
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Timoteo 4:12

“Huwag Hamakin Ng Sinuman Ang Kabataan Ng Tipan”

ni Rev. Carl Haak

Ang sipi ng Salita ng Dios na ating isasaalang-alang ngayon sa ating palatuntunan ay I Timoteo 4:12:
“Huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging halimbawa
ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan.”

Ang mga salitang ito ni apostol Pablo sa kanyang espiritwal na anak na si Timoteo ay mga salitang
direktang magagamit, una sa lahat, sa mga magulang, mga Kristianong magulang na may kabataan
at malapit nang maging kabataang mga anak.  Ang Salita ng Dios na aking binasa, “Huwag mong
hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga
mananampalataya,” ay salitang nagsasabi sa mga Kristianong magulang na may malapit nang maging
kabataang mga anak na, “Huwag kayong magkaroon mababang pag-asam sa espiritwal na buhay at
kabanalan ng inyong mga anak.  Kung ganito ang gagawin ninyo, hinahamak ninyo sila, inilalagay ninyo
sila sa wala, minamaliit ninyo ang pananampalatayang nasa kanila.”

Marahil ang iyong pamilya ay nasa panahon ng pagbabago, pagbabago mula sa pagkakaroon ng maliliit
na anak tungo sa pagkakaroon ng kabataan.  Sinasabi sa iyo ng Salita ng Dios, “Huwag mong isipin na
ang tunay na espiritwal na buhay ay hindi maaaring maging malinaw sa magiging kabataan o
kabataang anak.  Huwag mong isipin na kapag nasa una o ikalawa o ikatlong baitang lamang sila
magiging interesado sa mga espiritwal na bagay, at pagkatapos, sila ay magiging asiwa na at hindi
interesado.”  Kung ganito ang iisipin mo, sinasabi ng Dios na hinahamak mo ang pinaka layunin na
mayroon Siya para sa mga kabataan, ang layunin na mayroon Siya para sa anumang gulang, maging
ito man ay maliit na bata, nasa unang baitang, ika-sampung baitang, maging anumang gulang.  Ang
Dios ay may isang layunin.  At ang layuning iyon ay:  kabanalan.  Hindi dahil ang isang bata ay lumalaki
at nagdadaan sa iba’t ibang panahon, ang kanyang espiritwal na buhay ay inaasahang magiging
di-aktibo sa ilang tiyak na panahon.  Kung ganito ang iniisip mo at, lalo na, kung iniisip mo na ang mga
araw ng taon ng kanyang kabataan sa iglesia ay mga araw ng kawalang-aktibong espiritwal, kung
gayon ang Salita ng Dios ay nagsasabing hinahamak mo ang kabataan.

Ang ating pagkatawag, bilang mga magulang, ay mainam na inilarawan.  Sa Mga Awit 71:18 mababasa
natin:  “Kaya’t maging sa pagtanda at pagkakaroon ng mga uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan;
hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na salinlahi.  Ang iyong
kapangyarihan sa bawat isa na darating.”  Sinasabi ng Salita ng Dios na mayroon lamang tayong
maiksing panahon bilang mga magulang at dapat nating tanggapin ang Salita ng Dios sa ating sarili at
ipakita ito sa henerasyong susunod sa atin.  At tayo’y nanginginig na maaring masabi sa atin tulad ng
sinabi sa Mga Hukom 2:10 na “doon ay may ibang salinlahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala
ang Panginoon, ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel.”  Paano nangyari iyon?  Ang
kanilang mga magulang ay natangay ng sanlibutan at hindi tinuruan ang kanilang mga anak.
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Ang statistics sa mundo ng iglesia ay nagsasabi sa atin na maraming bata, kapag umabot sa gulang na
18, ay nawawala na sa iglesia.  Sinusubukan ng iglesia ang lahat ng uri ng palatuntunan upang
mapanatili sila, lahat ng uri ng palatuntunang rah-rah na hindi umuubra.  Maraming mga kabataan,
kapag sila ay lumampas na sa kanilang kabataang gulang at umabot na sa kanilang dalawampung taon,
ay iniiwan na ang kanilang pananampalataya.  Ngayon ay nalalaman natin na ang biyaya lamang ng
Dios ang nakapagpapanatili ng isang kaluluwa kay Cristo.  Subalit, mga magulang, hindi natin dapat
itanim ang binhi ng ating mga anak na iniiwan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng
pagpapaunawa o pag-aakala na nang sila ay nasa kanilang kabataan pa, ang kabanalan ay hindi dapat
asahan sa kanila.  Ang gawin ang gayon ay paghamak sa kabataan.

