
 
 

 

  

Seed 
SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD (Year B) 

“Ready to Sacrifice, to Suffer and to Share” 

(Matthew 2, 1-12) 

 
Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: 

sino o ano ang nais mong makita, makamit o marating? Ano naman ang inyong gagawin upang 

ang mga ito ay mangyari, matupad o inyong maganap?  

 

   Sa ating Ebanghelyo ang Tatlong Hari ay nagnanais na makita, nais nilang matagpuan 

ang ipinangako at isinilang na Tagapagligtas. At sila ay naglakbay upang hanapin at 

marating ang kinaroroon ng sanggol. Kahit hindi alam kung saan at papaano mararating. 

Sila ay ginabayan ng “pagsikat ng kanyang tala” (t2).  

 

   Mga kapatid, sa nais mong makita at makuha ang Panginoong Diyos ay hindi 

nagpapabaya. Hindi Siya nag-iiwan. Siya ay gumagawa ng paraan. Tayo ay Kanyang 

sasamahan. Mayroon Siyang mga pananda  na ibinibigay. Magpapadala Siya ng mga tao 

upang tayo ay tulungan, upang tayo ay damayan.  

 

   Sa paglalakbay ng Tatlong Hari, sila ay sinamahan, tinanglawan ng kanyang tala. 

Datapuwa’t mayroon din mga tao na sa atin ay manglilinlang. Tayo sa umpisa ay 

dadamay, subalit mayroon palang vested interest o kaya naman ay mayroong string 

attached. Ito rin ang ipinamalas ni Haring Herodes , nais lamang niyang malaman kung 

saan isinilang ang sanggol na si Jesus, upang sa ganon ay hanapin ang sanggol para patayin” 

(Mateo 2, 13).  

 

   Ang Tatlong Hari nga ay nagtagumpay. Natagpuan nila ang lugar at nakita ang sanggol 

na si Jesus. Maitatanong natin, paano sila nagtagumpay? Mga kapatid, tatlong bagay po. 

Ito rin ang ating nararapat gawin upang tayo ay magtagumpay sa ano man o sino man 

ang ninanais natin na makita, makamit at marating. Ano po ito? RS  

 

Ready to Sacrifice, 

 to Suffer and  

Share 



 
 

 

 

   Una. Sila na bilang mga Hari ay masasabi natin na may kapangyarihan, may 

kayamanan at maganda ang kalagayan sa buhay. Tiyak na sila ay may mga kawal na sa 

kanila ay magtatanggol. Sila ay may mga  utusan na sa kanila ay siguradong 

maglilingkod. Bagkus, ipinagpakasakit nila ang mga ito. Iniwan nila ang mga ito. At sila 

ay naglakbay. 

 

   Bilang tinagurian din mga Pantas o Mago, sila ay may talino. Tiyak at tanggap nila na 

paglalakbay ay mahirap, mabigat at higit sa lahat ay mapanganib. Hindi sila sumuko. 

Hindi bumitaw. Sila ay nagtiis, nagtiyaga at nagpakasakit. Yes, ready to sacrifice.  

 

   Sa nais natin makita, marating o makuha, iyan ay hindi madali o magaan. Tayo rin ay 

nararapat magbata ng maraming hirap o humarap sa mga pagsubok. Tayo rin ay 

nararapat magsakripisyo, magpakasakit.  

 

   Sa ating paghahanap sa Panginoong Diyos o sa ating paglalakbay sa lupa patungo sa 

Langit, tayo rin ay nawawala o naliligaw ng landas. O minsan tayo ay nadadapa at 

kadalasan ay nalilihis ng daan. Subalit, naroroon pa rin ang liwanag mula sa Panginoong 

Diyos. Opo, naroroon pa rin Siya upang tayo gabayan.      

 

   Ikalawa. Sila bilang mga Hari ay sinusunod, pinaglilingkuran at iginagalang. Hindi sila 

nahihirapan o nabibigatan. Mayroon silang mga katulong, mga kawal at mga alalay. 

Hindi nangangailangan. Naroroon nasa kanila ang lahat-mga bagay at mga tao.  

 

   Datapuwa’t upang makita at makadaung-palad ang Tagapagligtas, tinalikuran nila ang 

lahat ng mga ito. Iniwan. Sila ay naglakbay. 

