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TAIZÉ 
 

 

 

 

 

Mga Tikang 2019 
 

Indi Naton Pagkalimtan ang 

Pagkamainaabi-abihon! 
 

Sulat halin sa Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indi kamo mag-untat sa pagbaton sang mga estranghero sa 

inyo mga balay. May pila nga nakahimo sini kag sa wala nila 

mahibaloi ang ginbaton nila mga anghel. 

[Hebreo 13:2] 
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Ang Pilgrimage of Trust nga isa ka pagtililipon sang mga pamatan-on nga 

nagsugod sa Taizé pila na ka dekada ang nagligad nagapadayon sa gihapon 

subong sa bug-os nga kalibutan. 
 

Sa pagtililipon nga ini, ang labing talalupangdon nga experyensya amo ang 

pagkamainaabi-abihon sa mga pamatan-on kag sa tagsa ka nagabukas sang 

ila panimalay sa pagbaton sa ila.  
 

Sang Agosto 2018, sa pagtililipon sa Hongkong, natakos liwat ang 

paghatag balor sa pagkamainaabi-abihon sa diin nagtingob ang mga 

pamatan-on gikan sa nagakalain-lain nga bahin sang Asya kag sa luwas 

kaupod ang mga pungsod nga may di-maayo nga pagtamdanay bangud 

sang hindi manami nga maragtas kag nagakinahanglan sang paghusay sa isa 

kag isa.  
 

Siete cientos sa mga nagtambong naghalin sa nagakalain-lain nga mga 

probinsya sang China. Ang presensya sang mga pamatan-on gikan sa mga 

nagakalain-lain nga pungsod kag ang pagbaton sang mga pamilya didto sa 

Hong Kong nangin isa ka tanda sang paglaum. 
 

Ang mga lamharon nga Kristiano sang Asya sa masami katapo sang 

minorya sang sociodad nga nagaagi sa madasig nga pagbag-o.  Sila 

nagakuha sang ila kusog paagi sa ila pagtuo kay Kristo kag paagi sa 

pagpangabuhi subong mag-ululotod sa Simbahan.  
 

Halin sadtong European Meeting sa Madrid kag sa bug-os nga tuig 2019, 

sa Taizé, Beirut, Cape Town, kag iban pa, kita magapamalandong sang 

mga nagakalain-lain nga aspekto sang pagkamainaabi-abihon. 
 

Ang mga masunod nga tikang nga naangot sa pagtuo; sila maga-agda sa 

mga Kristiano sa pagtukib sang ginhalinan sang pagpakamainaabi-abihon 

dira sa Dios. Ini nagatulod sa aton sa pamangkot tuhoy sa aton personal 

nga laragway sang Dios. Ang Dios wala nagapatumbaya kundi Siya mismo 

naga-abi-abi sa tanan. 
 

Ako kag ang akon mga utod nakakita nga ang eksperiensya sang 

pagkamainaabi-abihon wala lamang nagalakip sang mga Kristiano sang 

nagkalain-lain nga denominasyon kundi upod diri ang mga tumuluo sa 

iban nga relihiyon kag subong man sang mga wala sang ginatuohan.  
 

Sa sining tion sang mga mabudlay nga panghangkat, kon sa diin ang indi 

pagkamasinaligon nagadumala sa aton, may kaisog pa bala kita tanan sa 

pagkabuhi sang pagkamainaabi-abihon kag sa pagpatubo sang aton 

pagsalig sa isa kag isa? 
 

 

Br. Alois 
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Una nga tikang: 
 

Tukibon nga ang Dios ang ginhalin sang 

pagkamainaabi-abihon 
 

 

 

Sang ginsuguran sang kalibutan, ang Dios naghimo na sang mga 

butang nga makatilingala. Ini nga pagpati makit-an naton dira sa 

mga estorya sang pagtuga sa kamunuan sang biblia.  Ang Dios 

nakahibalo na nga daan sang iya mga gintuga kag Siya 

nagabendisyon sa ila. Ang Dios nagtulok sa tanan nga Iya gintuga 

nga maayo. Ang bilog nga uniberso ginhigugma gid sang Dios. 