Itong Salita ng Dios ay dapat ding isgawa sa iyo bilang isang kabataan, sa iyo bilang isang magiging
kabataan pa lang, ikapitong baitang, ikawalong baitang, ikasampung baitang, ikalabindalawang baitang.
Huwag hayaang hamakin ninuman ang iyong kabataan.

Mayroong batayan dito sa Salita ng Dios.  Mayroong pangunahing simulain.  Ano ang simulaing iyon?
Ang simulain dito sa likod ng Salita ng Dios ay ang pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Dios ay hindi
tumitigil  mula sa mga gulang na labingdalawa hanggang dalawampu o mula dalawampu hanggang
dalawampu’t lima, hanggang sa, ang isang tao ay mag-asawa na.  Hindi ka tatayo sa paligid na
naghihintay para magsimula ang espiritwal na buhay.  Hindi ka dapat sumang-ayon sa mga kilalang
kulturang pangkabataan ng America, na nagsasabing ang buhay kabataan ay puno ng kahungkagan.
“Naglalaro ako ngayon, at sa dako pa roon ay magiging seryoso na ako.”  Sinasabi ng Biblia na ang
mga araw ng kabataan sa iglesia ay hindi para sa kawalang-ingat, pagwawalang-bahala; kundi sila ay
panahon kung saan tayo ay dapat lumago at maging seryoso tungkol sa pananampalataya, tungkol kay
Cristo, at tungkol sa Dios.  At kung titingnan natin ito sa ibang paraan, kung gayon ay hinahamak natin
ang kabataan.

Ang ugali ng marami sa iglesia, marahil ay hindi nasasabi, subalit ang pag-uugali gayunman, ay marami
ang hindi umaasa na maunawaan ng nagbibinata/nagdadalaga ang espiritwal na katotohanan at buhay.
Kaya mayroong pagsisikap na “hindi maipaunawa” sa kanila.  Pagkatapos, marami ang nagpapalagay
na kung nauunawaan talaga ng kabataan, hindi natin sila dapat asahang magkaroon ng pakialam
tungkol dito.  At pagkatapos, kung sakaling may pakialam sila tungkol sa mga bagay na espiritwal, hindi
natin dapat asahan ang kabataan mismo na ipakita na sila ay interesado sa mga espiritwal na bagay.
At sa kahuli-hulihan, kung ang ilang kabataan ay magpakita na sila ay interesado sa mga espiritwal na
bagay, kung gayon ay hindi natin dapat asahan na ang interes na iyon ay magpapatuloy.

Ang ugaling ito ay kabulaanan.  Ang ugaling ito ay upang hamakin ang kabataan ng tipan ng iglesia.
Hindi hinahamak ng Dios ang kabataan.  Kaya sinasabi Niya sa atin, “Huwag ninyong isipin na
mayroong anumang gulang sa iglesia, sa tipan, na di-aktibo.  Ang bawat gulang ay gulang para sa
napakahalagang kabanalan.”

Ang sitas na aking sinasabi (I Tim. 4:12) ay malinaw na mga salita ni apostol Pablo kay Timoteo, na
siyang pastor ng iglesia sa Efeso, at espiritwal na anak ni Pablo.  Binibigyan niya si Timoteo ng ilang
pansariling paghihikayat para sa kanya habang siya ay gumaganap bilang isang pastor.  Nais niyang
gabayan at patnubayan siya.  At sa ating teksto pinaaalalahanan ni Pablo si Timoteo na, dahil sa
kanyang medyo kabataang gulang, mayroong iba sa kongregasyon, matatandang mga kasapi, na
magkakaroon ng mababang pag-asam sa kanyang espiritwal na buhay.  “Huwag mong hayaang
hamakin ng sinuman ang iyong kabataan.”  Sa literal, huwag mong hayaang sirain ang tiwala, mapunta
sa wala, kahit libakin ka, Timoteo, dahil sa iyong kabataan.  Si Timoteo ay bata pa para sa mabigat na
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tungkulin na ginagampanan niya bilang tagapaglingkod.  Mayroon sa kongregasyon na matatanda, may
karanasan nang mga lalaki na “nandiyan na sa tabi-tabi,” kumbaga.  At mayroon sa Efeso na maraming
mahihirap na usapin na ilalagay sinumang pastor sa pagsubok.  At marami ang magsasabi tungkol kay
Timoteo, “Wala pa siyang karanasan.  Hindi niya mauunawaan.  Hindi niya kayang unawain ang
kalagayan.”

