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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:17-19

“Panalangin ni Jesus Para sa Ating Kabanalan” 

ni Rev. Rodney Kleyn

Dumalangin si Jesus sa Juan 17:17-19,  “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y
katotohanan.  Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa
sanglibutan.  At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal
sa katotohanan.”  

Sa mga talatang ito tayo ay nasa pangalawang pangunahing petisyon na ginawa ni Jesus sa Ama para
sa Kanyang mga hinirang na Kanyang iiwan sa sanlibutan.  Ang Kanyang una sa pangunahing petisyon,
na ating tiningnan noong nakaraang linggo, ay ang,  “Ama, ingatan mo sila.”  Sa petisyong ito,
hinihiling ni Jesus sa Ama ang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pinaghadugan Niya ng buhay at sa mga
pinagpahayagan Niya ng Kanyang sarili bilang Tagapagligtas.  Ang kahanga-hangang kaaliwan na
lumabas sa unang petisyon para sa mananampalataya na ang anak ng Dios ay hindi malalaglag mula
sa biyaya ng Dios.  Silang mga pinili ng Ama at ibinigay sa Anak, na mga binayaran din ni Cristo ng
Kanyang dugo, at silang mga, sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, ay dumating sa
pananampalatayang nagliligtas at kaalaman kay Cristo – ang lahat ng mga ito ay iingatan sa sanlibutan
hanggang sa araw ni Jesu Cristo.  Tayo ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng kapangyarihan at
biyaya ng Dios.  Ipinapanalangin ito ni Jesus sa atin ngayon bilang ating makalangit na tagapamagitan.
Wala sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama ang mapapahamak.

Ngayon, tayo ay dadako sa pangalawang petisyon ni Jesus, ito ay ang:  “Ama, pakabanalin mo sila sa
katotohanan.”  Ito ang panalangin ni Jesus para sa lahat ng Kanyang mga pinili, para sa lahat ng mga
mananampalataya.  Ipinanalangin Niya ito dahil ito ay mahalaga sa Kanya.  Nasa puso Niya ito sa
Kanyang paglisan.  At ito ay nangangahulugan na ito dapat ay mahalaga din sa iyo bilang
mananampalataya.  Hindi ba?  Ang pagpapabanal ay may kinalaman sa kabanalan.  Sinasabi ng Biblia
na kung wala ang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon (Heb. 12:14).

Kaya nga, ano ang pagpapabanal?

Ang unang bagay na dapat makita na ito ay gawa ng Dios.  Ang pagpapabanal ay hindi, una, kung ano
ang dapat nating gawin.  Ang pagpapabanal ay isang bagay na ginawa ng Dios at ginagawa sa buhay
ng isang mananampalataya.  Mula sa mga talatang ito napakalinaw na ito ay gawa ng Dios.  Kung
kaya’t ginawa itong bahagi ng panalangin Niya sa Dios.  Kanyang sinabi,  “Ama, pakabanalin mo sila.”
Hindi ito bahagi ng makasalanan sa kaligtasan.  Hindi ito pagbaling ng Dios sa pamamahala ng
makasalanan at sabihing,  “Gawin mo ang kapiraso sa iyong sarili.”  Hindi, sa pagpapabanal, ang
kaligtasan ay nananatiling sa kabuuan ay gawa ng biyaya ng Dios.
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Kinikilala ni Jesus hindi lamang sa Kanyang kahilingan na gawin ito ng Dios sa atin at para sa atin,
kundi, sa talatang 19, nang sabihin din Niyang,  “Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang
sila naman ay mangagpakabanal.”  Sa Kanyang pagkakatawang-tao si Jesus ay ganap na banal.  Hindi
siya nagkasala kahit minsan.  At dito sinabi Niya na sadyang nabuhay Siya sa ganitong kaparaanan –
Kanyang pinapaging-banal ang Sarili upang tayon rin naman, ay maging banal.  Ang pagpapala ng
kabanalan ay dumarating rin sa mananampalataya mula kay Cristo.  Kahit pa sa banal na pamumuhay
nagsisimula tayong maging aktibo at ating ginagawa ang mabubuting mga gawa na nakakalugod sa
Dios, ito palagi ang resulta ng biyaya ng Dios sa ating mga pamumuhay.  Tulad sa sinabi ni Pablo sa
Filipos 2:13,  “Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang
mabuting kalooban.”  Hindi natin magagawa o matatamo ang ating kaligtasan dahil sa ating banal na
pamumuhay.  Sa mabubuting mga gawa at kabanalan, ang Dios pa rin dapat ang tumanggap ng
parangal at papuri.  Ang mga ito ang Kanyang mga gawa sa atin.

