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1 JUAN 4:1-3 
“INYONG SUBUKIN ANG MGA ESPIRITU” 

NI REV CARL J HAAK   
 
Sa araw na ito, bilang iglesia ni Jesu Cristo, ipinagdiriwang natin ang isa sa pinakadakilang mga kaloob na 
ibinigay ni Cristo:  ang ibinuhos na Espiritu Santo, ibinigay upang gumawa sa iglesia at sa ating mga anak, 
nagdadala ng ating kaligtasan na natamo ni Jesus para sa atin doon sa krus.  Ngayon ay Linggo ng 
Pentecostes.  Limampung araw matapos bumangon si Jesus mula sa mga patay, sampung araw 
pagkatapos Niyang umakyat sa langit, ibinuhos Niya ang Mang-aaliw, gaya ng Kanyang ipinangako, na 
siyang Banal na Espiritu ng katotohanan, upang manahan sa atin magpakailanman.   
 
Ito ay nangyari ng ika-9:00 ng umaga.  Sinasabi sa atin ng Mga Gawa 2:1-13 na ang isaangdaan at 
dalawampung mga alagad ay nagkakatipon sa Jerusalem at biglang nagkaroon ng humahagibis na 
hanging malakas.  May parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa ulo ng bawat isa sa mga 
alagad.  At silang lahat ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ng kahanga-hangang mga gawa ng 
Dios.   Ang Espiritu Santo, bilang Espiritu ng nabuhay na Panginoon, ay ibinuhos sa iglesia ng may 
kapangyarihang di-matatangihan upang maglinis sa atin mula sa ating mga kasalanan at upang tipunin sa 
pamamagitan ng Salita ang lahat ng kay Cristo mula sa lahat ng mga bansa at sa gayon ay buuin ang 
isang iglesia ni Jesu Cristo.   
 
Kung may magtatanong sa iyo bilang Cristiano:  “Ano ang Pentecostes?”  may kamalayan ka ba nito 
ngayon?  Kung may magtatanong sa iyo, “Sino ang Espiritu Santo?  Ano ang ginagawa Niya?” masasagot 
mo ba ito ng higit pa sa isa o dalawang pangungusap, ng higit pa sa “Hm-m-m, hindi ako sigurado”?  
Kabataan, makakasagot ka ba?  Kayo, mga bata?  Sino ang Espiritu Santo?  Ano ang ginagawa Niya?  
Sasabihin mo, “May masasabi ako tungkol sa kapanganakan ni Jesus, at sa kamatayan ni Jesus, at sa 
muling pagkabuhay ni Jesus, at siguro kahit tungkol sa pag-akyat ni Jesus.  Ngunit sa Pentecostes?  Ang 
pagbubuhos ng Espiritu Santo bilang Espiritu ni Cristo?  Hm-m-m.”  Wala kang masyadong alam tungkol 
diyan? 
 
Mabibigyan ko kayo ng kaunting pagdadahilan.  Ang gawa ng Espiritu Santo, ayon sa Kasulatan, ay 
pumapawi sa sarili, iyan ay, laging tinatakpan ng Espiritu Santo ang Kanyang sarili.  Sabi ni Jesus, “Hindi 
siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili; …luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang 
sa akin, at sa inyo'y ipahahayag niya” (Juan 16:13, 14).  Ngunit, gayunpaman, kung ikaw at ako ay hindi 
nalalaman ang gawa ng Espiritu Santo, ipinapahiya natin si Jesu Cristo.  Ipinapahiya natin ang Dios.  
Ipinapakita natin na hindi tayo mapagpasalamat sa pinakadakilang kaloob, ang kaloob ng Espiritu Santo. 
 
