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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 17:24-26

“Panalangin ni Jesus Upang Makasama Natin Siya”

ni Rev. Rodney Kleyn

Dumalangin si Jesus sa Juan 17:24-26,  “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.  Oh Amang banal, hindi ka nakikilala
ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin;  At
ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo
ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.”

Isang napakagandang panalangin.  Sinabi ni Jesus,  “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.”

Nasubukan mo na bang makasaksi ng naghihingalo o sa libingan ng mahal mo sa buhay, na kilala mong
siya ay anak ng Dios?  Ito ay isang napakahirap gawin.  Ito ang katapusan ng ating panlupang relasyon.
Ang kamatayan ay dumarating at kinukuha nito sa atin ang mahala sa buhay.  Natatakpan tayo ng
kalungkutan nito.  Habang dumaraan ka dito, dapat mong tandaan ang mga salitang ito ni Jesus, ang
panalanging ito:  “Kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko.”  Sa kamatayan ng isang
mananampalataya, ang panalanging ito ay sinagot.  Sinasabi ng Mga Awit 116,  “Mahalaga sa paningin
ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal.”  Bakit?  Dahil sa kamatayan, dinadala ng Dios
ang Kanyang mga pinili na makasama Siya sa kaluwalhatian.

Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan kundi makita natin ito bilang pintuan sa langit, bilang lingkod
ng Dios, upang dalhin tayo sa kaluwalhatian.  Kapag nakita mo ang mahal sa buhay na namamatay na,
kapag kailangan mong dalhin ang iyong anak sa hukay, kapag ikaw ay naging balo, tandaan mo,
tinutugunan ng Dios ang panalanging ito ni Jesus na dalhin silang lahat sa Kanyang sarili sa kalangitan.
At balang-araw, lahat ng mga pinili ng Dios, lahat tayo, ay makakasama din Niya.

Isang napakagandang panalangin!  Mayroong malaking pagbubunyi sa mga salitang ito ni Jesus.  “Sila
naman ay dumoong kasama ko!”  Bilang mga mananampalataya, dapat tayong magkaroon ng ganitong
klaseng pagbubunyi sa harap ng kamatayan.  Tulad ni Job, sa kabanatang 19:25-27:  “Nguni't talastas
ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahulihulihan:  At pagkatapos na mag-
ibang ganito ang aking balat, gayon ma'y makikita ko ang Dios sa aking laman:  Siyang makikita ko ng
sarili, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko.”
Ito ay isang tagumpay sa kamatayan.

O, tulad ni Pablo sa 1 Corinto 15:51-57:  “hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay
babaguhin, Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog
ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin.
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Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan
ay magbihis ng walang kamatayan.  Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang
kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay
mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan.  Saan naroon, Oh
kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo?  Ang tibo ng
kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan:  Datapuwa't salamat
sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.”

O minsan pa, narinig mo ang katiyakang ito ni Pablo sa 2 Corinto 5:1:  “Sapagka't nalalaman namin na
kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula
sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan.”

Muli, sa Filipos 1, kanyang sinabi:  “Akong may nasang umalis at suma kay Cristo, sapagka't ito'y lalong
mabuti:  Sapagka't sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”  May
katiyakan, isang kasiguruhan, isang kaaliwan na marapat mayroon tayo sa ating isipan tungkol sa
kamatayan.  At sa panalanging ito ni Jesus,  “Sila naman ay dumoong kasama ko,”  nagmumula ang
katiyakan.

Sa mga talatang ito, hindi lamang tinatapos ni Jesus ang Kanyang panalangin bilang Dakilang Pari sa
kabanatang 17, kundi Siya rin ay nagbibigay ng Kanyang pagtatapos na idinagdag sa pangangaral ng
kaaliwan sa Kanyang mga alagad na nagsimula sa talatang 14:1.  Ang mga alagad ay naguguluhan  sa
pag-iwan sa kanila ni Jesus.  Kaya Siya ay nagpasimula sa kabanatang 14:  “Huwag magulumihanan ang
inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.  Sa bahay ng
aking Ama ay maraming tahanan:... ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo,... muling paririto ako, at
kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.”  At
ngayon, sa sumunod na apat na mga kabanata, nagtapos din Siya sa kaparehong pansin:  “Ama, kung
saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko.”  Ating tandaan na idinalangin ni Jesus ang mga
salitang ito ng malakas sa harap ng Kanyang mga alagad.  Ginawa Niya ito upang kanilang marinig, at
marinig din natin.  At dapat tayong humanga na may katiyakan at ng kasiguruhan sa Kanyang sinabi.

