
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jose de Mesa, a well-esteemed lay theologian, who mentored people 
locally and internationally in doing theology with the culture in mind, is 
recognized for his efforts to accompany young theologians in re-articulating 
the Christian Faith using culture as a rich resource in theological reflection. 
A synthesis of some notable insights, methodologies or processes and 
principles which the author learned from her mentor, Dr. de Mesa, are 
presented in the article. There are six lessons highlighted, namely: 1) the 
process of doing theology where the mutual dialogue between the two poles 
of present human experience and the Judeo-Christian Tradition (JCT) is 
discussed; 2) the cultural analysis using exegesis as a means to unearth the 
richness of the local culture and its potential to re-articulate the Christian 
faith; 3) the following of the Way of the disciples in doing Christology in 
order to make Jesus real in our time; 4) the promotion of the sacramental 
perspective as the best option to lessen if not totally solve the prevailing 
dichotomy between faith and life among Filipino Catholics; 5) the use of 
the local language to authentically present a Filipino theology thereby de-
stigmatizing the culture from the impact of Western colonization; and 6) 
the use of the pen to proclaim the Gospel and re-educate Christians about 
our common vocation to seek first God’s kingdom and its righteousness (cf. 
Mt. 6:33) because this is our primary task as disciples of Jesus. 
 
 
 

ng hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi 
makararating sa paroroonan. Ito ang mga salitang mababasa ng 

isang makakatanggap ng “email” buhat kay Dr. José de Mesa. 
Marahil ito ay isang pahiwatig tungkol sa kanyang pinahahalagahan 
at pinagsisikapang maisakatuparan sa kanyang pagpupunyagi. 
Halos dalawang dekada na rin ang pinagsamahan namin ni Tatay 
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Joe. Iyan po ang tawag ko sa kanya at anak naman ang tawag niya 
sa akin. Itinuturing kong isang karangalan ang mapalapit sa kanya. 
Paano nga ba kami nagkapalagayang loob? 
 Noong una siya ay nakasama ko bilang guro ng mga 
mabathalang pag-aaral na aming pinagdaanan. Dito ko higit na 
napahalagahan ang pagsasakultura ng ating pananampalaya. 
Pangalawa ay nang maging matiyagang tagapaggabay ko siya sa aking 
disertasyon. Binigyan niya ako ng lakas ng loob upang tapusin ang 
aking naumpisahan. Pangatlo ay nang magsulat kami ng apat na 
libro para sa Kolehiyo ng Santa Scholastica. Sa pamamagitan nito, 
higit ko siyang nakilala bilang isang taong may mabuting kalooban, 
masayahin at mababang loob sa kabila ng mga pagkilala o parangal 
na natanggap niya. Hindi kaila sa lahat ang kanyang malaking 
ambag sa Filipinong teolohiya. 
 Kaya nang pakiusapan ako ng aking mga kasamahan sa 
DaKaTeo na magbahagi tungkol sa mga ambag ni Dr. de Mesa sa 
larangan ng mabathalang pag-aaral sa ating bayan, hindi ako 
nagdalawang isip. Batid ko na mas marami ang nakakikilala sa 
kanya, natuto, humanga o sumunod sa daang tinahak ni Dr. de 
Mesa na kung tutuusin ay mas higit na may karapatan o kakayahan 
na ilahad at itampok ang mga ambag niya sa mabathalang pag-aaral 
ngunit tinanggap ko ang hamon upang personal na maipahayag ang 
mga mabathalang aral na napulot ko sa kanya. 
 
 
 
 Ang ilalahad ko sa pagkakataong binigay sa akin ay ang mga 
Hindi Malilimutang Pamanang-aral ni Ka José de Mesa. Ang unang aral 
na aking natutunan sa kanya ay ang pagtanaw ng utang-na-loob. 
Maliwanag na ang mga pagsisikap niya ay isang pagtanaw ng utang 
na loob sa Diyos ng kagandahang-loob na Siyang dahilan at 
hantungan ng kanyang mga pangarap at pagpupunyagi. Ito rin ay 
bakas ng magiliw niyang pagtingin sa kanyang bayang Pilipinas na 
kanyang itinatanghal bilang bukal ng mayamang kultura. Litaw na 
litaw ito sa kanyang pagteteolohiya o mabathalang pag-aaral. Ang 
dalawang haligi (two poles) na lagi niyang binibigyang diin sa aming 
pag aaral at pagsusulat ay hindi kailanman malilimutan lalo na ng 
kanyang mga estudyante o ng mga nagbabasa ng kanyang mga 
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naisulat na libro o artikulo. Para sa kanya ang dalawang haliging ito 
ay nagtatalaban upang makabuo ng mas makabuluhan, 
nauunawaan, napapanahon at tapat na mabathalang aral upang 
maipahayag ang magandang balita.  
Ayon kay Dr. de Mesa; 
 

