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  “Lord IF YOU WISH, you can make me clean…”. Kung ngayon 

mangyayari itong pagtatagpo ng leper at ni Jesus, iba sigurong mga 

salitang maririnig natin.  Iba na kasi ang lenguahe ng mga bata nga-

yon.  Siguro sasabihin ng leper ngayon, “Lord, BEKE NEMEN…”.  

Madalas ko yang marinig sa mga bata ngayon e.  “BEKE NEMEN!”  

Kakaiba, pero hawig naman ang ibig sabihin.  

Pakinggan niyong mabuti ang sinabi ng leper kay Jesus, “Lord IF 

YOU WISH…”   Hindi niyo ba naririnig yung request niya, pero 

hindi ba may nagkukubling pag-asa?  May expectation.  Lord, if you 

wish.  Lord, SANA you wish to make me clean! Lord, PLEASE 

make me clean!” Hindi siya, “Lord,  bahala  ka  na! ”Umaasa ang 

leper.  Umaasa at nagtitiwala na kaháhabagan siya ni Hesus.  Umaasa 

at nagtitiwala, pero kindi nagdede-manda.  Hindi nagpipilit.  Ang 

leper, bagamat umaasa, nakiki-usap lang.  Bagamat may tiwala, 

nakikisuyo.  Bagamat naghihintay, nagmamakaawa lang.  Hindi 

nagdedemanda.  

The leper is making a REQUEST.  He does not demand.  Anong 

pagkakaiba?  Ang tao ngayon mahilig na magdemanda.  Pa-rang may 

karapatan silang matanggap anuman ang hinihingi nila.  Nanghihingi 

lang, akala mo may patago.  Nakikiusap lang, akala mo kung sino.  

Ang yayabang natin.  At parang wala nang choice yung hinihingian 

nila, yung pinakikiusapan nila. Marami sa’tin ngayon, ganyan.  Ang 

tawag diyan, “entitled”.   Hindi maganda.  Hindi kaaya-aya.  Huwag              

nating gagayahin!!! 

Matuto tayo sa leper.  Ang pakiusap niya, may pagpapakum-baba, 

kasi alam niyang wala naman siyang karapatang mag-demanda.  

Matuto tayo sa leper na nagre-REQUEST.  Hindi namimilit.  Sa 

kanyang request, binibigyan niya si Hesus ng kalayaang mamili at 

magpasya, kung tutulung nga ba siya o hindi.  Nagmakaawa ang 

leper.  Pinaubaya niya kay Hesus ang huling salita, ang huling 

pasya.   

 

Matuto tayo sa leper.  Umasa, pero huwag mag-demand.  Hum-

ingi, huwag mamilit.  Magpakumbaba sa paghingi, huwag maya-

bang.  After all, DIYOS ang hinihilingan natin.  

Isa pang pwede nating matutunan sa leper ay ang mag-request na 

MAPALINIS.  “Lord, kung gusto mo lang, pakilinis naman ang 

balat ko.”   Mabuti pa ang leper, balat lang ang marumi. Tayo 

kaya?  

May mga taong FLAWLESS ang mukha, ang kutis.  Ganon din 

kaya ang kanilang puso?   Lord, if you wish, make our hearts 

clean. // May mga pamilyang malaki at magara ang bahay, MAN-

SION, palasyo kung maituring.  Kamusta naman kaya ang ugali ng 

mga may-ari, sa maliliit na tao?  Sa mga katulong nila?   Pinaha-

halagahan kaya nila ang pagkatao ng mga kasambahay nila?  Lord, 

if you wish, help us treat other people with dignity. // Yung mga 

matataas ang posisyon, ginagalang o kinakatakutan ng marami.  

May takot kaya sila sa Diyos?  Lord, if you wish, teach us humility 

and integrity.  //  Yung mga taong matalas ang pag-iisip, matalino, 

mataas ang tinapos sa pag-aaral, nagtuturo sa ibang tao.  Lord, if 

you wish, cleanse our minds of malice, corruption and pride.  

Tayo, meron pa kaya tayong gustong ipalinis sa Diyos?  Sa isip 

natin?  Sa pananalita natin?  Sa mga gawa natin?  Pwe-de rin 

nating sabihin, “Lord, if you wish, make me clean.”  O kung gusto 

niyo, “Lord, BEKE NEMEN … make me clean.”  

 

 

 