Kaya nga, ano ang ginawa ng Dios sa pagpapabanal?  Ang pangunahing kaisipan ng kabanalan ay ang
maitalaga o maihiwalay.  At ibig sabihin nito na ang gawa ng kabanalan ay isang bagay na nagsisimula
sa Dios sa pasimula.   Sa walang hanggan, sa Kanyang pagpapayo, pinili ng Dios kung sino ang
magiging Kanyang mga piniling tao.  Ito ay maliwanag mula sa Kasulatan.  Sa Leviticus 20:26,  “At
kayo'y magpapakabanal sa akin: sapagka't akong, Panginoon, ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga
bayan, upang kayo'y maging akin.”  Sa Isaias 43:21,  “Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking
sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan.”  At sa 1 Pedro 2:9, sa mga mananampalataya
sa Bagong Tipan, sinabi ni Pedro,  “Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing
pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga
karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na
kaliwanagan.”  Kaya mayroong ugnayan sa pagitan ng paghirang at pagpapabanal.  At sa Juan 17, ito
ay saligan din naman.  Idinalangin ni Jesus ang mga sa Kanya, mga ibinigay ng Ama sa Kanya.  Ating
nakita na ito ang hinirang na hindi taga-sanlibutan.  Ipinanalangin Niya na sila ay pakabanalin.  Kaya
ito ang kaisipan:  una, itinalaga ng Dios ang Kanyang mga pinili upang ibukod, Kanyang inihiwalay sila
sa Kanyang sarili.

Mula sa ano sila Kanyang inihiwalay?  At para sa ano sila Kanyang inihiwalay?  Kanyang inihiwalay sila
mula sa kasamaan ng sanlibutan.  Hindi ito pisikal na paghiwalay.  Sinabi ni Jesus sa Kanyang
panalangin (sa v.15),  “Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan.”  Ang paghihiwalay na
ito ay hindi pisikal, kundi espiritual, tulad sa inilalarawan ng Efeso 5:11:  “Huwag kayong makibahagi
sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain.”  Iniwan ng
Dios ang Kanyang mga hinirang sa makasalanang sanlibutang ito upang maging maliwanag na ilaw at
upang ipakita ang Kanyang kabanalan at Kanyang kaluwalhatian laban sa kasalanan.  Kaya ito ang una
sa pagpapabanal.  Ginawa ng Dios ang tao para sa Kanyang sarili, at Kanyang hinihiwalay sila mula sa
kapangyarihan at ng paglilingkod sa kasalanan.

Napakahalaga nito na iyong matandaan na, bilang isang Cristiano, ang isipin ang patungkol sa
kabanalan at pagpapabanal.  Gumawa ang Dios ng kaibahan sa pagitan mo at ng sanlibutan.  Ito ka
sa sanlibutan, siyang inihiwalay ng Dios para sa Kanyang sarili.

Pangalawa, ang pagpapabanal ay isang panloob na kalinisan, na gawa ng Espiritu at ng biyaya ng Dios.
Sa pagpapabanal ay may isang kapangyarihan at prinsipyo sa buhay na ibinigay sa anak ng Dios.  Kung
wala ang Espiritu Santo, ang taong-likas ay nagsisilbi sa kasalanan at hindi makapaglilingkod sa Dios.
Siya ay magkakasala.  At hindi siya makakapamuhay sa paraan na mapaparangalan ang Dios.  Subalit
kapag ang Espiritu ng Dios ay dumating sa tao, lahat ng ito ay nagbabago, at siya ay magpapasimulang
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paglingkuran ang Dios at kamuhian ang kasalanan.  Mayroon na siyang banal na pagnanais.  Binabago
ng Dios ang puso ng tao.  Mahalaga sa atin na makita ito.  Ang pagkabanal ay hindi isang pagbabago
ng mga pangyayari, kundi pagbabago ng pagkatao.  Ang pagkabanal ay hindi pag-aalis ng tukso at mga
pagkakataon na magkasala, kundi ito ay panloob na pagkamuhi at kalakasan na tanggihan ang
kasalanan at ang pang-akit nito.  Ang kabanalan ay hindi patungkol sa paggawa ng kasalanan, kundi
sa pagnanais na magkasala.  Hindi nito tinutukoy ang mga sintomas, kundi ang pinagmumulang
kasamaan sa puso ng tao.