The mutual dialogue between the two poles are 
crucial in inculturating the Christian faith; such 
implies not just de-stigmatizing the culture but being 
critical of the two poles in order to arrive at a more 
intelligible, relevant, meaningful and faithful re-
articulation of our Faith legacy.1  

 
Mapapansin na ang paraan niya ng pagteteolohiya ay matatawag 
nating pagtanaw ng utang ng loob sa ating Tradisyon samantalang 
binibigyang halaga ang kakayahan ng ating kultura na ipahayag ang 
Pananampalatayang Kristiyano hango sa pangkasalukuyang 
panahon. Dagdag pa niya; 
 

The interaction is mutually respectful because each 
pole, each tradition of experiences, has something 
positive to contribute towards the well-being of 
people (i.e. salvation) and each ultimately derives its 
roots from the same source, God.2  
 

 Ang mahusay sa paraan na ito ay ang malinaw na 
pagpapaliwanag sa bawat hakbang ng pagbuo ng teolohiya. Madali 
itong sundan sapagkat kaakibat nito ang mga halimbawang 
nilalatag ni Dr. de Mesa. Hindi tulad ng ibang modelo ng 
mabathalang pag-aaral na aking nabasa o sinuri at sinubok na 
gamitin, ang kanyang paraan ay payak ngunit malalim ang 
pinaghuhugutan. Kung ikukumpara sa ibang estilo masasabi kung 
kahit simpleng mananampalataya ay makakasunod sa mga hakbang 
ng pagteteolohiya na itinuturo niya. Hindi nga ba’t ang mga 
“volunteer catechists” sa La Salle mismo ay nakinabang din sa 

                                                 
1 Jose de Mesa, In Solidarity with the Culture: Studies in Theological Re-rooting 

(Quezon City: Maryhill School of Theology, 1991), 5. 
2 Ibid. 
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ganitong paraan? Alam kong ilang “theological forum” din ang 
kanilang dinaos bunga ng pagsisikap ni Dr. de Mesa na sila ay 
akayin sa mabathalang pag-aaral. Kung gayun pinatutunayan nito 
na ang paraan ng mabathalang pag-aaral na kanyang ipinapamana 
ay kumikiling sa ordinaryong mananampalataya at lahat ay maaring 
makilahok sa mga pagsisikap na maisakultura ang ating 
pananampalataya. Hindi na kailangang may “doctorate o PhD” 
upang maging teologo – lahat pala ay may maiaambag kung 
susundan lamang ang paraan ni Dr. de Mesa! 
 Pangalawang aral ay ang paraan ng pagsusuri sa kultura na 
pinasinayaan ng kanyang masusing pananaliksik ng “bahala na.” 
Ang disertasyon niya nang magtapos siya sa Catholic University of 
Louvain ay nakatuon sa konseptong ito. Samantalang sa unang 
pagkilatis ito ay isang kapintasan sa mga paniniwala ng Pilipino, 
pinatunayan ng kanyang pag-aaral na may mga positibong elemento 
ang pananaw na ito ng mga Pinoy.  
 

The dissertation breaks new ground in its successful 
attempt at presenting an integrated discussion on 
the methodology of theological re-rooting and its 
exemplification of this venture by dealing with the 
theme of providence. In its catholic use of every 
available datum from the social sciences (including 
pop culture and literature, not merely folklore, and 
sociological data, actual interviews among the rural 
poor and the urban slum dwellers, reported by 
sociologists) as a springboard for theologizing, the 
investigation likewise breaks new ground.3  

 
 Iyan ang mga salitang hinango ko sa sinulat ng yumaong si 
Bro. Andrew Gonzales, FSC, noong siya ang maimbitahang suriin 
ang aklat na nabuo ni Dr. de Mesa mula sa disertasyong ginawa 
niya. Ang maganda sa pagtalakay niya ng “bahala na” ay ipinakita 
niya ang dalawang mukha nito, ang magandang talab at ang di 