Mayroon pa.  Kung hindi natin pinasasalamatan ang Espiritu Santo na ibinubuhos sa iglesia, kung gayon 
tayo ay nakalantad sa panlilinlang ng espiritu ng anticristo, ang espiritu ng kabulaanan, dahil isa sa mga 
pinakamahalagang gawain ng Espiritu Santo sa iglesia ay ang gawa ng pagpatnubay sa iglesia sa buong 
katotohanan.  Halos ekslusibo itong binigyang-diin ni Jesus nang sabihin Niya sa mga alagad na ang 
Espiritu ay babalik pagkatapos Niyang umalis.  Sabi Niya, sa Juan 14-16, na aaliwin sila ng Espiritu Santo, 
ngunit paulit-ulit Niyang binigyang-diin na papatnubayan sila ng Espiritu Santo sa katotohanan.   “Subalit 
kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.” 
 
Ginagawa iyan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kasulatan, ang Biblia, ang Salita ng katotohanan.  
Kasi, hindi ang Espiritu ang pumapatnubay sa atin o ang Salita ng Dios ang pumapatnubay sa atin, kundi 
ang Espiritu at ang Salita; o, mas mabuti, ang Espiritu Santo ay gumagawa sa pamamagitan ng Kasulatan.  
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Sa ganitong paraan, at tanging sa ganitong paraan, inilalayo Niya ang anak ng Dios mula sa pagkaakit, 
mula sa pagkaligaw sa pamamagitan ng kamalian, na napakalaki at laganap ngayon.   
 
Gawain ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Kasulatan, na turuan ang iglesia na magpahayag ng 
katotohanan ni Jesu Cristo.  Gawain ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kasulatan na ingatan ka, bilang 
anak ng Dios, mula sa pagtalikod at lamunin ng kamalian.  Gawain ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng 
Kasulatan na gumawa sa iyong puso, bilang anak ng Dios, upang malaman ang katotohanan at maging 
mapalad dito.   
 
Mayroong sitas sa Biblia na nagsasabi sa gawain ng Espiritu Santo patungkol dito.  Ito ay matatagpuan sa 
I Juan 4:1-3 kung saan ay mababasa natin, “Mga minamahal, 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. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios:  ang bawat espiritung 
nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay naparito sa laman ay sa Dios, at ang bawat espiritung hindi 
ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios.  Ito ang espiritu ng anti-Cristo, na inyong narinig na darating at 
ngayo'y nasa sanlibutan na.”  Doon ay sinasabi sa atin ng Kasulatan ang tungkol sa gawain ng Espiritu 
Santo na pagpatnubay sa iglesia sa pagkaunawa sa katotohanan.  Sinasabi ng apostol, “Inyong subukin 
ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios.”  Ito’y pagkatawag sa bawat anak ng Dios na tumanggap ng Espiritu 
ni Cristo na subukin ang mga espiritu.  
 
Ngayon, sa salitang “mga espiritu” doon ay hindi nangangahulugang mga multo o mga diablo o mga 
demonyo, kundi mga katuruan, at lalo na ang mga maling katuruan, na dala ng mga taong laman-at-
dugo.  Nagpatuloy pa siya sa pagsasabing:  “Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa 
sanlibutan.” – ang espiritu ng kamalian.  Sinasabi ni apostol Juan ang tungkol sa mga kaisipan, mga pag-
uugali, mga pag-iisip na tinatanggap ng mga tao, na nagsisimulang pumasok sa pag-iisip ng mga tao at 
humahawak sa isip at sa puso; mga katuruan na, sa katunayan, dinadampot natin at magdadala sa atin 
mula sa isang daan tungo sa isa pa.  Sa isang salita:  ang mga espiritung dapat nating subukin ay ang 
bawat katuruan, bawat kaisipan, bawat pag-uugali na magtatangkang mamahay sa atin sa ating mga 
pag-iisip – lalo na, ang bawat kaisipan, bawat katuruan, na salungat sa Salita ng Dios.  Subukin ang mga 
espiritu!    
 
