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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:17

“Maglaan Ng Panahon Upang Magpakabanal”

ni Rev. Carl Haak

Ano ang nais mo sa darating na taon?  Bigyan mo ng panahon na saliksikin ang puso mo ngayon.  Nilikha ng
Dios sa atin bilang nagkukulang, naghahangad na mga nilalang.  Imposible ito na naghahangad ng isang
bagay.  Ang Dios kaya ay malulugod na bigyan ka ng buhay sa darating na taon, ano ang bagay na tunay
mong hinahangad na magkaroon?  Ito ba ay may kinalaman sa panlupa:  pera, mga bagay, pagsulong ng
iyong negosyo?  Ito ba ay sa may kinalaman sa kalayawan:  mabuting mga panahon, pananabik?  Ito ba ay
sa usaping pansariling kasiyahan:  pagbaba ng timbang, kagandahan, kalakasan?  Ito ba ay sa usaping
pagkaginhawa ng iyong mga kabigatan, ng mga kahirapan, ng pang-kaisipan at pisikal na mga pagsubok na
pinapasan ng iyong kaluluwa, suliranin sa pag-aasawa, mga kabigatan ng iyong kaluluwa na naging alalahanin
at ikaw ay pagod na pagod nang dalhin pa ang mga ito?  Ano ang nais mo para sa iyong sarili sa taong 2003?

Ito ba ay kabanalan?  Ito ba ay ang maging katulad ni Jesu Cristo; ang humiwalay mula sa daigdig ng
kasalanan; ang lumago sa pagsunod sa nabubuhay na Dios; ang maging deboto hindi sa iyong sarili kundi
sa Dios; ang magkaroon ng Espiritu Santo na puputol sa iyong pagmamataas, ibaba ka at ipakita sa iyo ang
iyong kasalanan at gawin kang mas higit na tapat, mas higit na dalisay, mas higit na dalisay na puso, mas
malapit sa iyong lakad at pakikisama kasama ang buhay na Dios?  Ito ba ang iyong naisin?

Ito ang panalangin ni Jesu Cristo para sa Kanyang mga anak sa darating na taon.  Kanyang ginawa ang
panalangin sa Juan 17:17.  Kanyang sinabi, “Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y
katotohanan.”  Ang Panginoong Jesu Cristo ay nakatingin sa taong 2003 at ang layunin nito para sa iyo at
sa akin sa usapain ng isang bagay:  na tayo ay maging kabahagi ng Kanyang kabanalan.  Hindi Siya
nakatingin sa usaping ito sa panlupa, sa usaping kalayawan, sa ating pansariling mga layunin, at hindi rin ang
tungkol sa pangyayari ng ating mga kahirapan.

Subalit Siya ay may isang ninanais, isang layunin para sa atin sa taong darating, na tayo ay pagkalooban Niya
ng buhay ayon sa Kanyang kalooban:  upang lumago tayo sa kabanalan, na tayo ay pagkalooban ng dakilang
kaloob ng isang banal na buhay.  “Ama,” ang Kanyang panalangin mula sa langit, “Ama, sa taong darating,
gawin silang mga banal.  Gawin silang kagaya Ko.”  Ito ba ang iyong ninanais?

Tayo ay nagpasimula ng isang bagong taon.  Tayo ay nagpasimula sa taong ito na gaya ng nagpahayag ng
kanilang buhay kay Cristo, na gaya ng mga taong hindi para sa kanilang sarili kundi sa kanilang matapat na
Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Sa araw na ito, ating piliin ang isang talata na magpapaalala sa buong taong
darating, isang talata na maglilingkod sa atin bilang isang tungkod ng manlalakbay na ating magiging suporta
sa panahon ng kaguluhan, o isang mapa ng manlalakbay na ating magiging gabay kapag tayo ay
naguguluhan.