 

Sa masami, diutay gid lang ang aton nahibaluan tuhoy sa Dios 

apang kita nagapadayon nga paghibalo nga ang Dios nagahandom 

gid sang aton kalipay kag nagaabi-abi sa aton nga wala sing 

kondisyon. Ang Dios amo ang gingikanan sang pagkamainaabi-

abihon. 

 

Amo gani nga paagi kay Kristo, ang Dios nangin isa sa aton agod 

nga ang katawhan madala Niya sa Iya kaugalingon kag maabi-abi 

kita. Ining pagmainaabi-abihon sang Dios sa aton nagatandog sang 

kabug-osan sang aton kalag: naga-awas kag nagalapaw sa tawhanon 

nga ikasarang. 

 

 

 

 Sa tunga sang mga kahadlok sa aton panahon, ginapauntat bala 
kita sang aton pagkatalaw? Agod nga padayon kita nga mangin 

malaumon, aton ikabuhi inang espiritu nga nagatamod sa tanan 

nga yara sa aton palibot nga may paghangad. 

 

 Nagaisahanon ka man ukon upod sa iban, basahon naton ang 

biblia sumugod sa mga Ebanghelyo nga nagasaysay sang kabuhi 

ni Jesus. Indi gid man naton ayhan mahangpan ang tanan gilayon 

kay sa masami mas kinahanglan pa nga magtukib. Ang 
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pagdangop naton sa biblia subong tuboran sang kabuhi 

nagabulig sa aton nga magsalig pa gid sa Dios. 

 

 

Ang anak nga naglakat nagpauli sa iya amay. Malayo pa 

siya sa ila balay sang makita siya sang iya amay. Ang 

tagipusoon sang iya amay napun-an gid sing kaluoy, 

gani dumalagan siya kag ginhakos ang iya anak kag 

ginhalukan. [Lucas 15:20] 

Ano bala ang ginatudlo sang sining palaangiran nga makita 

naton sa Lucas 15:11-32 tuhoy sa pagkamainaabi-abihon sang 

Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

Ikaduwa nga tikang: 
 

Mangin mabinatyagon sang presensya sang 

Dios sa aton kabuhi 
 

 

 

Ang Dios nagaabi-abi sa aton apang kinahanglan ang aton personal 

nga pagsabat agod nga mangin matuod ini nga paghiusa sa Iya. 

 

Si Jesus nagapakita sa aton nga ang Dios gugma kag nagatanyag sa 

aton sang pag-abyanay. Siya mapainubuson nga nagatindog sa aton 

ganhaan kag nagapanuktok. Kaangay sang is aka pigado, Siya 

nagalaum kag nagahulat sang aton pag-abiabi sa Iya. Kon may 

magbukas sang ganhaan para sa Iya, magasulod Siya.  
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Paagi sa isa ka simple nga pangamuyo, ginatugotan naton Siya sa 

aton tagipusoon. Apisar nga mabudlay mabatyagan ang Iya 

presensya, Si Kristo nagakari sa pagpuyo sa aton. 

 

 

 

 Ang pagpangamuyo sa simbahan, ang paghatag maski pa sang 
malip-ot lamang nga tion sa aga ukon gab-i nga wala sang iban 

nga tuyo kundi ang paghalad sang bug-os nga adlaw sa Dios-ini 

amo ang nagapatubo sang sulod sang aton kaugalingon. Ang 

pagdumdom sang presensya sang Dios sa aton tunga 

nagahilway sa aton sa mga kahadlok – ang kahadlok sa iba, ang 

kahadlok nga indi kita takus nga mangin maayo, kag pagpalibog 

sa tunga sang mga indi sigurado nga palaabuton. 

 

 Kon kita nakulangan sa tion, makasugilanon kita sa Dios 

nahanungod sa aton kaugalingon kag sa iban-sa mga malapit sa 

aton ukon malayo man-maski pa sa pila lamang ka mga tinaga 

nga daw sa nagahutik. Makapabutyag kita sa Iya sang yara sa 

aton kag kon ano ang indi pa naton mahangpan. Ang isa ka 

linya halin sa biblia makabulig man sa aton sa bilog nga adlaw. 

 

 

Ang nabanhaw nga Kristo nagsiling: “Pamati ka! 

Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kon 

may makabati sang akon tingog kag mag-abri sang 

puwertahan, magasulod ako sa iya balay, kag magakaon 

upod sa iya, kag sia magakaon upod sa akon.” [Bugna 

3:20] 

Ano ang nagabulig sa akon sa pagpamati kay Kristo?  Ano bala 

para sa akon ang “mag-abri sang puwertahan” sa Iya? 
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Ikatlo nga tikang: 
 

Abi-abiha ang aton mga kinaiya 

kag limitasyon 
 

 

 

Ang Dios nagaabi-abi sang tanan nga yara sa aton. Amo gani nga 

batunon naton ang aton kaugalingon kon sino man kita. Ina amo 

ang panugod sang paghusay nga kinahanglan gid naton tanan. 

 

Dayawon naton ang Dios bangud sang tanan naton nga mga 

kinaiya. Batunon man naton ang aton mga kakulangan bilang is aka 

ganhaan nga pagaagyan sang Dios. Agod nga mas matulod pa gid 

kita sa pagbag-o sang aton kaugalingon, Ang Dios nahamut-an gid 

nga mag-abi-abi sa aton tanan. 

 

Ang pagbaton sang aton limitasyon wala nagahimo sa aton nga 

bulag sa mga inhustisya, pagpanglapas kag pagpamintaha sa mga 

tawo. Apang ang pagkilala sang aton mga limitasyon nagahatag sa 

aton sang kusog nga maghimulat nga may tagipusoon nga 

mapinatawaron. 

 

Ang Espiritu Santo nga amo ang kalayo nga nagadabdab sa 

kadadalman sang aton pagkatawo naga-amat-amat nga nagaliso sa 
mga butang nga nagasikway sang kabuhi nga yara sa aton kag sa 

palibot naton. 

 

 

 

 Agod nga mas matukiban pa gid naton ang aton mga kinaiya 

kag pagkilala man sang aton mga limitasyon, maayo gid nga may 

yara man sang tawo nga mahimo makapamati sa aton nga may 

kaalwan kag siya amo man makabulig sa aton sa pagtubo sa 

kabuhi kag sa pagtuo. 

 

 Tuman gid ka importante nga hatagan gid sang bahin sang 
pagdayaw sa Dios sa aton mga pangamuyo. Ini mas nagapabug-
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os pa gid sang aton pagkatawo. Ang pangamuyo man nga 

ginakanta upod sa iban indi mabaylohan sa bagay nga 

nagapadayon ini nga naga-amba sa aton mga tagipusoon. 

 

 

“Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag 

ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang 

akon gota sa inyo kag magtuon kamo sa akon, kay ako 

malulo kag mapainubuson sing tagipusoon, kag 

makapahuway kamo. Ang akon gota mahapos, kag ang 

akon karga mamag-an.” [Mateo 11:28-30] 

Ano nga kabudlayan kag ano nga sahi sang pagpahuway ang 

ginatumod ni Jesus?  Ano ang sarang ko matun-an sa sini? 

 

 

 

 

 

 

 

Ikap-at nga tikang: 
 

Pangitaa sa Simbahan 

inang duog sang pag-abyanay 

 

 

 

Sa pagpa-ambit naton sa iban sang aton pagsalig sa Dios 

kinahanglan naton ang mga duog sa diin indi lamang kita makakita 

sang pila ka mga abyan nga makilal-an gid naton, kundi ang sahi 

sang pag-abyanay nga mas bukas pa gid sa iban nga lain sang sa 

aton. 

 

Ang mga parokya kag lokal nga mga katilingban nagadala sang 

nagkalain-lain nga mga kaliwat kag grupo halin sa magkatuhay kag 

pinasahi nga mga konteksto. Sa masami wala ginatukib kag 

ginagamit sang husto ang manggad sang pag-abyanay nga yara dira. 
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Kon ang tagsa ka lokal nga Simbahan dapat mangin isa ka mainaabi-

abihon nga pamilya, sa diin makapakita kita sang kon sin-o kita dala 

na dira ang aton mga pagduda kag mga palamangkutanon kag wala 

sang kahadlok nga pagahukman sang iban. 

 

Ang Simbahan yara sa kon diin ang Espiritu Santo, kon sa diin ang 

pag-abyanay nagatin-ad. Sa iban nga mga pungsod sa nabagatnan, 

may mga magagmay nga Kristiano nga katilingban nga nagatinguha 

sa paglambot sa iban, sa ila mga kaingod ukon sa mismo barangay. 

