
The Sower’s Seed
Feast of the Santo Niño

“Santo Niño”
(Luke 2,41-52)



Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayon po para sa ating bansang
Pilipinas ay ang dakilang kapistahan ng Santo Nino. Ang atin pamimintuho sa Santo
Nino ay batay sa atin kasaysayan, higit sa lahat, kasaysayan ng Simbahang Pilipinas. Ito
po ay bunga ng ating matibay na pananalig sa Panginoong Diyos. Ang atin pagtanggap
at pagpaparangal sa Santo Nino na larawan ng paggabay ng Panginoong Diyos sa atin,
mula noon hanggang sa ngayon.

Kailan ang noon? Balikan po natin ang kasaysayan ng pagdiskubre sa ating bansa.
Ang pagdaong ni Ferdinand Magellan sa baybayin ng Limasawa ay ang pagdating ng
Santo Nino sa atin. Noon ay Linggo ng Pagkabuhay, ika-31 ng Marso 1521 ay
ipinagdiwang nila ang Banal na Misa.

Ikatatlong Linggo ng Pagkabuhay, Abril 14 sila dumating sa Zubu na ngayon ay
tinatawag na Cebu. Ang malawak na pulong ito ay pinamumunuan ni rajah Humabon
at ng kanyang asawa na si reyna Juana. Sila kasama ng kanilang 500 mga katutubo ay
bininyagan ni Padre Pedro de Valderrama, na siyang chaplain ni Ferdinand Magellan.

Bilang regalo sa pagkabinyag kay reyna Juana, siya ay binigyan na imahen na Santo
Nino. Tinanggap nila ang imaheng Santo Nino na may paggalang. Higit nilang
pinahalagahan at iningatan nang kanilang masaksihan na sa pamamagitan ng Santo
Nino na ang kanilang mga kasamahang na maysakit ay gumaling.

Batid natin sa kasaysayan na si Ferdinand Magellan ay nalupig ni Lapu-Lapu. Ang
mga nakaligtas ay naglayag pabalik sa bansang Espanya, Setyembre 6, 1522. Naiwan na
lamang sa kanila ang imaheng Santo Nino. Nanatili sa kanila ang Santo Nino. Kanila
itong iningatan.

Nang si Felipe II ang naging hari noong 1559 ipinag-utos niya ang muling paglalayag
“to bring to those inhabitants of those places our Holy Catholic faith and to discover the return
route to his New Spain to the credit and patrimony of the Royal Crown of Castile, through trade
and barter and through others legitimate ways, which with a clear conscience should be carried
on to bring back some spices and some of the wealth found in those place…”

Apat na galleon ang San Pedro (flagship), San Pablo, San Juan de Letran at San Lukas sa
pamumuno ni Miguel Lopez de Legaspi, ay pumalaot sa dagat noong Nobyembre 20,



1559. Kasama dito ang mga monghe ng Orden ni San Agustin na sina Padre Andres de
Urdaneta, Diego de Herran, Martin de Rada, Andres de Aguirre at Pedro de Gamboa.

Noong Abril 25, 1565 narating nila ang dalampasigan ng Cebu. Datapuwa’t hindi sila
makadaong. Upang ang mga katutubo ay takutin at sila ay tanggapin, kanila silang
pinaputukan ng mga kanyon. Ang mga katutubo ay nagsi-alis, iniwan ang nasusunog
nilang mga tanggulan at mga tahanan.

Nang sila ang nakadaong, isang sundalong Kastila, Juan de Camus, ang nakatagpo sa
hindi nasunog na imaheng batang Jesus. Ito ang Santo Nino na ibinigay ni Ferdinand
Magellan kay reyna Juana noong Marso 31, 1521. Sa panahong iyun Abril 25, 1565, ang
pamangkin ni rajah Humabon na si Tupas na ang rajah.

Ang lugar ay kanilang pinangalang Santissimo Nombre de Jesus at idinaos ang kauna-
unahang prusisyon ng Santo Nino.

