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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:11-16

“Ang Panalangin ni Jesus sa Pangangalaga sa Atin” 

ni Rev. Rodney Kleyn

Juan 17:11-16.  Dalangin ni Jesus:  “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.  Nguni't ngayon
ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y
mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin.  Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at
kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga
sanglibutan.  Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa
masama.  Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan.”

Marahil itatanong sa sarili mo:  Ano ang aking ipapanalangin para sa iglesia?  Ano ang aking
ipapanalangin para sa ibang mananampalataya?  Ano ang dapat kong ipanalangin para sa sarili ko at
sa aking kalagayang espiritual?  Sa Juan 17 sinabi sa atin kung ano ang panalangin ni Jesus para sa
iglesia at sa ibang mananampalataya.  At kung ating idadalangin ang Kanyang panalangin, tayo ay hindi
magkakamali sa ating mga panalangin.  Ano ang Kanyang ipinanalangin?  Ating mahahanap ang
kasagutan sa tanong na ito sa talatang 11 at sa sumunod na mensaheng ito.

Sa unang bahagi ating napansin na si Jesus ay dumalangin para sa Kanyang kaluwalhatian sa
pamamagitan ng krus.  Sa pangalawang bahagi kinilala ni Jesus kung para kanino Siya dumadalangin
– silang mga ibinigay ng Ama sa Kanya.  Ngayon naman ay darating tayo sa tiyakang kahilingan sa
panalanging ito.  Hindi dumalangin si Jesus para sa materyal na mga bagay para sa Kanyang bayan.
Hindi Siya dumalangin para sa usaping pulitikal.  Hindi Niya idinalangin ang para sa panlupang
kasaganaan.  May apat na mga bagay sa panalanging ito ang Kanyang ipinanalangin.  Una,  “Ama,
ingatan sila.”  Pangalawa,  “Ama, pakabanalin mo sila (o gawin silang banal).”  Pangatlo, “Ama, upang
sila’y maging isa na gaya natin.”  At pagkatapos, pang apat, idinalangin Niya ang kanilang
kaluwalghatiang kasamang kasama Niya sa kalangitan.  Ngayon ay ating titingnan ang una sa mga
kahilingang ito:  “Ama, ingatan sila” sa talatang 11 at 15.

Ngayon, ang petisyong ito dapat mauna.  Sinabi ni Jesus, sa Kanyang pag-alis,  “Ama, ingatan mo sila.”
Ito ay mahalaga.  At ito ay kailangan, dahil kung sila ay tatanggap ng ibang mga pagpapala ito ay
kasunod, sila ay dapat ingatan.  Ang petisyong ito ay nagpapakita lalo na ng pag-ibig ni Jesus.  Ito ay
napakahalaga sa Kanya.  “Ama,”  sabi Niya,  “Ito ay napaka-higpit.  Ito ang nasa isipan ko ng higit sa
anopaman.  Ito ang kabigatan ng aking puso.  Iiwan ko na sila.  Ako ay pupunta na sa iyo.  At sa aking
pag-iwan sa kanila, aking dalangin, ingatan sila sa sanlibutang ito.”
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May tatlong mga bagay na nais kong puntuhan habang ating tinitingnan ang petisyong ito ni Jesus.

Una, ating tingnan ang pangangailangan nito.  Ito ay kailangan na ipanalangin ni Jesus habang
Kanyang iiwanan ang Kanyang mga alagad.  Ito ay kailangan, una sa lahat, dahil iiwan Niya sila.  Sa
panahon ng Kanyang pampublikong ministeryo, Siya ang kanilang tagapag-ingat, bantay, at gabay.
Kung sila ay may tanong, binibigyan Niya sila ng kasagutan.  Kung sila ay may takot, Siya ay nariyan
upang sagutin ang kanilang mga takot – minsan may kasamang mga pananalita ng kaaliwan at minsan
ay sa himala (gaya ng sa unos).  Kapag may atake mula sa kanilang mga kaaway, palaging si Jesus ang
tumatanggap ng pinakamabigat na bahagi ng pananagutan.  Kanyang ipinagtatanggol ang Kanyang
mga alagad.  Kanyang  inililihis ang paratang ng mga eskriba at ng mga Pariseo laban sa Kanyang mga
alagad.  At kapag, sa wakas, Siya ay parating sa krus, lahat ng galit na dumating laban sa Kanyang
grupo, kay Jesus at sa Kanyang mga tagasunod, tinatatanggap ni Jesus ito na sa Kanya.  Subalit ang
lahat ng ito ay magbabago.  Malapit ng dumating ang lahat ng paninira na ipinukol kay Cristo ay
ipupukol na sa mga alagad.  Kanilang mag-isa na lamang haharapin ang pang-aaway ng mga kaaway
ni Cristo.  “Sa sangdaling panahon,” wika ni Jesus,  “Ako'y kasama mo.  At pagkatapos ako ay tutungo
sa aking Ama.”  At habang Siya ay patungo, Kanyang itinalaga sila sa pangangalaga ng Ama:  “Ama,
ingatan sila.” 

