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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:20-23

“Panalangin ni Jesus para Sa Ating Pagkakaisa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa Juan 17:20-23, sinabi ni Jesus:  “Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na
mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita;  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.   At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa
kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa;  Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang
sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y
iyong inibig, na gaya ko na inibig mo.”

Ating tiningnan ang panalangin ni Jesus sa Juan 17.  Tinawag natin itong panalangin ni Jesus bilang
Dakilang Pari dahil ito ay panalangin na Kanyang ginawa bilang kinatawan ng Kanyang mga pinili sa
saligan ng gawain na Kanyang gagawin sa krus.  Ang panalanging ito ay mahalaga sa atin dahil
nagpapahayag ito sa atin kung ano ang ipinapanalangin ni Jesus bilang ating makalangit na
tagapamagitan.  Sinasabi ng Hebreo 7:25 na ang umakyat na Cristo ay  “laging nabubuhay siya upang
mamagitan” para sa mga lalapit sa Dios sa pamamagitan Niya.  Dito, sa Juan 17, ating nalaman na ang
iglesia ang Kanyang ipinagmamalasakit sa sanlibutang ito, at ang mga petisyong Kanyang ginagawa
sa Dios para sa atin.

At ito ang dahilan ng kahalagahan ng panalanging ito para din sa mga mananampalataya, dahil sinasabi
nito sa atin kung ano ang ating dapat ipanalangin para sa iglesia sa sanlibutan.  Kung ang mga ito ay
mahalaga kay Cristo, ito rin dapat ay mahalaga para sa atin.

Ngayon, ating pupuntahan ang petisyon ni Jesus:  “Ama, upang sila’y maging isa.”  Apat na ulit sa mga
apat na talata ginawa ni Jesus ang petisyong ito.  Dito, sa panalangin ni Jesus, hindi lamang para sa
kaisahan at kapayapaan sa mga alagad, kundi para sa pagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya
sa Bagong Tipan.  Sinabi Niya sa talatang 20,  “Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin
naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita.”

Ang unang tanong na dapat nating sagutin sa pagkaunawa sa petisyong ito ni Jesus ay ito:  Ano ang
ibig sabihin ni Jesus nang Kanyang sabihing  “Upang silang lahat ay maging isa”?  Naging
napaka-popular ngayon ng mga katagang ito ni Jesus nilang huwaran sa paghahanap ng kapayapaan
sa pagitan ng lahat ng uri ng tao.  Silang mga nagnanais ng kapayapaan sa pagitan ng iba’t ibang
relihiyon at humahanap ng pagtitiis sa pagitan ng mga relihiyon ay binabanggit ang mga salitang ito.
Silang mga nagnanais ng kaisahan ng iba’t ibang denominasyon ng mga iglesia ay binabanggit ang mga
salitang ito.  Ang mga salitang ito ang tuntunin ng Pandaigdigang Konseho ng mga Iglesia, na kailan
lang ay nagsimulang makipagtalakayan sa mga di-Cristianong mga relihiyon.
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At pagkatapos ang mga salitang ito ni Jesus ay binabanggit laban sa mga nagnanais na manatali sa
mga prinsipyo at mga moralidad at hindi kukunsinti sa paglihis mula sa Salita ng Dios, na tila ang mga
Cristianong ito ay laban sa pagkakaisa na ipinapanalangin ni Jesus.

Dapat nating mapansin na ang gayong paggamit ng mga pananalita ni Jesus dito ay pagpilipit at
pag-abuso sa kung ano ang nais ni Jesus sa atin na ipanalangin at kung ano ang Kanyang panalangin
nang hilingin Niya ang para sa pagkakaisa.  Hindi dumalangin si Jesus ng kapayapaan sa pagitan ng
mga bansa sa mundo.  Hindi dumalangin si Jesus ng pagkilala sa lahat ng relihiyon bilang lehitimong
daan sa Dios.  Hindi dumalangin si Jesus para sa pandaigdigang iglesia at ng paglimot sa lahat ng
pagkakaiba ng mga denominasyon ng mga iglesia sa sanlibutang ito.  Hindi nagsasabi si Jesus ng laban
sa mga nananatili sa katotohanan na itinuro sa Kasulatan na tila mas mahalaga pa ang kapayapaan
kaysa sa katotohanan.