Kung minsan ang mga katuruang iyon, mga pag-uugali, o mga pag-iisip ay tila baga hindi mahalaga at 
maliit, isang bagay, maaari mong sabihin, na walang kuwenta – hindi ito mahalaga.  Maaaring ito ay 
isang hindi halatang pakahulugan ng isang patalastas sa TV.  Maaaring ito ay isang biro tungkol sa pag-
aasawa na sinabi sa iyo sa opisina.  Maaaring magmula ito sa isang nabasa mo sa diyaryo o narinig sa 
radyo.  Maaari itong nasala ng iyong isip at puso sa pamamagitan ng liriko ng ilang awitin.  Hindi 
kinakailangang biglaan, kundi isang kaisipan, katuruan, pag-uugali na hinaharap mo bawat araw, 
sinusubukang matanggap ng iyong isip at inaayos kung paano ka mag-iisip, paano ka kikilos, at paano mo 
tatanawin ang buhay.  Ang ugaling iyon, ang pag-iisip na iyon na nagtatangkang pumasok sa iyo, ay 
maaaring magmukhang di-masama, hindi banta.  Maaari pa nga itong dumating bilang isang bagay na 
tila baga mabuti at makabagbag-puso, at isang bagay na labis na naghahangad ng iyong pagtanggap.   
 
Ngunit sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang mga espiritung ito ay mga bulaang propeta na lumitaw sa 
sanlibutan.  At dapat nating subukin, sa pamamagitan ng Salita ng Dios, sa pagtitiwala sa gawa ng 
Espiritu sa ating buhay, bawat katuruan, bawat kaisipan, at bawat pag-uugali – sapagkat ang mga 
bulaang espiritu ay lumitaw sa sanlibutan.  Ang kaisipan ay ito:  Kung paanong ang iglesia ay 
nagpapadala sa sanlibutan ng mga guro, ministro, at mga misyonero; at kung paanong ang mga 
pangkaraniwang mananampalataya ay humahayo sa kanyang trabaho upang magsalita ng katotohanan 
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ng Dios; gayundin naman ang kaharian ng kadiliman, ni Satanas, ay nagpapadala sa sanlibutan ng mga 
bulaang propeta.  Ang mga bulaang propeta ay yaong mga sumasalungat sa Salita ng Dios.  Hindi sila 
nagpapasimula sa pagsasabing, “Ganito ang sabi ng Panginoon.  Ang Panginoon ay nangusap.”  Kundi 
nagpapasimula sila sa pamamagitan ng mga salitang, sa literal, ay kay Satanas:  “Sinabi ba ng Dios?  
Tunay bang iyan ay totoo?  Hindi ba ang Salita ng Dios ay medyo pumipigil at mapagbawal?  Hindi ba ito 
naliligaw sa ilang punto?  Hindi ba ito talagang kalipunan ng iba’t ibang mga alamat at mga tradisyon?  
Hindi ba ito tunay na, kung minsan ay nagpapahayag ng panatikong pag-uugali?”  Ang mga espiritung 
ito, ang mga bulaang kaisipang ito, ang mga bulaang katuruang ito ay maaaring magmula kahit sa iglesia.  
Kapag nagsimulang pahintulutan ng iglesia (at sabihin) na ang Kasulatan ay hindi ang tanging awtoridad; 
kapag sinabi ng iglesia na ang paglikha ay hindi nangyari, gaya ng malinaw na sinasabi ng Salita ng Dios, 
sa anim na 24-oras na araw kundi sa loob ng mahabang panahon; kapag ang iglesia ay nagpasimulang 
magsabi na yaong mga aral ng walang hanggang paunang pagtatalaga, ng walang kundisyong paghirang 
at pagtatakuwil, ang mga iyon ay hindi biblikal at hindi itinuturo sa Biblia – kung gayon mula mismo sa 
iglesia ay nagmumula ang mga bulaang espiritu, mga bulaang propeta. 
 