Ganito kinilala ni David sa kanyang pananalangin sa Mga Awit 51 nang sabihin niyang:  “Likhaan mo
ako ng isang malinis na puso, Oh Dios.”  Hindi lamang niya iniugnay ang pag-aalis ng Dios sa kanya
mula sa nakakatuksong pangyayari, kundi binibigyan siya ng Dios ng puso na dalisay, upang kapag siya
ay nasa tukso ay hindi siya matangay nito, hindi siya magkasala, kundi nagagawa niyang labanan ito
at talunin na may bagong puso at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Dios.

Ipinapakita nito sa atin ang tunay na katangian ng kapangyarihang nakapagliligtas ng Dios.  Sa
kaligtasan, ang Dios ang nagbabago ng tao.  Ang kaligtasan ay hindi lamang pagbabago ng sitwasyon
at ng lipunan tungo sa mabuting kalagayan.  Kundi ang kaligtasan ay kumikilos ng malalim sa puso ng
tao upang baguhin sila.  Ang iglesia ay nasa sanlibutan upang ipangaral ang evangelio.  Hindi ang
evangelio ng pagsulong ng lipunan at mabuting kaayusan ng lipunan, kundi ng evangelio na dumarating
na may kapangyarihan ng Dios na baguhin ang tao upang mapaglingkuran nila ang Dios.  Hindi lamang
dapat nating pagmalasakitan ang pagbabago ng pag-uugali, upang ang tao ay hindi magnakaw at
magmura at pumatay.  Kundi ang ating malasakit dapat ay ang puso at kadalisayan nito.  Likhaan mo
ako ng isang malinis na puso, Oh Dios!  Ang pagpapabanal ay isang panloob, na gumagawa ng
pagdalisay.  Binibigyan ako ng Dios ng bagong puso na may bagong pagnanasa.

At pagkatapos, pangatlo, ang pagpapabanal ay isang pagtawag.  Ang pagpapabanal ay isang banal na
pamumuhay.  Ang pagkilos ng Dios sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at Banal na Espiritu,
ay nagbubunga ng pagsunod.  Ito ay nagbubunga ng pagnanasa na mahalin ang Dios at paglingkuran
Siya.  Ito ay nagbubunga ng bunga ng mabubuting mga gawa sa buhay ng isang anak ng Dios na
nagpaparangal sa Kanya.  Sinabi ng Dios sa 1 Pedro 1:16,  “Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y
banal.”  Sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto 6:14,  “Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di
nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong
pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?”  Kaya naman, sa talatang 17, sinabi niya,  “Kaya
nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo.”  At ito ang ibig sabihin nito sa iyo, mga anak ng
Dios, na iyong buhay bilang isang Cristiano ay dapat iba sa sanlibutan at kultura na doon tayo
nabubuhay.  Mayroon dapat maliwanag at nakikitang kaibahan sa pagitan mo at ng sanlibutan, na
kasing liwanag ng ilaw at kadiliman.

Ito ay tunay sa iyo?  Sa iyong pamumuhay sa sanlibutang ito, mayroon bang kaibahan sa paraan ng
iyong pananalita, sa layunin mo sa iyong buhay, sa paraan ng iyong paglalaan ng gabi ng Biyernes, o
sa iyong pagbibiro?  Kung may darating na tao sa inyong tahanan, ang kaibahan ba na ito ay nakikita?
O ang iyo bang musika at sa iyong libangan at sa panahon ng iyong pagkain at sa iyong pananalita ay
walang kaibahan sa pamamaraan ng sanlibutan tulad ng napapanood mo sa mga palabas sa telebisyon?

