
 
 

 

  
 

 
 
 

 
HOLY THURSDAY 

“Gawin din Ninyo Gaya ng Ginagawa ko sa Inyo” 

(John 13, 1-15) 

 
 



 
 

 

   Mga kapatid, natatandaan po ba ninyo ang ang mga panahon na tinuruan ninyo ang 

inyong mga anak sa kanilang unang mga hakbang? Naalala po ba ninyo na sila ay inyong 

sinasamahan o sinasabayan sa kanilang paglakad? Naghahatid sa kanila sa paaralan at 

naghihintay sa kanilang paglabas. At sabay kayong uuwi. 

 

   Balikan po ninyo sa inyong mga isipan na sila ay inyong kinakalong, kinakarga kapag 

sila ay napagod na sa paglalakad o kaya hinuhugasan ninyo ang kanilang mga paa bago 

matulog. 

 

   Ang atin Santa Misa ay pagdiriwang ng Huling Hapunan. At sa pamamagitan nito ay 

itinatag ni Jesus ang banal na Eukaristiya o ang Santa Misa. Datapuwa’t sa binasang 

Ebanghelyo ay hindi ibinigay sa atin ni San Juan ang letra por letra o ang pagsasalarawan 

ng pagtatag ng banal na Eukaristiya. Ang ipinahayag ni San Juan ay ang paghuhugas ni 

Jesus ng mga paa ng Kanyang mga alagad. Samakatuwid ang hindi sinabi o ang hindi 

isinulat ni San Juan sa detalyeng pamamaraan tungkol sa banal na Eukaristiya ay 

kanyang ipinamalas sa pamamagitan ng hayagang ginawa ni Jesus-ang paghuhugas ng 

mga paa ng Kanyang mga alagad. Ito ay tanda ng pagpapakasakit. Iyan ay mensahe ng 

paglilingkod. Ang ginawa ni Jesus ay pagpapahayag ng Kanyang pag-ibig.  

 

   Mangyari pa, ang banal na Eukaristiya o ang Santa Misa ay paggunita sa 

pagpapakasakit ni Jesus. Ang Santa Misa ay pag-alaala sa paglilingkod ni Jesus. Ito ay 

ang Kanyang pag-ibig sa atin na nararapat natin alalahanin at gawin. Tulad ng Kanyang 

sinabi “gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.” 

 

   Ang mga mahihirap ay sa panahon ni Jesus ay nakayapak. Ang mga alipin ay walang 

karapatan magsuot ng panyapak. Ang mga mayayaman at malalaya lamang ay maaring 

mag-ari at magsuot ng sandalyas.  

 

   Sa isang alipin, ang kanyang pangunahing tungkulin ay hugasan ang mga paa ng mga 

bisita ng kanyang panginoon. At ang paghuhugas ng mga paa ay tanda ng pagtanggap 

at pakikipagkaibigan. Ang mga alagad ay walang katulong o alipin. Subalit para sa kanila 

si Jesus pa ang naging alipin. Siya pa ang naglingkod sa kanila. Si Jesus ay nagpakababa 

at nagpakasakit. Hinugasan Niya ang kanilang mga paa.  

 



 
 

 

   Mga kapatid, naitanong mo na ba sa inyong mga sarili: kaninong mga paa ay nararapat 

kong hugasan? Sino ang dapat mong paglingkuran? Kanino ka nararapat at handang 

magpakasakit, magmalasakit?  

 

   Hinugasan ni Jesus ang mga paa na Kanyang mga alagad na sa Kanya ay tumalikod, at 

Siya ay iniwan sa oras ng Kanyang paghihirap at kamatayan. Kaya mo bang hugasan ang 

mga paa o paglingkuran ang mga mahal mo sa buhay na hindi na makalakad o makakilos 

dahil sa katandaan o nararatay na sa banig ng karamdaman?  Kaya mo bang hugasan 

ang mga paa, o tanggapin muli ang mga tumalikod at nagpabaya sa kanilang 

sinumpaang tungkulin bilang kabiyak sa buhay o sa pagiging magulang?  

