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MENSAHE SANG SANTO PAPA  
Para sa Kwaresma 2022 

 
 

“Gani, indi kita magkataka sa paghimo sing maayo, kay kon magpadayon kita, 
magaabot ang tion nga magaani kita. Gani, sa tagsa ka tion nga may kahigayunan 
kita, maghimo kita sing maayo sa tanan nga mga tawo kag labi na gid sa aton mga 

kautoran sa pagtuo.” (Gal. 6:9-10) 
 

 
Mga utod, 
 

Ang Kwaresma  nagakaigo nga tion para sa pagpanibag-o sang aton kaugalingon kag 
sang katilingban, subong nga ini nagadala sa aton sa misteryo paskwal sang kamatayon 
kag pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesukristo. Sa aton pagpanglakaton sa sining 
Kwaresma 2022, makabulig sa aton pagpamalandong ang mga pagpanglaygay ni San 
Pablo sa mga taga-Galacia, “Gani, indi kita magkataka sa paghimo sing maayo, kay kon 
magpadayon kita, magaabot ang tion nga magaani kita. Gani, sa tagsa ka tion nga may 
kahigayunan kita, maghimo kita sing maayo sa tanan nga mga tawo kag labi na gid sa 
aton mga kautoran sa pagtuo. “ (Gal. 6, 9-10) 
 
1. PAGSAB-OG KAG PAG-ANI 

 
Sa sini nga mga pulong, ang Apostol nagagamit sang imahen sang pagsab-og kag 

pag-ani, ining imahen malapit sa tagipusoon ni Jesus (cf. Mt. 13). Si San Pablo 
nagahambal sa aton nahanungod sa “kairos”, ang nagakaigo nga tion para sa 
pagtanom sang kaayuhan nga may pagpanan-aw sa palaabuton nga pag-ani. Ano ang 
“nagakaigo nga tion” para sa aton? Pat-od gid nga ang Kwaresma amo ang nagakaigo 
nga tion para sa aton, kag gani ang aton bug-os nga pagkabuhi, kon sa diin ang 
Kwaresma amo ang isa sa mga imahen sini. 1 Sa masami sa aton kabuhi, ang kadalok, 
bugal, ang paghandum sa pag-angkon, ang pagtipon kag ang pag-ubos amo ang 
nagapangibabaw, nga aton mismo makita sa istorya sang buang-buang nga tawo sa 
palaanggiran sa santos nga Ebanghelyo, nga nagdumdom nga ang iya kabuhi 
maluwas sa katalagman kag manginmatawhay bangod bugana ang iya patubas kag 
pagkabutang nga ginsulod sa iya mga tambubo (cf. Lk 12:16-21). Ang Kwaresma 
nagaagda sa aton sa pagkambyo, ang pagbag-o sang aton panghuna-huna, agod ang 
kamatuoran kag ang katahum sang kabuhi aton makita indi sa pag-angkon kundi sa 
paghatag, indi sa pagtipon kundi sa pagsab-og kag pagpaambit sang kaayuhan.  
 

Ang una nga nagsab-og amo mismo ang Mahal nga Dios, nga tungod sa iya daku 
nga kaalwan “nagapadayon sa pagsab-og sang bugana nga binhi sang kaayuhan sa 

 
1 CF.SAINT AUGUSTINE, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110,1. 
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aton tawhanon nga pamilya” (Fratelli Tutti, 54). Sa tion sang Kwaresma kita ginatawag 
sa pagsabat sa bugay sang Dios paagi sa pagbaton sang iya pulong, nga “buhi kag 
gamhanan” (Heb 4,12). Ang masunson nga pagpamati sang pulong sang Dios 
nagahimo sa aton nga manginbukas  kag manginmasinulundon sa iya mga 
pagpanghikot (cf. Jas 1:21) kag ini nagapamunga sa aton kabuhi. Ini nagadala sa aton 
sang daku nga kalipay, kag labaw pa gid diri, ini nagatawag sa aton nga 
manginkabulig sang Dios. Paagi sa paggamit sing maayo sang sini nga tion (cf. Eph 
5:16) kita man makasab-og sang binhi sang kaayuhan. Ini nga panawagan sa pagsab-
og sang kaayuhan indi pagkabigon nga palas-anon kundi grasya, kon sa diin ang 
Manugtuga nagahandom para sa aton nga manginbuhi nga nahiusa sa iya bugana nga 
kaayuhan.  
 

