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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:1-5 

“Panalangin ni Jesus Para sa Kaluwalhatian Sa Pamamagitan ng Krus”

ni Rev. Rodney Kleyn

Juan 17:1 -5.  “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit,
ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng
Anak: Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay
na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya.  At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay
makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.  Niluwalhati
kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin.  At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo
rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.”

Sa Juan 17, mayroon tayong pinakamahabang naitalang panalangin ni Jesus.  Ito ay pangkaraniwan at
naaangkop, sa katawagang ang panalangin Niya bilang isang mataas na pari, dahil sa panalanging ito si
Jesus ay may tungkulin bilang Dakilang Pari, na gumagawa ng pamamagitan para sa Kanyang bayan.
Ngayon, mayroon tayong Cristo na ating makalangit na Dakilang Pari.  Nagtataka ka ba kung ano ang
Kanyang idinalangin?  Narito mayroon tayo, sa Juan 17.

Ito ay isang kamangha-mangha at magandang panalangin.  Sa simple, maikling mga pangungusap, na
madaling maunawaan, ipinakita ni Jesus ang Kanyang katalagahan sa kaluwalhatian ng Dios, ang Kanyang
pag-ibig sa Kanyang bayan, at sa Kanyang kagustuhang ihandog ang Kanyang sarili para sa kanila.
Idinalangin Niya ang panalanging ito na may malaking pagtitiwala.  Ang mga kahilingan sa  panalanging ito
na dapat nating mabasa bilang pagpapahayag ng Kanyang pagpapala.  Tinitingnan ni Jesus ang Kanyang
gawa, na siyang saligan sa lahat ng pagpapala, na tapos na.  Sinabi Niya,  “Ama, naganap ko ang gawa na
ipinagawa mo sa akin.”  Kaya nga, sa Kanyang ginawa sa mga petisyong ito, nakakalapit sila na may
pagtitiwala.  Ang mga ito ay hindi lamang kahilingan na hiningi ni Cristo para sa Kanyang mga pinili, kundi
ang mga ito ay kapahayagan ng pagpapala.

Ating mahahati ang panalanging ito sa tatlong mga bahagi.  Sa naunang limang mga talata dumalangin si
Cristo patungkol sa Kanyang sarili.  Sa mga talatang 6-19, dumalangin Siya para sa Kanyang labing-isang
mga alagad na ngayon ay Kanyang iiwanan.  At sa mga talatang 20-26, dumalangin Siya para sa lahat ng
mananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng evangelio na dadalhin ng mga alagad na ito.

Sa pananalangin ni Jesus, nababatid Niya na ang oras ng Kanyang kamatayan ay malapit na.  Sinabi Niya,
“Ang oras ay malapit na.”  Ito ang oras ng krus, ang nakatakdang panahon sa buhay ni Jesus, ang oras
kung saan ang hinihintay ng buong kasaysayan, ang sentro ng kasaysayan.  Ito ang oras kung saan ang
hustisya ng Dios at ang kapangyarihan ng Dios sa lahat ng masasamang tao, gayon din ng biyaya at awa
ng Dios, lahat ay magiging malinaw, at nagkakaisang ipinakita.  Ito ang tagpo kung saan ang nagbubukas
ng kaligtasan ng milyun-milyon na Kanyang mga taong hinirang at ang panahon na naghahatid ng parusa
sa masamang sanlibutan at ng demonyo.  Ito ang oras ng krus.
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At batid ito ni Cristo.  Sa ibang panahon sinabi Niya,  “Ang oras ay hindi pa dumarating.”  Ngayon ang oras
ay dumating na.  Sa kaunting oras, sa ilalim ng bigat ng galit ng Dios, Siya ay papawisan ng dugo at sisigaw
sa pagtaghoy ng kaluluwa,  “Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y
huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”

Subalit ngayon dito, sa Juan 17, sa pagharap ni Cristo sa oras na ito, hindi natin nakikita ang hapdi nito.
Bagkus, si Cristo ay nakatingin sa likod ng hapdi sa kaluwalhatian na darating sa pamamagitan ng krus.
Siya ay nakatingin sa layunin ng krus.  At ang layunin ng krus ay hindi lamang ang Kanyang kirot at
pagdurusa at kabayaran para sa kasalanan, kundi ito ay kaluwalhatian – kaluwalhatian para sa Dios,
kaluwalhatian para sa Sarili, at kaluwalhatian para sa lahat ng Kanyang pinili.

