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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Eclesiastes 12:1

"Kabataan, Alalahanin!”

ni Rev. Carl Haak

Inihahatid sa inyo ngayon ng Reformed Witness Hour ang mensahe sa isang kilalang talata sa Biblia:
Eclesiastes 12:1.  Basahin natin, “Alalahanin mo rin naman ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong
kabataan, bago dumating ang masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit, na iyong sasabihin,
Wala akong kasiyahan sa mga iyon.”  Dinadala natin ang talatang ito ng Kasulatan lalong-lalo na bilang
pag-alala sa pagsisimula ng paaralan sa panahong ito ng taon, na maraming bata at mga kabataan ang
bumabalik sa regular na pag-aaral sa kanilang mga paaralan.  Nakikita natin na ito ay angkop na salita,
na nakadirekta sa mga kabataan, at sa kanilang pagkatawag sa taong darating upang alalahanin ang
Lumikha sa kanilang edukasyon.

Ito ay mula sa aklat ng Eclesiastes.  Ang aklat ng Eclesiastes ay aklat sa Biblia na nagbibigay sa atin
ng tamang pananaw sa kasalukuyang buhay.  Maaari natin itong tawaging ang pananaw sa mundo at
buhay ng Cristiano.  Yaong mga kabataang nasa kolehiyo ay alam na maraming Cristianong kolehiyo
gayundin sa sekular ang may malasakit na magturo ng pananaw sa mundo at buhay:  ano ang buhay,
ano ang aking lugar sa mundong kasalukuyan, at ano ang gagawin ko bilang Cristiano?  Ano ang aking
pananaw sa mundo at buhay?  Ang aklat ng Eclesiastes ay nagbibigay ng pananaw sa mundo at buhay
ng anak ng Dios, ang Cristiano.

Si Solomon, sa aklat, kung alam mo ito (at hinihikayat kitang basahin ang aklat ngayong linggo), ay
ipinapakita ang kawalang-kabuluhan (at iyan ay kilalang salita sa aklat) o kawalang kahulugan ng buhay
kung ang nagkasalang tao ang may kinalaman.  Lahat ng pagsusulong na karaniwan sa taong
nagkasala ay walang kabuluhan at walang kahulugan.  Wala silang naiaambag at nagdadala lamang
ng mas lalong pighati at pagtitiis.  Sa aklat ay makikita mo na ibinibigay ng manunulat ang kanyang
sarili ng sandali upang isulong ang kanyang mga hangaring pang-materyal, iniisip na ang buhay ay
talagang kung anong mayroon ka.  At natuklasan niya at malinaw na nakita na ito man, ay kawalang
kabuluhan at pagkayamot ng espiritu.  O hinabol niya ang kalayawan, pagtawa, at kasiyahan, at
natuklasang ito man, hiwalay sa buhay na Dios, ay kawalang kahulugan at kawalang kabuluhan lamang.
Hinabol niya ang pagkatao, ang buhay ng paggawa ng kabutihan o ang buhay ng pagkatuto.  Muli ang
naging konklusyon niya ay ang mga bagay ding ito, hiwalay sa Dios, ay walang kahulugan at
pagkayamot ng espiritu, na hiwalay sa Dios ang buhay ay bagay na walang kahulugan, puno ng
pagdurusa, at nagtatapos sa kawalan ng pag-asa at pagkawasak.  Dumating siya sa konklusyon sa
pagtatapos ng aklat (kapitulo 12:13, 14), na may isa lamang tamang pananaw sa buhay.  Dahil ang
Dios ay Dios at tayo ay nilikha upang makilala Siya, may isa lamang layunin para sa tao.  May isang
bagay lamang na nagbibigay-kasiyahan.  May isang bagay lamang na mahalaga.  