Ang panalanging ito ay kailangan, dahil sa mga kaaway na kanilang nakakaharap.  Binanggit ni Jesus
sa sitas ang dalawa sa mga ito.  Sa talatang 15 Kanyang sinabi,  “Dalangin ko... na ingatan mo sila
mula sa masama.”  Ngayon, ang huling dalawang mga salitang, “masama,” ay masasabi nating “ang
Masama,”  o “ang masamang bagay.”  Kung ito ay ang bagay na masama, ito ay tumutukoy sa
kasalanan.  Ang Masama naman ay tumutukoy kay Satanas.  Ang totoo, dalangin ni Jesus pareho ang
dalawang iyon.  Si Satanas ay palaging nasa likod ng lahat ng kasalanan at tukso na hinaharap ng anak
ng Dios.  Ang mga anak ng Dios sa sanlibutang ito ay dapat harapin ang demonyo.  Hinaharap siya sa
oras na ito ng iglesia sa Bagong Tipan, habang paalis si Cristo.  Kahit pa sa krus ang demonyo ay
nilupig na ni Cristo, patuloy pa rin siya sa pagpaparoo’t parito sa sanlibutan na ginagawa ang kanyang
gawain.  At matapos ang krus, lalong nabubuyo ang demonyo.  Kaya siya ay patuloy sa pagiging leong
umaatungal, naghahanap ng masisila.  Siya ang tagausig sa mga kapatiran.

Binanggit ni Jesus ang pangalawang kaaway sa talatang 14.  Nagsalita Siya ng sanlibutan na sa Kanya’y
napopoot.  Ito ang katayuan ng sanlibutan patungkol sa iglesia.  Kanilang kinamumuhian ang iglesia;
napopoot sila sa mga hinirang ng Dios.  Bakit?  Ito’y dahil ang iglesia ay katulad ni Cristo.  Sinabi ni
Jesus silang Kanyang iiwan sa mga talatang 14 at 16:  “Hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na
hindi taga sanglibutan.”  Ang pinagmulan ni Cristo ay ang kalangitan.  Siya ay mula sa Ama.  Siya ay
dumating sa panlupang laman, subalit ngayon Siya ay babalik na sa Ama.  At ang espiritual na
pinagmula ng mga anak ng Dios ay gayon din naman – hindi sa sanlibutang ito, kundi ipinanganak na
muli sa pamamagitan ng Espiritu, na mula sa itaas.  Sila ay may makalangit na pag-iral; ang kanilang
tahanan ay ang kalangitan; ang kanilang pagka-mamamayan ay makalangit.  Doon sila tutungo.  Sila
ay tulad ni Cristo.  At ang kanilang pagkatao ay tulad ni Cristo at sa pagkakaroon ng ganitong espiritual
at makalangit na pagka mamamayan ay patotoo at laban sa sanlibutan.  Dahil dito, magagalit sa kanila
ang sanlibutan.  Sinabi ni Jesus sa talatang 18 at Juan 15,  “Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan,
ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.”  May mga kaaway na hinaharap ang mga
anak ng Dios sa sanlibutang ito.

Subalit may pangatlong bagay kung bakit kailangan ang panalanging ito.  Ito iyon:  na ang kalaban ng
kasalanan ay nasa loob – nasa loob ng iglesia at kabilang sa bayan ng Dios at nasa loob ng puso at ng
isipan ng bawat anak ng Dios.  Hindi tayo marapat na ingatan.  Wala tayong lakas sa sanlibutang ito
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upang manatili sa ating mga sarili at ingatan ang ating mga sarili.  Kaya kailangang gawin ito ng Dios
upang ingatan tayo.  Dapat tayong magtiwala sa Kanya ng lubos dito.  Siya ay tinatawag sa Kasulatan
na ating tagapag-ingat, ating pastol, ating bantay, ating saklolo, ating pag-asa.  Siya ang pader sa
palibot ng iglesia.  Ang lahat ng mga pangalang ito ay nagsasabi na iniingatan ng Dios ang mga
hinirang.  At ito ang punto:  ang anak ng Dios, sa kanyang sarili sa sanlibutang ito, ay hindi
makapag-iingat.  Kailangan niya ng nag-iingat na kapangyarihan at ng patuloy na biyaya ng Dios upang
ingatan siya.