Lalo na at mayroong bulaang espiritu na humahayo, na umangkin ng lugar sa puso ng malaking 
karamihan, na nagsasabing, “Ang relihiyon ay tungkol sa iyo at sa iyong damdamin.  Ito ay tungkol sa 
komunidad at sa mga makahulugang relasyon.  Ito ay tungkol sa pag-uugnay sa iyong sarili.  Ito ay 
tungkol sa katuparan.”  Ang mga ito ay mga bulaang espiritu.  Ang mga bulaang espiritung ito ay 
maaaring dumating sa atin mula sa sanlibutan.  Maaaring sila, marahil, ay kaisipan na walang 
mahalagang katotohanan, walang isang kodigo ng kaasalan.  Maraming pamamaraan ng paglapit sa Dios.  
Maraming paraan ng pagkilala sa Dios.  Mayroong isang Dios, ngunit sinasamba Siya ng lahat sa iba’t 
ibang paraan at tinatawag Siya sa iba’t ibang pangalan.  Ang mga espiritung ito ay humahayo sa 
sanlibutan.  Sila ay mga bulaang espiritu.  At sinasabi ng Biblia, “Mga minamahal, huwag ninyong 
paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios.” 
 
Iyan ay nangangahulugan na nang ibuhos ang Espiritu Santo sa iglesia sinasabi Niya sa iglesiang iyon, 
“Ang Kasulatan ang pundasyon ng lahat ng katotohanan.”  At ang iglesia at ang mananampalataya ay 
dapat ipasakop ang lahat ng mga bagay sa katuruan ng Kasulatan.  Samakatuwid, ang iglesia sa lupa ay 
isang iglesiang nag-iisip.  Ang mananampalataya sa lupa ay isang Cristianong nag-iisip.  Ang iglesia ay 
dapat mangatwiran mula sa Kasulatan.  Ang mananampalataya ay dapat matuto mula sa Kasulatan 
upang kumilala.  Iyan ang pagsasanay ng isip.  Hindi kapansin-pansing bagay ngayon na ang mga lalaki at 
mga babae ay nakakapag-isip, at nakakapag-isip ng mabuti, sa halos lahat ng paksa maliban sa relihiyon.  
Kaya, tila baga, ang utak ay nakasara at kailangan pa tayong subuan.  Subalit ang Kasulatan, at ang 
Espiritu Santo, ay nagsasabi sa atin ng mismong kabaligtaran:  “Una sa lahat dapat kang mag-isip.”  Kung 
ikaw ay mahilig sa espiritual na katamaran, kung iniisip mo, “Alam mo na, kung gusto mong magkaroon 
ako ng relihiyon, dapat mong gawing madali lang iyan, dahil kung hindi iyan madali, aalis na ako dito, 
hindi ako makikinig,” kung gayon ikaw ay nakatakda sa kapahamakan.  Ang Espiritu Santo ay ginagawa 
kang espiritung kumikilala, ginagawa kang Cristianong kumikilala.  Ang katamlayan ay isang kasalanan, 
ito ay espiritual na pagmamataas. 
 
Napakadalas mayroong ugali sa iglesia na, “Hindi ko talaga binabalisa ang sarili ko sa aral.  Ang aming 
ministro, malinaw naman, ay isang dakilang tao.  Siya ay nagbibigay-siglang pinuno.  Siguro naman ay 
alam niya kung ano ang katotohanan.”  Nakakakilala ka ba?  Binabasa mo ba ang Kasulatan?  Ikaw ay 
tinawag upang maging Cristianong kumikilala.  Iyan ang gawain ng Espiritu Santo.  Ang gawain ng 
Espiritu Santo ay hindi isang uri ng emosyonal na silakbo na nagdadala sa iyo sa hindi mo alam.  Kundi ito 
ay gawain ng matalinong Espiritu Santo na nagbibigay sa iyo upang maunawaan ang isip at ang mga pag-
iisip ng Dios habang sila ay inihahayag sa iyo sa mahuhusay na aral ng banal na Kasulatan.  Ano ang 
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pinaniniwalaan mo mula sa mga Kasulatang iyon?  Sinasabi mong nasa iyo ang Espiritu?  Kung gayon, 
ano ang pinaniniwalaan mo?   
 
Kung hindi mo alam, kung gayon ay mabuti pang lumuhod ka na may bukas na Biblia at alamin mo.  
Mabuti pang sumailalim ka sa pagtuturo, mahusay na pagtuturo, mula sa banal na Kasulatan.  Iyan ang 
kailangan mo.  Iyan ang kailangan ng iyong pamilya.  Diyan mo kailangang dalhin ang iyong pamilya.  
Kailangan mong dalhin ang iyong pamilya sa ilalim ng katotohanan, ang katotohanan ng Salita ng Dios. 
 