Ang pagpapabanal ay isang tawag.  Ito ay isang mahirap na tawag.  Mahirap hindi lamang dahil ang
sanlibutan ay namumuhi sa mga banal na nagpapatotoo laban sa kanilang kasalanan, kundi ito ay
mahirap din dahil nananatili sa atin ang pagkiling sa kasalanan at pagnanasa na matulad sa sanlibutan.
Kaya dapat nating tandaan na ito ay gawa ng Dios sa atin.  Kanya tayong inihiwalay para sa Kanyang
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sarili.  At dapat tayong umasa sa Kanya sa pananalangin.  Sinabi ni Jesus,  “Kayo'y mangagpuyat at
magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso.”  At tinuruan Niya tayong manalangin,
“Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.”

Kapag ating pag-uusapan ang kabanalan at pagpapabanal, hindi natin pinag-uusapan ang pagiging
ganap at walang kasalanan.  Sa Dios walang kaibahan sa pagitan ng kabanalan at pagiging ganap.  Ang
Dios ay banal.  At sa Kanyang kabanalan ang Dios ay ganap.  Walang anino ng kasalanan sa Kanya.
Wala kahit man lang mantsa.  Sinasabi ng Biblia, na ang Dios ay, may dalisay na mga mata na hindi
makatingin sa kasalanan.  Subalit kapag ating pag-uusapan ay ang ating pagkabanal, hindi natin
pinag-uusapan dito ang tungkol sa pagiging ganap.  Sa buhay na ito hindi natin maaabot ang
kaganapan.  Mananatili tayong mga makasalanan.  Magkakaroon lamang tayo ng isang maliit na
pasimula ng bagong pagsunod.  Ang ating kaganapan ay darating lamang kapag tayo ay nasa langit
na.  Ang pagkabanal ay pagpapatuloy, habambuhay na proseso na hindi darating ng isahan, kundi
araw-araw tayong natututo sa ating mga kasalanan at araw-araw tayong nagsisikap na maging banal
at mapaglingkuran ang Dios.  Hindi sa pagiging ganap, kundi isang proseso.

Ngayon, paano ito ginagawa ng Dios?  Sinabi ni Jesus sa atin ito nang sabihin Niya sa talatang 17,
“Pakabanalin mo sila sa katotohanan,”  at muli, sa talatang 19.  At pagkatapos sa sumunod na saknong
sa talatang 17, Kanyang nilinaw kung ano ang ibig Niyang sabihin dahil sa katotohanan nang sabihin
Niya,  “ang salita mo'y katotohanan.”  Paano pinapaging banal ng Dios ang Kanyang bayan?  Ginagawa
Niya ito sa pamamagitan ng katotohanan, ito ay ang Kanyang Salita.  Ito ang paraan ng pagtugon ng
Dios sa panalanging ito ni Jesus para sa ating kabanalan.  Ito ang pamamaraan ng pagsagot ng Dios
sa ating mga panalangin para sa ating sariling pagpapabanal.

Ito ay napakahalagang prinsipyo patungkol sa pagpapabanal at kabanalan.  Iniisip ng ibang tao na ang
pagpapabanal ay isang bagay na mahika, isang napaka-simpleng bagay – hayaan mo lang at hayaan
ang Dios.  Ang gagawin mo lang, kung ikaw ay may kasalanan sa iyong buhay, ay ang manalagin
tungkol dito, at ito ay mapapawi na.  Ito ang napakasimpleng kaisipan sa kabanalan.  Sa iba tinitingnan
ang pagpapabanal na isang bagay na mistiko, isang estado ng espiritual at relihiyosong pananabik.
Samakatuwid, ang kabanalan ay walang kinalaman kung paano mamuhay ang isang tao, kundi ito ay
tungkol sa kung ano ang pakiramdam niya.  Kung sapat na iyo ito, magagawa mong makapagsalita sa
iba’t ibang wika, ang gumaling sa karamdaman, at pagkakaroon ng matinding karanasan.  Subalit hindi
ito ang pamamaraan na sinabi ni Jesus sa pagpapabanal ng Dios sa atin.  Hindi ito isang mahika o
mistisismo.  Kundi, ginagamit ng Dios ang Kanyang Salita, sa Kasulatan, upang gawin tayong banal.
Ginagamit ng Dios ang iyong personal na pagbabasa at pag-aaral ng Kasulatan.  Ginagamit Niya ang
iyong kaalaman sa Salita ng Dios.  Ginagamit Niya ang Salita na ipinangaral at ipinahayag at
pinag-aralan at tinandaan at idinalangin at tinalakay sa iba pang mananampalataya upang gawin tayong
banal.  Sinabi ng mang-aawit,  “Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong
magkasala laban sa iyo.”