 

   Ang paglalakbay ay mahirap, matagal at punong-puno ng mga panganib. Isipin po 

natin ang kalikasan na maaring mainit o malamig. Malakas na hangin o hindi kaaya-

ayang daraanan.  

 

   Marahil ang iba ay hindi naniniwala sa kanila tungkol sa Sanggol na isinilang bilang 

ipinangakong Tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, hinarap nila ng mga 

pasakit, pasanin at pagsubok. Sila ay buong loob na nagbata ng lahat ng hirap. Opo, ready 

to suffer.  

 



 
 

 

   Ngayon sa atin panahon, mayroon din sa ating buhay na mga tao na nasa halip  na tayo 

ay dalhin at ilapit sa Diyos, tayo ay kanilang nililigaw, o inilalayo at nililinlang. 

Mayroong mga tao sa ating buhay na gagamitin ang Diyos para sa kanilang pansariling 

kapakanan. At tayo rin ay kanilang iisahan, gugulangan o tayo ay kanilang gagamitin. 

Subalit atin pong tatandaan na nariyan palagi ang tala o ang liwanag ng Diyos upang 

tayo ay tanglawan o ihatid na muli sa Kanyang piling. 

 

   Panghuli. Hindi papahintulutan ng Diyos na tayo ay mabigo. Hindi hahayaan ng Diyos 

na tayo ay mawala. Patuloy Siyang gagawa ng paraan upang Siya ay ating matagpuan. 

Ito ang naganap sa Tatlong Hari. Sila ay  nagtagumpay. Narating nila ang Bethlehem. 

Natagpuan nila ang Sanggol na Tagapagligtas.  

 

   Matapos na matagpuan, ang Tatlong Hari ay hindi nagduda. Hindi sila nag-alinlangan  

Hindi sila nagtanong “ito nga ba? Bakit ganyan hindi parang Hari ang Kanyang sinilanganan? 

Datapuwa’t sila ay sumamba, naniwala at tinanggap nila ang lahat. At sila ay naghandog 

ng kanilang tanging alay na bilang tanda ang kanilang pagsuko, pagsunod at pagsamba 

sa Sanggol.  

 

   Ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, huwag po natin 

pagdudahan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin ang lahat ng 

Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ibigay natin sa Kanya ang nararapat na para sa Kanya, 

na tunay ngang para sa Kanya. 

 

   Iyun pong ibinigay, o inialay ng Tatlong Hari ay iyun pinakamahalaga, 

pinakamaganda sa kanilang buhay. Hindi yun labis o recycle. Hindi yun mag-eexpire na. 

At hindi rin iyun hindi na magagamit. Iyun pong ibinigay nila ay may kahulugan. Isa rin 

epiphany, isang pagpahayag. Ano po ang mga ito?  

 

   Ang ginto ay handog na nakalaan lamang sa mga hari. Sa kanilang pag-aalay ng ginto 

sa Sanggol na si Jesus, kinikilala nila Siya ay Hari ng mga hari. At bilang Hari, nararapat 

natin ibigay sa Kanya ang ating matapat na pagsunod.  

 

   Ang kamanyang ay para lamang sa Diyos. Ito ay insenso na ginagamit sa pagbabasbas 

sa Templo. Dito tinatanggap ng Tatlong Hari na ang Sanggol na si Jesus ay Diyos. At sa 

Kanya ibigay natin ang ating ang kaukulang pagsamba.  

 



 
 

 

   Ang mira ay isang uri ng pabango na ginagamit sa paghahanda sa taong nalalapit nang 

mamatay. Sa paghahahndog nila ng mira, ipinahahayag nila na ang Sanggol na si Jesus 

ay Tao na nakalaan ibuwis ang Kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. 

At kay Jesus ibigay natin ang ating pagsisisi upang makamit natin ang ganap na 

kapatawaran sa ating mga kasalanan.  

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: 

sino o ano ang nais mong marating, makamit o makita? Ipinahahayag sa kapistahang ito ng 

Tatlong Hari na magaganap at mangyayari ang lahat ng mga ito kung ating tutularan 

ang kanilang ginagawa:        

  

 

Ready to sacrifice, to suffer and to share.     
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