Iyan ang pagkatawag sa ating lahat, bawat isa sa atin.  Sabi ng apostol, “Mga minamahal, huwag ninyong 
paniwalaan ang bawat espiritu.”  Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu na nasa paligid.  
Kailangan ninyong subukin ang mga espiritung iyon sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Iyan ang gawain 
ng Espiritu Santo.  Iyan ang tunay na gawain ng mga ministro at ng matatanda.  Iyan ang tunay nilang 
gawain sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ang gawain ng isang tapat na ministro at ang gawain ng tapat na 
matatanda ay makinig sa aral, sa mga turo ng Salita ng Dios, at kilalanin sila at ipangaral sila at ituro sila 
ng tapat sa bayan ng Dios.  Iyan ba ang ginagawa ng inyong pastor?  Iyan ba ang ginagawa ninyong 
matatanda?  Kung gayon, sa biyaya ng Dios, ikaw ay dapat na labis na nagpapasalamat sa Dios ngayon.  
Kailangan mong buksan ang iyong mga mata sa pagpapalang iyan.  Iyan ang katunayan na kayo ay iglesia 
ng Pentecostes, na ang Espiritu Santo ay nasa inyong kalagitnaan.  Huwag gumawa ng anumang 
makakapighati sa Espiritu Santo, kung gayon, sa pamamagitan ng kakitiran ng isip at pagtatalo at 
paggawa ng mga usapin, mga usapin sa gitna ng bayan ng Dios na mahirap, marahil, na makilala, iyan ay, 
mga usaping may kaugnayan sa mga bagay ng espiritual na pagkagulang.  Huwag maging sanhi ng 
pagkakahati sa iglesia dahil sa sarili mong palagay.  Ngunit kung ang Salita ng Dios ay tapat na itinuturo, 
kung gayon ay magpasalamat sa Dios dahil diyan. 
 
Ito ay pagkatawag, gayunpaman, sa ating lahat.  Ang bawat anak ng Dios ay dapat makilala ang 
katotohanan.  Bawat anak ng Dios ay puspos ngayon ng Espiritu Santo.  Inihula ni Joel na ang Espiritu 
Santo ay ibubuhos sa mga anak na lalaki at babae, sa matatandang lalaki at matatandang babae.  Ang 
kaisipan ng pagiging puspos ng Espiritu Santo ay hindi buhay na natatangay sa mga ulap ng espiritual na 
utopia.  Kundi ang mapuspos ng Espiritu Santo ay ang magising mula sa pagkahilo, dahil sa kawalang-
malasakit, at gawing listo sa larangan ng digmaan at palakasin sa labanan.   
 
Ang mga salitang tintingnan natin mula sa I Juan ay isinulat ni apostol Juan.  Ang layunin ni Juan sa sulat 
na ito ay upang magkaroon tayo ng pakikisama sa Dios.  Sabi niya, “Isinulat ko at ipinahahayag namin sa 
inyo yaong aming nakita at narinig.”  Bakit?  Sa kapitulo 1:3 mababasa natin, “Upang kayo rin naman ay 
magkaroon ng pakikisama sa amin; at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang Anak na si 
Jesu-Cristo.”  Ang layunin ni Juan sa pagsulat nito ay upang magkaroon tayo ng pakikisama sa Ama at sa 
Kanyang Anak.  At ngayon sinasabi niya sa atin na ang mali, ang bulaang katuruan, ay nakakasira sa 
pakikisama sa Dios.  Ang mga espiritung iyon ay nag-aakay sa atin palayo sa presensya at sa karanasan 
ng pakikisama ng Dios.  Bilang anak ng Dios, dapat mong subukin ang mga espiritu, dapat mong itakwil 
ang mali, upang iyong maranasan ang pakikisama ng Dios at ng isa’t isa. 
 