Mangin inspirasyon man sila ayhan para sa iban nga mga pungsod? 

 

 

 

 Matahom gid nga regular nga nagatipon sa mga magagmay nga 
katilingban sang pangamuyo kag pagpaambitanay. Apang indi 

man naton paglimtan ang pagsuporta sa kabuhi sang dalagko 

nga mga Kristiano nga katilingban sa aton sociodad. Mangin  

masinapakon man bala kita ayhan sa mga selebrasyon kon 

Domingo apang wala kita sang kakilala didto? 

 

 Si Kristo luyag kita Niya nga tipunon nga nagahigugma kag 

nagasunod sa Iya apisar sang aton denominasyon. Ang pag-isa 
sa pagkamainaabi-abihon isa ka dalan sa paghugpong. Indi bala 

naton maagda ang mga yara sa aton palibot sa pagpabutyag 

man sang ila ginatuohan sa pagpangadi kaupod naton? 

 

 

Sa tupad sang krus ni Jesus nagatindog didto ang iya 

iloy kag ang iya hinigugma nga gintuton-an nga 

nagatindog didto, nagsiling siya sa iya iloy, “Babayi, 

yari ang imo anak.” Kag sa gintuton-an nagsiling man 

siya, “Yari ang imo iloy.” Kag sugod sadto, gindala sang 

gintuton-an si Maria sa pagpuyo sa iya balay. [Juan 19: 

25-27] 
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Sa tiilan sang krus, nabun-ag suno sa luyag ni Jesus ang isa ka 

pamilya.  Paano bala kita magakabuhi sa subong bilang mag-

ululotod? 
 

 

 

 

 

 

 

Ikalima nga tikang: 
 

Paanaron ang maalwan 

nga pagkamaabi-abihon 

 

 

 

Isa ka panawagan para sa aton ang pagkamainaabi-abihon sang 

Dios. Batunon bala naton ang iban indi suno sa luyag naton tuhoy 

sa ila kundi sa bangod sang kon sin-o man sila? Tugotan bala naton 

nga batunon man kita sang iban suno sa ila pamaagi kag indi suno 

sa aton luyag? 

 

 

  

 Kabay nga mangin mainabi-abihon kita, nagahatag sang tion sa 

pagpamati sa isa ka utod, naga-agda sa pagkaon upod sa iya, 

nagabulig sa pigado, may maalwan nga mga pulong sa tawo nga 

aton masugata… 

 

 Sa pihak sang panghangkat sang migration, magpangita kita sang 

mga tikang nga ang pagkamainaabi-abihon mangin oportunidad 
indi lamang sa mga ginaabi-abi kundi pati man sa nagabaton sa 

iya. Ang aton mga encuentro sa isa kag isa indi gid mabaylohan-

makapamati kita. Halimbawa, ang mga estorya sang mga 

migrante kag refugees. Ang pagbaton naton sang mga halin sa 

lain nga duog nagabulig man sa aton paghangop sang aton 



10 

mismo nga ginhalinan kag sa pagpadalum pa gid sang aton 

paghangop sa aton pagkatawo. 

 

 Kinahanglan man naton tatapon ang kalibutan. Ini nga planeta 
amo ang komun naton nga puluy-an. Kabay nga magpabilin ini 

nga mainabi-abihon para sa mga masunod nga henerasyon. 

Nagakaigo gid nga talupangdon man naton ang aton 

pagpangabuhi. 

 

 

Si Jesus nagsiling, “Nagasiling ako sa inyo, kon inyo ini 

nahimo sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, 

ginhimo ninyo ini sa akon!” [Mateo 25:40] 

Buligan naton ang mga mahuyang, dumdomon naton 

ang mga pulong ni Ginoong Jesukristo mismo: “May labi 

nga kalipay sa paghatag sang sa pagbaton.” [Binuhatan 

20:35] 

Sang san-o ako naka-eksperiensya sang paghatag nga 

naghatag sa akon sang kalipay?  Ginakilala ko man bala nga 

nagakinahanglan man ako makabaton halin sa iban? 
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Para sa iban pa nga ihibalo nahanungod sa Taizé 
 

www.taize.fr/en 
 

 

sa social media @taize 
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