Kaya sinabi ni Jesus,  “Ama, ingatan sila.”  Ang kahilingang ito, na dapat nating makita, ay sapat na.
Siguro iyong iniisip, at marahil minsan ating iniisip lahat ng ito, kung bakit nanalangin ng ganito si
Cristo?  Bakit hindi Siya dumalangin ng ibang bagay?  Hindi ba mas mabuti sa Kanya ang sabihin,
halimbawa,  “Ama, alisin sila sa sanlibutan”?  Kung malaki ang kaaway, kung ang hinaharap na bukas
ng mga hinirang ng Dios sa sanlibutan ay puno ng mga pagbabanta, kung ang mga hinirang ng Dios
at iglesia ay mahina sa harap ng kaaway, hindi ba’t mas mabuti sa Dios na alisin sila sa sanlibutan o
wasakin ng Dios ang kanilang mga kaaway ngayon, nang madalian?  Subalit hindi ito ang dalangin ni
Jesus.  Hindi Niya rin sinabi na,  “Ama, ingatan sila sa pagdurusa.”  Hindi Niya sinabi,  “Ama, ingatan
sila sa kasalanan upang hindi sila mahulog sa pagkakasala.”  Hindi, hindi Niya ginawa ito.  Sinabi Niya,
“Ama, ingatan sila sa masama.”  Siguro ating iisipin, kahabag-habag na hindi man lang Siya humingi
ng iba pa.

Sa iyong buhay ay mayroong maliit na pakikibaka, at sa bawat araw kailangan mong harapin ang
pakikibakang ito palagi.  Ito ay ang pakikibaka laban sa kasalanan at tukso.  At ikaw ay nahuhulog at
ikaw ay nagsisisi at ikaw ay nagtatagumpay laban sa kasalanang ito at sa susunod na tukso.  Subalit,
iyong sasabihin, ito ay palaging nariyan.  Bakit hindi inalis ni Cristo ang tuksong ito?  Bakit hindi Niya
ako ialis mula rito?  Marahil sa iyong buhay ikaw ay may malaking kabigatan o sakit (marahil ito ay
pisikal na sakit o isang sakit sa damdamin), at sa bawat araw ikaw ay palaging nagdurusa dito.  Bakit
hindi idinalangin ni Cristo ang pagkaalis ng sakit sa ating buhay?

Ang dahilan ay ito:  sapat na tayo ay iniingatan.  Ang totoo, mas mabuti na tayo ay iniingatan, na tayo
ay pinapanatili sa mga pagdurusa.  Ang Dios ay may layunin sa bawat tukso, sa bawat kaaway, sa
bawat sakit na dumarating sa ating buhay.  Siya ay may layunin dito sa paglisan sa Kanyang mga
alagad sa sanlibutan.  Kailangan nilang ipangaral ang evangelio.  Kailangan nilang dalhin ang evangelio
sa mga dulo ng mundo.  Kaya hindi Niya magagawang alisin sila sa sanlibutan.

Kaya ito nasa atin.  Lahat ng kaguluhan sa ating buhay – si Cristo ay may layunin sa paglisan sa atin
sa daigdig ng kasalanan, sa harap ng kaaway, ng demonyo.  Siya ay may layunin sa pag-iwan sa atin
sa paligid na laban sa atin.  Siya ay may layunin sa lahat ng pagsubok at ng mga pagdurusa sa ating
buhay.  At ang Kanyang layunin ay ito:  na ating malaman ang Kanyang biyaya sa mga karanasang
yaon.  Ang mga karanasang ito ay may layunin, na sila mapalakas tayo sa ating pananampalataya.
Nang tayo ay subukan Niya, tayo ay magiging tulad sa ginto.