Kaya nga, ano ang idinadalangin ni Jesus?

Una, Siya ay dumalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama.  Ating nakita
ito sa naunang panalangin.  Sa talatang 9 sinabi ni Jesus sa atin na ang Kanyang panalangin ay  “yaong
mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo,”  ito ay ang, Kanyang mga pinili.  Hindi lamang ang
mga alagad, kundi ito rin ay para sa kanila, na sa kasaysayan ng sanlibutan, ay sasampalataya kay Jesu
Cristo.  Ang kaisahan ng iglesia ay nakapalibot sa kasaysayan at napapaligiran nito ang lahat ng anak
ng Dios.  Hindi kabilang sa kaisahang ito ang mga hindi ibinigay ng Ama kay Jesus dahil ito ay
pagkakaisang nakasalig sa walang hanggang panukala ng Dios sa paghirang.  Hindi ito kaisahan sa
samahan.  Subalit ang hinirang na katawan ni Cristo ay ang espiritual na katawan ni Cristo na tinipon
sa buong kasaysayan ng sanlibutan.

Pangalawa, dumalangin si Jesus para sa bagay na gagawin ng Dios, at sa paggawa ng Dios, hindi para
sa bagay na magagawa ng tao.  Ang kaisahan sa iglesia ay makatotohanan dahil itinatag ng Dios ang
kaisahang ito sa Kanyang walang hanggang paghirang.  Marami ang nagnanais ng kaisahan sa
samahan at makita ito na isang bagay na gagawin ng tao, na tila ang kaisahan ng katawan ni Cristo
ay bagay na hindi umiiral at dapat pa itong likhain, na tila ang iglesia ay isang bagay na naka-depende
sa kanila.  Kaya sila ay gumagawa ng mainam dito kaysa anomang bagay sa sanlibutan, upang dalhin
ang mga tao ng magkakasama sa isang samahan.  At ito ay nagmumula, madalas, para sa kapakanan
ng evangelio at ng katotohanan.

Nang dumalangin si Jesus ng pagkakaisa sa iglesia dito, dumadalangin Siya para sa bagay na naitatag
at ang Espiritu ang gumagawa nito.  Sa Efeso 4:3, 4, hinihimok ni apostol Pablo ang iglesia sa Efeso
upang magsikap  “ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan.”  Kanyang sinabi,  “May
isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag
sa inyo.”  At ito ang sinasabi ni Pablo, na ang kaisahan ng iglesia ay hindi isang bagay na ating
ginagawa o nililikha.  Sinabi ni Pablo na dapat tayong magsikap na  “ingatan ang pakikipagkaisa sa
Espiritu sa tali ng kapayapaan.”  Naitatag na ng Dios ang kaisahang ito sa pamamagitan ng Espiritu
Santo.  May isang katawan.  Ang kaisahan ng katawan ay makatotohanan.  At tayo ay tinawag upang
panatilihin ito, upang ingatan ito.

Kaya nga, nang gawin ni Jesus ang panalanging ito, Siya ay humihiling sa Dios na tipunin, sa
pamamagitan ng evangelio, silang mga Kanyang pinili sa walang hanggan.  Sinasabi Niya,  “Ama, para
sa Iyong kaluwalhatian at sa Akin, tipunin ang iglesia na iisa.  Sa walang pasimula sila ay Iyong
pinagkaisa.  Aking pagkakaisahin sila sa Aking sarili sa Aking kamatayan.  At ngayon, Ama, sa buong
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kasaysayan ng sanlibutan, gawin silang isa.  Gamitin ang kasaysayan upang dalhin silang lahat sa iisang
espiritual na katawan, isang maluwalhati at ganap na kasintahan ni Cristo.”  At sa Kanyang
pananalangin, si Cristo ay nakatingin sa hinaharap sa araw kapag ang iglesia ay tipunin bilang isa, mula
sa bawat bayan at wika at tribo sa ilalim ng langit.  Ito ang kaisipan sa talatang 23 nang sabihin Niya,
“Upang sila'y malubos sa pagkakaisa.”  Kanyang hinihintay ang araw ng kaganapan ng pagkakaisa ng
Kanyang mga pinili sa kaluwalhatian na darating mula sa kalangitan.