Marahil iyong sasabihin,  “Ginagawa nito ang pagpapabanal na gawain ko at hindi ng Dios.”  Ang sagot
ay hindi, ito ay nananatiling gawain ng Dios.  Hindi ito ginagawa ngayon ng Dios ng tuwiran, kundi ng
di-tuwiran.  Sa regeneration, nang tayo ay bigyan ng Dios ng bagong puso, ginagawa Niya ito ng
tuwiran.  Subalit sa pagpapabanal, gumagamit Siya ng pamamaraan.  Gumagamit Siya ng kasangkapan.
Kanyang ibinubuhos ang lakas ng Kanyang biyaya sa atin sa pamamagitan ng Salita.  Samakatuwid,
ang pagpapabanal, ay hindi lamang tungkol sa let God and let go – manalangin at ang lahat ay
magiging maayos na sa iyong buhay.  Hindi, binibigyan tayo ng Dios ng kaparaanan ng Kanyang Salita.
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Kapag ating tiningnan ang pagpapabanal mula sa ating pananaw, hindi ito ‘simple.’  Ito ay mahirap,
habambuhay, pagpupunyagi.  Ito ay pakikibaka sa kasalanan.  Ito ay pakikibaka sa Salita ng Dios.  Ang
gawa ng biyaya sa ating buhay ang nagpapa-aktibo sa atin.  Ito ay pang araw-araw na proseso.  Ito
ay isang paglago sa buhay Cristiano na gumagawa sa atin pasulong at patungo sa kaligtasan.  Tanging
ang makakain at lumago tayo sa kaalaman ng Salita ng Dios ang magpapalago sa kabanalan at
pagpapabanal.

At ito ang gumagawa sa panalangin ni Jesus dito na maging praktikal sa atin.  Ikaw at ako ay
nangangailangan ng Salita ng Dios sa ating mga buhay.  Ang Salita ng Dios ay kailangang maging
tampok at mahalaga sa ating pamumuhay.  Kung ang kabanalan ay mahalaga sa iyo, samakatuwid ang
Salita ng Dios, at ang karunungan sa Salita ng Dios at sa katotohanan, ang pag-aaral ng Salita ay
magiging mahalaga din sa iyo.  Ang pangangaral ng evangelio, ang pangangaral ng Salita ng Dios, ay
magiging tampok sa iyong buhay.  Ito ay sanlibong ulit na mahalaga na iyong pag-aralan ang Salita at
malaman ang katotohanan kaysa sa pagkakaroon mo ng mahika o mistiko na Cristianong karanasan.
Hindi mo matututuhan ang Dios sa pamamagitan ng gayong mga bagay.  Ang Dios ay nakatali sa
pahayag ng Salita.

Ito ang pamamaraan ng pagpapabanal.  At hindi natin kailangan ang anomang bagay.  Ang Kasulatan
ay sapat.  Kailangan mo ang Salita ng Dios.

Ngayon, marahil iyong sasabihin,  “Mabuti ang lahat ng ito, pero hindi ako lalago sa kabanalan.
Nananatili akong hindi banal sa aking pamumuhay.”  At nais mong sisihin ang Salita ng Dios at sabihing,
“Hindi sapat ang kalakasang ito.”  Kung totoo ito, hindi mo masisisi ang Salita ng Dios.  At kung iyong
iiwan ang Salita ng Dios, ilalagay ka nito sa mas lalong magulong sitwasyon.  Kailangan mo ang
katotohanan at higit na Salita ng Dios.

Kaya dito, dumalangin si Jesus hindi lamang para sa ating pagpapabanal, kundi gayon din para sa
pamamaraan nito, para sa Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay mahala sa Kanya.  kaya dapat itong
maging mahalaga rin sa iyo.

Dapat tayong mapalakas nito.  Ang ating pagpapabanal ay hindi nangyayari ng mabilisan.  Nais natin
ito.  Subalit ito ay dapat magtuloy-tuloy sa ating buhay hanggang sa araw ng paglaya.  At narito ang
nagpapalakas-loob.  Natatagpuan ko ang aking sarili na maraming nananatiling kasalanan.  Kailangan
kong manalangin para sa kabanalan.  At sa likod ng aking pakikibaka, sa likod ng aking pananalangin,
nalalaman ko ito:  na si Jesus ay dumadalangin,  “Ama, pakabanalin mo sila sa iyong salita.”

