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October 4, 2015

Br. Michael Sales, OP

 Isang araw tinanong ako ng 
aking guro kung naniniwala daw ba 
ako sa destiny or tadhana. Sinagot ko 
siya ng “OO”. Ngunit bago ko pa man 
masabi ang aking dahilan, sinagot na 
rin niya ang kanyang katanungan. 
Para sa kanya, binigyan tayo ng isip 
ng Diyos upang tayo ay makapag-
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 Tama nga naman ang sinabi nya. Dapat huwag lang tayong umasa 
sa tadhana at lagi nating gamitin ang ating isip sa mga desisyon na gagawin 
natin sa buhay. Gayunpaman, may mga bagay sa ating buhay na nakatadhana 
na. May mga pangyayari sa buhay natin na nakaukit na sa ating palad. Isa na 
rito ang paghahanap ng katuwang sa buhay. Ito ay likas sa isang tao; kahit 
ano pa ang gawin natin, hahanap at hahanap tayo ng makakasama sa buhay. 

isip kung anong landas ang ating tatahakin sa buhay. Dapat daw nating gami-
tin ang ating isip at huwag lang tayong umasa sa tadhana. 

 Mayroong mga tao na piniling makasama habambuhay ang Diyos at 
ang kanyang Simbahan kaya sila nagpari o nagmadre. Mayroon ding mga 
tao na piniling makasama nila ang kanilang kamag-anak at hindi na nag-asa-
wa. Mayroon ding pinipili ang pag-aasawa upang magkaroon sila ng kasama 
sa buhay. 

 Anuman ang piliin natin, lahat 
tayo ay nangangailangan ng kasama. 
Ito ay nakatadhana na. Ngunit huwag 
nating kakalimutan na kung ano man 
ang piliin natin, ito ay pang habam-
buhay; ito ay isang pangako na dapat 
panindigan. Kung pinili mong mag-
ing pari, madre o di kaya naman ay 
mag-asawa, panindigan mo ito. Lagi 
nating tatandaan na walang maka-
kapaghiwalay sa pinag-isa ng Diyos, 
dahil ito ay itinadhana na Niya.+

  Sabi ni Antoine de Saint-Exupéry sa kanyang akdang The Little Prince, 
“It is only in the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to 
the eye.” Hindi pala totoo ang kasabihang “Love is blind.” Ang taong umiibig 
pala ay mas nakakakita. Nakikita niya ang mga mabubuting bagay, ang kagan-
dahang hindi nakikita ng mga taong hindi nagmamahal. Kaya nga para sa isang 
umiibig kahit anong kapintasan ay hindi makakasira sa tapat na pagmamahalan.
 Mas nakabubulag ang pagkamuhi at pagwawalang-bahala (hatred and 
indifference). Kapag dumating ang mga ito sa atin, hindi natin nakikita ang 
kabutihan at kagandahan ng iba. Ang nakikita lang natin ay puro iyong masama 
at hindi kaaya-aya – ang kadiliman. Ang ebangheliyo ngayon ay tungkol sa 
pagpapagaling sa bulag na si Bartimeo. Paglapit niya kay Hesus, ang kaniyang 
dalangin ay, “Lord, that I may see again.” At siya nga ay muling nakasilay sa 
liwanag. Hindi man pisikal ang ating pagkabulag, tayo man ay hindi rin naka-
kakita ng tama sa tuwing tayo ay namumuhi at nagwawalang-bahala. Sa tuwing 
humahantong tayo sa mga estadong ito, lapitan natin ang Panginoon at hilingin 
natin na tayo ay makakitang muli, “Lord, that I may see again.” – “Lord, that I 
may love again.”
 Sabi ni San Juan, “God is love, (1 Jn 4:8)” kaya love is never blind. 
Dagdag pa niya, “God is light, (1 Jn 1:5)” kaya sa liwanag lamang ng pag-ibig 
tama ang ating pagkakita at pagtingin.+

ThaT I may Love 
agaIn

30th Sunday in 
Ordinary Time
Mk. 10:46-52

October 25, 2015

Br. Art Vincent Pangan, OP

 Sabi nila “Love is blind.” Bata 
palang ako naririnig ko na ang kas-
abihang iyan. Kapag umibig ka raw, 
bulag ka sa kapintasan ng minamahal 
mo. Guwapo o maganda siya para sa 
iyo kahit sa katotohanan ay ubod siya 
ng pangit. Napakabait niya para sa 
iyo kahit ang totoo ay napakasama ng 
kaniyang ugali. Kapag nagmahal ka, 
kahit mabaho ang hininga ng mahal 
mo gustung-gusto mo parin siyang 
halikan at kahit anumang amoy may-
roon siya gustong-gusto mo siyang 
amuyin.

Lord, grant that I may always see. 
Grant that I may always love. Amen.

“...lagi nating 
gamitin ang ating 
isip sa mga desi-
syon na gagawin 
natin sa buhay...”