Si Jesus dito ay hindi lamang humihiling o umaasa o humihingi lamang ng isang bagay.  Hindi, ito ay mas
sigurado pa rito.  Pinatungkulan Niya ang Dios na may katiyakan.  “Ama,” wika Niya.  “Ama.”  Nang
turuan ni Jesus ang Kanyang mga alagad na manalangin, itunuro Niya sa mga ito na maging tulad sa
isang musmos na may katiyakan sila makikipag-usap sa Dios.  Ito ang kaibahan.  Dumalangin si Jesus,
na hindi tulad sa ampon na anak ng Dios, kungdi bilang walang hanggang Anak ng Dios, kapantay ng
Kanyang sarili sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Ama.  Siya ay nagsalita sa mga talata ng walang
hanggang kaluwalhatian at pag-ibig na Kanyang kabahagi sa Ama.  Hindi Siya lumapit sa Dios na tulad
sa pulubi.  Hindi Siya lumapit na walang katiyakan.  Wika Niya,  “Ama, dalhin natin sila sa kaluwalhatian.”
Ito ang puwersa ng sinalita ni Jesus.

At ito ay lumabas sa mga pananalita na Kanyang ginamit sa petisyong ito.  Sinabi Niya,  “Gusto Ko na
makasama silang kasama Ko.”  Ito marahil ay isang di-pangkaraniwang paraan ng paggawa ng petisyon.
Ito ay halos pamimilit at hindi isang kahilingan.  Kung ang ating mga anak ay lalapit sa atin at sasabihing,
“Gusto ko na ibigay mo sa akin ang aking hapunan,”  ating isasagot sa kanila,  “Hindi ganyan ang paraan
ng paghingi sa mga bagay.”  At wala saanman sa Biblia na may gumawa (at inutusan na gawin) ng
ganitong paraan ng pananalangin sa Dios.  Subalit pagdating kay Jesus, ito ay nababagay na gawin Niya
ang ganitong paraan, dahil ipinapahayag Niya, bilang Anak, ang kalooban ng tatlong persona ng Dios
– ang di-nagbabago, walang hanggang kalooban ng Dios.  Ito ang puso ng Dios.  At dahil ito nga, hindi
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ito magbabago.  Sa lahat ng ibinigay ng Ama kay Cristo ay lalapit sa Kanya at makakasama Niya sa
kaluwalhatiang walang hanggan.

Ang panalanging ito, masasabi ko, ay nagmumula sa katiyakan.  Isang kaaliwan para sa
mananampalatayang namatay.

Ang katiyakang ito ay nagmumula sa kadahilanang ibinigay ni Jesus kung bakit kailangang sagutin ng
Dios ang panalanging ito.  Sa talatang 24 Siya ay nagsalita sa katotohanang ibinigay ng Ama sa Kanya
at sa walang hanggang pag-ibig ng Dios sa Kanya bilang Anak.  “Sapagka't ako'y iyong inibig bago
natatag ang sanglibutan.”  Ito ang ibig Niyang sabihin, na kung hindi dadalhin ng Dios ang mga hinirang,
silang mga ibinigay sa Kanya, para sa kaluwalhatian, kung isa man sa kanila ay mapahamak, ito ay
katulad din ng pagsira ng Dios sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, sa Kanyang
Anak.  “Ama,” wika Niya,  “ibinigay Mo sa sila sa Akin at minahal Mo Ako.  Kaya nga, dalhin Mo sila sa
kaluwalhatian.”