Mayroon pang isang bagay na nais kong puntuhan dito.  Ito ang kahalagahan ng pagpapabanal.  Ito
ay napakahalaga kay Jesus na Kanyang ipinaloob ito sa Kanyang panalangin bilang Dakilang Saserdote.
Kung ikaw ay anak ng Dios, ang buhay kabanalan ay mahalaga sa iyo.  Hindi mo dapat tingnan ito na
isang karapatan.  Kung wala ang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon.  Dito sa talatang 18,
sa pagitan ng dalawang Kanyang petisyon  (“Pakabanalin mo sila sa katotohanan”), ipinapakita ni Jesus
kung bakit ang pagpapabanal ay mahalaga.  Kanyang sinabi na, “Kung paanong ako'y iyong sinugo sa
sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan.”  Ito ang Kanyang sinasabi:  “Ama, Ako ay
isinugo sa sanlibutan upang ibigay ang Iyong salita, upang maging pahayag ng evangelio at ng daan
ng kaligtasan sa mga makasalanan.  Ngayon ay magpapatuloy ako.  At Aking iiwan sila sa sanlibutan
upang ituloy ang aking gawain.”  Iniwan ka Niya bilang mananampalataya, at Kanyang iniwan ang
iglesia sa sanlibutang ito, na may natatanging tawag na magpatotoo sa Kanya at sa evangelio.  At ang
pangunahing paraan na magagawa ng mananampalataya ay ang mamuhay ng may kabanalan.  Ang
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pagsaksi ay nagsisimula sa pamumuhay.  Ang pagpapatotoo ay hindi lamang sa pagsasalita sa
kaninoman.  Hindi lamang ito sa pagkaalam sa katotohanan.  Hindi lamang ito pakikipagtalo sa punto
ng doktrina.  Ang pinakamabuting patotoo kay Cristo ay ang pagkakaroon ng doktrina na tuwid – oo,
katotohanan.  Subalit ang mabuti din na patotoo ay ang pagkakaroon ng kaalaman na may kabanalan.
Ito ang dahilan nang sabihin ni Jesus,  “Pakabanalin sila, sapagkat isinugo Ko sila sa sanlibutan upang
aking maging mga saksi.”

Ang pinakamabuting paraan upang sirain ang iyong patotoo bilang isang Cristiano ay sa pamamagitan
ng buhay na walang kabanalan.  Ikaw ang ilaw ng sanlibutan.  Sa pamamagitan ng iyong banal na
pamumuhay at pakikipag-ugnayan, ang Dios ay may determinado na iligtas ang iba at dalhin sila sa
kaligtasan.  Mahalaga kung ano ang nakikita ng makasalanan sa iyong pamumuhay.  Mahalaga kung
ano ang maririnig nila sa salita mo.  Mahalaga kung ano ang kanilang namamasid sa iyong buhay na
mahalaga.  Mahalaga kung ano itong kanilang iniisip.  Dahil, kung ang lahat ng kanilang makikita ay
kapaimbabawan, hindi sila mahihimok sa iyong pagpapatotoo.  Narito tayo sa sanlibutang ito upang
ipagpatuloy ang gawain ni Jesu Cristo.  Dumating Siya upang iligtas ang Kanyang mga hinirang palabas
dito, upang pagsama-samahin ang mga ibigay sa Kanya ng Ama.  At patuloy Siyang gagawin ito ngayon
sa pamamagitan ng matapat na pagpapatotoo na namumuhay na may kabanalan at pagpapabanal.
Ito ang dahilan kung bakit ang kabanalan ay mahalaga.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo pong Salita.  Ang Iyo pong Salita ay katotohanan.  Nagpapasalamat
po kami sa Iyo sa pagkakataon at tawag na mayroon kami upang maging Iyong mga saksi.
Nagpapasalamat po kami sa Iyong Espiritu Santo, na gumagawa ng tunay na pag-ibig sa Iyo sa aming
mga puso upang nasain namin ang mamuhay sa pagsunod sa Inyo pong pamamaraan at sa kabanalan
na marapat Ka na banal.  Amen.