Pakinggan natin ang kanyang konklusyon:  “Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig.  Matakot ka sa
Dios, at sundin mo ang kanyang mga utos; sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.”  Iyon ay,
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tinuturuan tayo dito ng Biblia, at sa kabuuan, na ang buong layunin ng buhay ay upang matakot
lamang sa Dios, na tumayo sa mapagmahal na paggalang at sa banal na takot, sa pamamagitan ni Jesu
Cristo, ng dakilang Dios ng ating kaligtasan na inihayag sa Kasulatan; upang makilala Siya sa anyo ni
Jesu Cristong Kanyang Anak; upang alisan ng laman ang ating sarili, upang makilala ang ating mga
kasalanan at ang ating pagiging di karapat-dapat; at upang malaman ang Kanyang kamangha-
manghang biyaya upang maitaas at parangalan natin Siya.  Matakot sa Dios at sundin ang Kanyang
mga utos.  Iyon ang tiyak na magiging bunga.  Ang isang dinala sa mapagmahal na pagkatakot sa
tunay at buhay na Dios ngayon, sa biyaya ng Dios, ay mamumuhay ng buhay ng marangal na
pagsunod.  Ang kanyang buhay ay lalong magiging katulad sa disenyo ng mabuti at banal na mga utos
ng Dios.  

Ang aklat ng Eclesiastes ay isinulat para sa mga kabataan.  Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni
Solomon, ay nakatingin lalo na sa mga kabataan.  Sa huling bahagi ng Eclesiastes, mga kapitulo 11 at
12, nais ni Solomon na alisin ang kulay rosas na salamin sa mga mata ng kabataan.  Hindi mo dapat
basahin ang mga kapitulong iyon na iniisip na si Solomon ay isang mayamuting matanda.  Sa halip, nais
ni Solomon na ang mga kabataang Cristiano ay huwag pailalim sa ilusyon na may kinalaman sa
kasalukuyang buhay.  Sinabi niya sa 11:9 na ang kabataan ay pagpapala, ito ay isang napakagandang
bagay.  Ito ay bagay na dapat ikasiya.  Hindi siya nagdududa sa kabataan.  Kundi sinasabi niya na ang
kanilang kagalakan ay dapat balansehin sa paalala na “dadalhin ka ng Dios sa paghuhukom.”  Ang
kaisipan ay ang buhay mo bilang matanda ay ihahayag ang uri ng iyong kabataan.  Huwag mong
hayaan na ang iyong kabataan ay maging mga araw ng kawalang kabuluhan at kawalang kahulugan.
Nawa ay palayain ka ng Dios mula sa kaisipang ito, na pwede kang maging seryoso kapag tumanda ka
na, na ang mga espiritual na bagay ay nakalaan sa kinabukasan at ngayon magagawa mo kung ano
ang gusto mo.  Maaari kang mamuhay ng sarili mong buhay.  Kung ganyan ang kabataang mayroon
ka, iyan ay walang kahulugan.  Iyan ay walang kabuluhan.

Tinuturuan tayo ng Biblia na ang buhay natin bilang matanda ay magiging salamin ng ating kabataan.
Samakatuwid, ang ating kabataan ay dapat gugulin sa seryosong pag-iisip tulad ng ating layunin sa
buhay na ito, sa ating relasyon sa Dios, sa ating lugar upang paglingkuran Siya sa buhay na ito.  Ang
kabataan ay hindi panahon ng  pangangarap.  Hindi ito panahon ng paglulunos.  Hindi ito panahon ng
pagsunod lamang sa mga idolo o dios-diosan ng kasalukuyang sanlibutan.  Hindi ito panahon ng
pagpapaanod ng walang layunin o walang hangarin.  Sa halip, sinasabi ng Salita ng Dios, alalahanin
mo sa panahon ng iyong kabataan ang Lumikha sa iyo.  Napakahalaga para sa kabataang Cristiano ang
maging nakatuon,  sa panahon ng kanilang kabataan, sa kanilang Dios.

Ngayon, pansinin.  Ang mga salita ni Solomon ay, “Alalahanin mo rin naman ang Lumikha sa iyo sa mga
araw ng iyong kabataan.”  Pansinin na hindi lamang niya sinasabing “Alalahanin mo ang iyong Dios,
ang iyong Manunubos, ang iyong Tagapagligtas.”  Kundi sinasabi niya, “Lumikha.”  Ano ang kaisipan
sa pag-alala sa ating Dios na Lumikha?  Ang kaisipan ay ito:  na sa panahon ng ating kabataan, palagi
ngunit lalo na sa panahon ng iyong kabataan, dapat nating alalahanin na tayo ay nabubuhay dahil sa
Dios; na, sa pagtanggap ng ating buhay mula sa Dios, tayo ay may pananagutan sa Kanya; at, nabago
kay Jesu Cristo, tayo ay nabubuhay sa isa lamang layunin:  upang maglingkod sa Dios.  

