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Ang mga salita ay makapangyarihan sapagkat ito ay na pwedeng magbuo ng relasyon o 

pwedeng sumira. Ang isang relasyon  ay pwede magsimula sa pamamagitan ng isang matamis 

na “Oo” at ang relasyon na ito ay pwedeng magtagal ng pang habang buhay. Subalit pwede 

ring magwakas ang isang relasyon o masira ang relasyon sa pamamagitan ng salitang “Ayoko 

na.”  “I had enough.”  Kaya nga ang mga salita ay makapangyarihan. Ang mga salita ay 

pwedeng maghilom ng maraming sugat. Sugat sa ating pag-iisip, sugat sa ating katawan at 

maging sugat sa ating kaluluwa. Ang mga magagandang salita na ibibigay natin sa ibang tao ay 

nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa yung isang salita lang 

natin na maaaring manggaling sa ating mga bibig ay pwedeng bubuhay ulit sa kanilang pag-

asa. Subalit ang mga salita ay pwedeng ring manakit.  Depende kung ano ang magagaling sa 

ating mga bibig.  Ang mga salita ay pwede ring magturo ng magagandang aral. 

Kaya nga sa buhay natin, sa pamamagitan ng mga magagandang salita at magagandang aral 

ng ating mga magulang, tayo ay natuto sa buhay.  Subalit ang mga salita ay pwedeng magdala 

sa atin sa kapahamakan.  Depende kung ano ang mga sinabi sa atin, kung ano ang mga narinig 

natin.  Kung ano ang mga sinasabi natin sa ibang tao.  Ang pagmumura ay mga salita na 

nakakapagpababa ng dangal at pagkatao ng isang tao.  Makapangyarihan ang mga salita kaya 

nga pinapaalalahanan tayo palagi.  Think before you speak.  Think before you click.  

Sapagkat sa mundong ito, sa buhay na ito, dalawang bagay lamang ang pwedeng pakawalan 

natin, subalit kapag pinakawalan na natin ito, hindi na natin maaaring balikan o hindi natin 

maaaring bawiin.  Una, ay ang oras.  Kapag ka tumakbo na ang oras, when we spend time then 

that is spent forever. It will never come back again.   

Ang pangalawang hindi natin maaaring bawiin ay ang mga salita na ating binibitawan.  Kapag 

ka nabitawan ang mga salitang ito, kahit ano pa man ang gawin natin para bawiin, kung 

nakapanakit na tayo, hindi makakalimutan ng taong nasaktan natin ang mga salitang binitawan 

natin.  We can no longer retrieve them.  Maybe we can make up for them but we cannot totally 

compensate or take it back. 

Kaya nga mahalaga ang ating mga salita.   Ito ay makapangyarihan.  Ito ang kaganapan na 

pinag-uusapan sa ebanghelyong binasa natin ngayon.  Alam na alam ng sundalong Romano 

noon ang mga salita ay makapangyarihan.  Kaya nga siya ay humihiling sa Panginoon, 

“Panginoon, ang aking alipin, ang aking mga kasambahay ay may sakit.  Malubha na ang 

kanyang karamdaman.   Hindi na siya makagalaw nang maayos.  He is paralyzed on his bed 

and he is dreadfully suffering.   

At bilang isang sundalong Romano, siya ay kaaway ng mga Judio at ng mga Israelita.  Pwede 

naman niyang indispose ang kanyang aalipin, kasi hindi na nya ito mapakikinabangan.  Subalit 

kakaiba ang story ng  sundalong Romanong ito na sadyang parang may pagmamahal sa 



kanyang puso at may pagkalinga; mag-iingat ituturing na kaaway.  Despite his authority, despite 

his position, sa kabila ng pagiging makapangyarihan o bilang isang opisyal ay nagpakumbaba 

at sinalubong ang Panginoon.  Sabi nya, “Panginoon.”  He called Jesus “Lord” and not by the 

name “Jesus”.  “Panginoon, ang aking kasambahay ay mayroong sakit at nais kung pagalingin 

mo siya.”   

Sinabi ng Panginoon – marahil  narinig ng Panginoon ang mga salitang iyon.  Nabasa ng 

Panginoon ang mga salitang mamumutawi sa bibig na sundalong Romano.   Mga salitang 

mapagmahal sapagkat ito ay may pagkalinga sa isang taong mas higit na mababa sa kanya. 

Hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan, hindi nya itinaboy, hindi niya pinalitan.  Naging bahagi 

ng kanyang bahay, kaya kasambahay.  “He is lying paralyzed in  my house, in my home. He is 

dreadfully suffering, and I want you to cure him.”  

Jesus said, “Yes I will go and cure him.”  But he stopped Jesus and said “Wag na! Wag ka nang 

pumunta sa aking bahay.  Hindi ako karapat-dapat para tanggapin ka o magpatuloy sa iyo sa 

aking tahanan, sapagkat tayo ay hindi magkakampi.  Tayo ay magkaaway!   Ikaw ay Hudyo, 

ako ay Romano.  We don't know each other.  Don’t bother to go in each other's home.  Pero 

sabi ng sundalong Romano, “Isa lang ang hinihingi ko.  Salita.  Give me your word.  Only say 

the word and I believe.  And I know that my servant will be healed.  

Ito mga salitang ng matinding pananampalataya.  Mga salitang may matinding pagmamahal at 

paulit-ulit nating sinasambit.  Bahagi ito ng ating mga pagdiriwang ng Banal na Misa, bago natin 

tanggapin ang Panginoon sa komunyon.  Ito ang mga salitang inuulit natin, “Panginoon hindi 

ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo subalit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.” 

These are very powerful words.  Jesus was amazed by the kind of faith that this enemy has 

shown. That’s why He turned around and saw that everyone was following Him.  “Never have I 

seen in Israel a faith like this,” he said the Centurion.  “Go, for you have believed and whatever 

you ask will be given to you. You will have it.   

Ito ay kwento ng inspirasyon para sa ating lahat.  Ito lang naman ang hinihiling ng Diyos sa atin. 

We don't have to babble with words like pagans when we pray.  The Lord reminds us that the 

more words that we utter, we think we are there storming heaven.  Sa dami ng mga sinasabi 

nating paulit-ulit sa mga dasal natin, kung ito ay hindi nanggagaling sa ating mga puso, kung ito 

ay walang pagmamahal, kung ito ay walang pagkalinga at puro lamang salita, they will not take 

effect or they will not call the attention of God.  Pero kapag kahit pabulong lang yung ating mga 

dasal at galing sa ating mga puso, at ang mga dasal na ito ay puno ng pagmamahal, even this 

little and soft whisper coming from our hearts will be very loud in the ears of God.  

Ito ang paalala sa ating lahat ng Panginoon.  Your words are very powerful.  They can make or 

they can break.  They can heal or they can hurt.  Choose your words and make this words 

loving.  When you speak, let the love that is in your heart flow out through your mouth.  And 

God's attention will be focused on us.  And the Lord will tell us in the same way he told the 

centurion, “Because of a great faith, whatever you ask will be given to you.”  

 


