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Never be judgmental.  To be judgmental is to be a fault finder.  To be a fault finder is the 

pleasure of the devil.  That is his 9th beatitude.  His 9th beatitude is not written in the scriptures 

because that 9th beatitude is diabolical.  Happy are the fault finders for they will never be 

disappointed.  

Iyang mga pintasero at mga pintasera ay ka-liga ng demonyo, sapagkat ang kanilang 

kaligayahan ay yung makita ang kapansanan at kasawian ng kanilang kapwa.  Ang mga 

gumagawa lang niyan ay mga diablo. Yung kapag nagka-sawimpalad ang isang tao, minalas, 

nasawi, nagdurusa, tuwang-tuwa.  Pumapalakpak.  May mga taong ganyan.  Kaya sabi ko nga, 

kaliga ng mga demonyo.  Kapag nakitang may isang taong nadapa, sa halip na tulungan, 

natatawa.  Hindi lang pumapalakpak, tinatadyakan pa. Sino ba ‘yan?  Tao ba ‘yan?  Yung mga 

demonyo lang ang mga ganyan!  Kaya napakahirap makibagay sa mga taong mga pintasero at 

pintasera.  Mga madaling humusga.  Hindi ka naman tutulungan, eh magiging sagabal pa sa 

iyong paglalakbay.  

Ang buhay na ito ay isang paglalakbay. Masaya sana kung naglalakbay na may kasama, hindi 

ba?  Malungkot ang paglalakbay sa buhay na ito kung ikaw ay nag-iisa.  Pero inaasahan mong 

kasama sa iyong paglalakbay yung nakikidamay sa iyo.  Mahusay makisama, sapagkat kahit 

anong hirap at kahit anong haba ng paglalakbay, kapag kasama mo ay nakikidamay at 

nakakaunawa.  Gumagaan at sumasaya ang paglalakbay mo.   

Pero pag ang kasama mo eh yung mga reklamador at reklamadora, pintasero at pintasera, wala 

nang nakikitang mabuti habang tayo naglalakbay, sa halip na ituro ang liwanag, papatayin ang 

ilaw, pagkatapos tatanungin ka “Bakit madilim?”  O di ba kabaliwan?  Kung ganyan ang iyong 

makakasama sa buhay, mainam na lang mag-isa.  Sabi nga ng mga Espanyol “que mejor solo 

que con mala con compañero.”  Mainam na na nag-iisa kaysa yung kasama mo ay bwisit.  Kaya 

ang sabi ng Panginoon, maging mahusay kayong kasama sa buhay nang gumaan-gaan ang 

inyong paglalakbay.  Wag kayong pintasero at pintasera, na wala na lang nakikita kundi yung 

kapansanan, kamalian at pagtatawanan niyo sa halip na tulungan. 

Ngayong pandemia, dahil sa quarantine, marami tayong panahon para makita ang ating mga 

kasama sa bahay, mga kasama sa buhay.  Ano ang ating ugali pag kasama natin yung mga 

taong nasa bahay?  Tayo ba'y nakikidamay, nakakaunawa sapakat doon ang pagtitinginan?  

Close-up! Ngayon mo makikita sila, dahil may panahon na upang pagmasdan, magmasid. 

Close-up!  Ano ang nakikita ninyo sa mga panahong kayo magkakasama?  Wala ba kayong 

nakikita kundi kapintasan nila, kakulangan nila?  O pag-unawa?   Kung nakita niyo ba yung 

kapansanan, nailalagay niyo ba ang sarili niyo sa kanilang kalagayan?  Kaya nauunawaan 

ninyo?  Sabi nga sa Ingles, “put yourself in the shoes of another.”  



The American Indian has a very good way of illustrating the poem.  “If you like to understand 

how your fellow traveler is making his journey put on his moccasins and walk a mile with him.”  

Gusto mo rin maunawaan kung paano naglalakbay ang kasama mo, isuot mo ang kanyang mga 

sapatos at maglakbay kasamang suot-suot ang sapatos niya ng isang milya.  Mauunawaan mo 

kung ano ang karanasan niya sa paglalakbay.  

Tayo ngayon naglalakbay sa pandemyang ito.  Magkatabi tayo.  Nagkakatinginan.  Ano ang 

nakikita ninyo?  Puro ba kapintasan?  Puro ba mga bagay na irereklamo?  Alam nyo, karamihan 

daw ng mga naghihiwalay ay hindi lamang mga bata kundi yung mga matatanda.  Yung pag 

sila'y retirado nang pareho, yung babae at lalaki retirado nang pareho, hindi na nagtatrabaho, 

magsasama na sila sa bahay.  Lahat ng panahon nasa bahay sila.  Ano na nangyayari? 