Kapag ating iniisip ang krus, atin lamang naiisip ang kahihiyan nito.  Tiyak ito ang pananaw na mayroon ang
sanlibutan sa araw na namatay si Cristo.  Dinadaanan nila at sumisigaw ang kanilang mga labi at iniiling ang
kanilang mga ulo at nilalapastangan Siya.  Isang kahihiyan sa taong ito ang mamatay.  Iniwan Siya ng mga
alagad dahil hindi nila nauunawaan ang krus.  Ang krus ay kamangmangan sa sanlibutan.  Walang
kaluwalhatian sa krus.  Subalit tinatanaw ni Cristo ang krus na daan ng kaluwalhatian.  Kaya ginawa Niya
ang dalanging ito para sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng krus – kaluwalhatian una sa Ama,
kaluwalhatiang pangalawa sa Kanyang sarili, at kaluwalhatiang pangatlo para sa Kanyang bayan.

Sa pananalangin ni Cristo para sa kaluwalhatiang dito, ang Kanyang pangunahing layunin ay hindi ang
Kanyang sarili.  Hindi Siya dumalangin para sa kaluwalhatian sa Kanyang sarili.  Subalit hindi Siya
dumalangin ng kaluwalhatian na pansarili.  Sa halip, ang palaging nasa Kanyang isipan at nangunguna ay
ang kaluwalhatian ng Dios.  Na makikita sa Juan 17.  Sa talatang 1 Kanyang sinabi,  “Ama, dumating na ang
oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak.”  Sa talatang 4 sinabi Niya,
“Niluwalhati kita sa lupa.”  Dumalangin si Cristo para sa kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan ng krus.
Kanyang nakikita ang ugnayan sa pagitan ng krus at ng kaluwalhatian ng Dios.

Kaya, paano naluluwalhati ang Dios sa pamamagitan ng krus at kamatayan ni Jesu Cristo?

Una, ang krus ay pagsunod sa Dios.  Mayroon lamang isang daan upang luwalhatiin ang Dios at ito ay sa
pagsunod sa Kanya.  Ang isang anak ay nagdadala ng dangal sa mga magulang kapag siya ay sumusunod
sa kanila.  Ang mamamayan ay nagdadala ng dangal sa kanyang bansa kapag siya ay sumusunod sa mga
batas.  Ang mag-aaral ay nagdadala ng dangal sa kanyang guro kapag kanyang nasusunod ang kanyang
turo at pagpapayo.  Kaya naman si Jesus ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Dios sa pamamagitan ng krus
dahil ang krus ang pangunahing pagpapahayag ng Kanyang ganap na pagsunod sa Dios.

Maraming pagkakataon na mayroon si Jesus upang takasan ang pagdurusa sa krus.  Mula sa pantaong
pananaw, matatalikuran Niya ito.  Magagawa Niyang sumunod sa panunukso ni Satanas at lumuhod kay
Satanas sa halip na magdusa sa krus upang makamit ang mga kaharian sa sanlibutan.  Magagawa Niyang
sundin ang payo ni Pedro nang sabihin nito na,  “hindi ito maaaring mangyari,”  nang magsalita si Jesus
tungkol sa pagdurusa sa Jerusalem.  Magagawa Niyang takasan ang mga dumarakip sa Kanya.  Nang Siya
ay nasa krus at dinadaanan Siya at sinasabi,  “kung ikaw ang Anak ng Dios, bumaba ka d’yan sa krus,”
makakababa Siya.  Subalit hindi Niya ginawa.  Siya ay masunurin.  Ipinakita Niya ang pagsunod dahil Siya
ay may kaluwalhatian ng Dios na tinatanaw.  