At iyong makikita rin ito dito, na ito ay isang petisyong ipinagpatuloy ni Cristo na ginagawa ngayon sa
langit.  Dumadalangin Siya bilang ating tagapamagitan para sa pagsasama-sama ng iglesia ng Dios.

Pangatlo, dumadalangin dito si Jesus  para sa kaisahan sa pananampalataya.  Ang pananampalataya
ay ang gapos, ang buhay na ugnayan, sa pagitan ng mga mananampalataya at ni Jesu Cristo.  Sa
talatang 20, sinabi ni Jesus,  “Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga
nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita.”  Siya ay dumadalangin para sa kanila
na tumanggap at sumampalataya at nag-iingat ng Salita ng Dios sa pagsasalita ni Jesus nito saanman
sa panalanging ito.

Ang kaisahan sa pananampalataya ay nangangahulugan na ito ay kaisahan sa katotohanan.  Sinabi ni
Jesus sa mga talata na ating tiningnan sa naunang mensahe:  “Pakabanalin mo sila sa katotohanan:
ang salita mo'y katotohanan.”  Si Jesus ngayon, nang makapanalangin Siya sa kaisahan, ay nananatiling
nasa isipan ang katotohanan.   Hindi ka magkakaroon ng kaisahan kung wala ang katotohanan.  Sa
katunayan, nang manalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng iglesia, Siya ay dumadalangin para sa mga
mananampalataya na magsama-sama sa katotohanan at sa pananampalataya laban sa kaaway ng
sanlibutan.  Kanyang sinabi,  “Sila ay hindi taga sanlibutan.  Ang sanlibutan ay namumuhi sa kanila at
sinasalungat sila kaya naman, Ama,”  wika Niya,  “pagkaisahin sila sa katotohanan laban sa sanlibutan.”
Ito ang kaisipan ng Filipos 1:27 nang magsalita si apostol Pablo, sa iglesia, na ang panalanging niya
para sa kanila ay upang,  “na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa
na nangagsisikap sa pananampalataya sa evangelio.”  Ang katotohanan ay isang bagay na ang marapat
sa iglesia ay lumaban at ito ay ipagtanggol.  At kailangang gawin ito ng paulit- ulit laban sa lahat ng
kabulaanan.

Sa ikaapat, si Jesus ay nanalangin para sa espiritual na pagkakaisa na lumalarawan sa kaisahan ng
pagka-Dios.  Maraming huwaran sa Kasulatan para sa pagkakaisa ng iglesia.  Nagsalita si Jesus ng isang
kawan na titipunin.  Nagsasalita ang Biblia ng isang templo na kung saan ang bawat kaanib ay isang
bato.  Nagsasaad ang Biblia ng sambahayan ng Dios.  Nagsasalita ito ng puno – si Jesu Cristo – at ng
mga sanga na iniugpong sa Kanya.  Nagsasalita ang Kasulatan ng katawan ni Cristo at ng kaisahan ng
katawan.  Dito ay gumamit si Jesus ng iba pang halimbawa ng pagkakaisa ng iglesia – “upang sila ay
maging isa.”  Ang huwaran ay ang halimbawa ng pagka-trinidad ng Dios.  “Upang silang lahat ay
maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin”  (v.21).

Ngayon, sa ating pagpapalawak ng mga talatang ito, hindi natin papasukin ang doktrina ng Trinidad,
subalit ito ang nasa isipan ni Jesus dito – ang kaisahan ng iba’t ibang persona ng Trinity.  Sa Trinidad,
ay mayroong tatlong iba’t ibang persona:  Ama, Anak, at Espiritu Santo.  At ang bawat isa sa kanila ay
may Kanya-kanyang lugar, may Kanya-kanyang personal na mga katangian.  Subalit silang lahat ay iisa.
Ito ay napakalalim na aral sa Kasulatan.  Subalit ang punto nito, sa panalangin ni Jesus ay ito, na kapag
ating pag-uusapan ang tungkol sa Dios at ang kaisahan ng pagka-Dios, dapat nating isipin ang Kanyang
kabanalan;  dapat nating isipin ang Kanyang pagiging ganap.  Walang karumihan, walang kaibahan sa
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pagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.  Ang Dios ay liwanag, at sa Kanya ay walang anomang
kadiliman. 

