
 
 

 

 

Seed 
FEAST OF THE SANTO NIñO (Year B) 

Pamimintuho Sa Santo Niño: Lumaki, Lumalim At Lumakas 

(Mark 10,13-16) 

 
Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay kapistahan ng Santo Nino. 

Marami po sa atin ang mayroon Santo Nino sa bahay, o sa mesa sa inyong opisina o kaya 

sa dashboard ng inyong mga sasakyan. Amen po ba?   

 

   Mahal na mahal natin ang Santo Nino. Kaya naman, binibihisan natin Siya ng mga 

magaganda at magagarang damit. Binibigyan natin at nilalagyan natin sa Kanyang 

paanan ng mga candy, prutas at mga pera. Nagsasabit tayo ng sampaguita o ng ilang-

ilang at tayo ay nagsisindi ng kandila para sa Kanya.  

 

   Ganito lang po ang ating pagmamahal  sa Santo Niño? Mayroon pa po tayong higit na 

magagawa, at ito nga po ang nararapat natin higit na gawin. Mula rito labis natin 

maipapakita ang ating matimyas na pagmamahal at pagpapahalaga sa atin Santo Nino. 

Ano po ang mga ito?  

 

   Una. Higit na maganda kung ang ating buong buhay ay mismong natin iaalay sa 

Kanya. Hindi lamang natin na Siya ay hahangaan. Hindi lamang natin na Siya ay 

bibihisan, pagagandahin . Hindi lamang  natin na Siya ay ididisplay. Datapuwa’t 

gagayahin natin ang Kanyang buhay. Susundin natin ang Kanyang mga utos. At 

isasabuhay natin ang Kanyang mga pangaral.   

 

   Mangyari pa, ang ating buhay ngayon ay atin aayusin. Ito ngayon ay ating itutuwid at 

pagagandahin. At upang ito ay matupad, tayo ay maging mga bata na ayon sa 

Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata labingwalo, talata tatlo. Sinabi ni Jesus, “tinawag ni 

Jesus ang isang maliit na  bata at ipanagitna sa kanila, at  sinabi: sinasabi ko sa inyo na hanggang 

hindi kayo nagbabago at naging katulad ng isang maliit na bata hindi kayo  makakapasok sa 

kaharian ng Langit.”  

 

   Nasa mga bata ay ang larawan ng pagtitiwala sa nag-aalaga sa kanila, ang kanilang 

paglapit sa kanila at pagsunod kung ano man ang sasabihin sa kanila. 



 
 

 

 

   Kapag ang isang bata ay nasaktan, ang una niyang tatawagin ay ang kanyang ina, ama. 

Kapag may kailangan, kapag may hihilingin, kapag mahirap ang gawain, ang una niyang 

hahanapin, pupuntahan ang kanyang mga magulang. Kung ang mga bata ay natatakot, 

o kinakabahan o mayroong hindi magawa-gawa. Sino ang kanyang pagtitiwalaan, at 

hihingi ng tulong? Hindi ba’t sa nag-aalaga sa kanya? Walang iba kundi sa inyo mga 

magulang. 

 

   Ganyan po ang hinihingi sa atin ng Ebanghelyo, sa Panginoong Diyos tayo magtiwala 

at Siya ang pagtiwalaan. Ang Diyos ay ang palagi natin tawagan. Siya ang palagi natin 

lapitan at sa Kanya tayo kumapit. Sa oras ng karamdaman o kalusugan; sa kagipitan o sa 

kasaganaan; at sa pagtatagumpay o pangangailangan ang Diyos ang ating tignan, 

tingalain at unang hanapin. Sa Kanya tayo maniwala at sumunod.  

 

   Hindi po sa hula ng baraha o ang sabi-sabi ng horoscope. Hindi rin po sa mga 

nagpapanggap na sila ay sinasapian ng Santo Nino o ng mga iba’t-ibang mga santo. At 

hindi po rin sa mga agimat o mga anting-anting. Ang Diyos lamang ang 

makapangyarihan. Siya lamang ang makapangyayari sa lahat. Sa Kanya lamang tayo 

makinig at maniwala. At tulad ng isang bata sa Kanya tayo lumapit, magtiwala at 

sumunod.     

             

   Ikalawa. Higit na maganda na ang ating debosyon sa Santo Niño ay lumalago, 

umuunlad at yumayabong. Nararapat na ang ating pananampalataya ay lumalaki tulad 

sa paglaki ng Santo Nino at nagbubunga. Si Santo Nino ay hindi nanatiling Nino. Siya ay 

lumaki at naging malusog. Siya ay tumaas, tumangkad. 

    

   Ang pananampalataya ay hindi dapat na maging maliit, mahina at nawawala. 

Tanggapin natin na ang Santo nino ay lumaking si Jesus na tumanggap ng krus, nagpasan 

ng krus at dakong huli ay napapako sa krus. Siya si Jesus na muling nabuhay.  

 

   Mangyari pa, ang ating pagmamahal sa Santo Nino ay pagtanggap rin natin at 

pagpasan sa krus. Ang debosyon natin sa Santo Nino ay nararapat maghahatid sa atin 

pagsuko ng ating sarili sa Diyos at pagtitika sa ating nagawang pagkakasala. 

         

   Sa ating pamimintuho sa Santo Nino tayo ay nararapat sa ating pamumuhay sa lupa ay 

maging katulad ni Jesus na kung saan ayon sa Ebanghelyo ni San Lukas ay “lumalaki at 



 
 

 

lumalakas, napuspos siya ng karunungan at sumasakanya ang kagandahang-loob ng Diyos” 

(2,40). 

 

   Mga minamahl kong mga kapatid kay Kristo, maganda ng apo ang ating Santo Niño 

ay ating binibihasan. Maganda po na tayo ay naglalagay ng mga alay sa Kanyang 

harapan. Maganda rin po na tayo ay nagsasabit ng mga bulaklak o kaya ay nagtutulos 

ang kandila sa Kanyang paanan. 

 

   Datapuwa’t higit na maganda at sadyang kaaya-aya na ang mismong buhay natin na 

may pagsisisi at pagbabago ang ating iaalay sa Santo Nino. Higit din maganda at sadyang 

kaaya-aya na ang ating pananampalataya sa Kanya ay tulad Niya na lumaki, lumalim at 

lumakas.    
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