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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:11-12

“Ang Pagpapanatili sa mga Banal”

ni Rev. Carl Haak

Ang pagpapanatili sa mga banal ay isang katuruan sa Banal na Kasulatan na ang lahat ng pinili ng

Ama sa walang hanggan at lahat nang tinubos ni Jesus kasama ang Kanyang sariling dugo at silang

lahat na hindi matatanggihang tinatawag ng Banal na Espiritu sa kaligtasan ay tiyak na maiingatan

ng kapangyarihan ng Dios sa pananampalataya.  At sila ay dadalhin sa walang hanggang

kaluwalhatian sa langit.  Mailalagay natin ito sa ganitong pananalita:  Ang kaluluwang iyon, kahit

pagsikapan pang kunin ng buong impiyerno, ay hindi ko, hindi ko iiwan sa kanyang mga kaaway.

Ang katotohanan ng pagpapanatili sa mga banal, o ang katotohanan na ang isang tunay na

mananampalataya, na naligtas dahils sa biyaya ng Dios, ay hindi mawawala mula sa kanyang

pananampalataya, ang katotohanang ito ay tumatawag sa atin na itaas ang ating mga mata sa burol

mula kung saan nagmumula ang ating saklolo (Mga Awit 121).  Lalo na, inihahatid tayo nito sa tuktok

ng dalawang bundok ng pananampalataya:  sa katotohanan ng tiyakang kapangyarihan ng Dios, at

sa katotohanan ng Kanyang hindi mababaling katapatan.  Ating itinataas ang ating mga mata sa

tuktok ng bundok ng siguradong kapangyarihan.  Ating mababasa,  “Ang Aking Ama ay higit sa lahat”

(Juan 10).  At walang sinoman ang magagawang makaagaw ng tupa sa Kanyang kamay.  At

pagkatapos ating itataas ang ating mga mata sa tuktok ng katapatan ng Dios.  II Timoteo 2:13:  “Siya

ay mananataling tapat:  hindi niya maitatanggi ang sarili.”  Mga Awit 89:34:  “Ang tipan ko'y hindi ko

sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi.”

Ang katuruan na ang kaligtasan ng isang tao ay nakadepende sa kalooban ng makasalanan ay mauuwi

sa kahatulan ng Dios: ito ay walang kaaliwan.  Ito ay walang katiyakan.  Kung ang kaligtasan ay

nakadepende sa akin, sa aking kalooban, sa aking kakayahan, o gawa ng sinoman, ako ay

mapapahamak.  Subalit ang katotohanan ng pagpapanatili ng mga banal ay lumuluwalhati sa Dios.

At ito ay nagdadala ng katiyakan sa puso ng mga mananampalataya.  Ito ay nagdadala ng pansariling

katiyakan:  “Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin: ang iyong kagandahang-loob, Oh

Panginoon, ay magpakailan man; huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga

kamay”  (Mga Awit 138:8).  At:  “Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang

nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo” (Filipos 1:6).

Itinuturo ni Jesus ang kamangha-manghang ito sa Kanyang panalangin sa Juan 17:11, 12.  Sa Juan

17 si Jesus ay nananalangin na tayo ay dapat may katiyakan ng pag-iingat ng Dios sa atin.  Ito ay isa

sa pinakamaganda ay malalim na pananalangin sa buong Biblia.  Ito ay isang marubdob na panalangin
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ni Jesus na Kanyang dinadala sa Ama bago ang mga oras ng krus.  Lahat ng katotohanan ng

soberanong Dios at mapagbiyayang pagliligtas ay hinabi sa buong panalanging ito.  At si Jesus ay

nanalangin, hindi lamang sa ating mga puso upang maunawaan ang walang hanggang paghirang ng

Ama, hindi lamang upang ang Ama ay maunawaan natin ang mapagbiyayang probisyon ng Anak

upang tumayo sa ating kalagayan sa krus, hindi lamang upang maunawaan natin ang hindi

matatanggihang pag-ibig ng Ama na ingatan tayo, kundi, nananalangin si Jesus na ang ating mga

puso ay maging tiyak sa katotohanan ng pagpapanatili ng mga banal.

Ating mababasa sa Juan 17:11, 12:  “At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa

sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga

ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin.  Samantalang ako'y sumasa kanila,

ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa

man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang

kasulatan.”  Tulad ng nasabi ko, si Jesus ay dumadalangin, at sa Kanyang panalangin sa Amang Banal.

Kanyang idinadalangin na ingatan ng Ama at bantayan at proteksyunan  “silang mga ibinigay mo sa

akin.”  Ang panalanging ito ay nagmumula sa katotohanan na tayo ay nasa sanlibutan, wika ni Jesus.

Ang masigla at nag-aatubiling panalangin ay nagmumula sa isinasaalang- alang na ito:  “Hindi na ako

sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at Ako ay darating sa kanila.”