Nais nating sagutin ang isang payak na katanungan.  Bakit ako nasa mundo sa taong ito ng 2003?  Ang
Panginoon ay magbibigay ng isang dahilan:  na ang Dios ay gumagawa upang makatulad natin ang
halimbawa ni Jesu Cristo na maisagawa, upang maihiwalay Niya tayo mula sa sanlibutan at mula sa ating



Page 2 of  5

sariling kasalanan at bigyan tayo upang lumago sa pansariling kabanalan.  Ito ba ang ninanais mong masidhi
na mangyari sa taong 2003?

Ang talata na aking isasaalang-alang sa iyo ngayon ay ang Juan 17:17, na matatagpuan sa kabanata na may
napakagandang panalangin na isinalita sa mundo.  Ating tinatawag ito na panalangin ng dakilang saserdote
na si Jesu Cristo.  Ito ay binigkas sa gabi kung saan Siya ay ipinagkanulo sa kamatayan.  Sa panalanging ito
ni Jesus para sa mga Kanya, sa kanila na ibinigay sa Kanya ng Amang nasa langit mula sa sanlibutan.

Kahit pa si Jesus ay dumadalangin sa panalanging ito, ilang oras bago ang Kanyang kamatayan sa krus, Siya
ay dumadalangin mula sa pananaw ng tagumpay sa krus sa kung ano ang tagumpay na ito para sa iyo at sa
akin.  Kanyang napagtanto na malapit na Siyang umalis sa masamang sanlibutan, isang daigdig na deboto
sa pangunguna ni Satanas, upang wasakin ang lahat ng bagay na Kanyang ninanais na tapusin sa ating mga
buhay.  Kaya Siya ay dumadalangin sa Kanyang Ama nang paulit-ulit na ingatan tayo ng Ama.  Pakinggan
mo ang talatang 11:  “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.”  Binalikan Niya ito sa talatang 15, “Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa
sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama.”  Kahit pa tayo, na Kanyang mga alagad, ay nasa
sanlibutang ito at nasa ilalim ng matinding panganib, sa malalim na galit na puwersa ng kasalanan at sa ilalim
ng makapangyarihang tukso, hindi ipinanalangin ni Jesus na alisin tayo sa sanlibutan.  Hindi, sinasabi ng
Panginoon na tayo ay may tungkulin sa sanlibutang ito.  Dumating Siya dito sa talatang 27 ng kabanatang
15 ng Juan.  Sinasabi Niya dito na tayo ay nasa mundo upang maging patotoo, dahil nakasama natin Siya
mula sa pasimula.

Kaya nalalaman ng Panginoon na tayo ay may tungkulin sa kasalukuyang sanlibutang ito.  At hindi Niya
panalangin na alisin tayo ng Ama.  Bagkus Kanyang panalangin na ingatan tayo ng Ama mula sa masama.
Kanyang sinasabi na hindi tayo kabilang sa kasalukuyang sanlibutang ito ng kasalanan at kamatayan (v.16):
“Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan.”  Sinasabi ni Jesus, “Mga anak Ko,
mga tinubos ng Aking dugo, huwag na kayong mapabilang pa sa daigdig ng kasalanan at kamatayan.  Aking
dinala sila palabas sa kadiliman, ang kadiliman ng kasalanan at pagmamataas, ang kadiliman ng kawalan at
ng pagkakagapos ng kasalanan sa sanlibutang ito.  Ama,” wika ni Jesus, “Hindi ko idinadalangin na alisin mo
sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama.”

Ito ang panalangin ni Jesus.  Ganito Siya manalangin para sa atin ngayon.  Ito ang Kanyang kahilingan sa
harapan ng trono ng Dios:  “Ama, gawin silang banal sa pamamagitan ng katotohanan ng Iyong Salita.
Ihiwalay sila mula sa sanlibutan, buhay na may kabanalan upang sa kanilang puso at isipan, sa kanilang mga
iniisip at mga gawa, sa kanilang mga pananalita at mga hakbang magsimula silang mas higit pang pagsunod
sa Akin at sa Iyong Salita.”

