
 
 

 

 

Homily 
TATLONG BESES NA PAGKATOK, PAGPUKPOK 

 
(Pagbubukas ng Banal na Pinto sa Parokya ni San Juan Bautista sa Dinalupihan, Martes, 15 Hunyo 
2021) 
 
 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa pagbubukas ng atin Banal na Pinto 

dito sa atin Parokya ni San Juan Bautista anong bagay ang nakatawag sa inyo ng higit na 

pansin? Anong bagay ang atin ginawa ang nag-iwan sa inyo ng katanungan, ng malalim 

na kahulugan?  

 

   Sa pagharap natin sa pinto, upang makapasok, upang makatawag ng pansin, tayo ay 

kumakatok, amen po ba? Sa pinto na nakasara, ikaw ay kakatok o kaya hahanapin ang 

door bell at pipindutin. Kanina sa seremonyas ng pagbubukas ng Banal na Pinto, inyo po 

bang napansin na pinukpok ko ang pinto ng tatlong beses?    

  

   Ito po ay may malalim na kahulugan at nababatay sa makasaysayang kaugalian ng 

Inang Simbahan at batay sa nasasaad na pangyayari sa Biblia.  

 

Una, mula sa aklat ng mga Bilang 20,11 

Ikalawa, mula sa Gawa ng mga Alagad 16,25 

Panghuli, sa Ebanghelyo ni San Juan 19,31 

 

      At ito ay atin iiugnay sa buhay ng mahal na Patron San Juan Bautista na sinisimulan 

natin ngayon ang unang araw ng Nobenaryo para sa kanya. 

 

   Una, unang pukpok, o katok. Sa paglalakbay ng hinirang na Bayan ng Diyos, ang Israel, 

sa disyerto tungo sa Lupang Pangako, sila ay nauhaw. Dahil sa kawalan ng tubig sa 

disyerto at sa matinding pagkauhaw silang lahat ay nasa bingit ng kamatayan. Sila ay 

nag-alinlangan sa Diyos. Nagalit at sinisi nila si Moises. Datapuwa’t ayon sa habilin ng 

Diyos “Moses raised his hand and struck the rock twice with his rod. And then water in 

abundance gushed out for the community and their livestock to drink” (Numbers 20,11). 

Pinagkalooban sila ng tubig upang mabuhay, upang manatiling buhay.     

 



 
 

 

   Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay nagbibigay buhay. Datapuwa’t dapat natin 

tanggapin at unawain na ang tubig ay galing sa Diyos, bigay ng Diyos. Ang lahat ay 

nangyayari dahil sa Diyos. Ang Diyos ay palaging magbibigay sa atin upang tayo ay 

mabuhay.  

 

   Sila ay nag-alinlangan sa kapangyarihan Diyos. Hindi nila kinilala ay awa ng Diyos. Sa 

kanilang mga puso ang pagtatanong at paninisi sa Diyos. Datapuwa’t ang Diyos ay hindi 

nagparusa. Hindi rin nagpabaya. Ipakita Niya ang Kanyang kapangyarihan na mula sa 

bato ay sumibol ang tubig. Nasaksihan nila ang habag at kadakilaan ng Diyos.   

 

   Kahit matanda na sina Elizabeth at Zacharias, at kahit pa na si Elizabeth ay baog, ay 

Diyos ay hindi nagpabaya. Ang Diyos ay tumugon sa kanilang mga panalangin. Ang 

Diyos ay tumitingin sa kanilang kabutihang-loob. At si Zacharias ay sinabihan ng anghel 

“don’t be afraid, Zechariah, be assured that your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will 

bear you a son and you shall name him John. He will joy and gladness to you and many will rejoice 

at his birth” (Luke 1,13-14). 

 

   Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Ito ay Kanyang regalo sa atin, kaloob ng Diyos. Ang 

buhay natin ay galing sa Diyos. At sa wakas ng atin buhay dito sa lupa, tayo ay babalik 

sa Kanya. Kaya naman habang may buhay at nariyan sila ay gumawa na tayo ng 

maganda at mabuti. mabuhay tayo ng tapat, tunay at totoo. 

 

   Tulad ng pinto na nakasara upang mapangalagaan ang nasa loob, nararapat na isara 

natin ang buhay sa masasamang hilig at bisyo ng katawan, sa mga bagay na maghahatid 

sa atin ng kahihiyan at kapahamak; at sa mga tao na nagdadala sa atin sa pagkakasala. 

 

   Tulad ng pinto na binubuksan at pinapasok ang nagdadala ng kabutihan hindi ba’t 

naayon lamang na buksan natin ang atin buhay at bahay sa Diyos? 

 

   Ikalawa, pangalawang katok o pukpok. Sa aklat ng mga Gawa ng mga Alagad 

kabanata labing-anim at talata dalawangpu’t anim habang sina  Pablo at Silas ay 

nanalangin at umaawit ng mga papuri sa Diyos ay “biglang lumindol nang malakas, kaya 

yumanig ang pundasyon ng piitan. Bumukas din ang lahat ng pinto at nakalag ang kadena ng 

lahat ng bilanggo” (16,26). 

 

 



 
 

 

   At ang bantay pati na ang buong niyang pamllya ay “bininyagan” (33). 