Sa lahat ng mga layuning ito, dapat nating makita na ang Dios ay nananatiling soberano.  Siya ay
soberano sa kasalanan at soberano sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay.  Binanggit
ni Jesus si Judas, sa talatang 22.  At dapat nating makita ang pagka-soberano ng Dios sa sitwasyon ni
Judas.  Sinabi Niya sa Kanyang mga alagad,  “Isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak
ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan.”  Ngayon, hindi nagbibigay ng exception dito si Jesus.
Hindi Niya sinabing,  “Isa man sa kanila’y mapapahamak maliban kay Judas, na kabilang sa akin, subalit
napahamak.”  Hindi, sinabi ni Jesus na siya ay napahamak dahil hindi siya kabilang sa Akin.  Walang
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mapapahamak, wika Niya, maliban kay Judas.  At ito ay dahil ito palagi ang kalooban ng Ama,  “upang
ang Kasulatan ay matupad.”

Ang itinuturo ni Jesus dito na ang Dios ay soberano sa kasamaan at sa masasamang tao.  Siya ay
nagtuturo ng layunin ng Dios kahit pa sa itinakuwil na si Judas, na tinatawag na  “anak ng tampalasan.”
Ang ibig sabihin ng tampalasan ay “pagkawasak,” walang katapusang pagkawasak.  Ang punto ay ito,
na sa walang hanggan si Judas ay magiging anak ng tampalasan.  Gayonman ginamit siya ng Dios.
Ginamit siya ng Dios na kasangkapan upang dalhin ang Kanyang sariling Anak sa krus.  Ang Dios ay
soberano sa kasamaan.  Sa aklat ng Mga Gawa (kabatang 2:23), sinabi ni Pedro sa mga Judyo
patungkol sa kamatayan ni Jesu Cristo,  “Siya [ito’y si, Cristo], na ibinigay sa takdang pasiya at paunang
kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus
at pinatay.”  Sinabi ni Pedro na ang Dios ay soberano dito.  Nalaman ito ng Dios.  Ito ay dahil sa
itinakda ng Dios at paunang kaalaman na si Cristo ay dadalhin sa kamatayan.  Subalit ito ay sa
pamamagitan ng kanilang makasalanang mga kamay – ang makasalanang mga kamay ng mga
di-mananampalatayang mga Judyo – na si Jesus ay ipinako.

Ang Dios ay soberano sa kasalanan.  Ang Dios ay soberano sa kasamaan.  Ito ay isang
kamangha-manghang kaaliwan sa anak ng Dios sa konteksto ng panalanging ito dahil ito ay
nangangahulugan patungkol sa lahat ng mga kasamaan at sa lahat ng mga kaaway na ating
kinakaharap sa buhay, na nalaman ng Dios ang bawat isa sa kanila.  At ang lahat ng mga bagay ay
nangyari dahil sa Kanya, ayon sa Kanyang layunin, para sa ating kabutihan at ng kaligtasan ng Kanyang
mga hinirang.

Kaya dumalangin si Jesus,  “Ama, ingatan sila mula sa masasama.”  Ito ay sapat na kahilingan.  Ang
Dios ay may layunin, ang Kanyang layunin sa atin na nasa sanlibutan at kasama natin sa pamamagitan
ng mga kaguluhan at mga pagsubok sa ating buhay.  

Ngayon, dapat maging malinaw sa atin nang magsalita si Jesus ng pag-iingat ng Ama, nasa isipan Niya
ang ating walang hanggang kapalaran.  Ito ay maliwanag, una sa lahat, mula sa kabaligtaran ni Judas.
Si Judas ang anak ng tampalasan, na siyang wawasakin sa impierno.  Sa kabaligtaran nito, ang mga
hinirang Dios ay iingatan, sila ay iingatan mula sa pagkawasak na ito at tampalasan sa impierno.  Dapat
maging malinaw din ito, mula sa katotohanan na pitong ulit sa kabanatang ito nagsalita si Jesus sa
Kanyang mga hinirang na mga ibinigay sa Kanyang ng Ama.  Ito ay nagsasaad ng paghirang.  At ang
paghirang ng Dios ay palaging may layunin ng paghahatid sa Kanyang mga hinirang sa walang
hanggang kaluwalhatian.

Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus dito ay:  “Ama, huwag hayaan na sila ay mapahamak.  Ingatan sila.”
Madalas sa buhay ng anak ng Dios ay may mga tukso.  At sa mga tuksong ito maraming ulit, ang anak
ng Dios ay nahuhulog sa kasalanan.  Mayroon nitong mga halimbawa sa Kasulatan.  Halimbawa, ni Noe,
nang nahulog mula sa kasalanan ng paglalasing;  si Lot, iyong naaalala, nahulog sa kasalanan ng
pangangalunya at paglalasing.  Nariyan si David, na nahulog sa pangangalunya at pagkatapos ay
pagpatay.  At nariyan si Pedro, na itinanggi ang kanyang Panginoon.  Madalas ang anak ng Dios ay
natutukso at nahuhulog dito.

Subalit hindi kailanman ang hinirang na anak ng Dios ay mapapahamak at mapaparusahan ng walang
hanggan.  May mga sandali na siya ay matisod.  Subalit palagi siyang ibabalik ng Dios sa pagsisisi at
kalungkutan ng kasalanan.  At ito ay nagpapakita sa atin ng kapangyarihan, ng di-matatanggihang
lakas, ng biyaya ng Dios sa buhay ng pinili ng Dios.  Pinili ka ng Dios sa walang hanggan.  Ang



Page 5 of  6

kautusan ng Dios ay hindi magbabago.  Kapag ang Espiritu ay dumating at magpanibagong sigla sa
anak ng Dios, ito ay gawa na hindi maiuurong pa.  Ang di-matatanggihan at epektibong pagtawag ng
evangelio na dumarating sa anak ng Dios ay hindi ipapawalang bisa ng Dios.  Ang pagpapawalang sala
ng Dios ay permanente.  Ito ay isang bagay na tapos na.  Kapag sinabi na at ibinigay, ang mga
pangako ng Dios, hindi Niya ito binabawi pa.  Hindi kailanman ang hinirang ng Dios ay magdurusa sa
impierno upang bayaran ang kanyang mga kasalanan.  Ito ang nasa isipan ni Jesus nang sabihin Niya,
“Ama, ingatan sila.”   Pinapanatili ng Dios ang Kanyang mga hinirang, dahil sa biyaya, hanggang sa
araw ng kaluwalhatian.

Paano iniingatan ng Dios ang mga hinirang?  Napakahalaga na ating tanungin ang tanong na ito dahil
makakatulong ito sa atin na malaman ang petisyon ni Jesus, at kahit para sa atin ay maunawaan kung
paano sa ating mga sarili dapat ipanalangin ito.  Iniingatan ng Dios ang Kanyang mga pinili lalo sa
pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Ito ang kapangyarihan ng Dios na gumawa sa puso ng Kanyang mga
pinili upang panatilihin sa kanila ang binhi, ang buhay ng pagpapanibagong sigla.  Subalit gumagamit
din ng pamamaraan ang Dios.  Lahat ng pinagmumulan ng biyaya na dinadala sa ating buhay.
Iniingatan ng Dios ang Kanyang mga pinili sa kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay
Niya sa iglesia – sa pamamagitan ng pangangaral ng evangelio, at sa pamamagitan ng mga sakramento
na ibinigay Niya upang tiyakin ang mga pangako ng Kanyang salita sa pangangaral.  Nang manalangin
si Jesus ng,  “Ama, ingatan sila,”  Siya ay dumadalangin tungkol din sa mga bagay na ito, ibig sabihin
ang Dios ay nagtatakda.  Ang panalanging ito ni Jesus, ay malapit ng sagutin.  Ang mga alagad ay
humayo sa pangangaral.  At ang pangangaral na ito ay ang kapangyarihan ng Dios na ginagamit hindi
lamang upang tipunin ang Kanyang iglesia, kundi upang ingatan din ang Kanyang mga banal sa buhay
ng kaligtasan.

Subalit may iba pang pinagmumulan na ginagamit ang Dios sa ating buhay upang ingatan din tayo sa
ating pananampalataya.  Nariyan ang lakas ng isang Cristianong tahanan, na may mabuting pagtuturo
ng magulang sa mga anak.  Nariyan ang pribadong buhay-pananalangin at debosyon ng anak ng Dios,
ng pagbabasa ng Kasulatan.  Nariyan ang ating pagtitipon sa bawat isang mananampalataya na
nagpapanatili sa atin na magkakasamang malalakas sa pananampalataya.  Nariyan ang lahat ng
pinagmumulan na ibinigay ng Dios sa iglesia para sumuporta sa pananampalataya ng Kanyang mga
hinirang.  At dapat sa lahat ng mga bagay, bilang tugon sa ating pananalangin, na dumadalangin din
para sa ating mga sarili, at maging abala sa ating mga sarili dahil sa likod ng ating pananalangin, at sa
likod ng ating pagsisikap, ay ang pamamagitan ni Cristo na ating Tagapagligtas:  “Ama, ingatan sila.”