Samakatuwid, 44 taon na ang nakaraan mula sa paghahandog ng imahen ng Santo
Nino hanggang sa muling pagkakita rito. Masasabi natin na talagang pinahalagahan,
totoong iningatan nila ang pananampalatayang Katoliko na kanilang tinanggap. Tunay
nga at tama lamang na atin rin paniwalaan na ang Santo Nino ay milagroso. Ito ay dahil
sa mga nagdaan mga taon noong, ang Santo Nino ay hindi nawala. Hindi nasira. Hindi
nasunog. Hindi napabayaan.

Ang Santo Nino ay ligtas. Siya ay ligtas sa atin. Ang Santo Nino ay Tagapagligtas.
Ang sino man mayroong Santo Nino ay ligtas, at nagliligtas din.

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, na sa kapistahang ng Santo Nino ang
ating Ebanghelyo ay tungkol sa pagkatagpo kay Jesus sa Templo. Isinulat ni San Lukas
“at sa ikatlong araw, natagpuan nila siya sa Templo, nakaupong kasama ng mga guro at
nakikinig at nagtatanong sa kanila” (46). Sa tanong na Kanyang Ina “anak, bakit mo naman
ito ginawa sa amin? Nagdusa nga ang iyong ama at ako habang hinahanap ka namin” (48) si
Jesus ay tumugon “at bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay
ako ng aking Ama?” (49).

Maganda pong isipin na mula sa sagot ni Jesus ay nais Niyang iparating sa atin sa
kapistahang ito ng Santo Nino ang tatlong bagay sa ating buhay. Ano po ang mga ito?



Una, tayo po ay ligtas sa piling ng Diyos
Ikalawa, tayo ay dapat lumapit palagi sa Diyos.
Panghuli, tayo ay lumagay sa bahay ng Diyos.

Una, sa sagot ni Jesus sa Kanyang Ina ay isang patotoo na tayo ay ligtas sa piling ng
Diyos. Tayo ay ligtas sa bahay ng Diyos. Tayo ay ligtas at maliligtas dahil at sa
pamamagitan ng Diyos. Ang atin kaligtasan ay ang Panginoong Diyos. Ang
Tagapagligtas natin ay si Jesus, na naging sanggol na Santo Nino.

Mga kapatid, sumunod po tayo sa Diyos at tayo ay ligtas. Sumama po tayo sa Diyos at
tayo ay ligtas. Tumawag po tayo sa Diyos at tayo ay ligtas. Manalangin at manalig sa
Diyos at ang kaligtasan, kagalingan ay darating sa atin.

Hindi po ba’t batid ng inyong anak o ng isang bata na kapag kasama nila ang kanilang
mga magulang, sila ay ligtas at mayroon sa kanila ang magtatanggol? Hindi po ba’t
alam ng inyong anak o ng isang bata na kapag sila ay sumama o sumunod sa kanilang
ama at ina, sila ay ligtas at mayroon pa silang makukuha o matatanggap mula sa inyo?

Tayo ay ligtas sa Santo Nino. Tayo po ay ligtas Diyos. Tayo po ay ligtas sa bahay ng
Diyos.

Ikalawa, ang pagpunta “taon-taon sa Jerusalem ng mga magulang ni Jesus para sa piyesta
ng Paskuwa” (41) ay kaugalian ng bayang Israel. Ito ay pagkilala sa kapangyarihan ng
Diyos at pag-aalala sa ginawa Niyang pagliligtas sa kanila mula sa pagka-alipin sa
Ehipto. Sina Jose at Maria kasama nila ang batang si Jesus ay lumakad. Mula sa
Nazareth sila ay naglakbay patungo sa Jerusalem.

Sa kalagayan natin sa ilalim ng mapinsalang at mapanganib na Covid19 lumapit tayo
sa Diyos. Sa Kanya tayo lumingon at Siya ay balikan natin sa atin buhay. Sa mga
bumabagag sa atin isipan at sa atin mga pangangailangan, sa Panginoong Diyos, tayo
lumapit. Sa Kanya tayo magsabi, manalangin.