Ang katotohanan sa nilikha, syempre, ay nagpapakita ng kapangyarihan at layunin ng Dios.  Sa
pamamagitan ng salita ng Panginoon, mababasa natin sa Awit 33, ay ginawa ang mga langit; at lahat
ng mga hukbo nila.  Sa pamamagitan ng hinga ng Kanyang bibig ang kapangyarihan ng Dios ay
ipinakita, doon Siya ay nagsalita at nangyari, nag-utos Siya at iyon ay nanatili.  Ang nilikha ay hindi
lamang nagpapakita ng nakakasindak na kapangyarihan ng Dios na lumikha sa pamamagitan ng sarili
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Niyang kapangyarihan ng mga bagay na wala na tila naroon, kundi ito rin ay naghahayag ng Kanyang
layunin.  Mababasa natin sa Apocalipsis 4:11 na ang mga hukbong tinubos sa langit ay kumakanta, “At
dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha” – ang lahat ng bagay ay nilikha sa isang layunin.
Ang Dios, syempre, ay ginagawa ang lahat para sa iisang layunin lamang:  ang sarili Niyang
kaluwalhatian.  Ang nilikha ay para sa layunin ng kasiyahan ng Dios.  Alalahanin mo ngayon ang sa iyo’y
Lumikha.  Tandaan mo yan, bilang anak ng Dios na tinubos kay Cristo, ikaw ay binigyan ng buhay para
sa isang layunin:  upang maipamuhay mo ang iyong buhay sa kasiyahan ng Dios.  Tandaan mo iyan.
Mayroon kang isang layunin sa buhay:  upang paglingkuran ang iyong Dios.   

Sa di pagkakita sa layuning iyan, ang buhay mo ay walang kabuluhan, kahit saan ka pa man
magtagumpay, kahit anong ganda pa man ang makamit mo sa pamamagitan ng pag-eehersisyo at
pagdi-dieta, kahit ano pang talino ang madala mo sa iyong isip at pera sa iyong pitaka.  Hiwalay sa
paglilingkod sa Dios ay di mo nakikita ang buong layunin ng iyong buhay.  Ang iyong buhay ay walang
kahulugan.  Subalit sa pagkakilala sa Dios, ang Dios na hindi lamang nagbigay sa iyo ng buhay sa
pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kundi sa Kanyang biyaya ay tinubos ka sa layunin upang
maglingkod at makilala at ibigin Siya, ang iyong buhay ay may kahulugan.

Ito, syempre, ay napakahalaga.  Ito’y nangangahulugan na kapag walang pagsampalataya sa
katotohanan ng paglikha, ang tao ay mapapahamak sa kahangalan.  Hindi kayang makilala ng tao ang
kanyang sarili.  Hindi alam ng tao at hindi kayang malaman kung bakit siya nabubuhay.  Ang
katotohanan ng paglikha ay hindi isang dagdag lang sa pananampalatayang Cristiano.  Hindi ito
pwedeng pakiusapan.  Ang katotohanan ng paglikha sa anim na araw ng dalawampu’t apat na oras ay
ang pananampalatayang Cristiano.  Ang itanggi ito ay ang itanggi sa pananampalatayang Cristiano. 

Ang katotohanan ng paglikha ay nagpapahayag na tayo ay walang kasarinlan.  Hindi tayo nabubuhay
sa sarili.  Tayo ay nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios at, samakatuwid, umaasa sa
Kanya.  Ipinahahayag sa iyo ng Dios bilang kabataan na hindi ka nabuo mula sa lawa ng burak, na hindi
ka inihagis upang maging nilalang sa pamamagitan ng isang malakas na kalabog, na ikaw ay hindi
produkto ng pagkakataon at pagbabagu-bago, na ikaw ay hindi lamang basta isang genetic code na
mahimalang nahulog upang maging nilalang sa mga panahon at libu-libong taon.  Ang katotohanan ng
paglikha ay nagpapahayag sa iyo na ginawa ka ng Dios.  Itinakda ng Dios ang iyong layunin.  At
tanging Dios lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan.