Ang Panginoon ay nagpatuloy na nagdaragdag ng iba pang mga kahilingan para sa atin sa mga sumunod
pang talata sa Juan 17.  Ang Kanyang pagtibok kasama ang lahat ng Kanyang pagmamahal at pagpapahayag
ng mga dakilang bagay ng Kanyang puso para sa atin, Siya ay nagpatuloy upang dumalangin.  Kanyang
panalangin para sa ating pagkakaisa at kaisahan bilang Kanyang bayan (v.21):  “Upang silang lahat ay
maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay
sumampalataya na ako'y sinugo mo.”  Dalangin Niya para sa pag-ibig at pagkakaisa ng iglesia sa mundo at
ng mga mananampalataya sa iglesia.

Siya ay patuloy sa pananalangin na tayo ay isang araw ay makasama Niya at masdan Siya sa Kanyang
kaluwalhatian (v.24):  “Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman
ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y
iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.”
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Subalit nakita mo, ang mga kahilingang ito para sa ating pag-ibig at pagkakaisa bilang Kanyang bayan at ang
kahilingang ito na isang araw makasama Niya tayo at makita ang Kanyang kaluwalhatian ay mga kahilingang
naka-depende sa isang pangunahing kahilingan:  “Ama, pakabanalin Mo sila.  Pakabanalin sila sa mundo.”
 Bayan ng Dios, hindi tayo makakapagmahal at makakapanahan sa pagkakaisa malibang tayo ay nakatalaga
sa kabanalan.  Bayan ng Dios, hindi natin nanaisin na makasama si Jesus at makita ang lahat ng Kanyang
kagandahan sa dakilang araw na ito malibang ang kagandahan ng kabanalan ngayon ay bumihag ng ating
mga puso.

Kaya panalangin ni Jesus, “Ama, narito po ang Aking kahilingan para sa mga ibinigay Mo sa Akin sa taong
2003, sa kanila na Aking minahal at tinubos ng Aking sariling dugo mula sa sanlibutan.  Ama, panalangin Ko
na gawin Mo silang banal sa bawat araw.  Dalhin sila sa daigdig ng Iyong katotohanan.  Ingatan sila sa Iyong
katotohanan upang ang katotohanan ng Iyong Salita ay gumawang mabisa sa kanilang kaluluwa at magdulot
sa kanila sa araw-araw ng banal na pamumuhay.  Ama, pakabanalin sila.”

Ang salitang “pakabanalin” ay nangangahulugang gawing banal.  Ito ay gawa ng Dios sa kabuuan ng Kanyang
biyaya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, isang gawa kung saan itinutulad tayo ng Dios sa halimbawa o
larawan ng Kanyang sariling Anak, na ang gawa na Kanyang sinimulan upang gawin tayong katulad at kagaya
ni Jesus.

May dalawang bagay dito na kasangkot.  Ito ay nangangahulugang, una sa lahat, na tayo ay nakalaan para
sa Dios.  Tayo ay nakalaan para sa isang layunin.  Ang layuning ito ay paglilingkod sa Dios, at para gamitin
ng Dios.  Hindi ba’t ito ay kahanga-hanga?  Ang kabanalan ay nangangahulugang sinasabi mo sa iyong puso,
“Ako ay nakalaan sa buhay na ito para sa pagpapagamit sa aking Panginoon at paglilingkod.  Hindi ako
nakalaan para sa paglilingkod sa kasalanan o sa sarili o sa sanlibutan o sa kasiyahan.  Kundi ako ay nakalaan
sa pamamagitan ng makapangyarihang pagmamahal ng Dios para sa Dios mismo.  Ako ay inilaan para sa
kagalakan at papuri ng Dios.”  Hindi ba’t ito ay kahanga-hanga?