Kaya, sa panalangin ni Jesus ay may paghahambing sa pagitan ng lugar kung saan patutungo si Jesus

(langit), at kung nasaan naman tayo (mundo).  Nakikita ni Jesus na malapit na Siyang mawala sa

sanlibutan.  Siya ay ibabangon mula sa kamatayan at Siya ay aakyat patungo sa kalangitan sa

ika-apatnapung araw.  At Siya ay puputungan na may kaluwalhatian ng Ama.  Sinasabi ni Jesus,  “Ako

ay malapit nang mapunta sa Kanyang presensya – ang lugar ng lubos na kagalakan, sa harapan ng

walang hanggang trono ng Dios.  Subalit sa Aking iglesia,” Kanyang sinasabi, “na nasa sanlibutan.

At sa sanlibutan sila ay mapapasailalim sa mga alon ng paghihirap, at mga tukso.  Dapat silang

dumaan sa mga lupain ng disyerto ng pagsubok.  Sila ay mapapasailalim ng patuloy na mga atake

at paglusob ng kanilang sariling mga kasalanan at ng Demonyo at ng makasalanang sanlibutan.  Kaya,

lumalapit ako sa Iyo, Ama.  Ako ay patutungo sa lugar na ito kung saan walang kaaway na

makakasunod sa Akin, kung saan walang pag-aalala at kawalang-pag asa na posible, kung saan

walang kasalanan at walang kadiliman.  Ako ay malapit nang sumaiyo.  Subalit ang mga ito, mga anak

na Aking iniligtas sa aking Krus, ang mga ito ay nasa sanlibutan.  Sila ay nasa lugar na kalaban ng

kanilang pananampalataya.”

Isang araw si Jesu Cristo ay babalik para sa lahat ng Kanya.  Subalit hanggang doon ang Kanyang

iglesia at ang Kanyang bayan ay nasa sanlibutan pa.  At habang sila ay nasa kasalukuyang sanlibutang

ito, sila ay may laban ng pakikidigma sa pananampalataya.  At sila ay nagngingitngit sa kasalanang

nasa kanila.  Sila ay may lakbayin na dapat lubusin.  Sila ay may takbuhing tinatakbo.  Sila ay may

gantimpala na dapat matamo.  Sila ay mga kaaway na tataliwas sa kanila.

Subalit si Jesus ay nananalangin para sa atin ng personal.  Kanyang sinasabi,  “Ingatan sila na Iyong

ibinigay sa Akin.”  At Kanyang sinasabi sa talatang 20:  “Hindi lamang sila [ang Kanyang kasalukuyang

mga alagad] ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa
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pamamagitan ng kanilang salita.”  Kaya ang ating Tagapagligtas ay dumadalangin para sa atin.  Dapat

nating isipin ang tungkol dito habang ating hinaharap ang mga tukso at laman at galit at kawalang

pag-asa – wika ni Jesus.  At ang Kanyang panalangin ay hindi malawak kundi detalyado.  Siya ay

dumadalangin sa atin sa araw-araw, sa buong araw.  Siya ay dumadalangin para sa Kanyang iglesia

sa sanlibutan ayon sa kanilang kasalukuyang kailangan.  Ano ang nangangalaga sa atin mula sa

pagkahulog?  Ano ang nakatayo sa pagitan natin at sa mga alon ng tukso?  Ano ang pumigil sa atin?

Ito:  Tayo ay may tagapagtanggol – si Jesu Cristo, ang Matuwid.  Siya ang Nag-iisa na siyang

dumalangin na ating pananampalataya ay hindi mabigo.

At ang panalangin ni Jesus ay hindi isang hiling, hindi ito isang inutil na pagnanais.  Siya ay

dumadalangin sa Kanyang Banal na Ama.  Ang Amang Banal ay ang Dios na may tatlong persona.

Siya ang Dios na siyang may pagnanais na dalhin tayo sa tipanang buhay kasama ang Kanyang sarili.

Siya ang Banal na Ama na siyang gumagawa na ingatan ang mananampalataya sa kanyang

pananampalataya.  Si Jesus ay hindi dumadalangin sa isang dios-diosan, kundi, Siya ay dumadalangin

sa buhay at sa tunay na Dios, ang Dios na siyang makapangyarihan na nangangalaga sa Kanyang mga

anak.

Mayroon pa.  Si Jesus ay dumadalangin ayon sa pag-ibig ng Dios.  Kanyang sinasabi, “Banal na Ama,

ingatan sila na ibinigay Mo sa Akin.  Ito ay nagbubuhat sa Iyong sariling walang hanggang pag-ibig.

Ama, ingatan sila.  Habang Ikaw po ay nagmahal ng walang katapusan, ingatan sila sa pag-ibig na

ito.  At dalhin sila sa walang hanggang kaluwalhatian.”