Kaya ito ay nauukol sa buong buhay natin.  Ang subukin ang mga espiritu ay ang isailalim ang lahat ng 
mga bagay sa pagtuturo ng walang kamaliang Kasulatan.  Ito’y nangangahulugan na ikaw ay magiging 
mapagpakumbaba at masikap na mag-aaral ng mga Kasulatang iyon.  Mamahalin mo ang mga biblikal at 
Reformed na pananampalataya.  Dadalo ka sa iglesiang iyon na nangangaral ng katotohanan.  At sa ilalim 
ng pangangaral ng katotohanang iyon ikaw ay makikinig at lalago.  Magbabasa ka ng mahusay na biblikal 
na paglalahad.  Magbabasa ka ng mabuti, mahusay na materyal.  At tuturuan mo ang iyong mga anak 
kung paano magbasa.  Tuturuan mo ang iyong mga anak kung paano maging mapanuri sa kanilang pag-
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iisip.  Ipapaliwanag mo sa kanila ang mga bagay mula sa Salita ng Dios – hindi lamang sasabihin sa kanila 
ang mga dapat at hindi dapat.  Nanaisin mong sanayin ang iyong anak upang maging Cristianong 
kumikilala, kayang makaunawa, kayang mag-isip ng biblikal, kayang isipin ang mga pag-iisip ng Dios ayon 
sa Dios.   
 
Iyan ay nangangahulugang hindi mo sasabihin sa iyong anak, “Purong kasiyahan at paglilibang ang 
magiging hangarin natin.”  Kundi tuturuan mo ang iyong anak na sabihin, “Ano ang sinasabi ng Dios 
tungkol dito?  Ano ang sinasabi sa aklat na ito?  Ano ang sinasabi nitong dokumentaryong pinapanood 
mo?  Anak, kailangan mong magbantay.  Dapat kang sumuri.  Hindi mo dapat tanggapin na lamang ang 
isang bagay sa kanyang anyo.  Dapat kang kumilala sa Salita ng Dios.”  Sa kolehiyo, kapag naitalaga kang 
magbasa ng aklat, at kapag ikaw ay nakikinig sa isang panayam, dapat mo silang kilalanin ayon sa mga 
katotohanan ng Salita ng Dios.   
 
Ikaw sa gayon ay magiging abala, kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, ng banal na Kasulatan.  Ikaw ay 
matatagpuan sa isang tapat na iglesia.  Ikaw ay sasailalim sa tapat na pangangaral ng Salita ng Dios.  At 
ikaw ay magiging mapagpakumbaba, dahil, sa iyong paninindigan sa Kasulatan, ikaw ay maninindigan sa 
pahayag ng karunungan ng Dios.  Makikita mo iyan, bagaman ang mga iyon ay malinaw, na, kaya mong 
makaunawa at kaya mong kumilala ng katotohanan, gayunpaman, sila ay malalalim.  Sapagkat 
ipinapakita sa iyo ng Espiritu ang malalalim na bagay ng Dios. 
 
Ang pagkilala sa mga espiritu ng ating panahon, ang mga pag-uugali, ang mga kalakaran, ang mga pag-
iisip sa liwanag ng banal na Kasulatan – iyan ang mga katunayan ng nabuhos na Espiritu Santo.  
Ipinagkaloob na ba ang Espiritu sa iyo?  Heto ang pagsubok:  Tinatanggap mo ba ang Kasulatan bilang 
tanging makapangyarihang katotohanan?  At mapagpakumbaba ka bang yumuyukod sa kanilang 
harapan, ninanais na lalong higit na maiayon ang buo mong pag-iisip, at ang lahat mong mga ginagawa, 
buo mong puso, at lahat ng iyong mga pagnanasa sa Kasulatan?  Iyan ang bunga ng nabuhos na Espiritu. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Salamat po sa kahanga-hangang pagkabuhos ng Espiritu Santo na 
aming ipinagdiriwang sa araw na ito.  Dalangin namin, makalangit na Ama, na Siya ay manahan sa amin, 
at sa pamamagitan Niya ay malaman namin ang katotohanan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 