At makikita mo ito sa buong buhay Niya.  Sa Mga Awit 40 (at ito ay inulit sa Hebreo 10:7), sa Kanyang
pagparito sa sanlibutan Kanyang sasabihin,  “Narito, ako'y pumarito upang gawin, Oh Dios, ang iyong
kalooban.”  Nang Siya ay labingdalawang taong gulang, Kanyang sinasabi sa Kanyang mga magulang,  “Di
baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama?”  Sa Juan 4:34, Kanyang
ipinahayag,  “Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang
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kaniyang gawa.”  At dito, sinabi Niya sa Juan 17:4,  “Naganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin.”  Ang
ganap na pagsunod ni Cristo ay naghahatid ng kaluwalhatian sa Dios.  Niluluwalhati ng Tagapagligtas ang
Dios sa pamamagitan ng pagsunod Niya.  At ito ay mahalaga din para sa atin.  Ganito maluluwalhati ang
Dios – sa pamamagitan ng pagsunod.

Pangalawa, nagdadala ng kaluwalhatian sa Dios ang krus dahil ang krus ang pahayag ng lahat ng kabutihan
ng Dios.  Ating sinasamba ang Dios ng Biblia bilang matuwid at banal na Dios, isang Dios ng pag-ibig at
kaawaan at biyaya gayon din ng kahatulan.  Ating sinasamba Siya bilang pang walang hanggan at soberano
at ng di-nagbabagong Dios.  Lahat ng mga kabutihang ito ng Dios ay nagliwanag at naipahayag sa krus.
Kung wala ang krus, hindi magiging ganitong mga bagay ang Dios.

Sa Colosas 2 tayo ay sinabihan na kay Cristo nananahan ang kabuuan ng pagka-Dios.  Ang bawat kabutihan
ng Dios ay naipakita sa Cristo at partikular sa krus.  Halimbawa na lang, ang kabutihan ng pagkamatuwid
ng Dios.  Sa kamatayan ni Jesu Cristo, sa Kanyang pagdurusa at sa Kanyang kabayaran para sa kasalanan,
ipinakita ng Dios ang Kanyang katuwiran sa Kanyang kaparusahan ng kasalanan.  O tanggapin mo ang
kabutihan ng pag-ibig ng Dios.  Sinasabi sa atin ng Mga Roma 5 na ipinagkatiwala ng Dios ang Kanyang
pag-ibig sa atin, kahit tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.  Ang krus ang
pagpapakita ng kabutihan ng pag-ibig ng Dios para sa hindi nararapat na mga makasalanan.  Gayon din ang
kabutihan ng karunungan ng Dios.  Para sa sanlibutan ang krus ay tila kamangmangan.  Subalit sa kanila
na mananampalataya, ang krus ang kasagutan.  Ito ang kapahayagan ng karunungan ng Dios sa paghahatid
ng bawat kasaysayan ng sanlibutan – ang pagkahulog ng tao sa kasalanan gayon din ng kamatayan ni Jesu
Cristo – upang dalhin ang mga bagay na ito ng sama-sama upang maghatid ng kaligtasan at ng
kaluwalhatian ng Dios.  Kaya ang krus ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan ng
pagpapakita ng Kanyang mga kabutihan.

Pagkatapos dinadala din ng krus ang kaluwalhatian sa Dios dahil ito ang pagkakataon ng kaganapan ng
layunin ng Dios.  Ang Dios ay walang hanggan.  At ito ang panahon na ang Dios sa Kanyang pagpapayo ay
nagtalaga ng mga kaganapan sa kasaysayan  ng sanlibutan.  Ginawa Niya ang lahat ng mga bagay.  Ginawa
Niya ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang sarili.  At dinala lahat ito ng magkakasama ng krus.  Kahit
pa ang kasamaan ng tao ay nasa ilalim ng layunin ng Dios upang magsagawa ng Kanyang layunin.  Colosas
1:16 -17, na nagsasaad kay Cristo, sinasabing ang lahat ng bagay ay ginawa Niya (pamunuan at
kapangyarihan, bawat kasaysayan ng sanlibutan) at para sa Kanya, ito ay kay Cristo at sa pagkakataon sa
krus.  Ang sandali ng krus ay ang kaganapan ng plano ng Dios sa walang hanggan.