Atin nang napansin ang tungkol sa pananalangin ni Jesus na kinakailangang kahilingan at ito ay sapat
na kahilingan.  Ang pangatlong bagay na nais nating makita na ito ay isang katugunan sa ating
kahilingan.  Sinasagot ng Dios ang panalanging ito.  Matatagpuan mo ang saligan para sa tugon ng
panalanging ito sa pananalita ni Jesus sa panalanging ito.  Una, Kanyang tinutukoy ang Dios sa paraang
ito.  Kanyang sinabi,  “Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan.”  May tatlong mga bagay sa
Dios na panawagan dito si Jesus.  Una binigyan ng Dios ng pangalan ang Ama.  Ama Ko, kundi gayon
din ang Ama ng lahat ng Kanyang mga anak sa sanlibutang ito.  Tinawag Niya Siya na Amang Banal.
Nasa isipan Niya dito ang kabanalan ng Dios, at kapag Siya ay dumadalangin sa Dios upang ingatan
ang Kanyang mga pinili, Siya ay dumadalangin sa Dios na ingatan sila sa kabanalan.  At pagkatapos,
pangatlo, sinabi Niya, ingatan sila sa iyong pangalan.  Dumadalangin Siya dito tungkol sa katangian ng
Dios – na ang Dios, alang-alang sa Kanyang pangalan, at alang-alang sa Kanyang katangian, ay
maiingatan ang Kanyang mga pinili sa sanlibutang ito.
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Ang isa pang bagay na panagawan ni Jesus dito ay ang Kanyang nagawa.  Kanyang sinabi sa talatang
14:  “Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita.”  Pabalik sa naunang kabanata, sa talatang 4, Kanyang
sinabi,  “Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin.”   Ito ang saligan
para sa pagpapanatili ng mga hinirang ng Dios sa sanlibutan:  ang gawang tinapos na ni Jesus.  Ang
saligang ito sa pananalangin ng pagpapanatili ng Dios sa Kanyang mga hinirang, ay nagbibigay din kay
Jesus sa Juan 10:28 nang sabihin Niya, “At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan
ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.”  Nang sabihin ni Jesus,
“Binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay,” Siya ay nagsasalita ng gawa na Kanyang ipinunta na
gagawin sa krus.  Sa krus Kanyang binibigyan ng buhay na walang hanggan ang Kanyang mga hinirang.
Dahil dito, walang sinoman sa kanila ang mapapahamak.  At nang sabihin Niya,  “Ama Ko,”  Siya ay
nananawagan sa pangalan at sa katangian ng Dios:  “Ama Ko, na nagbigay sa kanila sa Akin ay higit
sa lahat; at walang sinoman ang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Aking Ama.”

Narito ang saligan para sa katiyakan na palaging iingatan ng Dios ang Kanyang mga hinirang:  kung
ano ang nagawa ni Cristo at ng pangalan at ng katangian ng Dios.  Ito ang Dios na ating
dinadalanginang mag-ingat sa atin.  Ito ang Tagapagligtas, na Siyang nagbigay ng Kanyang buhay para
sa atin, na Siyang ang krus at kamatayan ay ang mga saligan para sa pagpapanatili ng Dios sa atin sa
sanlibutang ito.

Kaya sa petisyong ito ni Jesus tayo muli ay may pagpapahayag.  Ito ay isang pangako.  Kanyang
iingatan ang Kanyang mga hinirang hanggang sa wakas.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa pag-iingat na gawa ni Jesu Cristo, ng evangelio, at ng
Banal na Espiritu, at sa lahat ng mga pamamaraan ng Kanyang pag-iingat sa amin sa gitna ng
sanlibutang ito.  Kami ay mahina.  Kami ay nananawagan sa Inyong biyaya, at kami ay nananawagan
sa Inyong kalakasan na magpapanatili sa amin sa gitna ng mga kaguluhan sa buhay na ito – lalo na
sa aming pagharap sa kasalanan at ng sanlibutan at sa aming kaaway.  Dalangin namin, na ingatan
kami, sa pananampalataya hanggang sa araw ni Jesu Cristo. Amen.