At pagkatapos, sa talatang 25, nagbigay Siya ng dalawa pang dahilan para pakinggan ng Dios ang
panalanging ito.  Una, ang Dios ay matuwid na Ama.  “Oh Amang banal,”  wika Niya.  Ibig sabihin ni
Jesus,  “Natapos Ko na ang gawain na kailangang gawin Ko sa kanila.  Iningatan Ko sila.  Tinuruan Ko
sila.  Ginawa Ko ang lahat nang kinakailangan para sa kanilang kaligtasan.”  Nagsasalita Siya dito sa
harap ng krus na tila natapos na.  Kanyang sinabi,  “Ibinigay Ko ang Aking buhay sa kanila.  Oh Amang
banal, ang kanilang mga kasalanan ay nabayaran na.  Dalhin Mo sila sa kaluwalhatian.  Banal Ka.”

At pagkatapos sa katapusan ng talatang 25 Siya ay nakiusap sa pananampalataya ng Kanyang mga pinili.
Kanyang sinabi,  “Nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.  Ama,”  wika Niya,
“nanampalataya sila.  Nagtiwala sila sa Akin.  Natagpuan nila ang lahat ng kanilang kaligtasan na ginawa
Ko para sa kanila.  Ama, dalhin Mo sila sa kaluwalhatian.”

At kaya nga, ito ang panalanging na napapalibutan na may katiyakan.  Ito ay halos isang panawagan
kaysa sa isang petisyon.  “Lahat ng ibinigay sa Akin ng Ama ay makakasama Ko kung saan Ako naroroon,
upang makita ang Aking kaluwalhatian.”  Sa pananampalataya kay Jesus, ay makatitiyak tayo ng isang
lugar sa tahanan ng Ama na may maraming mansyon.  Hindi natin dapat ikatakot ang kamatayan o ang
impierno.

May dalawang bahagi sa petisyon ni Jesus dito.  Una,  “na makasama Ko sila kung saan man Ako
naroroon,”  at pagkatapos, pangalawa,  “na kanilang makita ang Aking kaluwalhatian.”  Iyong
mapapansin nang sabihin ni Jesus,  “na makasama Ko sila kung saan man Ako naroroon,”  Siya ay
nagsasalita sa pananalitang natapos na:  kung saan Ako naroroon.  At, muli, mayroong katiyakan sa
petisyon.  Sa oras na Siya ay nagsalita ng mga pangungusap na ito, Siya ay nasa Judea, malapit nang
dakpin at ipako.  Subalit tinatanaw Niya ang pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli
– sa Kanyang walang hanggang kalagayan ng kaluwalhatian.  Ibig Niyang sabihin ay ang kalangitan –
na sila ay makasama Ko kung saan Ako naroroon.  Mayroon Siyang kalangitan at dadalhin sa Kanyang
mga hinirang na kasama Niya sa harap Niya bilang layunin at dahilan ng Kanyang pagtungo sa krus. 

Ano ngayon, ang kalangitan?  May mga iba’t ibang kaisipan mayroon ang mga tao kung ano ang langit.
Marami sa kanila ay panlupa.  Inilalarawan nila ang langit sa paraan na gusto nila sa mundo.  Kung gusto
Niya ng golf, ito ang kanilang inaasahan sa langit.  Kung gusto niya ang mag shopping o sumakay ng
kabayo, ito ang langit na gusto niya.  Kaya ang langit ay tinatanaw nila kung ano ang ikagagalak mo sa
buhay na ito.  Marahil ay mas mabuti ng kaunti dahil ang ibang mahihirap sa buhay ay mapapawi.
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Ito ang nararapat na pananaw sa langit?  Hindi, hindi ito.  At salamat sa Dios dahil ganito.  Ang langit
ay inilarawan sa Kasulatan bilang ‘di mailalarawan.  Isang bagay ito na higit pa sa ating karanasan.  Hindi
pa nakikita ng mata o naririnig man ng tainga, o nagawang isipin man lang ang mga bagay na inihanda
ng Dios sa mga minahal Niya.  Ang halaga, ang puso, ang kagalakan, ang kaluguran ng langit ay
inilarawan ni Jesus dito sa mga pananalitang,  “na sila’y makasama Ko.”  Ganito ang kalangitan:  ang
makasama ni Jesus.  Ang langit ay hindi, una, kalayaan mula sa kahirapan.  Hindi ito pintuang perlas at
daanang lantay na ginto.  Kundi, na sila’y makama Ko.