Kaya mayroon dapat katotohanan.  Walang puwang para sa kasinungalingan ni Satanas sa kaisahan
ng iglesia.  Sinasabi ni Jesus,  “Ito ang katangian ng kaisahan ng iglesia.  Tulad ng sa Ama at ng sa
Anak ay iisa sa Espiritu, ang Espiritu ang pandikit, na humahawak sa mga persona ng Trinidad na
magkakasama.  Kaya ang Espiritu Santo ay ang kaisahan ng mga mananampalataya sa bawat isa.  “Ako
sa Kanila,”  sabi ni Jesus,  “at sila’y sa Akin.”

Kaya nga, ang nasa isipan ni Jesus dito ay hindi pagkakaisa sa isang samahan, kundi isang espiritual
na kaisahan.  Sa 1 Corinto 12:13 ang sabi’y,  “Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong
lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat
ay pinainom sa isang Espiritu.”  Ang kaisahan ng mga mananampalataya sa bawat isa ay dumarating
sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu sa regeneration.  Nang magbigay ang Espiritu sa
mananampalataya ng isang bagong puso sa paggawa ng muling kapanganakan, ng
pagpapanibagong-sigla, pinagkakaisa nito ang mananampalataya sa Dios.  Dinadala tayo ng Dios at
hinahatid tayo sa buhay na ugnayan sa Kanyang sarili sa pagkilos ng Espiritu.  Ating tinatanggap Siya.
Tayo ay napapabilang, na kabilang sa mga alagad, kabahagi ng banal na esensiya.  At ibig sabihin nito,
kung saan sa ating mga kasalanan tayo ay nasa lubos na kadiliman – tayo ay nagdadala ng larawan
ni Satanas – ngayon, sa pakikiisa sa Dios, tayo ay nagiging isa, tayo ay nagiging tulad Niya sa
karunungan, sa katuwiran, at kabanalan.  Ito ay kaisahan na nilikha ng Espiritu na lumalarawan ng
magandang kaisahan ng Dios na Trinidad.  

Panlima, dumalangin si Jesus para sa kaisahan na magdadala ng kaluwalhatian sa Dios.  Ating nakita
sa unang mga talata ng kabanata at natagpuan nating si Jesus ay dumadalangin dito,  “Ama, upang
aking maluwalhati, at ikaw na makapangyarihan ay maluwalhati sa akin.”  Siya ay dumadalangin para
sa Kanyang sariling kaluwalhatian at ng kaluwalhatian ng Dios.  Walang kaluwalhatian sa Dios kapag
binabalewala ang katotohanan.  Kapag isinasantabi ng tao ang mahahalagang mga doktrina, kanilang
isinasantabi rin ang Dios.  Sinasabi nila,  “Hindi Siya mahalaga.  Anoman ang sinabi ng Kasulatan ay
hindi mahalaga.”  Subalit ang kaisahan ay hindi mangyayari kung wala ang katotohanan.  Ang
kaluwalhatian ay nagmumula sa Dios at kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa evangelio
na ipinahayag ng Dios sa Kasulatan.

Kaya nga, ito ang kaisahan ng iglesia – isang espiritual na kaisahan, na siyang gawa ng Dios sa pagitan
ng mga hinirang na mananampalataya, na nakasalig sa katotohanan ng mga sasampalataya kay Jesu
Cristo, na mga nabuhay na muli dahil sa Espiritu, silang mga tinatahanan ng Dios.  At dito, sa
pagtaliwas sa lahat ng kabulaanan at sa lahat ng laban sa Dios.  Ito ang kaisahan na idinalangin ni
Jesus.