Sinasabi ni Pablo, “Timoteo, huwag mong hayaang mangyari iyon.”  At paano?  Hindi sa pamamagitan
ng pagiging mapaghambog na tao ni Timoteo, o magkaroon ng kayabangan ng isang tagapaglingkod,
o maging isang tao na hindi naman siya, na sinisikap punan ang isang hakang papel, o sa pamamagitan
ng paggaya kay apostol Pablo.  At hindi masamain ang mga may ganoong pag-uugali sa kanya.  Kundi
sinasabi ng apostol, “Timoteo, ang paraan ng pagharap dito ay sa pamamagitan ng pagiging isang
halimbawa, isang halimbawa sa mga mananampalataya, sa salita at pamumuhay, sa espiritu, at iba pa.”
Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo, “Timoteo, maging banal na tao ka.  Ingatan mo ang iyong sarili.
Lumakad ka ng matatag, mapagkumbaba, matapat na pamumuhay.  Ipakita mo kung ano ang ibig
sabihin ng maging isang mananampalataya.  Huwag mong pansinin ang kaisipan na dahil ikaw ay bata
pa hindi ka maaaring magkaroon ng espiritwal na kakanyahan, anumang pang-unawa sa mga espiritwal
na usapin at kabanalan.   Bagkus, Timoteo, ingatan mo ang iyong sarili.”  Sinabi niya iyan sa talatang
16 ng kapitulo.  “At maging isang halimbawa.”

Ang punto, kung gayon, na makukuha natin sa teksto ay ang panahon ng kabataan sa iglesia ay hindi
dapat tingnan ng mababa o sirain ang tiwala at tanawin bilang isang bagay na hindi talaga
magkakaroon ng anumang uri ng espiritwal na kahalagahan at kagulangan.  Huwag magkaroon ng
mababang pag-asam sa espiritwal na buhay ng kabataan sa iglesia.  Inaamin ni Pablo na mayroon
nitong paghamak sa kabataan.  Subalit ang mga kabataan ay hindi dapat hamakin sa loob ng iglesia.
Sa sanlibutan, ang mga kabataan ay may kasama lamang ng mga pag-uugali at asal na nakayayamot
at di pa magulang.

Narito ang ilang mga bagay na ipinalalagay lamang na maaring taglayin ng isang kabataan:
kawalang-galang, paghihimagsik, pagpapangkat, pakiki-ayon sa pambubuyo ng mga kauri,
pagwawalang-bahala sa mga espiritwal na usapin, pagkapit sa mga kasiyahan, paglalaro ng mga video
games.  Iyan ang kabataan ayon sa sanlibutan.  At gayundin sa iglesia ang mga pag-uugaling ito ay
pumapasok, itong kabulaanan, na ang maaasahan mo lamang sa mga kabataan (at, muli, kadalasan
ito ay hindi sinasabi) ay napakaliit na interes sa espiritwal na mga usapin at napakaliit na katibayan ng
espiritwal na buhay.  Oo, sinasabi natin, na dapat magkaroon ng pansariling debosyon at pananalangin
ang mga kabataan, at dapat nilang gawing matamis sa kanilang panlasa ang Salita ng Dios, at dapat
silang turuan ng mga espiritwal na bagay at espiritwal na katotohanan at ang iba pa.  Subalit mayroong
mahalagang agos sa iglesia na hindi nila talaga gagawin ito.  At bakit hindi nila gagawin ito?  Dahil sila
ay bata pa, sabi natin.  At, pastor, kailangan mong makipag-ugnayan sa mga kabataan.  Hindi mo sila
maaaring asahan sa halip na maging iba.

Subalit sinasabi ng Dios kung iyan ang ating pag-uugali, hinahamak natin ang kabataan.  Sinisira natin
ang tiwala sa kanila.   Ginagawa silang walang alam, pinabababa mo ang haling, nililibak mo ang tipan
ng biyaya ng Dios na kumikilos sa kanila.  Ito ay pakikiayon sa sanlibutan.  Ito ay pagkuha ng ating
pag-iisip mula sa sanlibutan, hindi sa Salita ng Dios.  Si David, nang siya ay labing tatlo o labing apat
o mas bata pa, ay nilabanan ang higanteng si Goliat.  Mababasa natin sa I Juan 2 ang mga salitang ito
ni Juan:  “Mga kabataan kayo’y sinusulatan ko sapagkat kayo’y malalakas, at ang salita ng Diyos ay
nananatili sa inyo, at inyong dinaig ang masama.”  Ang simulain dito ay ito, na walang gulang sa tipan



Page 4 of  6

ng Dios na hindi inaangkin ng biyaya ng Dios.  Walang gulang kung saan ang setro ni Cristo ay hindi
namumunong mataas at kumikilos sa puso upang atin Siyang itanging personal at sa banal na buhay.