Kaya nga, si Jesu Cristo ay naghahatid ng kaluwalhatian sa Dios doon sa krus.  Habang Kanyang
pinagmamasdan ang magaganap na pagdurusa ng krus, nasa Kanyang isipan ang Dios, at ang
pangangailangan ng Dios na maluwalhati.  At dito nagbibigay rin sa Kanya ng kakayahan na magdusa.

Nakita mo, ito ang daan para sa atin upang magdaan sa pagdurusa.  Tulad ng dinaanan ni Cristo sa
Kanyang harapan ang kaluwalhatian ng Dios at upang matagalan ang pagdurusa ng krus, para sa atin.  Sa
aking mga kahirapan, dapat akong patuloy na papurihan ang Dios.  Ganito ang ginagawa ni Jesus dito.  Ang
kaluwalhatian, ay una sa Dios!  Itinuturo sa atin iyan saanman sa Kasulatan.  Sa Mga Awit 70:1, ang
mang-aawit ay nasa gitna ng kaguluhan.  Siya ay nilulusob.  Kanyang sinabi,  “Magmadali ka, Oh Dios, na
iligtas mo ako; magmadali ka na tulungan mo ako, Oh Panginoon.”  At pagkatapos sinabi niya sa talatang
4,  “Mangagalak at mangatuwa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo.”  Sinasabi Niya,  “Sa gitna ng aking
kaguluhan, magpapatuloy ako ng pagpupuri sa Dios.”  At ito rin ang itinuturo sa atin na gawin ni Jesus.
Sa unang petisyon sa Lord’s Prayer, sa gitna ng lahat ng mga pangyayari sa atin buhay, at ng mga
pangangailangan na mayroon tayo, tinuruan Niya tayo na manalangin,  “Sambahin ang pangalan Mo.”  Ito
dapat ang pangunahing kaluwalhatian at layunin sa lahat ng bagay.
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Kaya una dumalangin si Cristo dito para sa kaluwalhatian ng Dios sa pamamagitan ng krus.

Pangalawa, dumalangin Siya para sa kaluwalhatian ng Kanyang sarili.  Sa talatang 1, itiningin ni Jesus ang
Kanyang mga mata sa kalangitan at nagsabi,  “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak,
upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak.”

Subalit ngayon, anong kaluwalhatian ang nais ni Cristo para sa Sarili?  Ipinaliwanag Niya kung ano ito sa
ika-limang talata nang sabihin Niya,  “Ama, luwalhatiin mo ako sa... iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo
sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.”  Ito ang kaluwalhatian ng Dios sa Kanyang pagkatao – ang
kaluwalhatian ng Dios na trinidad.  Nais ni Cristo ang kaluwalhatiang ito, ang kaluwalhatian na mayroon Siya
kasama ng Dios, upang maipakita at nakikita ngayon sa Kanya.

Ang tanong, nawala ba ang kaluwalhatian ni Cristo?  Ang sagot ay, Hindi.  Hindi Siya tumigil na maging
Dios.  Subalit sa Kanyang pantaong kalikasan, ang kaluwalhatian ay natalukbungan.  Pinag-uusapan natin
ang panahong nabuhay si Cristo sa sanlibutan sa Kanyang pantaong kalikasan na siyang Kanyang
“kalagayan ng pagpapakumbaba.”  Sa kalagayang ito ng kapakumbabaan, ang pagka-Dios ni Cristo at ang
kaluwalhatian ni Cristo bilang Dios ay natalukbungan.  Hindi sila nagliwanag sa kanyang kapuspusan.  Hindi
dahil sa ito ay hindi makita.  Sinabi ng mga alagad,  “Nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian,
kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.”  Ang kaluwalhatiang ito
ay nakikita.  Subalit natatalukbungan.  At ito ay natatalukbungan bilang bahagi ng pagdurusa ni Jesu Cristo.
Subalit ngayon, habang Siya ay paparating sa katapusan, habang ang Kanyang mga gawa ay nalulubos,
Kanyang hiningi sa Dios na ipakita ang kaluwalhatian ng Kanyang kabanalan din naman na nasa pantaong
kalikasan.  Idinalangin Niya ang kaganapan ng Kanyang kaluwalhatian.  Hiningi Niya sa Dios na damitan ang
Kanyang pantaong kalikasan ng karilagan ng Kanyang pagka-Dios, upang maitaas ang Kanyang katawang
panlupa sa kaningningan at sa kaluwalhatian ng langit.

