
 
 

 

  
 

 
 
 

 
8th SUNDAY IN THE ORDINARY TIME 

“Magsalita ng Mabuti. Mag-akay sa Mabuti. Mamunga ng Mabuti.” 

(Luke 6, 39-45) 

 
 

 



 
 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, balikan po natin sa atin mga alaala ang 

paglikha ng Panginoong Diyos sa mundo, sa unang tao. Mula sa aklat ng Genesis 

kabanata isa, talata dalawangput’isa ay nasusulat “minasdan iyon ng Diyos, at iyon nga ay 

mabuti.” Matapos likhain Niya sina Eba at Adan, ay “pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng 

kanyang ginawa, at tunay ngang napakabuti ng mga iyon” (Gen 1,31).      

 

   Ang ginawa ng Diyos ay mabuti. Ang lahat na nilikha ng Diyos ay may kabutihan. 

Totoo po iyun sinasabi at itinutugon natin na God is good, all the time. All the time, God is 

good. Amen po ba? 

    

   Tayo po ay ginawa ng Panginoong Diyos na mabuti. Tayo pong lahat ay mabuti. 

Mayroon po tayong natatangi at natatagong kabutihan. At bandang huli kabutihan pa 

rin ang nananaig sa atin.  

 

   Kung atin pong isasalarawan ang mga pagbasa sa Linggong ito sa isang salita, ito po 

para sa akin ay ang salitang kabutihan. At ito po ngayon na batay sa mga pagbasa ang 

hinihingi mula sa atin: 

 

Magsalita ng mabuti. 

Mag-akay sa mabuti. 

Mamunga ng mabuti.   

 

   Una, magsalita ng mabuti. Mula sa unang pagbasa ayon kay propeta Sirak tayo ay 

sinasabihan na ang “bunga ng punongkahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga; sa 

pangngusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata” (7).  

 

   Mula sa mga salita ay doon natin nalalaman ang nilalaman ng kanyang pag-iisip. Mula 

sa salita ay doon natin nababatid ang kanyang damdamin. Mula sa pagsasalita doon 

natin nakikilala ang kanyang diwa. Ito rin po ang sinasabi ng Ebanghelyo na “kung ano 

ang bukambibig siyang laman ng dibdib” (45).  

 

   Mga kapatid punuin po natin ang kabutihan ang atin mga puso, at lalabas sa atin mga 

bibig ay pawang mga mabubuti. Isipin po natin una sa lahat ang mabuti upang mabigkas 

din natin ay ang mabuti. Tignan po natin una sa lahat ang mabuti upang sa ganon ang 

mga salita natin ay maging mabuti.     

 



 
 

 

    Tayo po ay pinaaalalahanan ni Jesus na “alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at 

makakakita kang mabuti, sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid” (42).    

 

   Marami po tayong maririnig o mababasang mga salita. Tayo rin po ay nagbibigay ng 

mga habilin at pangaral. Datapuwat piliin po natin ang mga mabubuting salita. Unahin 

po natin ang mga mabuti. At magsalita ng mabuti.  

 

   Mayroong din mga mali at masakit na salita. Mayroong pangit at paglilinlang na mga 

salita. Datapuwat piliin po natin ang mabuti. Tanggapin lamang po natin ang mabuti. At 

magsalita pa rin tayo ng mabuti. 

 

   Ikalawa, mag-akay sa mabuti. Sa unang pangungusap sa atin binasang Ebanghelyo 

tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad “maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa 

ring bulag?” (39). At ang sagot din ni Jesus ay “kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa 

ang gayun” (40). 

 

   Dito sa lupa tayo ay naglalakbay patungo sa Langit. Hindi natin nais na malihis ng daan 

sa atin pagbabalik sa Diyos. Gusto natin na tayo ay maging ligtas. Kaya naman magpa-

akay tayo sa Diyos. At akayin natin ang bawat isa sa patungo sa Diyos. Akayin natin sila 

sa kabutihan.  

 

   Dito sa lupa mayroon tayong nais marating, makuha o maabot. Maging gabay natin 

ang kabutihan. Ang kabutihan ay katotohanan, at hindi kasinungalingan. Ang kabutihan 

ay katapatan, at hindi paninirang puri. Ang kabutihan ay kaligtasan, at hindi 

kapahamakan.  Magpa-akay tayo sa mabuti. At akayin natin sila sa kabutihan. Mag-akay 

tayo sa mabuti, at hindi po sa magdudulot sa kanila ng kanilang pagkadapa at 

pagkakasala.   

 

   Mga kapatid, naitanong mo na ba sa iyong sarili: sino ang iyong gabay sa iyong buhay? 

Kanino ka nga ba nagpapa-akay? At saan ka dadalhin na kanilang pag-aakay? Tandaan 

po natin ang panawagan ng Ebanghelyo “ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti 

sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nnakapgdudulot ng 

masama” (45). 

 

   Panghuli, mamunga ng mabuti. Napansin po ba ninyo na sa binasang Ebanghelyo ay 

limang beses binanggit ang salitang mabuti. Samakatuwid nakatuon ang atin 



 
 

 

Ebanghelyo sa paggawa ng mabuti, maging mabuti. Nararapat lamang na tayo ay 

maging mabuti, opo maging mabuting tao. 

 

   Tayo ay maaring maganda o makisig na tao. Ikaw at ako ay marahil mahusay at 

matalinong tao. Baka naman na marami sa atin ay magaling o mahusay na tao. Subalit 

hindi ba’t ang higit natin hinahanap sa isang tao ay ang kanyang kabutihan? Hindi ba’t 

hindi natin makakalimutan sa isang tao ay kanyang nagawang kabutihan sa atin? Amen 

po ba?  

 

   Pinatotohanan ni Jesus na “walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at 

walang masamang punongkahoy na namumunga ng ng mabuti. Nakikilala ang bawa’t 

punongkahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga” (44-45).         

 

   Mga kapatid, mamuhay tayo sa kabutihan. Piliin natin palagi ang mabuti. Pumanig 

tayo sa mabuti. At manatili sa mabuti. Mula rito ang ating mga salita, ang ating mga ugali 

at ang atin mga gawa ay mabuti at tayo nga para sa kanila ay namumunga ng kabutihan.  

 

   Nang likhain ng Panginoong Diyos ay daigdig, at ating mga unang mga magulang na 

sina Eba at Adan, ay “pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at tunay ngang 

napakabuti ng mga iyon” (Genesis 1,31). Tayo po ngayon mula sa mensahe ng Ebanghelyo 

ay nararapat lamang na: 

 

Magsalita ng kabutihan. Mag-akay sa kabutihan. Mamuhay sa kabutihan.  
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