Subalit mayroon pa sa kabanalan.  Kung tayo ay nakalaan na sa Dios, dapat tayong humiwalay mula sa lahat
ng mga kontaminado at kasalaulaan at sa taliwas sa Dios.  Dapat tayong espiritual na humiwalay mula sa
lahat ng kapusungan, lahat ng kasamaan na makaka-apekto sa katawan o kaluluwa.  Ang daigdig ng
kasalanan at ng demonyo ay darating sa atin ngayon at sasabihin, “Ang iyong katawan ay para sa kalayawan.
Ang iyong mga mata ay para sa mga bastos na panoorin at laman.  Ang iyong pakikipagkita sa minahal ay
para sa pakikipagtalik.”  Subalit sinasabi ng Dios, “Huwag.  Ang mga taong ito ay tinubos ko para sa Aking
sarili.  At bilang mga tinubos para sa Aking sarili, sila ngayon ay para na sa Akin at hindi sa mga bagay na
ito.”

“Ama,” wika ni Jesus, “pakabanalin mo sila.  Ihandog sila para sa Iyo.  Ihiwalay mo sila mula sa daigdig ng
kasalanan.  Gumawa Ka sa kanila, painumin at kuskusin sila mula sa lahat ng kasalanan na nasa kanilang
puso, na sila ay maging kagaya Ko.”  Ito ang Kanyang panalangin para sa taong 2003 para sa iglesia at para
sa iyo bilang isang anak ng Dios.

Ang tanong ay ito:  Ipinapanalangin mo ba ang panalanging ito na kasama ni Jesus ngayon?

Ano ang bumubulong sa iyong puso ngayon?  Ito ba ay, ibigay mo sa akin ang aking daan, hayaan akong
makadaan sa daan ko, ibigay sa akin ang aking mga kahilingan at mga kalayawan, gawing maayos ang daan
ko ngayong taong ito, alisin ang mga kahirapan at kabigatan mula sa aking puso?  Ito ba ang sinasabi mo?

O sa dahil sa biyaya sinasabi mo,  “Ama, gawin akong mas higit na banal, gawin akong espiritual, gawing
dalisay ang aking kaisipan, pakabanalin ako sa aking mga pananalita, gawin akong gaya ni Cristo sa aking
mga gawa, sa aking mga kaasalan, sa aking mga iniisip at pakiramdam.  Ama, anoman ang halaga para sa
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aking panlupang kaaliwan, Ama, gawin akong banal.  Gawin akong katulad  gaya Mo, sa katawan, kaluluwa
at espiritu.  Gawin akong gawa Mo.”  Ito ba ang panalangin mo?

Ito ay isang kailangang kaailangan at marubdob na panalangin ni Jesus.  Kung iyong babasahin ang Juan 17
ngayon, iyong makikita na ang panalangin ay puno ng banal na kapuspusan.  Ito ay binigkas ng walang
katapusang kalaliman ng pag-ibig ng Dios.  Nakikita tayo ng Panginoon sa masamang sanlibutang ito.
Nakikita Niya kung ano ito.  Tayo ay hindi.  Hindi natin nakikita ang sanlibutan kung ano ito.  May sasabihin
ang Panginoon sa atin.  Nakikita ng Panginoon ang sanlibutan na puso ng kaguluhan laban sa Kanyang mga
anak.  Kanyang nalalaman na tayo, bilang Kanyang mga anak, ay mga hangal at arogante.  At nalalaman Niya
na si Satanas ay kasama natin.

Kanyang nalalaman din na ating binalewala ang tungkulin sa taong darating.    Ang tungkuling ito, na ating
nakikita, ay ang magpatotoo sa Kanyang pangalan, upang itampok ang katotohanan ng Kanyang Salita bilang
iglesia at sa ating pansariling pamumuhay.  At samakatuwid, mula sa masidhing pananalangin Niya:  “Ama,
pakabanalin sila.  Ingatan sila sa isang daan ng kabanalan Mo.  Ama, sa basehan ng Aking sariling pagdurusa
at kamatayan, isagawa ang mabuting bagay na ito para sa kanila sa 2003:  gawin silang banal.”

