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Isa sa pinakadaku nga grasya nga gin hatag sa akon
sang aton Ginoo amo ang akon paeskwela sa Gregorian
University`s Institute of Psychology sa Roma. Ginhimo
ako nga spiritual director sang mga seminarista sa
Philisophical Studies pagkatapos gid sang akon
ordinasyon sa pagkapari, nga wala man lang gani sang
experyensya ukon preparasyon kon paano ang pag
gabay sini sa ila. Apanag nahibalo-an ko nga may ara gid
ako sang mahimo para sa sining mga lamharon nga mga
kabata-an. Pero mahapos man lang, ang pagpamati sang
ila personal nga mga inagihan sa ila kabuhi kag ang pag-
upod sa ila bisan diin; sa volleyball kag basketball courts,
kag sa adlaw adlaw nga mga pagpangamuyo. Kag mga
pamalandong. 
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Narealisar ko nga ang personal nga mga inagihan sa kabuhi
ang pinakamaayo nga kinahanlanon sa pag-bag-o, tungod amo
ini ang kabilogan sang iya mga experyensya. Ang Diyos aton
mabatyagan paagi sa sini nga mga inagihan, kag diri natun
manginkaupod ang Diyos. Si St. Ignatius of Loyola, ang bantog
nga Spiritual Master nagtudlo sa aton nga aton mabatyagan
ang maayo kag ang malain nga esperitu sang is aka
tagipusoon kag sa adlaw-adlaw nga nagakatabo sa iya kabuhi.
Madali mabatyagan ang ginahimo sang balaan nga Esperitu
kon kita sensitibo sa Iya ginahimo, pareho kay Propeta Eli kag
ang bata nga si Samuel (1 Samunuel 3). 

May yara nga parte sang aton kaugalingon nga mas
nagabatyag sang tuman nga kasakit sang sa aton masumalang
bisan diin. Ini ang kalibutan sang indi Makita nga pagbinahin-
bahinay, indi sa pag-intiendihanay, ukon ang pagbatyag sang
daw wala katapusan nga pagisahanon.  Ini man mahimo nga
kabug0at sang indi makapatawad sa tagipusoon kag wala
katapusan nga pagdumot. Ginpabutyag ini ni San Pablo sa iya
paghambal :“Pero Lain nga kasugo-an ang nasapwan ko  

nga nagapanghikot sa akon lawas isa  ka kasugo-an nga nagasupak sa kasugo-an sang akon hunahona.  Ini
nagabilanaggo sa akon sa kasugo-an sang sala nga nagapanghikot sa akon lawas. Kailo man ako sa nga tawo! Sino bala
ang magahilway sa akon sa sining lawas nga nagadala sa akon sa kamatayon? Salamat sa Dios tungod kay Jesu- Cristo
nga aton Ginoo. Gani amo ini ang akon kahimtangan: sa akon kaugalingon sarang ako makaalagad sa kasugo-an sang
Dios sa akon lamang hunahona, samtang ang akon kinaugali nga tawhanon nagaalagad sa kasugo-an sang sala”. (Ang
sulat ni Pablo sa mga taga Roma 7:23-25). 

Sa akon nga pag-upod sa madamo nga mga tawo sa malawig nga mga tinuig, nangin maathag nag id ang kamatuoran sa
akon: ang pinakadaku nga regalo amo ang paghidaet! Ang paghidaet amo ang pag-sa, kalantahon kag ang pinakadaku
nga orchestra sang Ginoo, sa diin madamo nga mga instumento ang nagatukar sa pagbayaw sa aton pakagto sa Diyos.
Ang paghidaet nagapakita nga naga-isa kita- sa aton kaugalingon, sa iban, sa bug-os nga kalibutan kag labaw sa tanan
sa aton Tagtuga. 

Gani kon wala paghidaet, ang nagaluntad amo ang pagbinahinbahinay kag wala pag-sa. Madamo sa aton panahon
subong nga nagakatabo, subong sang bag-o nga mga teknolohiya nga nagadala sa aton sa pagkaguba kag pagpalayo sa
kaugalingon, ang pagsalig sa pag gamit sang mobile amat-amat nga nagautod sa koneksyon sa iban nga mga tawo,  

subong man ang mangin malayo sa imo mismo
kaugalingon. Ang paggawi nga daw robot daw wala
sa kaugalingon, amo gid ang magaguba sa aton.  

Ang aton pagkamaluloy-on, mabinatyagon kag iban
nga maayo naton nga pamatasan ang maapektohan
sa sini nga sitwasyon. 
Gani amy misyon nga dapat gid nga himo-on: ang
ministry sa pagbulong sang yara sa sulod sang
kaugalingon, ang ministry nga nagadula sang agi
sang pagbinahinbahinay, pagintiendihanay sa aton
mismo kaugalingon kag sa iban. Ini nagakahulogan
nga yara kita sa PAGHIDAET. 

Si Jesus wala naghandom sang sosyal ukon  
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political nga rebolusyon paagi sa giyera ukon indi
matarong nga paggamit sang gahom. Iya ginhandom ang
pagbaylo sang tagipuso-on paagi sa paghaylo. Siya ang
nagtudlo sa aton nga ang Ginharian sang Dios matukod
kon ang aton tagipuso-on naga-isa sa kabubot-on sang
Dios, kon kita nagahigugma subong nga ang Dios
naghigugma sa aton. Wala sing duha- duha nga ang isa
gid lang ka paagi sa pagbaylo sang kalibutan amo ang
pagkabuhi sa pagkabalaan sang Ebanghelyo. 

Gani ini nga isyu sang aton bulletin ginahatagan naton
sing lubos sa tanan nga nagabulig sa mga tawo sa pag-
ankon sang paghidaet kag madalom nga paghiusa, upod
ang dugang nga espiritwal kag psychological nga   

pamaagi. Kabay nga ang madamo nga pagpasalamat mabatyagan sang Spiritual companion’s kag authentic Psychological
Counsellors nga amo ang mga alagyan sa paglaum kag bago nga kabuhi sa mga tawo nga nagasugod sa paglakat sa tunga
sang kasubo, landing kag kamatayon. 

Ang mga salmo nagapakita sang indi ordinary nga ikasarang sa pinakadalom nga mga kalipay sang katawhan. Kon
basahon naton ang Salmo 42:7 ini nagasiling : “Ang kadadalman sang dagat nagatawaganay, kag ang mga busay sang
Dios nagahugas! Subong sila sang mga balod sang kalisdanan nga iya ginapabaha sa akon kalag. Subong man sa Salmo
69:2 nga nagasiling Nagasalop ako sa madalom nga lunang, kag  wala sing matungtongan; yari ako sa madalom nga tubig
kag sad aw lumson ako sang mga balod”.  Sa positibo nga pagtakop, sa Salmo 12:1 nagasiling : “ Sa akon daku nga
kasubo, nanawag ako sa GINOO, kag nabatian Niya ako”. 

Ang Spiritual and Psychological Guides sa masami nangin mga kamot sa nagadawhat sad aw malumos nga Pedro sa dagat
(cfr. Mattew 14:29-31) ang Anawin of Yahweh, ang pinakaimol sa mga imol, nga nagabatas sang ila inagihan nga daw wala
na sang paglaum sa tawhanon  kag espiritwal nga pag-antus, pero sila ang mahimo nga madasig nga makabaton sang
Diosnon nga pag-ayo sa Dios. Gani ginbutang ni Jesus ining Madalom nga kamatuoran sa pinakauna niya nga pagdelarar
sang pagkabalaansa pagsiling :”Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila Ginharian
sang Langit “.  


