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Pag maganda ang púno, maganda ang bunga. At nagiging maganda ang púno 

kapag maganda ang pag-aalaga. Kaya mahalaga ang wastong pag-aalaga. 

Ang wastong pag-aalaga ay laging may kalakip na pagmamahal. At ang tunay, 

ang totoong pagmamahal ay laging nagbubunga ng maganda.  Laging nagbubunga ng 

mabuti.  Ang pagmamahal maganda, kaya mabuti ang ibinubunga. 

Halimbawa, pag mahal mo ang pamilya mo, maging mabuti kang magulang. 

Magiging maganda ang pagsasama ninyong mag-asawa.  Pag mahal mo ang kapwa 

mo, maging mabuti kang tao.  Maging matulungin, maawain.  Hindi nagbubulag-bulagan 

sa pangangailangan ng iba.  May malasakit, hindi nananakit. 

Pag mahal mo ang mga kaibigan mo, maging mabuti at tapat kang kaibigan. 

Hindi kayo mag-aaway-away o magsisiraan.  Sa halip kayo ay magdadamayan at may 

respeto sa isa't isa, hindi mag-gagamitan.  Pag mahal mo ang bayan mo, maging 

mabuti kang mamamayan.  Paglingkuran mo ang bayan mo.  Maging masunurin ka sa 

batas.  Hindi ka magiging taksil o traidor, sa bayan mo. 

Pag mahal mo ang bokasyon mo, maging mabuti kang pari.  Maging mabuti kang 

madre.  Alagaan mo bokasyon mo.  Hindi mo paglalaruan.  Hindi mo sisirain.  Pag 

mahal mo ang trabaho mo, maging mabuti kang empleyado, masipag, responsable. 

Pagbutihin mo yung trabaho sapagkat alam mong diyan ka kumukuha ng kinabubuhay 

at pinapakain mo sa pamilya mo. 

Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang pananampalataya mo.  Mahal mo ang 

simbahan.  Maging mabuti kang kristiyano.  Maging mabuti kang katoliko.  Mahalin mo 

ang Diyos at mahainl mo ang kapwa mo. 

Kaya ang pagmamahal, nagbubunga ng mabuti at maganda, sapagkat ang 

pagmamahal ay nagmumula, nag-uugat sa Diyos.  Sa katunayan, ang Diyos ay 

pagmamahal.  God Is Love.  

“Ang Diyos, punô ng pagmamahal at púno ng pagmamahal.”  Ang Diyos ay 

púno ng pagmamahal at tayo'y mga bunga ng Diyos.  Tayo ay mga anak ng Diyos. 



Di’ba, kung minsan, pag tayo ay inakusahan na gumawa ng masama o 

pinagbintangan na may hindi mabuting ginawa, o ginawaan ng kwento na hindi totoo, 

anong sinasabi natin?  Hindi kami pinalaki ng ganyan!  Hindi kami tinuruan ng ganyan!. 

Hindi ito pagmamayabang!  Ito ay pagsasabi lamang ng katotohanan - na kung ano ang 

puno ay siyang bunga. 

Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating Mahal na Ina, 

“Panginoon, mahal na Ina, sana ay mapuno kami ng iyong pagmamahal,       

 nang sa ganon ay mamunga kami ng maganda at mabuti.  

Tunay na, “Kung ano ang púno ay siyang bunga.” 

 

 

 