 

 

   Hinugasan ni Jesus ang paa ni Pedro na nagkaila sa Kanya ng tatlong beses. Huhugasan 

mo ba ang paa na siyang tumalikod, bumaligtad at nagkalat sa iyo ng hindi totoo? 

Hinugasan ni Jesus ang paa ni Judas Iscariote na nagkanulo sa Kanya sa halagang 

tatlumpung pirasong pilak. Magagawa mo bang hugasan, patawarin ang mga taon na 

nanakit, nanira o nagpahirap sa iyo? 

 

   Hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa sapagkat nakita Niya sa kanila bilang mga 

nilalang na nangangailangan ng Kanyang pang-unawa at pagpapatawad. Nabatid ni 

Jesus na sila hindi dapat hatulan o parusahan. Hindi dapat iwanan o pabayaan. 

Datapuwa’t sila ay  nararapat tanggapin at patawarin. At sa kanila ibinigay ni Jesus ang 

Kanyang pag-ibig. Siya ay nagpakababa, nagmalasakit. Si Jesus nga ay naglingkod. 

Hinugasan nga Niya ang kanilang mga paa. Inalis Niya mula sa kanila ang dumi na dala 

ng pagkakasala. At lininis ni Jesus sa kanila ang putik ng kanilang pagkakamali at 

pagkukulang.  

 

   Ang hiling sa atin ni Jesus ay gawin natin “sa pag-aalala sa Kanya” (Lukas 22,19). Ang 

ginawa ni Jesus sa atin ay gawin natin sa iba. Ang tinanggap natin mula sa Kanya ay atin 

ngayon ibahagi sa iba. Ang utos atin ni Jesus “gawin din ninyo gaya ng ginawa ko sa inyo” 

(Juan 13,15).      

  

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, saan ka na dinala ng inyong mga paa? 

Saan na humantong at ano na ang narating ng inyong mga paa?   

 



 
 

 

   Nang hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa nais ni Jesus na hindi lamang malinis o 

maginhawa. Higit sa lahat ibig ni Jesus na sila ay walang bahid dungis, cleansed and 

purified, ika nga. Bakit po? Upang sila ay wagas at karapat-dapat sa pagdiriwang ng 

Huling Hapunan. Upang sila ay handa, tama at ugma sa kanilang pakikisalo at 

pakikisama kay Jesus. Upang sila kaaya-aya sa pagtanggap nila kay Jesus at sila malakas 

at matatag sa gagawinga sa pagsusugo sa kanila ni Jesus pagkatapos ng Huling 

Hapunan. 

 

   Mula sa atin pagdalo sa Santa Misa tayo naman ngayon ang maglingkod. Buhat sa atin 

pakikiisa sa Santa Misa tayo naman ngayon ang magmalasakit at magbigay sa atin 

kapwa. Sa atin pagtanggap kay Jesus sa banal na Komunyon tayo na ngayon ay mabuhay 

sa Kanyang kautusan at mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. 

   

   Batid ni Jesus na sa pamamgitan ng atin mga paa, tayo ay nadapa o natisod. Tayo rin 

ay nalihis ng daan. Tayo ay rin ay napalayo sa Diyos o nagtago sa Kanya. Datapuwa’t 

tayo ay Kanyang hinanap. Tayo ay muling tinatanggap ng Diyos. At sa bandang huli ay 

palagi Niya tayong patatawarin. Opo, tayo sa kabila ng atin ginawa sa Kanya ay patuloy 

Niyang huhugasan, lilinisin at isasalo sa Kanyang piging-ang Santa Misa. 

 

   Mga kapatid, sa atin paglalakad dito sa lupa tayo ay nararapat madala tayo sa Santa 

Misa. Tayo ay makarating sa Simbahan. Tayo ay makauwi sa piling ng Diyos. Sa atin 

paglalakad dito sa daigdig ay makauwi tayo sa Langit.     
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