Ganito ang kalangitan – ang makasama ni Jesus, ang magalak sa buhay na may tipanan at pakikiisa sa
Kanya sa pagiging ganap.  Ang kamatayan, ay isang napakalungkot na kalagayan.  Ang mga sementeryo
ay napakalungkot na lugar.  Maging ang impierno ay isang napakalungkot.  Subalit sa kalangitan,
dadalhin tayo ng Cristo ng tipanan upang makasama Niya.  Sa Apocalipsis 21:  “Ang Dios din ay sasa
kanila, at magiging Dios nila.”  Ganito ang langit – kasama ni Jesus.

Ito ang dahilan kung bakit ang langit ay para lamang sa mga mananampalataya.  May hinala ako na may
mga tao, marami sa kanila, na magsasabi,  “Kung ganito lang ang langit, na makasama ni Jesus, eh hindi
na ako interesado.  Mas maligaya ako nang wala si Jesus.”  Tanging ang manampalataya lamang kay
Jesus ngayon at mahalin Siya sa buhay na ito, para makasama mo Siya sa kalangitan.  At kung hindi ka
maniniwala, at hindi mo Siya mamahalin, ikaw ay mapapahamak ng walang katapusan ng wala Siya sa
impierno.

Nais kong magbigay ng punto dito.  Nais kong bigyang diin ito dahil ngayon ay mayroong nakakalokong
kaisipan tungkol dito, na nagiging popular, na ang bawat isa ay mapupunta ng langit sa katapusan, at
ang impierno ay walang laman dahil ang pag-ibig ng Dios ay magwawagi.  Ang pag-ibig ng Dios dapat
ay malakas at walang mapapahamak sa impierno.  Alam mo ba ang ibig sabihin nito?  Ito ay
kasinungalingan ng demonyo na nagmula mismo sa impierno.  Ayaw ni Satanas na ating isipin na totoo
ang impierno.  Ito ay mensahe na hindi natin kailangang maniwala sa evangelio at hindi nila kailangang
magtiwala kay Jesus para sa kaligtasan.  Ito ay kasinungalingan na nagsasabi sa tao na sila ay OK kung
nasaan man sila – na hindi nila kailangang magsisi ng kanilang mga kasalanan, na hindi nila kailangang
ilagak ang kanilang pananampalataya kay Cristo.  At itinatanggi nito ang buong evangelio ng krus at ng
kamatayan at ng padurusa ni Cristo para sa kasalanan.  Hindi mo kailangan ng Tagapagligtas.  Ikaw ay
OK na, dahil magwawagi ang pag-ibig ng Dios sa dulo, at lahat ay mapupunta ng langit.

Hindi, sinabi ni Jesus na ang kalangitan ay ang makasama Siya.  Kung hindi mo Siya nais sa iyong buhay
ngayon, hindi mo Siya makakasama sa buhay na walang hanggan.  Ang langit ay para sa mga ibinigay
ng Ama kay Jesus (v.24).  Ang langit ay para sa mga nakarinig at naniwala sa Anak.  Ang langit ay
inihanda para lamang sa mga mananampalataya.  Ang langit ay ligtas na lugar dahil sa kamatayan ni
Jesus para sa mga pinili ng Dios, sa lahat ng tatanggi na sundin ang evangelio at hindi magsisisi ng
kanilang mga kasalanan at maniwala at magtiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan.  Totoo ang
impierno.  At kung ikaw ay hindi isang mananampalataya, ikaw ay dapat matakot sa kamatayan dahil
dadalhin ka nito sa harap ng Dios na hukom at dadalhin ka sa walang hanggang lawa ng apoy.

Kaya ang panalangin ni Jesus para sa mga mananampalataya ay  “na sila ay makasama Ko.”