                                                 
3 Andrew Gonzales, "A Book Review of:  And God said, Bahala na!: The 

Theme of Providence in the Lowland Filipino Context by Jose de Mesa," in 
Philippine Studies 29, no. 1 (1981): 115–117 Retrieved at 
http://www.philippinestudies.net/files/journals.  
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kaaya-ayang dating nito sa ating mga Pilipino. Habang pinapalitaw 
niya ang kakayahan ng ating kultura na maipahayag ang ating 
pananampalataya, tinatalakay din niya ang kahinaan o kakulangan 
nito. Ang magaling na mananaliksik ay nagsisiwalat ng mga 
natuklasan sa pag-aaral, mabuti man ito o masama, malakas man o 
mahina. Dito mahihinuha natin ang galing niya bilang isang tapat 
na mananaliksik. Kung gayon ang paraan ng pagsusuri sa kultura 
na tinawag niyang “cultural exegesis” ay isang halimbawa ng 
maingat na pagtuklas sa kakayahan ng ating sariling wika upang 
maiugat ang ating pananampalataya sa ating kultura. Natutunan ko 
sa kanya na ang pagdalumat sa mga mayayamang kataga sa ating 
wika ang unang hakbang sa pagtuklas ng mabathalang aral na 
nakapaloob sa ating mga karanasan. Sa pamamagitan ng paghango 
ng mga nakatagong kultural na tema sa isang konsepto 
mapasisinayaan ang mabathalang pag-aaral. Dagdag pa niya, kapag 
malinaw ang simulain ng gagawing pagteteolohiya na pasisinayaan 
ng pagsusuri ng ating karanasan na mauunawaan gamit ang kultura, 
makakaasa tayo na mas mabunga ang pagninilay natin sa ating 
Pananampalatayang Kristiyano. Tinatawag din natin ito na locus 
theologicus - ang simulain sa mabathalang pag-aaral. 
 Pangatlong aral ay ang pagtahak sa daan ng mga unang 
kinatawan ni Hesus. Maraming naging pananaw kay Hesus na 
maaring sikat at nakasanayan na ngunit mahalaga din na mailahad 
ang ating pagkaunawa kay Hesus batay sa ating mga karanasan. 
Kung ang mga naunang Samahan kay Kristo ay naglapat ng bansag 
kay Hesus na hango sa kanilang karanasan at kultura, tayo rin ay 
hinahamon na maipahayag ang katuturan ni Hesus sa ating 
panahon. Sa aklat ni Dr. de Mesa na Following the Way of the 
Disciples 4  malinaw na ipinaliwanag ng may akda ang paraan, 
hakbang, at pagpapahayag ng pananaw kay Hesus na maaring 
isakultura. May tatlong hakbang na maari nating isaalang-alang sa 
pagbabansag kay Hesus tungo sa paglalahad nang mas 
makabuluhang Kristolohiya hango sa ating karanasan habang 
nananatiling tapat sa Pamana ng Pananampalatayang Hudio-

                                                 
4  Jose de Mesa, Following the Way of the Disciples: A Guidebook for Doing 

Christology in a Cultural Context (Quezon City: East Asian Pastoral Institute, 1996). 
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Kristiyano.  Una, ang paglalahad ng ginhawang naranasan. 
“Soteriology leads to Christology.”5 Samakatuwid, ang karanasan 
ng ginhawang dulot ni Hesus ay ang magiging gabay o batayan ng 
paglalarawan o pagbibigay ng bansag sa kanya.    
 Ang pangalawang hakbang ay ang pagbibigay ng bansag kay 
Hesus. Napakarami nang naging bansag kay Hesus ngunit kung 
babalikan natin ang tanong ni Hesus, “Sinabi niya sa kanila, 
‘Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?”’ (Mateo 16:15). 
Malinaw ang hamon ni Hesus sa ating lahat, mahalaga sa kanya 
kung sino siya sa atin. Sa pagpili ng bansag maipapahayag natin ang 
kahulugan o kabuluhan ni Hesus na pinaniniwalaan nating Kristo. 
Ang pangatlong hakbang ng Kristolohiya ay ang pagtitiyak o 
pagsususuri ng bansag kung ito ay tapat kay Hesus.  
 