Silang mga tatanggi sa katotohanan para sa samahan at panlabas na pagkakaisa ay lumalaban sa
kalooban at sa dalangin ni Cristo sa tekstong ito.  Ito ang Kanyang panalangin:  “Ama, sa pamamagitan
ng pangangaral ng evangelio, sa buong kasaysayan sa panahon ng Bagong Tipan, dalhin Mo po sa
iglesia ang lahat ng Inyong kinilala na maliligtas at ibinigay Mo sa Akin sa paghirang.  Dalhin Mo po sila
sa buhay na kaisahang kasama Ko sa pagbibigay sa kanila ng pananampalataya.  At sa kaisahang ito
ng Espiritu at ng pananampalataya, bigkisin din sila sa bawat isa laban sa sanlibutan.”  Ito ang
panalangin ni Jesu Cristo.
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Ngayon, bakit pa kailangang manalangin ng kaisahan ni Jesus para sa iglesia?  Sinabi Niya ito kung
bakit sa mga talatang 21 at 23.  At iniisip ko, inaakala ba natin ito na dahilan upang magnais na
magkaisa sa iglesia?  Sinabi ni Cristo sa talatang 21:  “Upang sila ay maging isa... upang ang sanlibutan
ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin.”  At pagkatapos sa talatang 23, Upang sila’y maging isa,
“upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin, at nagmahal sa akin, at nagmahal sa
kanila, tulad mo na nagmahal sa akin.”  Ito ang sinasabi ni Cristo, ito ang dahilan kung bakit Siya ay
dumalangin para sa kaisahan ng iglesia:  upang ang iglesia ay maging patotoo, na magkaroon sila ng
epektibong pagpapatotoo sa sanlibutang ito.

Ngayon, nang dumalangin si Jesus dito na ang sanlibutan ay manampalataya, hindi ito pangkalahatang
kahilingan ni Jesus para sa kaligtasan ng buong sanlibutan, kundi ang kaisipan ay ganito, na sa labas
nito, sa daigdig ng di-mananampalataya naroroon ang mga pinili ng Dios.  May mga tupa, hinirang na
tupa ni Cristo, na mga hindi pa nagsisisi sa evangelio.  Sila ay mga ligaw pa rin.  Wala pa silang alam.
At hindi natin alam kung sino sila.  Sinabi ni Jesus na sa pagkakaisa ng mga mananampalataya, isang
patotoo ang ibinibigay sa sanlibutan na naghahatid sa mga dapat maligtas.  Isa sa pinaka
makapangyarihang patotoo sa sanlibutan ay ang pagkakaisa ng mga mananampalataya.

At sinasabi ni Cristo dito, hindi lamang ito:  pagkaisahin sila sa pagtaliwas sa sanlibutan, kundi gayon
din:  “Ama, pagkaisahan sila upang kanilang mailabas sa sanlibutan ang mga hindi pa naliligtas.”

Paano ito nangyayari na ang kaisahan ng iglesia ay isang pagpapatotoo ng evangelio sa sanlibutan?
Sa ganitong paraan:  na sa kanyang kaisahan, ipinapakita ng iglesia ang kaluwalhatian ng Dios sa
sanlibutan.  Sa talatang 22, sinabi ni Jesus,  “At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko
sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa.”  Sa Juan 1 ating nabasa ang
kaluwalhatian ni Cristo na makikita ng Kanyang mga tagasunod.  Sinabi ni Juan,  “Nakita namin ang
kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at
katotohanan.”

Ganito ang kaisipan:  na nang sila ay tumingin kay Cristo kanilang nakikita ang bagay ng kapangyarihan
at ng karangalan ng Dios.  Nakita nila ito sa Kanyang mga himala.  Narinig nila sa Kanyang pagtuturo.
Kahit pa ang di-naniniwala ay nakikita ito kay Jesus.  Na may kakaiba sa Kanya.  Kaya ang
kaluwalhatian ay isang bagay na namamasid at ito ay naturo sa persona ng Dios.  At ngayon sinasabi
ni Jesus ito:  Ito ang kaluwalhatian ng iglesia, ito ang dahilan kung bakit ang iglesia ay maluwalhati.
Ito ay isang bagay na maaaring mapagmasdan ng sanlibutan.  Ganito ang iglesia nagpapakita ng
kaluwalhatian ng Dios sa sanlibutang ito – na ang iglesia ay nagkakaisa.  Ito ang pinakatampok na
magagawa ng iglesia na nagbibigay patotoo sa sanlibutan.

