
 
 

 

 

Seed 
SOLEMNITY OF PENTECOST (Year B) 

(John 20:19-23) 

Tanggapin ang Espiritu Santo” (22) 

 
 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang 

dakilang kapistahan ng Pagsusugo ng Espiritu Santo. Ito po ang masasabi natin birthday, 

ang pagsilang ng Inang Simbahan, ang kanyang pagkaKristiyano.  

 

   Si Jesus ay tapat. Siya ay totoo at tunay sa Kanyang mga salita. Ipinangako Niya sa 

Kanyang mga alagad na isusugo Niya sa kanila ang Espiritu Santo. Mula sa Ebanghelyo 

ni San Juan sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad “pagdating ng Tagapagtanggol na 

ipadadala ko sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama, iyon 

ang magpapatunay tungkol sa akin” (15,26). 

 

   Mula sa unang pagbasa ay atin nabatid na “may nakitang parang dilang-apoy na naghiwa-

hiwalay at tumigil sa bawa’t isa. Napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa 

ibang mga wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na salitain  ng bawa’t isa.” (Gawa 2,3). 

 

   Bakit ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo? Totoo po na hindi lahat ng sinabi ni 

Jesus ay atin matatandaan, o atin maalala. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang 

Kanyang sinabi o pangaral ay babalik sa atin isipan, muli natin maalala. Totoo po na 

hindi lahat na sinabi ni Jesus ay atin mauunawaan, o atin maiintindihan. Subalit sa 

pamamagitan ng Espiritu Santo, ang Kanyang mga sinabi o ginawa  ay atin ngayon 

mauunawaan at mababatid natin ang kanilang kahulugan, ang kanilang mensahe para 

sa atin. Totoo po na hindi lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus ay atin magagawa o ang 

Kanyang mga utos ay atin matutupad. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang 

mga sinabi o naisin ni Jesus sa atin ay atin maisasakatuparan.                 

 

   Kaya naman mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, bago magbitaw ng mabigat 

na salita o magpataw ng malalim na desisyon, huwag tayong pabigla-bigla. Manahimik 

sumandali at manalangin sa Espiritu Santo, upang tayo gabayan at liwanagan ang ating 



 
 

 

mga isipan.  Bago tayo magsalita o kumilos tungkol sa mga bagay na mahalaga, huwag 

kang padalos-dalos. Manahimik sumandali at manalangin sa Espiritu Santo.  

 

   Batid po ba ninyo ang panalangin tungkol sa Espiritu Santo? Tandaan at palaging 

dasalin:  

 

“come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. And kindle in them the fire of your love. 

Send forth your Spirit and they shall be created. And you will renew the face of the earth. 

 

Lord, by the light of the Holy Spirit you have taught the hearts of your faithful. 

In the same Spirit help us to relish what is right and always rejoice in your consolation.  

We ask this through Christ our Lord. Amen.  

 

   Paano po ba ipinakilala sa atin ang Espiritu Santo? Mula po sa Bagong Tipan mayroong 

tatlong pangyayari kung papaano ipinakita, ipinakilala sa atin ang Espiritu Santo. Ano 

po ang mga ito? 

 

bilang isang ng kalapati. 

parang dilang apoy 

at sa anyo ng hininga      

 

  Una, ang Espiritu Santo bilang isang kalapati. Balikan po natin sa atin mga alaala sa 

Ebanghelyo ni San Mateo noong si Jesus ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Atin 

mababasa na “at agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na 

bumababang parang isang kalapati at papunta sa kanya” (3,16). 

  

   Ang kalapati ay sagisag ng kapayapaan. Noong pagkatapos na malaking baha sa 

Lumang Tipan si Noe ay nagpalabas at nagpalipad ng kalapati. “Bumalik sa kanya 

kinagabihan ang kalapati at may nakaipit na isang sariwang sanga ng olibo sa tuka” (Genesis 

8,11). Ito ay isang palatandaan na humupa na ang tubig. Nagtapos na ang parusa ng 

Panginoong  Diyos. Nawala na ang Kanyang galit. Ibinalik na ng Panginoong Diyos ang 

Kanyang mabuting pagtingin sa daigdig. Mayroon ng kaayusan. Nanahanan na ang 

kapayapaan.  

 

 



 
 

 

   Kapag nasa atin ang Espiritu Santo panatag ang atin kalooban at maayos ang 

pakikitungo sa kapwa. Mapayapa ang atin damdamin. Maganda ang atin pagsasama.  

 

   Mga kapatid, suriin po natin ang atin mga sarili. Ano ang nasa atin mga puso? Ano 

nilalaman ng iyong isipan? Ano ang ginagawa ng iyong mga kamay? Kung sa atin mga 

puso ay galit at pagtataksil; kung nasa atin isipan ang paghihiganti at paglilinlang; at 

kung nasa atin mga kamay ang pagdaraya at pananakit. Samakatuwid, ibang espiritu 

ang nasa atin. Hindi ito, hindi iyan ang Espiritu Santo. 

 

   Ang unang mga salita ni Jesus noong siya ay muling nabuhay at napakita sa mga alagad 

ay “sumainyo ang kapayapan” (19). Ito ay pakikipagkasunduan. Iyan ay pagkakaunawaan. 

Ibinigay ni Jesus sa kanila ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng pagpatawad, ng pagliligtas.  

 

   Anong Espiritu ang sumasainyo? 