Ito ang Kanyang panalangin.  Ganito ba ang sa iyo ngayon?

Paano tayo magiging banal?  Sinagot din ng Panginoon ito.  Sinabi Niya, “Pakabanalin mo sila sa katotohanan:
ang salita mo'y katotohanan.”

Ang pamamaraan ng Dios sa paggawa ng kabanalan sa ating mga buhay ay ang katotohanan ng Kasulatan,
ang Biblia.  Binigyang diin ni Jesus ang maka-Dios na hakbang upang gawin ka at ako na mga makasalanang
banal.  Ang paraan ay ang Salita ng katotohanan, ang walang pagkakamaling Salita ng Dios.  Ang banal na
Kasulatan ay kasangkapan ng Dios para sa pagpapabanal o banal na pamumuhay sa taong 2003.  Ito ay
pabalik sa panahon ni Jesus, ito rin ay ngayon, at ito ay sa walang hanggan.  Nais mo bang maging katulad
ni Jesus?  Lalakad ka bang kasama ang Panginoon?  Nais mo bang matutuhan kung bakit ang kasalanan ay
isang napakapangit na bagay?  Nais mo bang matutuhan ang tungkol sa iyong pagmamataas upang
masuklam ka dito?  Mapupuno ka ba ng papuri para sa Dios at naisin na mamuhay sa Kanya?  Nais mo ba
ng lahat ng mga bagay na ito?  Kung gayon, kunin mo ang iyong Biblia at basahin ito.  Ang katotohanan ng
Biblia, na siyang Reformed, o biblikal na pananampalataya, ang doktrina na nakahanda sa Biblia, ang mga
ito ang magtuturo sa iyo ng kabanalan.

Ang katotohanan ng Dios ay ginawang malalaman natin sa Kasulatan – ang nakasulat at walang
pagkakamaling (ibig sabihin walang kamalian, hindi posible ang kamalian) Biblia.  Isang salita sa atin sa
madilim na sanlibutan!  Sa sanlibutang ito, kung saan ang tao ay nasa espiritual na dagat, na walang kompas
o sagwan, sa sanlibutang ito kung saan ang tao ay dumadaldal tungkol sa kanilang sariling karunungan, ito
ang katotohanan.  Ang Salita ng Dios ay katotohanan.  At ito ang kapangyarihan upang magpabago sa atin
sa banal na buhay.

Ama, pakabanalin sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan.  Ang Iyong salita ay katotohanan.

Nakuha mo ba ito?  Dumadalangin Siya upang tayo ay maging banal na bayan, at upang tayo ay tumagal
hanggang sa katapusan, upang maging patotoo sa Kanyang pangalan at manatiling walang kapintasan sa
sanlibutang ito.  Paano ito mangyayari?  Kanya bang idinalangin,  “Ama, dahil dito kung kinakailangang
palibutan sila ng laksa-laksang mga anghel na may maputi at nag-aapoy na mga tabak”?  O, “Ama, kung sila
ay magiging banal sa sanlibutang ito ilipat Mo sila sa isang kolonya at lagyan ng batong mga pader na ang
taas ay apatnapung talampakan upang maingatan sila mula sa bawat impluwensya at upang maputol na ang
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kasalanan sa sanlibutan.”  Ito ba ang panalanging mo?  Hindi.  Kanyang sinasabi, “Ama, pakabanalin sila sa
pamamagitan ng Iyong katotohanan:  ang Iyong salita ay katotohanan.” 

Gagawin tayong banal ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang Salita, lalo na sa pamamagitan ng pangangaral
ng Salitang ito sa iglesia tuwing Linggo.  Dito ka kabilang dalawang ulit sa Araw ng Panginoon.