We need to determine whether what we have 
attributed to Jesus is to be affirmed, negated or 
purified in relation to the person of Jesus… The 
gracious reality of God caring for us in Jesus which 
precedes our response, is not a reality of our own 
making. It norms us; we do not norm it.6   

 
 Sa kursong “Christology” na itinuro sa amin ni Dr. de 
Mesa nabigyan kami ng isang proyekto na kung saan ay 
naisakatuparan namin ang mga hakbang na nabanggit.  Dito 
sinubok ang aming pagkamalikhain at talento sa musika hindi lang 
ang kakayahan naming magpaliwanag ng bansag na napili namin 
dahil kaakibat nito ay kailangang gumuhit kami ng larawan ng 
orihinal na bansag na naisip at gumawa ng awit tungkol dito.  
 Ang ikaapat na aral na hindi ko malilimutan ay ang 
pagtataguyod niya sa “Sacramental principle or Catholic 
perspective” na kung saan ay pinaalala sa akin na ang ating 
pangkaraniwang karanasan ay mga paramdam ng Diyos o mga 
bakas ng Kanyang kagandahang-loob. Walang patid ang 
pagpaparamdam ng kagandahang-loob ng Diyos at bilang mga 
Katoliko naniniwala tayong sa pamamagitan ng sangnilikha 
nasusulyapan natin ang pira-pirasong ginhawang dulot ng Diyos sa 
                                                 

5 Ibid, 46. 
6 Ibid, p. 46-47. 
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mundo. Ang dating pananaw na itinuro sa akin batay sa 
kanluraning kaisipan ay may dalawang magkahiwalay na 
“sphere/realm” ang sa Diyos at ang sa tao. Ibig sabihin negatibo ang 
pagtingin sa tao at sa mundong ginagalawan niya kaya malabong 
gamitin ito ng Diyos. Sa ganitong pananaw, malayo ang Diyos sa 
tao at tanging ang mga taong simbahan ang biniyayaang makalapit 
sa Kanya. Masasabi kong ang kabaliktaran ng pananaw na ito na 
kung saan ang Diyos ay kusang-loob na nakikipag-ugnayan sa tao sa 
pangkaraniwang paraan at nagkatawang-tao pa nga ang mas 
nakapagpalapit sa akin sa Diyos na nagpakita sa atin kay Hesus. 
Salamat po Tatay Joe dahil sa inyo mas naging matalas ang aking 
pakiramdam sa magagandang paramdam ng Diyos na dati ay hindi 
ko napapansin. 
 Ang pang-limang aral na napulot ko ay ang pagpapahalaga 
sa ating sariling wika. Ang pinakamainam na pagtatampok sa ating 
wika ay kapag ito ang ginamit upang ipahayag ang magandang 
balita. Sa aking pagsisikap na makahanap ng paraan upang ang mga 
kabataang tinuturuan ko ay hindi mabagot sa teolohiya at higit na 
maging makabuluhan ang aming mabathalang pag-aaral, 
napatunayan ko ang mungkahi ni Dr. de Mesa na mas mabisa ang 
pag-gamit ng pangunahing wikang alam ng mga mag-aaral kaysa sa 
wikang banyaga. Kung nais nating makatiyak na ang ating 
pagtuturo ay mas may dating at talab, subukan nating gamitin ang 
sariling wika, hindi lang tayo higit na mauunawaan ng mga mag-
aaral, mapapahalagahan pa natin ang ating kultura na siyang pinag-
uugatan ng ating pagkatao at pamumuhay bilang isang lahi. Ang 
kultura ay halos likas na sa atin ayon kay Dr. de Mesa kaya nga ang 
paggamit nito ay isang paraan ng pagbibigay ng respeto sa ating 
pagkatao. Kung dati ay minata o minaliit ang ating kultura ng mga 
dayuhang mananakop, ang hamon sa atin ngayon ay itanghal ito 
bilang mayamang bukal sa pagteteolohiya. Ang pagsasakultura ng 
ating pananampalatayang Kristiyano ay pinasinayaan ng ikalawang 
Konsilyong Vatikano.  
 Madalas ito ang binibigyang diin sa mga pagtuturo at 
pagsusulat ni Dr. de Mesa sapagkat batid niya na kung ang ibang 
lahi ay ginamit ang kanilang kultura upang higit na maunawaan si 
Hesus at ang kanyang iniwang aral, bakit ang mga Pilipinong 
teologo ay nahihiya o natatakot na isagawa ito? Hindi ba’t palagiang 
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bahagi naman ito ng ating pagiging Katolikong Kristiyano? 
Mababasa natin ang pag-amin na ito sa bilang limampu’t walo ng 
Gaudium et Spes na kung saan ay ipinaaalala sa mga kasapi ng 
Samahan/Simbahan na gamitin ang kultura sa kanilang 
pangangaral upang higit na maging mabisa ito, “ang mga pagsisikap 
ng iba’t-ibang lahi at kultura upang maikalat at maipaliwanag ang 
magandang balita ni Hesus, higit na masuri at maunawaan ng 
lubos, at maitampok sa mga pampamayanang pagdiriwang at 
pamumuhay ng iba’t-ibang samahan kay Kristo” ay bahagi na ng 
ating tradisyon. Kung gayon, hindi na bago sa ating kasaysayan ang 
pagsasakultura ng magandang balita kaya walang dahilan upang 
hindi pag-ukulan ito ng pansin sa ating panahon. 
 Ilang halimbawa ng pagsasakulturang ginawa ni Dr. de 
Mesa na nagkaroon ng talab sa aking pananaw ay ang paggamit ng 
mga katutubong kataga upang higit na maunawaan ang magandang 
balita tulad ng ginhawa imbis na kaligtasan na siyang literal na salin 
ng konseptong salvation sa Ingles. Gayundin naman ang 
pagbabangong dangal kay Hesus imbis na ang nakasanayang nabuhay 
na muli upang ipahayag ang resurrection. Sa tingin ko ay mas akma 
din ang pahayag niya tungkol sa Diyos ng kagandahang-loob imbis na 
Diyos ng pag-ibig upang ipaliwanag ang kahulugan ng agape sa 
Griyego na siyang ginamit sa paglalarawan sa Diyos sa ating bibliya. 
Nandiyan din ang kanyang mungkahi na gamitin ang bakas ng 
kagandahang-loob ng Diyos imbis na sakramento tuwing inuunawa 
natin ang mga pagdiriwang na ating itinatampok bilang isang 
Samahan.  
 Dumako naman tayo sa ika-anim na aral na hindi ko 
malilimutan kay Tatay Joe. Ang pagsusulat ng mga aklat bilang 
mahalagang ambag sa mabathalang pag-aaral. Ilang aklat at artikulo 
na ba ang naisulat niya? Napakarami na at hindi na kasya ang mga 
daliri ko sa kamay at paa upang bilangin lahat. Marahil marami sa 
inyo ang may koleksiyon din ng mga naisulat niya. Natutuwa ako 
tuwing ibinabahagi niya sa akin ang mga bagong naisulat niya. Ilan 
sa paborito ko ay Isang Maiksing Katesismo para sa mga bata na dapat 
munang malaman ng mga matatanda, In Solidarity with the Culture, 
Theology Is Never Far from Home, Doing Theology, Doing Christology, 
Following the Way of the Disciples, Marriage as Discipleship, at iba pa. 