Ngayon, pansinin kung ano ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo.  Sinasabi niya kay Timoteo, “Huwag
mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan.”  Siya ay nagsasalita kay Timoteo.  Sa
madaling salita, “Timoteo, bilang batang tao, mayroon kang magagawa tungkol dito.”  Ito manapa’y
isang interesante na hindi siya nakipag-usap sa mga matatandang lalaki o sa mga tao na may ganitong
pag-uugali.  Hindi niya sinasabi sa kanila, “Ngayon tigilan n’yo na ang pangmamaliit sa inyong pastor
dahil sa kanyang pagiging bata sa gulang.”  Kundi kanyang sinasabi, “Timoteo, may paraan upang
pakitunguhan ito, at ang paraan ay may kinalaman sa iyo.”  Sinasabi niya, una sa lahat, “Timoteo,
huwag kang magwalang-bahala.  Huwag kang basta magalit na lamang.  Kundi pahalagahan mo kung
ano ang iisipin sa iyo ng matatanda.   Pagkatapos ay mayroon kang magagawa.  Maging halimbawa
ka ng mga mananampalataya sa pananalita, pamumuhay, pag-ibig, espiritu, pananampalataya,
kalinisan.  Huwag mong basta lamang tingnan ang matatanda at sabihin, ‘Sige, ano ang gusto ninyong
gawin ko?’ at maging tagapagbigay-lugod sa mga tao.  Sa halip tumingin ka sa Salita ng Dios at kumilos
at mangusap sa kabanalan.”

Sabi ni Pablo ang paraan upang mapagtagumpayan ang panghahamak na ito sa kabataan ay ang
masumpungan kang nasa biyaya ng Dios na kumikilos sa iyo bilang isang kabataan.  Ang sarili mong
kabanalan ang sagot sa panghahamak sa iyo.  Totoo na ang mga kabataan kay Jesu Cristo ay maaari
pa ring hamakin sa sanlibutan.  At kung minsan kahit sa iglesia ikaw ay sisirain ang tiwala kung
pinangangatawanan mo ang kalinisan.  Kung ikaw ay tutungo sa kolehiyo, marahil ikaw ay nasa klase
ng sociology, at sasabihin ng guro, “Magkaroon tayo ng pagsusuri.  Ilan sa iyo mga kabataan ang
naniniwala pa rin at nagsasanay ng pagpipigil?  Ilan sa inyo ang naniniwala pa rin na ang mga gawain
sekswal ay para lamang sa pag-aasawa?  Ilan sa inyo ang malinis pa rin sa sekswal?”  At itataas mo
ang iyong kamay.  At marahil ay isa pang kamay.  At ang tagapagturo ay titingin sa inyo na may
matalinong pangungutya, na tila ikaw ay isang bakas ng isang walang malay at naglahong panahon.
Hindi ka naliwanagan.  Ikaw ay hahamakin.  Subalit hindi lahat ng panghahamak sa mga kabataan ng
mas nakatatanda ay masama.  Hindi lahat ng panghahamak na hatid sa iyo ng isang nakatatanda ay
masamang bagay.  Kung minsan ito ay isang napakabuting bagay.

Kaya ang kahulugan ay, “Timoteo, marami ang magpapalagay, gayon din sa iglesia, na ang kabataan
ay hindi magkakaroon ng espiritwal na kakanyahan.  Napakababa ng kanilang inaasahan.  Kung sa
palagay mo ay wala kang magagawa sa ganitong pag-uugali, ikaw ay nagkakamali.  Dapat kang
magkaroon ng mataas na pag-asa sa iyong sarili.  Dapat kang maging banal, at ang panghahamak na
ito ay aalis.  Bigkisin mo ang iyong sarili sa Salita ng Dios.  Isagawa mo ang Salita at magpakita ng
kawang-gawa at kalinisan.  Magbigay ka ng halimbawa para sundan ng iba.”