Ano naman iya ang pag-ani? Indi bala nga nagasab-og kita agod nga may anihon? 
Nagakadapat lang. Si San Pablo nagatudlo nahanungod sa malapit nga kaangtanan 
sang pagsab-og kag pag-ani. Siya nagsiling, “Ang tawo nga nagasab-og sing diutay 
magapatubas sing diutay. Ang nagasab-og sing madamo magapatubas sing 
madamo.” (2 Cor 9,6). Pero ano nga sahi sang pag-ani ang aton ginatumod? Ang una 
nga bunga sang kaayuhan nga aton ginasab-og mapakita sa aton kaugalingon kag sa 
aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, bisan sa mga magagmay nga mga buhat sang 
kaalwan. Sa Mahal nga Dios, wala sing buhat sang paghigugma, bisan ano pa ini ka 
diutay, kag wala sang maalwan nga pagpaninguha nga madula (cf, Evangelii Gaudium, 
279).  Subong nga aton makilala ang kahoy paagi sang iya bunga (cf. Mt 7:16,20), amo 
man ang kabuhi nga napun-an sang maayo nga mga buhat nagaiwag kag nagadala 
sang kahamot ni Kristo sa kalibutan (cf. 2 Cor 2:15). Ang pag-alagad sa Dios nga hilway 
sa sala nagabunga sang pagpakabalaan para sa kaluwasan sang kalibutan. (cf. Rom. 
6:22) 
 
 

Sa kamatuoran, aton lamang makita ang diutay nga bahin sang mga bunga sang 
aton ginsab-og tungod suno sang ginasiling sang santos nga Ebanghelyo, “'Lain ang 
nagatanom, kag lain man ang nagaani.” (Jn 4:37). Kon nagasab-og kita para sa 
kaayuhan sang iban, nagaambit kita sa maalwan nga paghigugma sang Dios: 
“halangdon gid nga aton ipahamtang ang aton paglaum sa natago nga gahom sang 
mga binhi sang kaayuhan nga aton ginasab-og, kag gani sa pagpanguna sang sini nga 
pamaagi nga ang mga bunga paga-anihon sang iban” (Fratelli Tutti, 196). Ang pagsab-
og sang kaayuhan para sa ikaayo sang iban nagahilway sa aton sa makitid nga 
makinaugalingon nga handum, nagahimo sa aton nga manginmapinasalamaton, kag 
manginkabahin  sang daku kag  maayo nga plano sang Dios. 

 
Ang pulong sang Dios nagapasangkad kag nagapataas sang aton panan-awan: ini 

nagahambal sa aton nga ang matuod nga pag-ani isa ka kamatuoran nga 
magakahanabo sa katapusan nga panahon. Ang hamtong nga bunga sang aton kabuhi 
kag mga buhat amo “ang bunga sang kabuhi nga wala sing katapusan” (Jn 4:36), ang 
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aton “manggad sa langit” (Lk 12:33; 18:22). Si Jesus mismo ang naggamit sang imahen 
sang binhi nga mapatay sa duta agod nga makapamunga bilang simbolo sang 
misteryo sang iya kamatayon kag pagkabanhaw (cf. Jn 12:24); subong man si San Pablo 
nagagamit sang amo man nga imahen sa paghambal nahanungod sa pagkabanhaw 
sang aton mga lawas: “Subong man sini ang pagkabanhaw sang mga patay. Ang lawas 
nga ginalubong mamalatyon. Kon mabanhaw na ini, indi na mamalatyon. Kon 
ginalubong ini, malaw-ay kag maluya. Kon mabanhaw ini, matahom kag makusog. 
Kon ginalubong ini, lawasnon pa. Kon mabanhaw na, mangin-espirituhanon na ini 
nga lawas. Kon may yara nga unodnon nga lawas, may yara man nga espirituhanon 
nga lawas.” (1 Cor 15:42-44). Ang paglaum sa pagkabanhaw amo ang daku nga 
kapawa nga ginadala sang pagkabanhaw nga Kristo sa kalibutan, kay “Kon ang aton 
paglaum kay Kristo diri lamang sa sini nga kabuhi,a ti, labing makalulooy kita sa tanan 
nga mga tawo diri sa kalibutan. Pero matuod gid nga si Kristo ginbanhaw gikan sa 
mga minatay, kag sia amo ang garantiya nga ang mga minatay pagabanhawon.” (1 
Cor 15, 19-20). Ang mga suod nga nahiusa sa iya sa paghigugma, “kon nahiusa kita sa 
iya pagkamatay” (Rom 6:5) mahiusa man sa iya pagkabanhaw sa kabuhi nga wala sing 
katapusan (cf. Jn 5:29). “Dayon ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa 
Ginharian sang ila Amay. Gani, magpamati kamo kon may dulonggan kamo!” 
(Mt.13:43). 