Sa ibang paraan, ang kaisahan ng iglesia ay ang pinaka-nakakayamot na bagay sa sanlibutan.  Sa
pag-uusig, sinusubukan ng sanlibutan na hatiin ang kaisahan ng iglesia, ang basagin ang gapos sa
pagitan ng mga mananampalataya at upang paghiwalayin ang kaanib na pamilya, ang iwanan ang
kanilang pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ito ang nais ni Satanas ng higit sa lahat.  At ito kung bakit
ito ay nakakayamot sa sanlibutan.  Hindi nito masisira ang kaisahan, kahit gaano pa ito subukin.  Ang
mga mananampalataya ay tutugon ng may kaamuhan at kabutihan at pagmamalasakit – kahit pa sa
kanyang mga kaaway na umuusig sa kanila.  At ito ay isang pagpapatotoo na tayo ay namumuhay sa
sanlibutan.

Ito ang patotoo ng sinaunang iglesia.  Sa Mga Gawa 2:47 ating mababasa na ang unang sinaunang
iglesia ay may  “Nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon
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araw-araw yaong nangaliligtas.”  At ito ay nasundan sa mga talatang 44-46, na nagsasaad ng kaisahan
ng sinaunang iglesia:  sila ay nagpatuloy araw-araw sa templo na nagkakaisa.  At sila’y kumain ng karne
na may kasiyahan at pagkakaisa sa puso.  Ang sanlibutan ay nagmamasid.  Ang kaisahan na mayroon
ang iglesia ay ang patotoo ng sanlibutan.  Nais malaman ng mga di-mananampalataya ang sekreto ng
pagkakaisang ito.  At kapag kanilang narinig ang evangelio sila’y nananampalataya.

Kaya, ito ang dahilan kung bakit dumalangin si Cristo ng kaisahan at ng kapayapaan sa iglesia:  upang
ang mga mananampalataya ay makapagbigay ng epektibong patotoo sa sanlibutan.

Ang pagkakaisa sa iglesia ay mahalaga kay Cristo.  At ito ay dapat din maging mahalaga para sa atin.
Alang-alang sa kaluwalhatian ni Cristo, alang-alang sa kaluwalhatian ng Dios, alang-alang sa patotoo
ng evangelio, dapat  tayong gumawa upang maingatan at mapanatili ang kaisahan sa iglesia.  Sinabi
ni Pablo sa Efeso 4, na pagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu.  Ibig sabihin nito
na dapat tayong gumawa para dito.  Kahit pa ang iglesia ay isa sa espiritualidad, mayroon pa ring
pagkakaiba-iba sa iglesia sa pagitan ng iba’t ibang mga kaanib.  At ang pagkakaiba-ibang ito ay dapat
maingatang maigi.  Kung hahawakan natin ito ng mahusay, ito ay malaking pakinabang sa iglesia.
Subalit kung hindi tayo magiging maingat, mapipinsala natin ang pagkakaisa ng iglesia.

Kaya dapat tayong gumawa upang maingatan ito.  Ating isinusulong ang pagkakaisa sa pamamagitan
ng pagsapi ng ating mga sarili sa lokal na iglesia na tunay naman sa Salita ng Dios, sa pamamagitan
ng pagsasama-sama sa isang kapulungan kasama ang bawat isa.  At tao na ihinihiwalay ang sarili mula
sa iglesia at sumusubok na mabuhay ng malayo ay hindi nagnanais ng kaisahan ng iglesia.  Ang
mayamang pagpapahayag ng kaisahan ng iglesia ay nagmumula sa lokal na kapulungan ng mga
mananampalataya.  At ito ay nabubuhay ng may dakilang patotoo at ng patotoo na nakikita ng
sanlibutan na kaisahan sa iglesia.  

At sa huli, ang ating isinusulong ang kaisahan ng iglesia sa pamamagitan ng pagsulong sa katotohanan.
Kapag ang katotohanan ay naipapangaral at naisusulong, dinadala nito ang mga mananampalataya ng
magkakasama.  Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa isa at sa bawat isa.  Ang iba ay may
pananampalataya at ang iba rin naman.  At sila ay dinala ng magkakasama sa ilalim ng nag-iisang
evangelio.

Kaya ito ang panalangin ni Jesus:  na sila ay maging isa.  Tayo ay naghihintay ng araw kapag ang
kaloobang ito ay malubos.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, patuloy kami na dumadalangin na sagutin ang panalangin ni Jesus, tipunin ang Inyo pong iglesia
sa katotohanan, hanggang sa araw na kapag kaming lahat ay maging isa sa kawalang hanggan, sa
Kanyang kaluwalhatian, Amen.