Alalahanin mo ang Lumikha sa iyo.  Alalahanin mo hindi lamang ang nilikha, kundi ang Lumikha sa iyo.
Alalahanin ang Isa na makapangyarihan, maluwalhating ginawa ang lahat ng bagay, at ginawa kang
Kanya kay Cristo, kaya ngayon ay utang mo sa Kanya ang iyong pagiging buhay, at ang tanging layunin
ng iyong buhay ay upang parangalan at makilala Siya.  Alalahanin na sa bawat klase ng iyong kukunin,
maging sa kolehiyo o sa hayskul o anumang baitang ng edukasyon ito.  Alalahanin mo ang Lumikha
sa iyo.

Dapat natin Siyang alalahanin dahil, tayo ay mahilig makalimot.  At kapag nakalimutan natin ang
Lumikha sa atin, ang problema ay hindi pang-isip kundi espiritual.  Hindi ito kaguluhan sa pagkatuto
na mayroon tayo kundi ito ang lumang pagkatao ni Adan.  Sa likas, ay hindi natin gustong alalahanin
ang Dios – iyon ay, ayon sa ating sariling kalikasan.  Madali para sa atin bilang mga anak ng Dios na
kalimutan ang ating Dios at kalimutan ang Lumikha sa atin, na kalimutang utang natin ang lahat ng
bagay sa Kanya at kalimutan na tayo ay nasa lupa upang maglingkod sa Kanya.  Iyan ang napakadaling
bagay na nalilimutan natin.  Hindi lamang ito totoo sa ating kalikasan na nalilimutan iyan, kundi
nalilimutan natin ito sa pamamagitan ng maraming kaabalahan sa buhay.  Ito ang paraan ng diablo.
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Nais niyang maging abala tayo sa mga bagay ng sanlibutang ito.  O nais niyang maging abala tayo sa
kaaliwan o kalayawan, sa sarili, sa lahat ng uri ng bagay.  Kaya naroon ang pakikipaglaban sa isipan,
ang pakikipaglaban sa puso, at pakikipaglaban sa kaluluwa.  Saan ito nakatuon?  Alalahanin mo ang
Lumikha sa iyo, alalahanin mo ang buhay na Dios, at alalahanin mong mamuhay sa matamis na
pakikipag-isa sa Kanya, dahil, hiwalay sa Kanya, ang lahat ay walang kabuluhan.

Ibig sabihin nito na kailangan nating mamuhay ng isang disiplinadong buhay espiritual.  Ang alalahanin
ang Lumikha sa atin ay isang gawain ng pagmamahal.  Ang pag-alaala ay laging gawain ng
pagmamahal.  Ang alalahanin ang Dios, ang Lumikha sa iyo, sa pag-ibig ay nangangahulugan, kung
gayon, na dapat lagi, bilang kabataan, na binabasa mo ang iyong Biblia, namumuhay ng buhay-
panalangin, at namumuhay na malapit sa iglesia, sa pakikisama ng tunay na iglesia, kung saan ang
Salita ng Dios ay minamahal at iginagalang at kung saan ito ay ipinangangaral sa kanyang buong
kapangyarihan at kaluwalhatian.  Kailangan mong mahigpit na panghawakan ang pananampalataya,
ang katotohanan, ang Banal na Kasulatan.  Hindi ka dapat maging isang Cristiano na nagsasabing, “Ang
aking pananampalataya at aking paniniwala ay itatakda ng kung ano ang maginhawa at aalisin ko iyong
mga hindi maginhawa para sa akin, na pipigil sa akin sa kasiyahan sa mga bagay na makasalanan na
maaaring gusto kong sundan ngayon.  Kung sinasabi ng iglesia na hindi ko pwedeng gawin iyon,
hahanap na lang ako ng ibang iglesia.”  Hindi iyon pag-alaala sa Lumikha sa iyo.  Panghawakan mong
mahigpit ang katotohanan.  Panghawakan mo itong mahigpit kapag ikaw ay hinahamon.  Alalahanin
mo ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan.