Ngayon, kunin mo ang punto.  Ang isang banal na pamumuhay ay hindi isang bagay na kusang nangyayari.
Hindi ito isang bagay na tatama sa iyo tulad sa pana ni kupido at bigla ka na lang isang banal na tao.  Oh,
hindi.  Ibig sabihin nito ikaw ay dapat nasa ilalim ng purong pangangaral ng Salita ng Dios ng katotohanan
sa darating na taon.  Ibig sabihin nito dapat mong gawing pamilyar ang sarili mo sa taong 2003 sa mga
doktrina ng banal na Kasulatan.  Posible na ikaw ay maging pamilyar sa Biblia at gayonman ay walang alam
sa doktrina.  Dapat mong nasain na maging malalim sa kaalaman sa Dios, isang malalim na pang-unawa ng
Kanyang kalooban.  Ang pagbabasa ng iyong Biblia ay magpapababa sa iyo, ito ay magdudulot sa iyo na
iluhod ang tuhod, ito ay dapat maging pagtama ng liwanag mula sa trono ng Dios na ginagawa kang katulad
sa larawan ng Dios.  Pagbulay-bulayin mo ang Kasulatan.  Magkaroon ka ng panahon upang maging banal.
Mamahinga tayo sa Salita.

Ang 2003, para sa sanlibutan, ay isang mabilis na paglipat ng panahon kaysa sa dati dahil ang katapusan ay
papalapit na.  Habang papalapit na ang katapusan, ang paghakbang ng sanlibutan ay tumitindi.  Huwag
hayaan ang sanlibutang pangasiwaan ang iyong panahon.  Magbulay-bulay sa espiritual na mga bagay.  Ito
ay isang disiplina na nawawala na ngayon.  Pagbubulay.  Dalhin mo ang iyong kaisipan sa ilalim ng mata ng
ng Dios.  Liwanagin mo ang iyong paningin.  Kausapin mo ang iyong sarili tungkol sa Dios, at kausapin mo
ang iyong sarili tungkol sa liwanag ng Salita ng Dios.  Kilala mo ba kung sino ka?  Alam mo ba kung ano ka?
Alam mo ba ang dapat mong gawin at kung saan ka patungo?  Ikaw ay hindi isang hayop na nagbagong anyo
lang (evolution) mula sa isang lawa ng putik.  Ikaw ay nilikha ng Dios na tinubos sa dugo ng Kordero.  Ikaw
ay nagnanais ng Kanyang kaharian.  Ikaw ay dapat lumakad sa liwanag ng Kanyang Salita kasama ang Dios.

Ngayon, ano ang nais mo sa taong 2003?  Ano ang magiging talaan mo tungkol sa iyong pangangalaga sa
mga aklat ng Dios sa langit na inihayag sa iyong mga araw sa taong ito na darating?  Ano ang hinahabol mo?
Ano ang iyong isinusulong?  Para saan ka nabubuhay?  Higit pa sa iyong sarili?  Higit pa sa kalayawan?  Higit
pa sa pera?  Higit pa sa sanlibutan?  Higit pa sa mga bagay na bumibihag sa kaluluwa ng mga tao at lilipas
na gaya ng isang panaginip?

Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ating sanang masagot ito ng maliwanag:  “Ama, sa taong ito ako ay
nagnanais ng higit pang kabanalan.  Aking ninanais na maging ganap na gaya sa larawan ni Cristo.  Ito po
ang aking naisin.  Nais kong maging isang anak ng Hari.  Nais kong maging gaya ni Jesus.  Panginoon, bigyan
mo po ako ng kabanalan sa taong ito.”

At magtiwala ka na ito ang kalooban ng Ama.  Dahil sinasagot Niya ang panalangin ng Kanyang Anak.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pakabanalin po kami sa taong ito sa pamamagitan ng Iyo pong katotohanan.  Ang Iyo pong salita ay
katotohanan.  Amen.