 
2. “INDI KITA MAGKATAKA SA PAGHIMO SING MAAYO” 

 
Ang pagkabanhaw ni Kristo nagabuhi sang dutan-on  nga paglaum paagi 

sa “daku nga paglaum” sa kabuhi nga wala sing katapusan, ang pagpanggas sang 
binhi sang kaluwasan sa aton nga panahon (cf. BENEDICT XVI, Spe Salvi 3;7). 
Ang mapait nga kapaslawan sa mga naguba nga mga handom, ang madalom nga 
palaligban sa palaabuton nga mga pagpanghangkat, ang pagkatalaw tungod sa 
pagkakulang sang mga pagkabutang, nagasulay sa aton nga manginmaiya-iyahon 
kag wala nagatamod sa pag-antus sang iban. Sa pagkamatuod, bisan ang 
pinakamaayo nga yara sa aton may limitasyon. “Bisan ang mga pamatan-on 
ginaluyahan; ang mga pamatan-on nga lalaki ginakapoy.” (Is 40,30) Pero ang Dios, 
“Ginahatagan niya sing kusog ang mga maluya kag ginakapoy. Pero ang mga 
nagasalig sa bulig sang Ginoo makaangkon sang bag-o nga kusog. Magatimbuok 
sila kaangay sang mga agila; Kon magdalagan sila, Indi sila pagkapuyon; Kon 
maglakat sila, Indi sila pagluyahan. (Is 40, 29,31). Ang panahon sang Kwaresma 
nagatawag sa aton sa pagpahamtang sang aton pagtuo kag paglaum sa Mahal nga 
Ginoo (cf. 1 Pet 1:21), kon aton lamang ipahamtang ang aton panulukan sa 
nabanhaw nga Kristo , kita makasarang sa pagsabat sa pangabay sang Apostol, 
“Indi kita magkataka sa paghimo sing maayo. (Gal 6:9) 

 
Indi kita magkataka sa pagpangamuyo. Si Jesus nagtudlo sa aton 

“magpangamuyo pirme kag indi magpakaluya.” (Lk 18:1). Kinahanglan naton ang 
magpangamuyo tungod kinahanglan naton ang Dios. Ang pagdumdom nga wala 
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kita sing kinahanglanon maluwas sa aton nga kaugalingon isa ka delikado nga 
dalamguhanon. Kon ini nga pandemiya nagapasangkad sa aton paghibalo 
nahanungod sa aton mga personal kag sosyal kahuyang kabay ining Kwaresma 
magtugot sa aton sa pag-eksperyensya sang kalugpay nga ginadala sang aton 
pagtuo sa Mahal nga Dios, nga kon indi sa iya indi kita manginmalig-on (cf. Is 7:9). 
Wala sing bisan sin-o nga makaangkon sang kaluwasan nga nagaisahanon, 
tungod kay kita yara sa isa lamang ka sakayan, sa tunga sang mga unos sang 
kasaysayan; 2 kag sa pagkamatuod wala sing may makaangkon sang kaluwasan 
kon wala ang Dios, kay tungod ang misteryo paskwal ni Jesukristo ang makadaog 
sang malubog nga tubig sang kamatayon. Ang pagtuo wala nagalikaw sa aton sa 
mga kabudlayan kag kalisod, pero ini  nagatugot sa aton sa pag-atubang nga may 
paghiusa sa Dios kay Kristo, sing may daku nga paglaum nga wala nagakapaslaw, 
nga ang saad amo ang paghigugma nga gin-ula sang Dios sa aton mga tagipusoon 
paagi sa Espiritu Santo. (cf. Rom 5:1-5). 

 
Indi kita magkataka sa pagkakas sang kalainan sa aton kabuhi. Kabay   

pa sa aton pagpuasa sa sining Kwaresma magtawag sa aton pagpalig-on sang aton 
espiritu sa pagpakigbatok sa sala. Indi kita magkataka sa pagpangayo sang pagpatawad 
sa Sakramento sang Pagkompesar kag Pagpakig-uli, kay kita nakahibalo nga ang Dios 
wala gid nagakataka sa pagpatawad sa aton. 3 Indi kita magkataka sa pagpakigbatok 
sa aton kailigbon, nga nagapaluya nga nagadala sang tanan nga kalainan kag 
nagahimo sa aton nga manginmaiya-iyahon, kag aton makita sa paglakat sang 
panahon  ang nagakalain-lain nga pamaagi sa pagtiplang sang mga tawo sa sala 
(cf. Fratelli Tutti, 166). Isa sa mga sini amo ang sobra nga pagkawili sa “digital 
media”, nga nagaguba sang aton kaangtanan sa sia kag isa. Ang Kwaresma amo 
ang nagakaigo nga tion sa pagpakigbatok sa mga pagsulay kag sa baylo sa 
pagpatubo sang bug-os nga pamaagi sa  pag-angot bilang tawo (ibid.,43) nga 
ginabug-osan sang matuod nga pagsugat-anay” (ibid.,50), ang pagkit-anay kag 
ang  presensya.  