 

   Ikalawa, ang Espiritu Santo para bang dilang apoy. Ito po ang ipinahahayag sa unang 

pagbasa. Mula sa Gawa ng mga Apostol ay napakinggan na “may nakitang parang dilang-

apoy na naghiwa-hiwalay at tumigil sa bawat isa. Napuspos silang lahat ng Espiritu Santo” 

(2,3).  

 

   Dati rati ang mga alagad ay naliligalig at natatakot. Silang lahat ay nangangamba sa 

mga Hudyo. At sila nagtatago sa kanila. Datapuwat nang bumaba sa kanila ang Espiritu 

Santo at nanahan sa kanila, sila ay naging matibay at matatag. Naging malakas ang 

kanilang kalooban. Sila ay lumabas at nakapagsalita tungkol kay Jesus. Sila nga 

nakapagpatotoo kay Jesus.  

 

   Ang apoy rito ay sumasagisag ng init, tungkol sa alab. Hindi ba’t mayroon tayong mga 

salita na “malamig ang kanyang pagtingin o kaya ay siya ay naglalamig na.” Ano po ang ibig 

sabihin nito? Ito po ay  nangangahulugan na wala nang gana, wala nang pagtingin, o 

mababaw ang pakikitungo. Iyan din ay nagsasaad na nabawasan o nawala ang dating 

matimyas o makulay na pagsasama. Sa hayagan salita naglalaho na ang pag-ibig. 

 

 

 



 
 

 

   Sa pamamagitan ng Espiritu Santo higit pang nagniningas ang atin pag-ibig kay Jesus. 

Dahil sa Espiritu Santo lalo pang nag-aalab ang atin pagtulad kay Jesus. Tayo ay higit na 

masigasig sa pagsunod kay Jesus.  

 

   Ikaw ba ay naglalamig sa atin pananampalatayang Katoliko? Tawagan natin at 

manalangin “come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. And enkindle in them the fire of 

your love.” 

 

   Panghuli, ang Espiritu Santo ay sa anyo ng hininga. Ito po ay ang ipinakikita sa atin 

ng atin binasang Ebanghelyo. Pansinin po natin ng mabuti na matapos sabihin ni Jesus 

sumainyo ang kapayapaan sa Kanyang mga alagad “hiningahan niya sila at sinabi: 

tanggapin inyo ang Espiritu Santo” (22). 

 

   Ang hininga ay hangin. Ang hangin ay buhay. Kapag hindi makahinga, ang buhay ay 

nanganganib. Kapag hindi makahinga, ang buhay ay magwawakas na. 

 

   Sa atin Ebanghelyo pagnilayan po natin ng malalim ang paghinga ni Jesus sa Kanyang 

mga alagad. Bakit Niya ito ginawa? Muling inuulit ni Jesus ang ginawa ng Panginoong 

Diyos sa Kanyang paglikha kay Adan. Mababasa natin sa Aklat ng Genesis na “pagkatapos 

ay hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at inihinga sa ilong nito ang hininga ng 

buhay, at nabuhay ang tao” (2,7). 

 

   Dito ay muling hinuhubog ni Jesus ang Kanyang mga alagad. Muli silang nililikha ni 

Jesus. Ito ay para sa Kanyang mga alagad ay pagpapanibago ng kanilang buhay. Tulad 

ng naganap sa mga alagad, mga kapatid, maari pa rin natin ayusin, baguhin nag ating 

buhay. Magagawa pa rin natin maging bagong nilikha, magbagong buhay. At ito ay sa 

pamamagitan ng Espiritu Santo.  

 

   Mga kapatid, kapag tayo ay nagkakamali o nakagawa ng mabigat na pagkakasala 

mayroon tayong dalawang idinadahilan. Ano po ito? Isa, sa atin pagkukulang o sa atin 

pagkakasala ay palagi natin sinisisi at idinadahilan nagdilim ang aking isipan o kaya ay 

nakalimot kami. Hinding hindi magdidilim ang iyong isipan at hinding hindi rin makakalimot 

ka sa iyong sarili kung bago ka magsasalita o gagawa ng isang bagay na mabigat at 

maselan ay mananahimik ka muna ng sumandali at tumawag, manalangin sa Espiritu 

Santo. Tandaan po natin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo maari natin ayusin ang 

atin buhay. Sa Espiritu Santo mababago pa natin ang atin buhay. 



 
 

 

 

    Dalawa, sa atin pagkakamali at pagkakasala ang atin idinadahilan o ang atin palusot 

ay sapagkat kami ay tao lamang. Hindi po tama at hindi po totoo. Hindi ka tao lamang. Tayo 

po nilikha ng Diyos na kawangis Niya. Tayo ay Kanyang hinubog na kalarawan Niya. 

Samakatuwid tayo ay higit pa, mataas at may dangal. Eh bakit ka nahulog, nakalimot at 

nagkasala? Sapagkat nakalimutan mo o kinaligtaan mo na tumawag at manalangin sa 

Espiritu Santo.  

 

   Tayo ay palaging pinaalalahanan ni Jesus “tanggapin ang Espiritu Santo” (22). Parati na 

ibinigay Niya sa atin ang Espiritu Santo. Isinusugo sa atin ang Espiritu Santo para bang 

kalapati, tila baga dilang apoy at sa anyo ng hininga. Dahil dito mapayapa ang atin 

pakikipagkapwa-tao, maalab ang atin pananampalataya at tayo ay nagbabagong buhay.              
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