
 
 

 

  
 

 
 
 

 
6th SUNDAY IN THE ORDINARY TIME 

“Tiwala. Tinanggap. Tumulong.” 

(Luke 6,20-26) 

 
 

 



 
 

 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa atin narinig na Ebanghelyo, sigurado 

po na ikaw at ako ay magtataka at magtatanong. Bakit pinagpala ang mga mahihirap at 

kahabag-habag ang mga mayayaman?   

 

   Sa isang taong nagugutom, naghihikahos o nagdurusa … sabihin mo sa kanila na sila 

ay mapalad o kayo ay pinagpala. Ano ang magiging reaksiyon nila? Tiyak na magugulat 

at iisipin po na baka tayo ay nagbibiro o nag-iinsulto, di po ba? 

 

   Mga kapatid, dapat natin unawain na dito sa Ebanghelyo ay hindi isinumpa ang 

maging mayaman. At hindi rin isang pagpapala ang maging mahirap. Saan ngayon ang 

pagpapala? Tatlong bagay po. At ito po  ngayon ang mensahe ng atin Ebanaghelyo. Ito 

ngayon ang atin tatandaan, babaunin sa pag-uwi at isasabuhay sa mga darating mga 

araw. Ano po ang mga ito?  

 

 

Una. pagtitiwala. 

Ikalawa. pagtanggap. 

At panghuli. pagtulong. 

 

 

   Una. Ang pinagpala rito ay sa kabila ng kanilang kawalan, ng kanilang paghihirap o 

pagluha, sila pa rin ay nagtitiwala sa Diyos. Sila ay patuloy pa rin umaasa sa Diyos. 

Matibay pa rin ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. 

 

   Naniniwala pa rin sila na ang Diyos ay tutugon. Ang Diyos para sa kanila ay tutulong. 

Ang Diyos pa rin ang mananaig. At sila pa rin ay nagtatagumpay. Malalampasan pa rin 

ang lahat ng pasanin at pagsubok, dahil sa Diyos.    

 

   Mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa Diyos. At darating din sa atin ang Kanyang 

pagpapala. 

 

   Ikalawa. Ang pagpapala  rito ay kahit mabigat o masakit na magdusa o maghirap ay 

tinanggap nila ang lahat ng mga ito. Tinanggap nila na maluwag sa loob ang lahat ng 

ibinigay ng Diyos kahit na ito ay pagpapakasakit o ang pagpasan ng Krus.     

 



 
 

 

   Hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila lumayo mula sa Diyos. At hinding hindi  nila 

sinisi ang Diyos sa anuman pangyayari sa kanilang buhay. 

 

   Ang kahabag-habag ay mga iyun na sa kanilang kasaganaan at kaginhawahan ay 

nakalimot na sa Diyos. Kahabag-habag ang mga iyun na sa kanilang mga nakamit na 

pagpapapa ay nagdamot na sila sa Diyos at sa kanilang mga kapwang nangangailangan.  

 

   Mga kapatid, ang atin mga tinanggap mula sa Diyos ay nararapat natin gamitin upang 

mapabuti natin ang buhay ng iba. Upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos at 

makatulong sa atin kapwa. At sadyang kahabag-habag kung ang pagpapala ng Diyos ay 

atin sosolohin, itatago at ipinagkait na dumamay sa atin kapwa.  

 

 

   Panghuli. Tayo pong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay para 

sa lahat. Walang ipagkakait sa iyo ang Diyos. Walang hindi ibibigay sa iyo ang Diyos. 

Ikaw at ako ay pagpapalain ng Diyos. Paano? Maging tagasunod lamang tayo ni Jesus. 

Si Jesus ay palaging nanawagan sa atin maging sino man tayo, mahirap o mayaman; may 

katungkulan o tayo man ay pagkaraniwang, ay kailangan ka ni Jesus.  

 

   Mangyari pa, tumulong tayo. At maging higit pa sa pagtulong. Damihan mo pa ang 

pagtulong. At higit kang pagpapalain.  

 

   Mga kapatid, tandaan po natin ang salita ni Jesus “mapalad.” Kung iisipin po natin ng 

malalim, ang ibig sabihin ay maraming palad. Ang salitang ma kapag isinama o 

ikinakabit sa isang salita ay nangangahulugan ng marami, dumami. Tulad po ng 

halimbawa bato, mabato ay maraming bato; pera, mapera ay maraming pera; o kaya ganda, 

maganda; bait, mabait ay sobrang ganda o labis na mabait. 

 

   Samakatuwid, sa atin palad ay sama sama tayong nagkakadaung palad. Na tayong 

lahat ay nagbibigay, tumutulong o gumagawa ay darating sa atin ang maraming biyaya. 

Higti tayong makakagawa at magagawa natin nang mas mabilis, mas magaan at mas 

marami. At tayong lahat ay higit na pagpapalain. Sa samamg-samang palad tayo po ay 

matatag at matibay.  At tayong lahat ay hindi nagagapi ng suliranin at hindi matatalo ng 

pagkabigo.  

 



 
 

 

   Mga kapatid, sa ting Ebanghelyo, tayo ay sinasabihan ni Jesus na mapalad, pinagpala. 

At ang pagpapala sa atin ay sa pamamaraan ng atin: 

 

Pagtitiwala. Pagtanggap. Pagtutulungan.  
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