Pagkatapos ang pangalawang bahagi ng Kanyang kahilingan ay:  “na kanilang mamasdan ang aking
kaluwalhatian, na ibinigay Mo sa Akin.”  Ano ang kaluwalhatiang ito?  Hindi ibig sabihin ni Jesus dito ang
minana Niyang kaluwalhatian bilang walang hanggang Anak ng Dios.  Tanging ang Dios lamang ang
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makakakita ng kaluwalhatian at mabubuhay.  Hindi rin Niya ibig sabihin, na ang kaluwalhatian na
Kanyang ipinamalas sa mundo sa panahon ng Kanyang ministeryo, na nakita ng mga alagad.  Hindi rin
Niya ibig sabihin na ang Kanyang kaluwalhatian na ipinakita at sa pamamagitan natin dahil sa ating banal
na pamumuhay.  Bagkus, tinutukoy Niya ang kaluwalhatian ng Kanyang pagpaparangal:  “na ibnigay mo
sa akin.”  Ito’y ang kaluwalhatian na nakita ni apostol Pablo sa daan ng Damascus, at nakita rin ni Juan
sa kanyang pangitain sa Apocalipsis 1.  Ang kaluwalhatian na binanggit sa Filipos 2:  “Kaya siya naman
ay pinakadakilang Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan.”  At nang sabihin ni
Jesus,  “na kanilang makita ang aking kaluwalhatian,”  ibig Niyang sabihin na hindi lamang makikita ng
Kanyang mga pinili kundi makikibahagi sila at maglalarawan ng Kanyang kaluwalhatian ng ganap sa
kanilang mga sarili.  Hindi lamang nito makikita Siya.  Kundi kapag nakita na nila Siya, tayo ay magiging
tulad Niya.

Ito ang ninanais ni Jesus at panalangin para sa Kanyang mga pinili.  “Ama, na makasama Ko sila.”  At
sa sandaling oras, sinagot ng Dios ang panalanging ito.  Natatandaan mo ba nang si Jesus ay nasa krus
at ang mga pananalita ng binagong magnanakaw.  Sinabi sa kanya ni Jesus,  “Alalahanin mo ako,
pagdating mo sa iyong kaharian.”  At sumagot si Jesus:  “Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.”

Anong karanasan ng isang makasalanan na namatay na may pagpapahayag sa kanyang mga labi?
Nalalaman natin ng kaunti kung ano ang kagalakang makasama si Cristo.  Mayroon tayong patikim
ngayon pa lamang.  May mga panahon sa ating buhay kapag tayo ay lumalakad ng malapit sa Panginoon
at nagagalak sa Kanyang presensya at pag-ibig.  Subalit ang kalubusan nito ay wala pa.  Ito ang ating
hinihintay.  Ito ang ating pag-asa – ang makasama ang Panginoon.  Ito ang ating magiging pang walang
hanggang pribilehiyo – ang makasama si Cristo.  Ito ang ating gagawin sa langit – ating makikita ang
Kanyang kaluwalhatian.  At sa ating pagtingin sa Kanya, tayo ay magiging tulad Niya.  Sinabi ni Juan,
“Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo.”
Ibig niyang sabihin, hindi pa malinaw sa atin kung ano ang ating magiging kaluwalhatian sa langit.
Subalit, sa kanyang pagpapatuloy,  “Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad
niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili”  (1 Juan 3:2).

Isang pinagpalang araw.  Hindi lamang kapag dumating na si Jesus.  Kundi pinagpalang araw ito dahil
ako ay makakasama Niya.  Kung mayroon ka ng ganitong pag-asa ngayon, ikaw ay mapupuno ng
pagmamahal ni Cristo ngayon.  Kay Juan, sa 1 Juan 3:3 sa pagpapatuloy:  “At sinomang mayroon ng
pag-asang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis.”

Minamahal na mananampalataya, kapag ikaw ay namatay, makakasama mo si Cristo.  Iyong makikita
si Cristo.  Ikaw ay matutulad kay Cristo.  Tandaan mo ito ngayon.  Ikaw ay binayaran ng halaga.
Pakabanalin ang Panginoong Dios sa iyong puso.  Hayaang ang pag-ibig ni Cristo ay manangan sa iyo
ng masagana upang maging tulad ka Niya ngayon pa lamang.
 
_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, ibigay Mo po sa amin na makita ang Kanyang kaluwalhatian ng Iyong Anak na si Jesu Cristo
upang kami ay magpatuloy sa pag-asa at kabanalan hanggang sa araw na makita namin Siya at maging
tulad Niya.  Panginoong Jesus, dumating Ka nawa, dumating Ka ng mabilis.  Amen.