Kaya nga, sa Kanyang pagtungo sa krus, tinatanaw ni Cristo hindi lamang ang pagdurusa sa krus kundi ang
nasa likod nito na krus para sa Kanya – ang kaluwalhatian na mapapasa-Kanya.  Nakikita Niya ang krus at
ang pagdurusa ng krus na daan para sa Kanya sa kaluwalhatiang ito.

Nakakawili na sa ating pagtingin sa ministeryo ni Jesu Cristo, at dito sa Kanyang pagsasalita ng Kanyang
pagdurusa, na makita sa Kanyang isipan ay palaging mayroong kaugnayan sa pagitan ng kaluwalhatian na
ibibigay ng Dios sa Kanya at sa Kanyang mga pinili at ang pagdurusa ng krus.  Tinatanaw Niya sa Kanyang
pagdurusa na daan sa kaluwalhatian.  Hindi ang bagay na hindi pa makuhang makita ng mga alagad.
Kinausap ni Jesus sa Mateo 16 ang mga alagad ng katotohanang Siya ay aakyat ng Jerusalem at
magdurusa.  Mateo 16:21:  “Mula ng panahong yao'y nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kaniyang mga
alagad, na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem, at magbata ng maraming bagay sa matatanda
at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin, at muling ibangon sa ikatlong araw.”
Iyong mapapansin, Siya ay nagsasalita hindi lamang ng Kanyang kamatayan at pagdurusa, kundi gayon din
ng Kanyang pagkabuhay at kaluwalhatian.  Sinasabi sa atin ng Hebreo 12 na, para sa kagalakan na inilagay
sa Kanyang harapan, Kanyang tiniis ang krus.  Kanyang nalalaman na sa pamamagitan ng krus at sa
pamamagitan ng pagdurusa at kahihiyan sa krus, ang kaluwalhatian ng Kanyang kataasan ay darating.

Ang dalawa ay magkaugnay.  At ito ang punto, na ang kamatayan at pagdurusa ni Cristo ay isang katangian
ng pagkabuhay na muli at pag-akyat ni Cristo, ang Kanyang koronasyon bilang Hari, ay susunod na
mangyayari.  Ito ay hindi mapipigilan.  Sa isipan ni Cristo, bago pa man ang pagdurusa sa krus, natatanaw
na Niya ang tagumpay.  Mayroon katiyakan sa Kanyang pananalangin.
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Kaya si Cristo ay dumalangin sa Dios,  “Luwalhatiin ang iyong Anak.”  At sa teskto Kanya rin ibinigay ang
mga dahilan sa Ama.  Siya ay nagsumamo sa Dios na may mga dahilan kung bakit dapat Siyang sagutin ng
Dios.  Ang mga ito ang saligan ng Kanyang panalangin.

Una, Siya ay nagsumamo sa Dios ayon sa katotohanan kung sino Siya.  Sa talatang 3 tinukoy Niya ang
Kanyang sarili bilang,  “Jesu Cristo.”  Ang pangalang “Jesus” ay nangangahulugang Tagapagligtas.  Ang
pangalang “Cristo” ay nangangahulugang Pinahiran, o sinugo at itinalaga, ng Dios.  At sinasabi Niya,  “Ama,
dahil Ako ang Tagapagligtas, ang Siyang Iyong pinahiran at sinugo, pakinggan Mo ang Aking panalangin.
Luwalhatiin Ako.”  Anim na ulit sa sitas na Kanyang tinukoy ang Kanyang relasyon sa Dios bilang Anak.
“Dahil Ako ang Iyong Anak, dahil sa walang hanggang relasyon na mayroon tayo bilang Ama at Anak,
luwalhatiin Ako.”  Mayroong matibay na pundasyon sa Kanyang panalangin.