Nagbabantay, sa halip na nagmamahal.  Yung babae, walang ginawa kundi magreklamo dun sa 

asawa niya.  “Ito palang napangasawa ko, ubod ng tamad. Sa buong umaga't hapon walang 

ginawa, nood nalang ng TV at pakakainin mo.  Ipagluluto mo at lahat ng gusto niya ilalahad 

mo.” Katakot-takot na reklamo!  Yung lalake naman, sasabihin “Itong napangasawa ko ay 

napakalulit. Walang ginawa kung hindi magbusisi sa mga ginagawa ko.”  Kaya ngayon, yung 

kanilang retirement, sa halip na lumigaya sa kanilang pensyon ay araw araw bangayan 

sapagkat nagbabantay.  

Ganun din naman ngayong close-up ang tingin natin sa mga anak, at yung mga anak sa mga 

magulang.  Anong tingin niyo sa isa't isa?  Yung mga magulang, “Naku, itong mga batang ito, 

ang tigas-tigas ng ulo pala ng mga batang ito.  Pasaway sa sakit ng ulo.”  At yung mga bata, 

sasahihin, “Ang nanay ko, bungangera.  Wala ka nang narinig sa bahay na ito kundi boses niya.  

Si Daddy kill joy.”  Kung may kasamang ganyan na wala na lang ginawa kundi puro mga 

reklamo, baka gusto niyo na lang magbigti.  Nawawalan na kayo ng pag-asa, di ba?  Ano ba 

nangyayari sa atin sa pandemyang ito?  Bakit ganyan ang nangyayari?   Sapagkat nakalimutan 

na natin kung paano magmahal.  Ano ba yung pagmamahal?  Sabi sa wikang ingles, “love is 

not so much looking at each other, as looking in one direction.”   Baka ngayong pandemya, yan 

ang sinubukan nyo, “to look at each other?”  

Kapag kayo’y tumingin sa isa't-isa nang walang pagod, mangangalay na ang inyong paningin. 

Sa bandang huli, napapagod.  Iba-iba na makikita niyo.  Habang kayo’y tumitingin ng walang 

pagod at palapit nang palapit, nag-iiba itsura ng kasama nyo.  Dun nyo mapapansin.  Sasabihin 

niyo sa asawa niyo “Darling, ngayon ko lang napuna, ikaw pala'y may pagkaduling.”  Kaya 

magsisimula nang awayan nyan.  Pintasan nang katakot-takot yan.   

Look at one direction instead of looking at each other.  Ano yung direksyon na yun?  Kaya 

noong araw, nung unang panahon na medyo nakita ko pa, sa bawat bahay ang nakalagay sa 

gitna ng bahay, altar.  Yung mga nasa bahay, may panahon na nagdadasal.  Nakaharap lahat  

sa altar. Kaya naalala nila, nakatangin sila sa Panginoon.  Sapagkat noong araw, sana ngayon 

din, lahat ng buhay nagsisimula sa altar.  Nag-asawa.  Anong ibig sabihin ng nag-asawa?  

Pagharap sa dambana, nung kayo kinasal, di kayo pinagharap sa isa't isa.  Meron bang pareng 

loko-loko, na ginawang mas romantiko ang kasalanan?  Sa halip na hinarap kayo sa altar, 

pinagharap kayo sa isa't isa?  Nag pungayan kayo ng mata?  Hinarap kayo sa altar!  Isang 

direksyon!   



Nung sinilang yung mga bata, bininyagan.  Inalay niyo na naman sa altar.  Isang direksyon.  

Bakit? Kailangan munang tingnan ang Diyos, para kayo magkaroon ng mata ng Diyos. At pag 

tayo nagkaroon ng mata ng Diyos, malinis ang ating paningin.  Hindi mga mata ng diyablo, 

pintasero, pintasera, nagsasaya pagka merong trahedya na nangyayari sa buhay ng tao.  

There are only eight beatitudes.  The ninth is diabolical. Don't believe in the devil that says, 

“Happy are the fault finders for they will never be disappointed.”  If you engage in the ninth 

beatitude, you will be laughing with the devil.  And what a laughter, when you laugh, it hurts. 

 

 

 