Mayroong salita na hindi natin dapat palampasin sa talata.  Iyon ay ang salitang “ngayon.”  Alalahanin
mo ngayon ang Lumikha sa iyo.  Iyon ay napakalalim na kaisipan.  Ibig nitong sabihin sa atin na ang
lahat ng tunay na pananampalataya sa Dios ay ngayon, ito ay hindi saka na.  Kung ang ating
pananampalataya sa Dios ay hindi ilalapat sa ating kasalukuyang buhay ngayon, ay nalimutan natin
Siya.  Ang tunay na pananampalataya ay kasalukuyang pananampalataya.  Ang tunay na
pananampalataya ay hindi lamang pangako ng bukas.  Hindi mo pwedeng sabihin sa Dios, “Saka na.”
Kung minsan ang mga kabataan at mga bata ay sinasabi sa kanilang mga magulang na, “Saka na.”
Ang Nanay at Tatay ay magsasabi, at sasabihin mo, “Saka na, Nay; saka na, Tay,” kung saan ang ibig
mong sabihin ay may mas mahalaga sa iyo ngayon at, bukod dito, hindi ka masyadong interesadong
gawin ang sinasabi nilang gawin mo.  Sinasabi ng Dios, Alalahanin mo Ako, ngayon!  Hindi mo maaaring
sabihin sa Dios, “Saka na.”  Ang tunay na pananampalataya ay ngayon, hindi saka na.

Alalahanin mo ang Dios ngayon sa iyong paglilibang.  Huwag mong sabihin, “Saka na – saka ko na Siya
aalalahanin.  Lalabas ako sa panahon ng masamang paglilibang at pagkatapos, kapag naging 25 na ako
(saka na),  aalalahanin ko Siya.”  Sinasabi ng Dios, “Itinatanggi mo Ako.  Hindi ka sumasampalataya
sa Akin kung gayon.  Alalahanin mo Ako ngayon.  Alalahanin mo Ako ngayon sa iyong pag-uugali.
Alalahanin mo Ako ngayon sa iyong mga kaibigan.  Alalahanin mo Ako ngayon sa iyong mga tukso.”
Sabi mo, “Alam ko ang lahat ng tungkol sa Dios.  Oo, tinuruan ako ng lahat nang katotohanang iyon,
pero saka na!”  Ang sabihing saka na ay pagpapatalo sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang biyaya
upang panatilihin ka ngayon.  Alalahanin mo Siya ngayon sa mga araw ng iyong kabataan.

Ang mga araw ng kabataan ay yaong mga araw kung saan ang daanan ng buhay ay nakalagay, ang
hulmahan sa buhay ay nakalagay.  Ganyan ito ginawa ng Dios.  Ito ay gaya ng kongkreto.  Sa sandaling
ito ay ibuhos, ito ay naroon na.  Alalahanin mo ang Dios sa mga araw ng iyong kabataan.

Sa kabataan, sa lahat nitong kagandahan at lahat nitong pagiging kaakit-akit, paglingkuran mo ang
Panginoon mong Dios.  Napakahalagang gawin mo iyan, dahil sa mga araw ng iyong kabataan, una sa
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lahat, tinawag tayo upang gumawa ng mga pagpapasya.   Mas mabuting ilagay ko iyon, naroon ang
kalooban ng Dios na dapat nating hanapin.  Ano iyong kalooban ng Dios para sa akin?  Ginagawa natin
ang mga pasyang iyon sa mga araw ng ating kabataan, at ang mga pasyang iyon ay kasama natin
hanggang tayo ay mamatay.  Ang mga pasyang gagawin mo bilang kabataang lalaki at kabataang
babae ay mahalaga.  Umaabot sila sa hinaharap.  Makakasama mo sila araw-araw at hihipuin ka araw-
araw maging hanggang sa araw na ikaw ay mamatay.  Halimbawa, walang gayong bagay, tulad ng
nagkataong pagtatalik.  Walang nagkataon tungkol sa malapit na relasyon na nilikha ng Dios.  Walang
gayong bagay gaya ng “Hindi iyon mahalaga dahil bata pa ako.”  Mayroong halaga.  Alalahanin mo ang
Lumikha sa iyo sa iyong mga pagpapasya. 

Alalahanin mo Siya sa iyong mga pagpapasya tungkol sa iyong trabaho.  Iyon ay, alalahanin mo ang
Kanyang araw.  Tandaan na Siya ang Lumikha na nagsabing, “Anim na araw kang gagawa at sa
ikapitong araw ikaw ay magpapahinga.”  Alalahanin mo Siya sa mga araw ng iyong kabataan kapag
ikaw ay pumili ng trabaho.  Huwag kang yumukod sa dolyar.  Huwag mong sabihin, “Aalalahanin ko
ang dolyar at ang Dios ay pangalawa.”  Paglingkuran mo Siya.