Ang pangunahing punto ng Salita ng Dios, kung gayon, ay:  Huwag magkaroon sa loob ng tipan ng
mababang inaasahan sa espiritwal na buhay ng mga kabataan.  Kung ganito ang gagawin mo,
makukuha mo kung ano ang inaasahan mo.  Dapat nating asahan ang ano sa mga kabataan sa iglesia?
Dapat nating asahan ang ulirang buhay ng kabanalan, ayon sa Salitang ito ng Dios.

Saan nanggagaling ang ating inaasahan bilang mga magulang?  Paano natin tinatanaw ang kaibahan
ng kabataan mula sa sanlibutan?  Sinasabi ng Salita ng Dios na ang mga kabataan sa iglesia ay maging
halimbawa sa mga mananampalataya.  Ang buhay ng mga kabataan, kung gayon, ay ang
impluwensyahan ang may gulang nang mananampalataya sa kabanalan.  Ilan sa mga kabataan sa
iglesia ang nag-iisip ng ganito?  Ilang mga magulang ang nag-iisip ng ganoon?  Ilang kabataan ang
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nag-iisip na sa gulang na 10, 12, 14, 16, 18 ako ay tinawag upang magpakita ng halimbawa sa iba sa
iglesia?  Bilang mga magulang, ano ang inaasahan natin sa espiritwal na buhay ng ating mga kabataan?
Sa palagay ba natin ang espiritwal na buhay ay nagsisimula o nagiging masigla kapag sa wakas ay
pumalo na sa gulang na 23 o malapit doon?  O kapag ang isang tao ay nag-asawa na pagkatapos ay
biglang magkakaroon ng pagbabago?

Ano ang inaasahan ng lipunan?  Inaasahan ng lipunan na ang mga kabataan ay walang tugon sa mga
may gulang na, na hindi nila kayang makipag-ugnayan, na sila ay magiging interesado lamang sa
paglalaro ng video games, na pupunta sila sa mga rock concerts, na magsusuot sila ng mga
mapormang damit, na sila ay magiging aktibong sekswal, na sila ay magsasaya, na sila ay iinom, na
sila ay maglalaro at maglalaro.  Na ito ang ibig sabihin ng pagiging kabataan ayon sa sanlibutan.

Iyan din ba ang haka ng iglesia?  Ito ba ang ating inaasahan?  Sabi ng Dios kung gayon ang ating
inaasahan, hinahamak natin ang kabataan.  Sinasabi kung gayon, ng Dios, na tayo ay nagbibigay-daan
sa sanlibutan.  Subalit ang Dios ay hindi nagbibigay-daan ng anuman sa sanlibutan.  Ang Dios ay hindi
nagbibigay-daan ng anumang gulang sa mga mapakiapid, o sa diablo, o sa kasalanan.  Mayroon bang
mas malaki pa sa biyaya ng Dios?  Huwag mong sabihin sa diablo, “Sa iyo na ang mga kabataan.”
Sinasabi ng Dios, “Ang bawat gulang sa tipan ay akin.”  Binibigyan tayo ng Dios ng mga anak upang
atin silang alagaan sa bawat gulang sa kabanalan.

Ang pag-unawa sa tipan ng biyaya ay hindi, “Ako ay bubot pa bilang kabataan at ginawa ko ang lahat
nang bagay na iyon, kaya iyon ay dahilan kung gayon sa akin upang asahan na gagawin din nila ang
parehong bagay.”  Kung sa panahon ng iyong kabataan ikaw ay naging hindi matapat, ang iyong buhay
ay hindi ang pamantayan para sa buhay espiritwal ng kabataan ng Dios.  Itinalaga ng Dios mismo ang
pamantayan sa Kanyang Salita.  Sabi ng Dios, “Itakda mo ang halang kung saan ito itinakda ng Dios,
hindi kung saan inaaasahan ito ng sanlibutan.  Hindi rin sa sarili mong karanasan.  Kundi itakda mo
ito sa Salita ng Dios.”