 
Indi kita magkataka sa paghimo sang kaayuhan sa pagbulig sa aton nga mga 

kautoran. Sa sining tion sang Kwaresma, kabay kita maghimo sang pagpanglimos 
nga may kalipay (cf. 2 Cor 9,7). Ang Dios “nga nagahatag sing binhi sa manugsab-
og kag pagkaon para kaunon” (2 Cor 9:10) nagahatag sa aton sang ikasarang indi 
lamang sa pag-angkon sang pagkaon agod kaunon, kundi manginmaalwan sa 
paghimo sang kaayuhan sa iban. Matuod nga kita dapat magasab-og sang 
kaayuhan sa bug-os naton nga kabuhi, gani gamiton ining panahon sang 
Kwaresma sa pagtatap sa mga malapit sa aton kag sa pagbulig sa aton mga utod 
nga pilason sa dalanon sang kabuhi (cf. Lk 10:25-37). Ang Kwaresma amo ang 
maayo nga tion sa pagpangita- kag indi sa paglikaw- sa mga nagakinahanglan; sa 

 
2 CF. Extraordinary Moment of Prayer presided over by Pope Francis (27 March 2020) 
3 CF. Angelus, 17 March 2013. 
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pagbulig- kag indi sa pagpabaya – sa mga yadtong nagakinahanglan sang pag-
unong paagi sa pagpamati kag sa paglaygay; sa pagduaw – kag indi sa pagbiya – 
sa mga naga-isahanon. Aton ikabuhi ang panawagan sa paghimo sang kaayuhan 
sa tanan, sa paghatag sang tion sa paghigugma sa mga imol kag nagakinahanglan, 
sa mga ginbayaan kag ginsikway, sa mga gintamay kag ginpakanubo. (cf. Fratelli 
Tutti, 193) 

 
3. “KON INDI KITA MAG-AMPO, KITA MAGAANI SA NAGAKAIGO NGA 

TION” 
 

Sa tagsa ka tuig sa panahon sang Kwaresma kita ginapahanumdom  nga “ang 

kaayuhan, upod ang paghigugma, hustisya kag ang paghugpong, wala lamang 

naangkon sa makaisa; dapat aton ini ginahino sa tagsa ka adlaw” (ibid,., 11) aton 

pangayuon sa Mahal nga Dios nga iya ihatag sa aton ang pagpailub kasubong sang 

isa ka mangunguma (cf. Jas 5:7) kag ang pagpadayon sang paghimo sang kaayuhan.  

Kon kita makadasma, aton ibayaw ang aton mga kamot sa Amay, nga amo ang 

padayon nga nagapabangon sa aton. Kon kita madula, kon kita magtalang tungod sa 

mga pagtiplang sang kalainan, indi kita magpang-alang-alang sa pagbalik sa Dios, 

kay siya “maluloy-on kag mapinatawaron” (Is 55:7) Sa sining tion sang pagpanibag-

o,  nga nasagod sa grasya sang Dios kag sang paghiusa sang Santa Iglesya, indi kita 

magkataka sa paghimo sang maayo. Ang duta nahanda paagi sa pagpuasa, 

nabunyagan sang pagpangamuyo,  napalambo sang maayong buhat. Magtuo kita 

sing himpit nga “Kon indi kita mag-ampo, kita magaani sa nagakaigo nga tion”, kag 

paagi sa dulot sang pagpailob, aton maangkon ang ginsaad (cf. Heb 10:36). Sa 

pagpalambo sang paghigugma bilang mag-ululotod sa isa kag isa, kita nagahiusa kay 

Kristo, nga naghatag sang iya kabuhi tungod sa aton (cf. 2 Cor 5:14-15), kag kita 

ginpatilaw sang kalipay sang ginharian sang langit, kon sa diin ang Dios mangin bug-

os sa tanan. (1 Cor 15:28). 

 

Kabay ang Mahal nga Birhen Maria nga nagdala sang Manluluwas sa iya 

taguangkan kag “nagtipig sining mga butang sa iya tagipusoon” (Lk 2:19), 

magdangat para sa aton sang bugay sang pagpailob. Kabay nga sing may iloynon nga 

presensya,siya mag-upod sa aton  agod ining tion sang pagpanibag-o magdala sa aton 

sang bunga sang kaluwasan nga walay katapusan. 

 
Roma, San Juan Lateran, ika- 11 sang Nobiembre, tuig 2021,  

Handumanan ni san Martin, Obispo. 
 

(Francisco) 


