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Birth of St. John the Baptist. 

 

Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, pinagdiriwang po 

natin ngayong araw na ito, ang dakilang Solemnidad, o dakilang kapistahan ng 

kapanganakan ni Juan Bautista.  Ang lahat po ng kapanganakan ay nakapagbibigay sa 

atin ng galak.  Nakakapag bigay sa atin ng pag-asa.  

A few years ago, meron pong isang picture na na-publish sa isang international 

magazine.  Ito po’y kuha sa Iraq, sa gitna ng guerra, kung saan sa gitna ng destruction, 

maraming rubble, ay meron pang isang sundalo, member ng isang peacekeeping 

group, na may hawak-hawak na baby sa gitna ng bato at mga nagibang bahay.  At 

meron pong caption na nakalagay, “There is a future for Iraq.” 

 Kapag may batang isinilang, pwede nating imagine-in kung gaano kahaba ang 

kinabukasan na naghihintay sa kanya.  Marahil sa magulang ni Juan Bautista, si 

Elizabeth at si Zacarias, mas makahulugan ang pagsilang ni Juan Bautista, sapagkat si 

Elizabeth ay napakatanda na nang ipanganak niya si Juan Bautista.  At marahil, habang 

si Elizabeth ay patanda nang patanda, marahil siya ay napuno ng takot, na baka hindi 

na matupad ang pangako ng Panginoong Diyos sa kanya.  Marahil naisip ni Elizabeth 

na ang Panginoong Diyos ay nakalimot na.  

Noong panahon na iyon, ang isang babaeng hindi magkaanak ay itinuturing na 

malaking kadustahan, parang isang sumpa, isang malaking kahihiyan.  At maaaring sa 

isip ni Elizabeth, “Ano ba ‘tong nangyayari sa akin?  Waring nakalimutan na’ko ng 

Panginoong Diyos!”  Subalit tuwing makikita ni Elizabeth ang kanyang asawa na si 

Zacarias, na ang ibig sabihin ay “God has remembered,” tumitibay ang kaniyang 

kalooban.  

Ang Panginoong Diyos ay hindi nakakalimot, laging nakakaalala.  At si Elizabeth 

naman, nakakatuwa po na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay, “God has 

promised.”  Ang panginoong Diyos ay may pangako.  Tuwing makikita niya marahil ang 

kanyang asawa, pumapasok sa kanyang isipan, “Hinding-hindi makakalimot ang 

Panginoong Diyos.”  Siya’y laging nabibigyan ng paalala.  Kaya nga naman nang 

ipanganak si Juan Bautista, isang napakalaking regalo para sa kanilang mag-asawa. 

Ito’y katuparan ng pangako ng Panginoong Diyos para sa kanila, isang malaking 

pagpapala! 

Sa ating makabagong panahon, uso pa po ba ang magbitaw o mangako sa 

buhay na ito?  Naniniwala po ba kayo sa promises?  Kapag aking naririnig kung 



minsan, yung mga politicians natin, na dating nangako, pagkatapos ngayon eh 

binabaligtad ang pangako, talaga naman na tayo’y mapapailing, kapag yung kanilang 

mga sinabi ay kinokontra na nila.  Sa ating panahon ngayon, kapag napapanood ko po 

sa social media, na ginagamit upang baguhin ang kasaysayan, talaga namang ikaw ay 

mapapailing.  Sapagkat noong panahon ni Elizabeth, pinapakita na ang Panginoong 

Diyos ay matapat. Na ang Panginoong Diyos, ay Diyos ng katotohanan.  Na ang 

Panginoong Diyos ay tumutupad sa kanyang salita. 

 Marami tayong naririnig na magkakaibigan na nagkaroon ng pagtataksil sa isa't 

isa.  Mayroong mga mag-asawa na nagkaroon ng broken promises sa isa't isa.  May 

mga taong nagiging skeptics, halos ayaw nang maniwala sa pangako.  Marami na 

silang pagdududa.  

Sa gitna po ng kalagayan na ito, tumatayo sa harapan natin ang ama ni Juan 

Bautista, si Zacarias.  Isang lalaking naniniwala na ang Pangako ng Diyos ay 

natutupad.  Alalahanin po natin yung mga taong nasaktan natin, sapagkat pinangakuan 

natin dati na tayo ay magiging matapat. Pinangakuan natin dati, na tayo ay maglilingkod 

sa kanila.  

Pero maaring dahil sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin nagawa.  Sila 

ngayon ay nasasaktan at maaaring nawalan na ng pag-asa.  Ipanalangin po natin na 

magkaroon ng paghilom na unti-unti.  Maibalik natin ang kanilang pagtitiwala.  

Si Juan Bautista nang ipanganak, ang lahat ay nagtatanong. “Ano kaya ang 

kahihinatnan ng batang ito?  Ano kaya ang mangyayari sa kanya?” 

Alam po natin ngayon ang sagot sa mga tanong na yan.  Siya ay naging 

forerunner ng ating Panginoong HesuKristo.  Inihanda niya ang daan para sa ating 

Panginoon.  At habang kanyang inihahanda ang daan sa ating Panginoon, napagka-

malan siyang mesiyas, na siya ang tagapagligtas.  Pero makikita natin sa buhay niya, 

na ayaw niya ng kasikatan.  Siya'y nagpapakababa.  Lagi niyang sinasabi “He must 

increase, I must decrease.”  

Ginawa niya sa buhay ang laging ituro ang ating Panginoong HesuKristo, hindi 

ang kanyang sarili.  Idalangin po natin, na katulad ng buhay ni Juan Bautista, nawa po 

ang buhay natin ay maging tanda at saksi, para sa ating Panginoon.  Na ang buhay 

nawa natin ay nagtuturo palagi, patungo sa ating Panginoong Hesukristo.  Na tulad ni 

Juan Bautista, ang buhay natin ay naghahanda ng daan para sa ating Panginoon. 

Ipanalangin po natin, na sana ang buhay ng bawat isa sa atin ay patuloy na 

mahubog at lumago, katulad ng sa ating Panginoong HesuKristo.  Pasalamatan natin 

ang Panginoong Diyos, sapagkat patuloy tayong binibigyan ng halimbawa.  Halimbawa 

ni Elizabeth, halimbawa ni Zacarias, na nagpapatunay na ang Panginoong Diyos, ay 



hindi nakakalimot sa kanyang pangako.  Na kanya tayong sasamahan hanggang sa 

wakas ng panahon. 

 Patuloy po tayong umasa sa pangako ng ating Panginoong HesuKristo. Maaring 

meron po tayong iba't ibang bagay na ipinagdarasal, lalo na po kayo, na laging 

bumibisita dito sa dambana ng mahal na Birheng Maria sa Manaoag.  

Huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya.  Katulad ni Juan Bautista, 

na pinagdiriwang natin ngayon ang kanyang kapanganakan, isang dakilang pag-asa. 

Pwede rin po nating masabi na mayroong napakahaba at napakagandang kinabukasan 

na naghihintay para sa ating lahat at para sa ating sambayanan. 

 