Ang paggamit, kung gayon, ng Salita ng Dios ay napaka praktikal at nakatuon sa bawat isa sa atin.
Mayroong paggamit, una sa lahat, sa mga kabataan.  Minsan pa, huwag ninyong hayaang hamakin ang
inyong kabataan.  Huwag ninyong hayaang masabi na ang inyong kabataan ay hindi magkakaroon ng
tunay, masigla, pansariling pananampalataya at mapagmahal na paggiliw kay Jesu Cristo.  Huwag
magkaroon ng mababang inaasahan.  Ang panahon ba ng iyong kabataan ay panahon lamang ng
kahungkagan at kawalang-kabuluhan, sa kalokohan at kawalang-saysay at sarili – upang mamuhay
lamang para sa iyong sarili?  Sasabihin ng sanlibutan, Oo! Ganoon mismo ang inaasahan namin.
Ginagawa nila itong kahali-halina.  Ngunit sa lahat ng panghahalinang ito kanilang hinahamak ang
kabataan.  Hindi nila pinapupurihan ang kabataan.  Kanilang hinahamak ito bilang isang walang
kabuluhan, walang kabuluhan sa Dios.  Huwag mong hayaan na gawin ito ng kahit sino sa inyo.  Ang
mga araw ng iyong kabataan ngayon ay dapat gugulin sa paglilingkod sa muling nabuhay na
Panginoong Jesu Cristo.  Huwag mong sabihin, “Ako ay naging bata lamang minsan.  Iyon ay ‘pahinga
muna’ sa mga espiritwal na bagay.  Kapag ako ay mas matanda na, babalik ako sa espiritwal na buhay.”
Hindi, sabi ng Salita ng Dios, hayaang ang iyong kabataan ay maging panahon ng mapagkumbaba at
matapat na paglilingkod kay Cristo.

Ang paggamit, muli, ay sa mga magulang:  huwag ninyong hamakin ang inyong kabataan.  Huwag
mong isipin na ngayon, kapag sila ay naging kabataan na, ang lahat ay iba na.  Huwag kayong
magsalita sa gayong paraan.  Bilang magulang, ang iyong isipan ay dapat gabayan ng Salita ng Dios.
Huwag mong sabihin na kapag sila ay naging kabataan na iyon ay tungkol sa nylon at matataas na
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takong at buhok at laktaw sa henerasyon at pagtatalo at pagbabanggaan; at kapag sila ay pumasok
na sa mga taong iyon, pumupunta na sila sa lugar kung saan hindi na kayo makakapag-ugnayan sa
kanila sa sana sila ay lumitaw ng maayos sa kabilang dako.  Huwag isipin ang gayon.  Isipin ang
maka-biblia.  Isipin ang biyaya ng Dios na nakakaalam na walang di-aktibong gulang, kundi
namumuhay bilang kapangyarihan sa puso ng maliit na bata at sa kabataan at sa may gulang na.
Mahalin ang mga kabataan.  Turuan sila at kausapin sila tungkol sa mga espiritwal na mga bagay.
Lumakad kasama nila sa kabanalan.  Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng mga dakilang
halimbawa ng kabanalan bago mo sabihin sa kanila na tinatawag sila ng Dios, bilang kabataan, upang
maging halimbawa.

Ang isang mayamang batang pinuno ay minsang nagsabi kay Jesus na ginawa niya lahat ng mga
kautusan mula sa kanyang kabataan pataas.  Sinabi niya kay Jesus, “Guro, tinupad ko ang mga
kautusan buhat pa sa aking pagkabata.”  Sinabi ni Jesus na mayroong kulang.  Sabi niya sa mayamang
batang pinuno:  “Isang bagay pa ang kulang sa iyo.  Anumang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi
mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.  At pumarito ka, sumunod ka sa akin.”
Ano ang kulang sa batang pinunong iyon?  Ginawa niya ang lahat nang sinabi sa kanya ng kanyang
mga magulang.  Mahusay siyang tumupad sa mga kautusan.  Sinabi ni Jesus na ang isang bagay na
kulang ay hindi niya pinahahalagahan si Jesu Cristo ng personal.  Wala siyang puso para kay Cristo.
Hindi niya iniibig si Cristo nang higit sa lahat.  Ito ang tawag sa mga kabataan.  Ito ang espiritwal na
buhay sa tipan:  pinahahalagahan si Jesu Cristo ng personal at ang Kanyang katotohanan higit sa lahat,
at paglakad na kasama Niya sa iyong puso.

At itong uri ng buhay ay para sa mga kabataan sa iglesia.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita, at dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga
puso, na ang Salitang iyon ay tunay na maging liwanag sa kadiliman; na hindi namin ipagkasundo ang
aming sarili ng walang kamalay-malay at may kamangmangan sa sanlibutan, kundi ang aming mga
inaasahan ay magmula sa Salita ng Dios.  Kaya’t pagpalain Mo po kami at ang aming mga kabataan,
na kami ay lumakad ng buong-kabanalan at katotohanan sa harapan Mo sa kaluwalhatian ng Iyong
pangalan.  Kay Jesu Cristo aming dalangin, Amen.