Alalahanin mo Siya sa pag-aasawa.  Alalahanin mo Siya sa pagpapasya kung sino ang iyong
pakakasalan.  Kung ikaw ay hindi lumalakad kasama ng Dios, huwag kang mag-asawa.  Hindi mahalaga
kung ikaw ay 25 o 30 o 22 o 18, kung ikaw ay hindi lumalakad kasama ng Dios, huwag kang mag-
asawa!  Lumakad na kasama ng Dios.  Alalahanin mo ang iyong Dios.  Mahalin mo ang iyong Dios.  Ang
pag-ibig ay katotohanan.  Pag-aralang mahalin ang iba sa Dios at sa Kanyang katotohanan.  Tandaan
na ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao at paano siya namumuhay.  Tandaan
mo iyan.  Alalahanin na hindi ang kanyang anyo at hindi ang kanyang hugis.  Hindi ang kanyang pera
at hindi ang kanyang anyo.  Iyon ay ang sinasampalatayanan niya sa kanyang puso.  Kilala ba nila ang
Dios?  Kilala ba nila ang Panginoong Jesu Cristo?  Sinasamba ba nila ang Dios sa katotohanan?  Paano
sila namumuhay?  Alalahanin mo ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan.

 “Bago,” sabi ni Solomon, “dumating ang masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit, na iyong
sasabihin, Wala akong kasiyahan sa mga iyon.”  Ang mga araw na iyon ay tumutukoy sa masasamang
araw at maaaring maging patungkol sa wakas ng sanlibutan.  Iyon ay napakahalaga.  Dapat mong
alalahanin ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan kung nais mong magkaroon ng lakas
upang mabuhay sa mga araw ng pagwawakas.  Ngunit, syempre, ito rin ay tumutukoy sa mga araw
ng katandaan.  Ang mga araw ng katandaan ay kadalasang mga araw ng pagsubok.  Minsan pa, ang
pundasyon ng ating buhay ay inilagay sa mga araw ng ating kabataan.  Kung nais mong maunawaan
kung ano ang ibig nitong sabihin, kung gayon ang pinakamabuting dapat mong gawin ay dalawin ang
mga matatanda sa bahay-alagaan, o dumalaw kasama ang ibang matanda.  Tinitiyak ko sa iyo, kapag
dumalaw ka sa isang matanda hindi magtatagal ay malalaman mo ang tungkol sa kanyang kabataan.
Hindi magtatagal at makikita mo ang ugali ng kanyang kabataan.  Sapagkat ang katandaan ay nakatayo
sa pundasyong inilagay sa kabataan.  Ang kabataan ay seryoso.  Alalahanin mo ang Lumikha sa iyo.

Aalalahanin mo ba Siya?  Sa biyaya ng Dios ay gagawin mo.  Ah, sa biyaya ng Dios ay gagawin mo!
Dahil, nakita mo, sa likod nitong Salita ng Dios ay may isang bagay na mahalaga.  Hindi ito, una sa
lahat, tayo na umaalala sa Kanya, kundi Siya ang umaalala sa atin.  Inaalala tayo ng Lumikha sa atin.
Sabi Niya, “Iniukit kita sa mga palad ng Aking kamay.  Hindi kita malilimutan.”  Naaalala Niya ako – ah,
iyon ay lahat.  Ang Dios, Lumikha sa akin, aking Manunubos kay Jesus, ay inaalala ako.  Wala nang mas
maganda pa kaysa doon.  Iyan ang aking pananaw sa mundo at buhay.  Iyon ang lahat.  Kilala ako ng
Dios, at dahil kilala Niya ako ang aking buhay ay may layunin at kahulugan.  Mayroon itong isang
layunin:  upang makilala ko Siyang mabuti, upang lumakad akong kasama Niya at maglingkod sa
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Kanya, sundin Siya at luwalhatiin Siya, mamuhay sa Kanya kasama ang Kanyang bayan.  Alalahanin mo
ang Lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po naming muli sa Iyong Salita at hinihiling ang pagpapala nito sa aming
kaluluwa.  Ipinapahayag namin, O Panginoon, na sa aming mga sarili kami ay mahina at kami ay
makasalanan.  Kailangan namin ang Iyong biyaya.  Pagpalain Mo po kami sa araw na ito.  Maging
makapangyarihan at ilaw nawa ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


