
 
 

 

  
 

 
 
 

 
7th SUNDAY IN THE ORDINARY TIME 

“Mangalaga. Magbigay. Magpatawad.” 

(Luke 6,27-38) 

 
 

 



 
 

 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, kung noong nakaraang Lunes, Pebrero 

14, kayo po ay nag-iisa, naiwan o loveless huwag po kayong maging malungkot. Huwag 

po kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat mayroon po kayong kasama. Sumasaatin ang 

Diyos. Siya ay pag-ibig. Ang Diyos ay umiibig sa atin ng tapat a ttunay. At Kanyang 

pagmamahal sa atin ay hindi mababawasa. Hindi rin magwawakas. Amen po ba? 

Purihin natin ang Panginoong Diyos.  

   

   Ang tema po ng atin binasang Ebanghelyo ay tungkol sa pag-ibig. Naitanong mo na ba 

sa inyong mga sarili? Hindi ba’t handa tayong dumamay o tumulong? May kakayahan 

tayong magpatawad. Kaya natin magparaya at magpakasakit dahil sa kanila. Bakit po? 

Sapagkat nasa puso mo ay pag-ibig. 

 

  Datapuwat kung ang tinitignan natin ay ang kamalian at pagkukulang lamang nila. Ang 

atin pinapansin ay ang kanilang kapansanan at kahinaan. Kung hindi natin 

nakakalimutan ang kanilang pagtitika at pagkakasala. Aminin natin na mayroon kulang 

sa atin mga puso. Wala sa atin ang pag-ibig. 

 

   Ano po ang katangian ng pag-ibig na ayon sa mga pagbasa? Tatlong bagay po. 

 

Ang pag-ibig ay nangangalaga. 

Ang pag-ibig ay nagkakaloob.  

Ang pag-ibig ay nagpapatawad. 

 

   Una. May isang namanhikan. Ang binatang ito ay tinanong ng ama ng kanyang 

kasintahan, “ano ang magagawa mo sa amin anak?” Siya ay buong loob na tumugon, “hindi 

ko po siya sasaktan. Hindi ko kayang saktan o sugatan ang puso ng aking minamahal.” 

 

   Kapag mahal natin ang isang tao o maging mga bagay man, sila ba ay atin sasaktan? 

Sila ba ay atin pababayaan? Sila ba ay atin iiwanan? Hindi po! Tawag ng pag-ibig na sila 

ay atin aalagaan. Sila ay atin kakalingain. Sila ay atin bubuhayin, bibigyan ng magandang 

kinabukasan. 

 

   Ito po ang ipinakita sa atin ni David sa unang pagbasa. Hindi siya naghiganti. Hindi 

niya ginawang ng masama si Saul. Hinayaan niyang mabuhay si Saul. Siya pa rin ay 

nagligtas. At kanyang sinabi “sa araw na ito ay niloob niyang mahulog kayo sa aking mga 

kamay ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon” (23).          



 
 

 

 

   Sa unang talata ng ating Ebanghelyo tayo ay sinasabhan na “gawan ninyo ng mabuti ang 

mga napopoot sa inyo” (28). Tayo ay manalangin para sa kanila. At sila pa rin ay atin 

pagpalain. Ito ay tanda ng tunay na pag-ibig, pag-ibig na nangangalaga. 

 

   Mahal tayo ng Diyos. Sa Kanyang pagmamahal sa atin, tayo ay Kanyang iningatan. 

Tayo ay Kanyang inalagaan. Ikaw at ako ay hinding-hindi Niya iniwan. 

  

    

 

 

 

  Ikalawa. Mula sa Salmong tugunan ay atin pong napakinggan, “ang atin mahabaging 

Diyos ay nagmamagandang-loob” (Salmo 102). Ang Diyos ay parati sa atin ay nagbibigay. 

Marami Siyang ipinagkaloob sa atin. Tayo po ay parating tumatanggap mula sa Kanya.  

 

   At ang lahat na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay pawang maganda at mabuti. Ang 

lahat ang mga ito ay para satin kagalingan, para sa atin kaligtasan. Balikan po ang sinabi 

ni San Juan sa kabanata tatlo, talata labing-anim sa kanyang Ebanghelyo na “ganito nga 

kamahal ng Diyos ang mundo. Kaya’t ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak  upang hindi 

na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”        

 

   Totoo po, mga kapatid, na maaring magbigay na walang pag-ibig. Maaring mag-alay 

na hindi dahil sa pag-ibig. Subalit kapag ikaw ay may pag-ibig, hindi maari na hindi ka 

magbigay. Kung ay may pag-ibig tiyak na ikaw ay mag-aalay, maghahandog, 

magbibigay sa iyong iniibig. Amen po ba? 

 

   Mahal tayo ng Diyos at dahil dito Niya sa atin ang Kanyang anak na si Jesus. Mahal 

tayo ni Jesus at dahil dito inialay Niya ang Kanyang sariling buhay doon sa Krus para 

lamang sa atin kaligtasan. 

 

   Mula sa ating Ebanghelyo ngayon tayo po ay sinasabhan, pinaalalahanan “magbigay 

kayo, at  bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. 

Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo” (38). 

 



 
 

 

   Mahal tayo ng Diyos. Sa Kanyang pagmamahal sa atin, lahat ay Kanyang ibibigay, 

iaalay at gagawin para sa atin kaligtasan. 

 

   Panghuli. Mula sa talata tatlumpu’t pito tayo po ay inaatasan ni Jesus na “huwag kayong 

humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi parurusahan  ng 

Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos.” 

 

   Ang Diyos ay patuloy na magpatawad sa atin. Ito ay dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi 

rin Siya mapapagod na tayo ay Kanyang patawarin. Ito sa dahilan na hindi mababawasan 

ang pagmamahal Niya sa atin. Gaano man kadalas na tayo ay magkasala, ganoon din 

kadalas na tayo ay Kanyang patatawarin. Paulit-ulit tayong patatawarin ng Diyos. Gaano 

man kabigat ang atin kasalanan, iyan pa rin may katapat ng kapatawaran mula sa Diyos.  

 

   Tandaan po natin na sa kabila ng atin nagawa kay Jesus tayo pa rin ay Kanyang 

sasabihan “hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon ay huwag nang magkasala pa” 

(Juan 8,11). 

 

   Mga kapatid, naitanong mo ba sa inyong mga sarili sino ngayon ang  dapat mong mahalin 

na hindi mo pa minahal nang tapat? Sino ngayon sa ngalan ng pag-ibig ang dapat mong 

patawarin na hindi mo pa pinatatawad o hinihingan ng kapatawaran? 

 

   Ang atin Ebanghelyo ay tungkol sa pag-ibig. Sa inyong pagsasalita ng I love you  o kaya 

sinasabihan ka ng I love you ito ngayon sa diwa ng binasang Ebanghelyo ay ikaw at tayo 

ay mangalaga, magbigay at magpatawad.  
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