Upang tayo ay maging matatag laban sa mga pagsubok at pasanin sa buhay, lumakad
tayo sa landas ng Panginoong Diyos. Lakarin natin ang landas ng Panginoong Diyos.



Mga kapatid, tiyakin po natin na ang atin mga paglalakad ay magdadala sa atin na
makarating sa piling ng Diyos. Siguraduhin po natin na ang ating mga nilalakad at
lakarin ay mag-uuwi sa atin harap ng Diyos, na makasama ang Diyos.

Kapag ang mga bata ay nahirapan, nasaktan o may kailangan sino ang kanilang
tatawagin at lalapitan? Hindi ba’t kayo na kanilang mga magulang? Kapag sila ay
masaya, may nagawang maganda o nagtagumpay, kanino sila unang lalapit, ibabalita,
o ipakikita? Hindi ba’t sa inyo na kanilang mga ama at ina?

Tayo ay lumapit sa Santo Nino. Lumakad tayo sa Kanyang mga yapak. Amen po?

Panghuli, sa binasang Ebanghelyo na “naiwan sa Jerusalem ang batang si Jesus nang
hindi namamalayan ng kanyang mga magulang” (43). Masasabi natin na Siya ay nagpa-
iwan hindi upang mamasyal. Hindi upang tumingin pa ang mga iba’t ibang mga bagay.
Hindi upang magsaya sa pagkain o sa pamimili.

Naroroon ang batang si Jesus sa Templo. Ang Templo sa paniniwala ng bayang Israel
ay banal, nakatalaga sa Diyos. Ito para sa kanila ay tahanan ng Diyos. Sa Templo ay ang
kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Nanatili ang batang si Jesus sa Templo upang
makapiling ang Diyos, upang makipag-usap din sa Diyos. Kaya naman naroroon ang
batang Jesus na “nakikinig at nagtatanong sa kanila. At namangha sa kanyang talino at mga
sagot ang mga nakarinig sa kanya” (46-47).

Lumagi po tayo sa kautusan at kalooban ng Diyos. Lumagay po tayo sa bahay ng
Diyos. Manitili ka, maglingkod ka sa Simbahan, ang bahay ng Diyos.

Tulad ng pagpunta nina Jose at Maria sa Templo, pumunta tayo sa Simbahan. Kasama
ng ating mga anak, tayo po ay magsimba. Tulad ng pag-aalay kay Jesus sa Templo,
tayong mga kabataan halina kayo at maglingkod sa atin Parokya.

Lumagi, manatili sa bahay ng Diyos, sa Simbahan. Hindi sa malls. Hindi sa internet
café. Bagkus sa Parokya.



Mula nang dumating ang Santo Nino at Siya ay inihandog bilang regalo o biyayang
kaloob kay reyna Juana ay hindi na umalis pa ang Santo Nino sa bansang Pilipinas.
Hindi rin natin inalis ang Santo Nino sa atin buhay. Mula noon 1521, at mula sa muling
pagkakita sa Kanya noon 1565 hindi na nawala ang Santo Nino. Hindi rin tayo nawala
sa Santo Nino. Nanatili ang Santo Nino sa kanila. Namalagi rin tayo sa Santo Nino.

Lumagay na tayo sa piling ng Santo Nino, sa piling ng Diyos. At ito ngayon ang
dahilan ng atin pagdiriwang na ng atin ikalimang daan taong pagkaKristiyano.

Mga kapatid, sa kapistahang ito ng Santo Nino, ang Panginoong Jesus ay nagbibigay
sa atin ng tatlong katotohanan na nararapat lamang natin gawin:

Tayo ay ligtas lagi sa piling ng Diyos.
Tayo ay dapat lamang na lumapit parati sa Diyos.

Tayo ay tama lamang na lumagay, lumagi sa bahay ng Diyos, ang atin Simbahan.
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