinig ng
pagsasalita ng mga alagad ng kanilang sariling wika ay mga Judyo na nakakaalam ng Hebreo at Griyego,
gayon din ng kanilang lokal na wika kung saan sila namumuhay.  At ngayon ang mga alagad ay
nangangaral ng evangelio sa kanila sa kanilang sariling wika.  Ang pinagmula ng iba’t ibang wika sa buong
mundo ay nagmula sa Babel ng Lumang Tipan, kung saan sinumpa ng Dios ang sangkatauhan na may
kaguluhan ng mga wika – upang ang mga bawat mga grupo ay hindi magkaunawaan sa bawat isa.  At ang
sanlibutan ay nahati sa iba’t ibang mga bansa.  Ngayon, sa tandang ito ng pagsasalita sa iba’t ibang wika,
sinasabi ng Dios na ang pagdating ng Espiritu ay magpapaurong ng sumpa o lulupigin ito.  Napakahirap
kapag walang kakayahang umunawa at makipag-usap sa isang dayuhan.  Subalit ngayon nagdadala ang
Dios ng isang wika sa buong sanlibutan – para sa lahat ng mga bansa ng sanlibutan – at ito ang wika ng
evangelio ng biyaya, ang evangelio ng kasalanan at pagpapatawad.  Ang iba’t ibang wika ay patuloy pa
rin na umiiral.  Subalit naipapangaral ang evangelio sa lahat ng mga wika ng sanlibutan, sa lahat ng mga
bansa ng daigidig, habang tinitipon ng Dios sa isang pangdaigdigang iglesia mula sa mga dulo ng
sanlibutan.

Ang tanda ng pagdating ng Banal na Espiritu ay nagsasaad sa panahon ng Bagong Tipan na isang panahon
ng mga misyon at ng pagpapalaganap ng evangelio.  Matapos umakyat si Cristo sa kalangitan, ang Banal
na Espiritu ay dumating upang hubugin ang iglesia upang magdala ng evangelio sa mga sulok ng mundo,
nang sa gayon, sa pamamagitan ng pangangaral, ang bawat pinili ng Dios sa mga bansa ay makapakinig
at maniwala sa mensahe ni Cristo.  Ang tanda ng pagsasalita sa iba’t ibang wika ay hindi naglalayon ng
pansariling pagpapala.  Kundi ito ay isang tanda sa lahat ng iglesia at para sa lahat ng mga
mananampalataya sa lahat ng panahon.

Mayroon pang isang himala sa mga talatang ito – hindi nasaksihan bilang karanasan ng mga alagad.  Sa
pasimula ng talatang 4 ating mababasa,  “Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo.”  Kung iyong
bubuksan ang iyong Biblia sa mga naunang mga pangako ng pagdating ng Banal na Espiritu makikita mo
ang magkakatulad na mga kataga na ginamit upang ilarawan ito.  Sa Mga Gawa 1:5 mababasa natin ang
mabautismuhan ng Banal na Espiritu;  Sa Mga Gawa 1:8, ng Banal na Espiritu ay dumarating sa iyo;  Mga
Gawa 2:38, ng pagtanggap ng Banal na Espiritu;  at dito sa teksto, ang mapuspos ng Banal na Espiritu.
Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa iisa na parehong bagay.  Hindi ito tumutukoy sa isang bagay na hindi
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pangkaraniwang pangalawang karanasan na dumarating sa ilang Cristiano lamang, kundi sa pagdating ng
Banal na Espiritu sa lahat ng mananampalataya kay Jesus.

Sa Lumang Tipan, ipinapadama ni Moses ang kanyang pagnanais at pananabik na ang lahat ng pinili ng
Dios ay mapuspos ng Espiritu at maging mga propeta.  Sa Mga Bilang 11:29 sinasabi Niya,  “ibigin nawa
na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isakanila ng Panginoon ang kaniyang Espiritu!”
Ang pagdating ng Banal na Espiritu ay ang katuparan ng pananabik ni Moses.

Sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto 12:13,  “Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa
isang katawan.”  Ito ay napakahalaga.  Mayroong huwad na katuruan na sikat ngayon na siyang humahati
sa mga Cristiano sa dalawang grupo:  ang mga naniniwala lang, at pagkatapos ay ang mga natatanging
grupo na mga nabautismuhan sa Banal na Espiritu.  Hindi lamang hinahati ng katuruang ito ang iglesia,
kundi inilalagay pa nito ang Banal na Espiritu ng higit kay Jesu Cristo at inilalagay pa nito ang Banal na
Espiritu ng higit pa sa pananampalataya kay Jesus at sa evangelio.  Hindi natin ito dapat gawin.  Sinasabi
ni Jesus patungkol sa Banal na Espiritu sa Juan 16:13, 14:  “sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa
kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at
kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.  Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha
siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.”  Ibig sabihin dito ni Jesus na darating ang Banal na Espiritu
upang dalhin ang evangelio ni Cristo at wala nang iba pa sa lahat ng mga mananampalataya.  Sa araw ng
Pentecostes, sila ay napuspos ng Banal na Espiritu.

Mahalagang makita din dito, na dumating ang Banal na Espiritu ng makapangyarihan, hindi tinanggap ng
mga alagad ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbubukas nila ng kanilang mga puso kay Cristo.
Sinasabi ng talatang 2 ang Banal na Espiritu ay darating ng biglaan.  Ito ay may kaisipang ang Kanyang
pagparito ay makapangyarihan.  At itinuturo nito na ang gawa ng kaligtasan sa ating mga puso ay
nakadepende lahat sa Dios at sa Kanyang biyaya.  Walang magagawa ang mga alagad upang dalhin ang
Banal na Espiritu mula sa langit patungo sa kanilang mga puso.  Wala tayong magagawa upang buksan
ang ating mga puso sa Banal na Espiritu.  Ang Dios ang gumagawa nito.  Iniligtas ka ng Dios.  Siya ay
soberanog darating sa puso ng Kanyang mga piniling tao ayon sa Kanyang kalooban.  At dapat nating
papurihan at pasalamatan ang Dios lamang para sa kaligtasan.  Hindi ito ayon sa pagsisikap ng tao.

Ano ba ang mapuspos ng Banal na Espiritu?  Ano ang karanasang ito?  Ito ay ang karanasan ng kaligtasan,
ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Kapag dumating ang Banal na Espiritu, Kanyang binubuksan ang
ating mga mata upang maniwala sa evangelio, upang paniwalaan ang lahat ng ipinahayag ng Dios sa
Kasulatan.  Ang Banal na Espiritu ang dahilan upang makita natin ang katotohanan tungkol sa ating mga
sarili, upang makita natin ang ating kasalanan at pagkamakasalanan, at upang makita si Jesu Cristo bilang
natatanging daan para sa atin upang makalaya mula sa impierno na nararapat sa atin.  Ang Banal na
Espiritu ang gumagawa sa atin upang tumingin kay Cristo at magtiwala sa Kanyang krus ng kaligtasan.
Ang mga ito ay naligtas na.  Subalit ang mga tandang ito ay para sa karamihan.  At ang mga ito ay
nakatala sa Kasulatan para sa atin at para sa ating kaligtasan.

Ano ang kahalagahan ng mga tandang ito?  Ano ang kabuluhan nito sa atin ngayon?