29th Sunday in 
Ordinary Time
Mk. 10: 35-45

October 18, 2015

Br. Felix delos Reyes, OP

mamILI ka kaIbIgan

28th Sunday in 
Ordinary Time
Mk. 10: 17-30

October 11, 2015

Br. Martius Richmond Lechuga, OP
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 Hindi ibig sabihin na kung 
mahirap ka, hindi ka mayaman. Sa-
pagkat maaaring wala kang pera 
pero masaya at buo ang iyong pami-
lya. Maaaring wala kang kotse, pero 
marami ka namang kaibigan.  Hin-
di rin namang ibig sabihin na kung 
mayaman ka, hindi ka mahirap. 
Maaaring marami kang pera, pero 
malungkot at hindi buo ang iyong 
pamilya. Maaaring may magandang 
kang kotse, pero wala ka namang 
kaibigan. Ang tunay na kayamanan 
ay hindi nasusukat sa kung anong 
materyal na bagay ang mayroon tayo 
kundi sa kung gaano tayo nagmama-
hal at minamahal. 
 Kaya kahit gaano pa karami 
ang ating pera kung wala namang 
nagmamahal sa atin, walang kwenta 
ito. Hindi nagmamahal ang pera. Ka-
hit gaano pa kaganda ang ating kotse 
kung wala namang taong gustong 
sumakay upang makitawa, makiiyak 
o mangulit man lang sa atin, walang 
kwenta ito. Hindi marunong tumawa 
at umiyak ang kotse. Kaya alalahanin 
nating lagi na ang tunay na pagiging 
mayaman, ang tunay na pinagmumu-
lan ng kasiyahan, ay ang ating mab-
uting relasyon sa ating pamilya, sa 
ating mga kaibigan, sa ibang tao, at 
higit sa lahat sa Diyos. Ang mga ito 
ay nahuhubog lamang sa pagmama-
hal.

 Mga kaibigan, matuto tayo 
sa ebanghelyo sa Linggong ito. 
Hindi nagkasala ang batang maya-
man dahil sa kanyang kayamanan. 
Nagkasala siya dahil hindi siya 
marunong magmahal. Opo! Hindi 
niya nilabag ang mga utos ng Di-
yos, ngunit wala din naman siyang 
ginawa para matupad ito. Ang utos 
ng Diyos ay hindi lamang patungkol 
sa hindi paggawa ng mali; tumutu-
koy din ito sa paggawa ng mabuti at 
nararapat sa ating kapwa, magmula 
sa ating mga pamilya, sa ating mga 
kaibigan, at lalung-lalo na sa mga 
nangangailangan at mga mahihi-
rap. Matuto tayong maging tunay 
na mayaman sa pagiging tunay na 
mapagmahal. Sapagkat ang para-
ang ito ay hindi lamang umaantig sa 
puso ng tao, kundi, higit sa lahat, sa 
puso ng Diyos. 

Sa hIrap aT 
gInhawa

aking iibigin at itatanging karugtong 
ng buhay ngayon at kailanman.” Sa 
hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Sa 
kabila ng ginhawa at ligaya sa buhay 
may-asawa, ang mag-asawa ay dara-
nas din ng hirap at dusa. Ito ay hindi 
lamang totoo sa pag-aasawa sapagkat 
sadyang ganito ang siklo ng ating bu-
hay: hirap at ginhawa, dusa at ligaya.
 “Mababata ba ninyo ang hi-
rap na babatahin ko?” Ito ang tanong 
ni Hesus sa magkapatid na Santiago 
at Juan. Tila gusto nang matiyak ng 
magkapatid ang kanilang magiging 
“puwesto” sa langit pagdating ng 
araw kaya’t ang paalaala ni Jesus:

 Pera o pamilya, kotse o kai-
bigan, karangyaan o pagmamaha-
lan, kawalan o magpakailanman… 
mamili ka kaibigan!+

 Sa pagsisimula ng aking 
pakikipanayam sa mga ikakasal sa 
parokya, naglalaro sa aking isipan 
ang pangakong binibitawan sa rit-
wal ng kasal:  “tinitipan kitang mag-
ing aking asawa sa hirap at ginhawa, 
sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang 

Lahat ng bagay ay pinagtitiyagaan. 
Kaakibat ng pagsunod kay Hesus ang 
pagbata ng hirap. Layunin nitong ma-
tuto, umusbong at yumabong tayo. 
Walang sarap kung walang hirap. 
Kung walang hirap, hindi tayo lalago. 
Kailangan ng tiyaga upang tayo ay lu-
mago sa ating buhay Kristiyano.
Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. 
Si Hesus ay dumating upang magling-
kod at hindi upang paglingkuran. Si 
Hesus, bagaman Siya’y Diyos, ay 
naging alipin, naging karaniwang tao 
tulad natin, nagbata ng hirap hang-
gang kamatayan sa krus alang-alang 
sa kaligtasan natin. Ang kaligtasan 
natin ay pinaghirapan ni Hesus.  Ang 
pagdanas natin ng hirap, sa mata ng 
pananampalataya, ay isang pakikiisa 
at pakikisalo sa gawaing pagliligtas ni 
Hesus.
Lahat ng bagay ay pinagsusumi-
kapan. 
Ang biyaya ng buhay na walang-
hanggan ay hindi nakukuha nang 
madalian; ito’ y pinagsusumikapan. 
Ang paalala ni Jesus kina Santiago 
at Juan: hindi pilit na nahihingi ang 
langit. Walang kahahantungan ang

mga bagay na minamadali. Ito ay 
kusang loob na ipinagkakaloob ng 
Diyos sa tamang panahon.
 Hindi sinabi ng Diyos na ang 
buhay ay magiging madali, ngunit sa 
walang-hanggang pangakong ito tayo 
kumakapit: sa hirap at ginhawa, sa 
dusa at ligaya, mahinahon man o 
malakas ang alon, kasama natin 
Siya sa lahat ng panahon.+