 

   Ang Binyag ay pinto upang tayo ay makapasok sa piling ng Diyos, maging mga ampon 

anak Niya. Ang Binyag ay pinto upang tayo maging templo ng Espiritu Santo, upang 

maging tagapagmana ng Langit. 

 

   Sa buhay ng atin mahal na patron, San Juan Bautista, si Jesus ay lumapit sa kanya upang 

magpabinyag. Subalit tumanggi si Juan na ang sabi “ako ang dapat magpabinyag sa iyo, bakit 

ikaw ang lumapit sa akin” (Mateo 3,14). Si Jesus ay tumugon sa kanya, “hayaan mo. Simula 

natin ang simula. Kaya sumang-ayon si Juan” (15).                      

 

   Mga kapatid, mayroon kang misyon mula sa Diyos. Mayroon pong ipinagagawa sa 

inyo ang Diyos, na para lamang sa inyo at tamang-tama sa inyo. Nagtitiwala ang Diyos 

sa inyong kakayahan. Makakaya mo. Magagawa mo. At magbibigay Siya sa inyo ng ways 

and means, mga biyaya at pagpapala upang ang lahat ng mga ito ay inyong mgagawa, 

matapos.  

 

   Ang pagpukpok ay upang maibaon. Sa atin ang pagpukpok ay pagtatanim sa ulo, sa 

atin isipan na mayroong ipinagagawa sa inyo ang Diyos. Opo, mayroong ipinababago sa 

inyo, mayroong ipinaayos sa inyo sa inyong buhay o bahay. At higit sa lahat sa Kanyang 

bahay, ito ang inyong Simbahan.  

 

   At sa pagharap natin sa pinto ay tila baga atin pagsusulit, pagrereport sa Diyos na akin 

nagawa, na akin natapos. Nawa sa pagbabalik ng atin mga mananampalataya mula sa 

Covid19 pandemic na ito, sa kanilang pagdating at pagpasok sa atin Simbahan, mula sa 

atin pagsasaayos ay kanila rin masabi ang Salmo walumput’apat “kaakit-akit ang tahanan 

mo, o Panginoon ng mga hukbo.”  

 

   Panghuli, ikatlong katok o pukpok. Sa Ebanghelyo ni San Juan ay atin mababasa na si 

Jesus ay nakabayubay sa Krus, duguan at larawan ng lubos na pagpapakasakit para sa 

atin kaligtasan. Isang sundalong Romano ang sumibat o umulos sa Kanyang tagiliran “at 

biglang may umagos na dugo at tubig” (Juan 19,31).    

 

 

 



 
 

 

      Ang kamatayan ni Jesus doon sa Krus ay ang Kanyang pagliligtas sa tao. Ang 

Kanyang kamatayan ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Ibinuwis ni Jesus 

ang Kanyang para sa atin kapatawaran. Lahat ang Kanyang ginawa upang tayo ay 

makabalik sa Ama, upang makapasok sa langit.  

 

   Ang kamatayan ni Jesus doon sa Krus ay pinto na nagbukas sa awa at habag sa atin ng 

Diyos Ama. Kaya naman doon sa Krus ay Kanyang sinabi “naganap na” (Juan 19,30). 

 

   Sa buhay ng atin mahal na patron, San Juan Bautista, pinukpok niya ang natutulog na 

damdamin ng lipunan na kanyang sabihin “tuwirin ninyo ang daraan ng Panginoon” (Juan 

1,23). Sa mga nabubuhay sa pagkakasala, buong tatag at katotohanan niyang sinabi “it is 

not lawful for you to have her” (Mateo 14,4). Hindi siya natakot na itama ang pagkakamali, 

na ibunyag ang katotohanan ay pagsabihan akhit na ang may kapangyarihan ay 

magbagong-buhay at magbalik loob sa Diyos. At sa bandang huli ay ibinuwis ni San Juan 

Bautista nang hilingin ng ina ni Salome, na si Herodias, mula kay haring Herodes  na  

“ibigay mo rito sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha” (Mateo 14,8).     

 

   Sa pagharap natin sa Banal na Pinto ay pagpasok din natin sa pamamaraan ng Diyos at 

paglakad natin sa landas ni Jesus. Kaya naman magpasakop tayo sa kagustuhan ng Diyos 

sa atin. Ito ay pamumuhay ng tuwid at tapat. Iyan ay pagsasalita ng katotohanan, at hindi 

kasinungalingan. Iyan ay paggawa ng maganda at mabuti, hindi paninira at ng masama.  

 

   Sa pagharap natin at pagpasok sa Banal na Pinto ay pakikipagtagpo natin kay Jesus na 

tulad ng atin mahal na patron, San Juan Bautista, ay atin maipahayag na may pagkilala 

at pananalig “hayan ang Kordero ng Diyos, sa kanya napapawi ang sala ng mundo” (Juan 1,29).  

 

   At mula sa pagharap natin kay Jesus nawa’y atin marinig na may pagtanggap “mabuti, 

mabait at matapat na katulong; dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng 

higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong panginoon” (Mateo 25,23). 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa pagbubukas ng atin Banal na Pinto 

dito sa atin Parokya ni San Juan Bautista anong bagay ang nakatawag sa inyo ng higit na 

pansin? Anong pagkatok, pukpok ang nag-iwan sa inyo ng malalim na kahulugan?     
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