ANG HINDI MALILIMUTANG PAMANANG-ARAL NI KA JOSÉ DE MESA

112



  
 
 Ang inspirasyon na iniwan niya sa pagpapatuloy ng 
mabathalang pag-aaral ay hindi din maikakaila. Dahil sa kanyang 
ehemplo, marami sa ating naririto ngayon ang magpapatotoo na 
dahil sa kanyang pinatunayan, tayo ang nagkakaroon ng lakas ng 
loob upang kumilos din at magsikap na makapag-ambag sa 
ikauunlad ng teolohiyang Filipino. Hindi rin matatawaran ang 
kanyang pagsasaayos ng mga programa sa DLSU TRED na kung 
saan ay nalimbag ang kurso sa Applied Theology para sa MA at PhD 
degrees. Kung hindi sa pagsisikap niya, maaring wala pa ito sa 
graduate program ng unibersidad. Sa pamamagitan ng mga 
programang pinasinayaan niya, maraming mag-aaral ang nagkaroon 
ng pagkakataon na mapag-isipan, masuri, at mapa-unlad ang 
teolohiyang tatak Pinoy.  
 Hindi sapat ang ating oras upang isiwalat ko lahat ang 
magagandang aral na napulot ko kay Dr. de Mesa ngunit sana sa 
aking mga nailahad ay naitampok ko ang mga pagsisikap, hirap at 
sakripisyong kusang-loob niyang binata upang maipahayag ang 
magandang balita na siyang puno’t dulo ng ating pagteteolohiya. Sa 
mga nabanggit kong ambag niya sa pagpapa-unlad ng mabathalang 
pag-aaral sa Filipino, sana ay may napulot din kayong mga aral na 
di malilimutan. Mabuhay po kayo Tatay Joe! 
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