Hindi lamang Siya umapela kung sino Siya, kundi kung ano din ang Kanyang ginawa.  Sa talatang 4 Kanyang
sinabi,  “Naganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin.”  “Ama, alalahanin ang aking nagawa,”  sabi Niya,
“Nagawa ko ang Iyong kalooban.  At tiyak dahil sa Aking nagawa at kung ano ang Aking gagawin sa krus,
Iyong luluwalhatiin Ako.”

Pagkatapos, pangatlo, Siya ay umapela sa mga pangako ng Dios.  Sa talatang 2:  “Gaya ng ibinigay mo sa
kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman.”  Ang Sinasabi Niya, “Ito, Ama, ang iyong ipinangako.”
Kanyang binabalikan ang Lumang Tipan (Mga Awit 110),  “Sinabi ng Panginoon sa Cristo, sa kaluwalhatian
niluwalhati kita.”  Siya ay nagsusumamo sa mga pangako ng Dios, sa pantaong pagdurusa, Siya ay
nagsusumamo sa mga pangako ng Dios.

Ito ang nagbibigay sa Kanya ng katiyakan sa Kanyang panalangin.  Ito dapat ay nagbibigay sa atin ng
katiyakan sa atin din pananalangin.  Kaparehong saligan na mayroon si Cristo sa Kanyang panalangin dito
ay ang saligan ng ating panalangin at sa ating katiyakan sa ating pananalangin.  Kapag tayo ay lumalapit
sa Dios, tayo marahil ay may kaparehong pagtitiwala sa pagdurusa ni Jesu Cristo bago pa Siya magdusa.
Mayroon tayong pagtitiwala na sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa, dumarating ang kaluwalhatian,
hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat ng Kanyang mga pinili.  Makakalapit tayo sa Dios na
nagsusumamo kung sino si Cristo at kung ano ang Kanyang nagawa sa atin.  Makakalapit tayo sa Dios at
sasabihing,  “Ama, kami ay hinirang kay Jesu Cristo, tinubos ng Kanyang dugo.  Ito ang Kanyang nagawa.”
Magagawa nating magsumamo sa mga pangako ng Dios tulad sa ginawa ni Cristo:  “Dahil sa Kanyang mga
pangako.”  At ito ang saligan para sa panalanging may katiyakan sa harap ng Dios.

Kaya si Cristo ay dumadalangin para sa kaluwalhatian ng Dios at gayon din para sa kaluwalhatian ng
Kanyang sarili sa pamamagitan ng krus.

Pagkatapos, pangatlo, dumadalangin Siya sa kaluwalhatian ng Kanyang bayan.  Idinadalangin Niya na ang
Kanyang mga hinirang ay maluwalhating kasama Niya.

Kaya, ano ang panalangin ni Jesus para sa Kanyang mga hinirang?  Marami pang darating dito sa kabuuan
ng kabanata.  Subalit ang mahalaga dito inilarawan ni Jesus sa talatang 2 nang sabihin Niya,  “Gaya ng
ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang
hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya.”  Idinalangin ni Jesus na bigyan sila ng Dios ng buhay na
walang hanggan.  Ito ang dalangin Niya para sa Kanyang mga hinirang – na lahat silang mga ibinigay ng
Ama sa paghirang, lahat ng mga Kanyang ipinunta at pinag-alayan ng buhay at tinapos ang Kanyang gawa
sa krus – sa lahat ng mga bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Dios.

Ipinaliwanag pa Niya ito sa talatang 3.  Subalit hindi Niya ipinaliwanag ang mismong buhay na walang
hanggan, kundi sa halip, ang daan sa buhay na walang hanggan at ang kahalagahan o ang kagalakan ng
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buhay na walang hanggan.  Sa talatang 3:  “Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila
na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.”  Ito ang panalangin ni
Jesus para sa atin.