Una, sila ay nagsasalita tungkol sa presensya ng Dios kasama ng Kanyang mga pinili sa iglesia ng Bagong
Tipan.  Nangako si Jesus habang Siya’y paalis:  “Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng
sanglibutan.”  Sa Lumang Tipan, ang Dios ay kasama ng Kanyang mga pinili sa haliging apoy.  Subalit
ngayon Siya ay dumating ng mas higit pa, mas malayo sa katotohanan, higit pang makapangyarihan kaysa
sa Kanyang nagawa na.  Ang Pentecostes ay araw ng paglulubos ng presensya ng Dios sa Kanyang bayan.
Ito ay ang araw ng kalubusan ng tipan ng Dios, ang Dios ay kasama ng Kanyang bayan.
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Ito ang dapat nating ikagalak habang ating inaalala ang pagdating ng Espiritu – Ang Dios ay kasama ng
Kanyang iglesia at ng Kanyang mga pinili, hindi bilang pagpapala na dumarating ng tumutulo, kundi ng
isang lubos na pagpapala, ang Espiritu ay ibinuhos sa iglesia ngayon.  Mayroon tayo ngayong kalubusan
ng kapahayagan ng Dios, hindi lamang ng mga pangako ni Cristo na mayroon sa Lumang Tipan, kundi ng
katuparan kay Jesu Cristo.  Mayroon tayo ngayon ng buong Kasulatan, mayroon tayo ng kalubusan ng Dios
sa kakayahan ng bawat Cristiano upang manalangin sa kanyang sarili at upang makalapit sa Dios.
Mayroon tayo ng kalubusan sa Dios sa pangangaral ng evangelio at sa iglesia ni Cristo sa sanlibutan.  Ang
Espiritu ay dumating bilang Espirtitu ng Dios upang manangang kasama natin.

At pangalawa, ang mga tandang ito ay mahalaga dahil sinasabi nito sa atin kung papaano ang dakilang
komisyon ay maisasakatuparan.  Ang tanda ng maraming mga wika ay nagsasabi sa atin hindi lamang ng
mga tao mula sa lahat ng mga bansa ay maliligtas at ang mga Hentil ay dadalhin dito, kundi sinasabi din
nito sa atin kung paano ito mangyayari.  Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita at
sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.  Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na dalhin ang evangelio
sa lahat ng mga bansa.  At maiisip nila kung paano ito mangyayari – ito ay maliit na grupo lamang ng mga
tao – magagawa ba ito?  At ang sagot, na ang Banal na Espiritu ay kasama nila at titiyak ng kanilang mga
salita at gawa.  Ang Banal na Espiritu ay darating upang magkaloob ng pananampalataya, upang
mabuksan ang mga puso, upang palakasin ang mga mananamapalataya, upang baguhin ang mga
makasalanan.  Siya ang kapangyarihan ng Dios na tumatapos sa pangangaral, upang gawin itong epektibo,
at upang dalhin ang mga makasalanan kay Cristo.

At habang iyong minamasdan ang araw ng Pentecostes, makikita mo na ito ay nangyayari ng mabilis.  Isa
sa mga unang resulta ng pagbubuhos ng Banal na Espritu ay ang pangangaral.  Si Pedro ay tumayo at siya
ay matapang na nangaral ng mensahe ng kasalanan at pagsisisi at ng pananampalataya kay Cristo para
sa kaligtasan.  At libu-libo ang nahikayat.

Ngayon, mayroong pagtanggi ng iglesia sa pangangaral.  Nais ng tao na palitan ang pangangaral ng
kaaliwan at ng iba pang mga bagay.  Subalit isipin mo na lang, paano kung hindi ipinangaral ni Pedro ang
sermon na ito, kung hindi hinubog ng Banal na Espiritu ang iglesia ng ganito, kung hindi nangaral si Pedro,
kung hindi humayo ang mga alagad mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo upang mangaral,
kung hindi humayo si Pablo sa kanyang paglalakbay sa misyon?  

Ano ang kanyang ipinangaral?  Ipinangaral niya ang kasalanan at ang Tagapagligtas.  Ipinangaral niya ang
soberanong Dios at ang pangangailangan para sa pagsisisi at pananampalataya.  Ito ang resulta ng gawa
ng Espiritu.  Ito ang kailangan ngayon ng iglesia.  Kung saan ang tunay na evangelio ay ipinapangaral,
naroon ang Espiritu sa iglesia ngayon.

__________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, ibigay sa amin ang Espiritu at ang mga puso para sa tunay na evangelio ng kaligtasan sa
pamamagitan ni Jesus lamang.  Nagpapasalamat kami para sa Espiritu na dumating.  At dalangin namin
na ang Kanyang makapangyarihang gawa ay magpatuloy para sa pagsasama-sama ng iglesia upang ang
lahat ng mga bagay nawa ay maging handa para sa pagbabalik ng aming Tagapagligtas.  Sa Kanyang
pangalan kami dumadalangin, Amen.