Ang pagpapanatili ng mga banal ay walang hanggang kapangyarihan ng Dios, ang kapangyarihan ng

Kanyang biyaya at pag-ibig, upang pangalagaan tayo tungo sa walang hanggang kaligtasan; upang

mapangalagaan tayo sa buhay ng pananampalataya at pagsisisi; upang mapanumbalik sa atin tungo

sa pananampalataya at pagsisisi; upang mapangalagaan tayo mula sa pagkahulog tungo sa walang

hanggang kaparusahan; upang madala tayo patawid sa Jordan; at upang mapangalagaan tayo sa

kalagayan ng biyaya.

Tinutupad ito ng Dios sa pamamagitan paggamit ng pamamaraan.  Atin marahil itatanong:  Anu-ano

ang mga  pamamaraang ito?  Ang pinagmumula ay, una sa lahat, ang pangalan mismo ng Dios.  Ating

mababasa sa Juan 17:11,  “Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo

sa akin.”  Kinakatawan ng pangalan ng Dios ay ang mismong Sarili niya.  Kaya naman, ang tanong

ay: May kapangyarihan ba na may kakayahang makapag-alis mula sa Dios?  May kapangyarihan ba

na makakagawang mang-agaw mula sa Dios?  Ay idinadalangin ni Jesus,  “Amang Banal, ingatan mo

sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin.”

Subalit may iba pang kadahilanan kung bakit tayo ay nakakapanatili.  Tayo ay naiingatan hindi lamang

sa pamamagitan ng lakas ng Dios sa sarili Niya, at sa pmamagitan ng pangaral sa Kanyang pangalan,

kundi dahil tayo din ay ibinigay kay Jesus.  Tayo ay binigyan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.

At ang tunay na pananampalataya ay hindi nababali.  Ngayon, itatanong mo marahil, ganoon lang ba

iyon?  Wala ba tayong nakikitang humihiwalay sa pananampalataya?  Wala ba tayong nakikitang mga

iglesia na tumatalikod mula sa pananampalatayang Cristiano?  Wala ba tayo nakikita na dating kaanib,
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na minsang nagpahayag kay Jesu Cristo, na iniwan ang katotohanan ng Dios at kinalimutan si Cristo

at namuhay ng isang makasalanang buhay?  At hindi ba nagtuturo ang buong kasaysayan ng iglesia

– na may patuloy na paglayo at pag-iwan ng banal na pamumuhay ng isang mananampalataya?  Ito

ay tunay na malungkot.  Wala nang mas lulungkot pa.

Subalit ang tanong ay:  Nagpapatunay ba ito, na magagawa ng mga banal na mapariwara?

Pinatutungkulan ni Jesus ito nang Kanyang sabihin,  “Isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi

ang anak ng kapahamakan.”  Dito si Jesus ay nagsasalita tungkol kay Judas Escariote.  Si Judas, na

siyang napakamalapit sa Kanya;  Si Judas, na tila isang mananampalataya.  Hindi siya tunay.  Siya

ay may panlabas na mananampalataya, subalit siya ay hindi mananampalataya.  Hindi siya kailanman

ibinigay kay Jesus na itinalaga ng Dios sa walang hanggang paghirang.  Subalit sa panlabas, at para

sa iba’t ibang mga kadahilanan, siya ay tila isang mananampalataya.  Ang anak ng kapahamakan,

wika ni Jesus, ay napahamak.  Maaaring may mga huwad na pagpapakita ng pagiging isang anak ng

Dios subalit walang totoong gawa ng Banal na Espiritu sa kanyang puso.  Ang gayon ay malalantad

ngang tunay sa kanilang kapaimbabawan.

Subalit ang tunay na anak ng Dios, ang siyang ibinigay ng Ama kay Jesus, ang siyang ipinagkatiwala

kay Jesus para sa walang hanggang kaligtasan – ang mga ito, wika ni Jesus, walang sinoman sa mga

ito ang mapapahamak.  Pangangalagaan ng Dios ang bawat isa sa kanila.

Ang paraan na Kanyang gagamitin ay ang Kanyang Salita.  Sinasabi ni Jesus sa Juan 17:8,  “Sapagka't

ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila.”  Sinabi Niyang muli sa talatang 17:

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.”  Ang salita ng Dios, ang evangelio

ng biyaya at ang kaluwalhatian ng Dios, ay nahayag sa Banal na Kasulatan, ang salita na siyang

matapat na ipinangaral at itinuro sa iglesia – ang salitang ito ang makapangyarihang lakas ng Dios

kung saan pinapanatili ng Dios at iniingatan tayo sa kalagayan ng pananampalataya.  Ang Dios ay

gumagawa sa Kanyang makapangyarihang biyaya sa pamamagitan ng salita.  Dapat nating basahin

ang salita.  Dapat nating marinig ang salita na ipinangaral sa atin.  Ito kung bakit ang malupit na

atake ni Satanas ay laban sa sanlibutan.  Nais niyang alisin ang salita o sirain ang salita ng Dios.  Ang

demonyo ay hindi mangmang.  Kanyang nalalaman kung ano ang mga pamamaraan ng Dios.  Gayon

din sa ating pansariling pamumuhay.  Tayo ay nagiging abala para sa magbasa ng Kasulatan.  Marahil

ang ating pagdalo sa iglesia ay hindi regular.  Marahil nagpapasimula tayong lapastanganin ang iba’t

ibang mga doktrina.  Ang pagbaba ng ating espiritual ay hindi na maiiwasan.  Ito ay sa pamamagitan

ng salita, na dalisay na itinuro at matapat na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng pangangaral, na

ang Dios ay nagpapanatili sa ating pananampalataya.

Ang tugon sa katotohanang ito na tayo ay lalaban hanggang sa huli, upang makapanatili, tulad sa

sinasabi ni Pablo, sa mabuting laban ng pananampalataya.

May ilan na nagsasabi na kung ikaw ay maniniwala sa pagpapanatili ng mga banal, ikaw ay

makakalabas na at mamuhay na makasalanan at isang hindi nag-iingat na buhay, na ang resulta ay

ito:  Bakit hindi pa tayo magkasala, ligtas na naman tayo di ba?  Ganyan ba ang pakiramdam mo?

Pakiramdam mo malaya ka na sa kasalanan dahil nangako ang Dios na iingatan ka sa iyong
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kaligtasan?  Kung ganyan ang pakiramdam mo, dapat mong tanungin:  Kilala mo ba talaga ang

Panginoon?  Ang Kanya bang biyaya ay tunay na kumilos sa iyo?  Kilala mo nga ba si Jesu Cristo

bilang iyong Tagapagligtas?  Alam mo ba talaga ang Dios?  Alam ba natin ang kapangyarihan ng Dios?

Dapat din nating hanapin ang kaluguran ng Dios.  Dapat tayong manangan sa Dios.  Puntahan natin

ang Dios sa panahon ng ating mga pagsubok. 

Silang mga nakakatiyak ng kanilang pagpapanatili ay hindi tatanggapin ang katotohanang ito upang

pangatuwiranan ang isang makalaman na pamumuhay.  Subalit, sahalip, huwag magtiwala sa sarili,

alamin ang kadakilaan ng kanilang kasalanan, sila ay lilipad sa Dios para sa kanilang kalakasan, para

sa kanilang kaaliwan.  At sila ay lalaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.  Sila ay

lalakad sa pag-ibig.  Sila ay lalakad sa pag-ibig sa bawat isa.  Kanilang nanasain na mamuhay bilang

mga anak ng Dios.  At sila ay magkakaroon ng katiyakan.

Tanggapin mo ang mga salitang ito ngayon, sa iyong puso:  Hindi ako mapapahamak.  Oo, bilang

isang anak ng Dios, tayo ay susulong sa pamamagitan ng maraming pagsubok.  May mga problema

marahil at maraming alalahanin at maraming mga kabigatan na darating sa ating lahat ng minsanan.

Subalit hindi tayo mapapahamak.  At tayo ay hindi mapapahamak, hindi dahil sa ating sariling lakas,

hindi dahil sa ating sariling halaga, hindi dahil sa sarili natin espiritual na katapangan, kundi dahil sa

soberanong Ama na magpapantili, kahit hanggang sa katapusan, lahat ng sa Kanya - dahil naririnig

ng soberanong Ama ang panalangin ng Kanyang Anak.  Ang Kanyang Anak,na na namamagitan sa

atin sa kamay ng Dios, ay dumadalangin para sa atin.  Kanyang dalangin,  “Banal na Ama, hindi na

Ako sa sanlibutan; subalit sila ay nasa sanlibutan pa.  At Ako ay sasaiyo.  Ingatan sila sa pamamagitan

ng Iyong sariling pangalan – silang mga ibinigay Mo sa Akin – na sila ay maging isa.”

Naririnig ng Ama ang panalanging ito.  Sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Kanyang

iniingatan tayo sa pananampalataya.  Siya ay kumikilos sa atin sa pagnanasa na magmahal at

pahalagahan ang Banal na Kasulatan at pakinggan ang ipinangaral ng Kasulatan sa atin.  At

pinapanatili Niya tayo.  Ito ay isang kaaliwan sa buhay at sa kamatayan:  Ang Dios ay matapat sa

akin.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyong Salita.  At aming dalangin na ito ay maisulat sa aming mga puso,

na ito ay makapagbigay sa amin ng kaaliwan at kalakasan sa araw na ito.  Panalangin namin ito sa

pangalan ni Jesus, Amen.