Walang kaligtasan na hiwalay sa pagkilala sa Dios at sa Kanyang Anak.  Ang karunungan at katotohanan
at doktrina ay dapat pahalagahan sa pag-iisip ng anak ng Dios.  Ang karunungan na sinasabi ni Jesus dito
ay hindi isang haka-haka o pilosopiya o pang kaisipang karunungan.  Kundi ito ay isang praktikal, espiritual,
pamumuhay, nakapagliligtas na karunungan sa Kanya.  Pansinin ang dobleng paksa ng karunungan dito.
“Makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.”  Ang
sinasabi ni Jesus dito ay ang nakapagliligtas na kaalaman sa pamamagitan Niya, iba ito sa karunungan na
mayroon ang mga Judio at mga bulaang relihiyon sa kanilang dios.  Ang tanging daan sa Dios, sabi Niya,
ay ang makilala ang Kanyang Anak, Jesu Cristo.

At dumalangin si Jesus para sa Kanyang kaluwalhatian upang sa gayon Siya ay dumating at magbigay ng
karunungang ito sa Kanyang mga hinirang.  Parang sinabi Niya sa Ama,  “Hindi pa maaari malibang
maluwalhati Ako na akong maipadala ang Salita at ang Espiritu upang pumuno sa Aking mga hinirang na
may karunungang ito at upang dalhin sila sa buhay na walang hanggan.  Ama, luwalhatiin Ako, upang
mabigyan Ko ng buhay na walang hanggan ang Aking mga hinirang.”

Pagkatapos din naman, atin din mapapansin kung gaano kaganda ang kaligtasan at buhay dito.  Ito ang
buhay na walang hanggan – ang makilala ang Dios!  Ano ang ibig sabihin na maging ligtas?  Ano ang
kalangitan?  Ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kalangitan?  Ito iyon: ang makilala ang Dios.  Ito ay ang
pagkakaroon ng buhay ng tipan at pagkakaibigan sa Dios.  Ito ang diwa ng kaligtasan – na makilala natin
ang Dios at makilala Niya tayo.  Ito ang hangarin ni Pablo sa Filipos 3:  “Ang makilala ko siya.”  Ang nakikita
ngayon ay malabong salamin, subalit ito ay magiging mukha sa mukha.  Kung ganoon makikilala natin Siya
kung sino Siya.

Ito ang dalangin ni Cristo para sa Kanyang iglesia.  Sinabi Niya,  “Dumating na ang oras.  Ang krus, ang
saligan ng dalanging ito na tugunin, ay dumating na.”  At ito rin dapat na ating maging panalangin.  Hindi
natin idinadalangin na maluwalhati si Cristo.  Ito ay nangyari na.  Subalit ating idinadalangin na patuloy ang
Dios na luwalhatiin ang Kanyang pangalan at si Cristo na Kanyang Anak sa kaligtasan ng iba.  Sasalitain ito
ni Jesus mamaya sa kabanata.  Ating dalangin ang panghuling kaluwalhatian ng Dios at ng Kanyang Anak
at ng buong iglesia kapag ang lahat ng iglesia ay nagtipon upang magalak sa buhay na walang hanggang
ito, ang makilala ang Dios kung sino Siya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo dahil sa Iyong Anak na si Jesus, ibinigay sa amin na aming
Tagapagligtas, at sa mga panalangin na Kanyang ginawa na Kanyang ginagawa pa rin ngayon.
Nagpapasalamat po kami sa Inyo para sa matibay na saligan sa Kanyang krus at pagdurusa at pagsunod
– ang matibay na saligan sa kasagutan ng dalangin, ang kasagutan sa Kanyang mga panalangin para sa
amin upang maghatid sa amin ng kaluwalhatian, at ng kasagutan ng aming mga dalangin din naman,
habang kami ay nabubuhay sa sanlibutang ito.  Pakinggan kami, aming dalangin, alang-alang kay Jesus,
Amen.


