
[大司教メッセージ「『世界宣教の日』を迎えて」・タガログ語] 

Mensahe para sa Pandaigdigang Araw ng Misyon 2015 

 

Mga kapatid sa Katolikong Diyosesis ng Saitama, pagbati para sa okasyon ng Pandaigdigang Araw ng 

Mission. 

Ang bawat disipulo ni Hesukristo ay tinawag na magpalaganap sa ebanghelyo. Ang muling nabuhay na si 

Hesus ay nagsabi sa kanyang mga disipulo: “Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa.” (Mateo 

28:19) Ang kanyang mga salitang ito ay para din sa atin, ang mga kasapi ng Simbahan ngayon. 

Kayo, na nakikinig sa mensaheng ito ngayon, ay mga tagapag-palaganap din. Ngayon, mag-isip kayo kung 

paano ka makapagpalaganap. Sa inyong pagninilay nito, magtatanong ako ng mga sumusunod na 

katanungan: 

 

1. Sino si Hesukristo para sa iyo? 

Sino ang mga disipulo ni Hesukristo? Sila ang mga sumasampalataya kay Hesukristo at namuhay ayon sa 

kalooban ni Hesukristo. 

Kung sa gayon, ano ang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Hesukristo? Ano ang ibig sabihin ng 

pamumuhay ayon sa kalooban ni Kristo? Paano maipahayag at ibahagi ang ating pananampalataya kay 

Hesukristo sa ating sariling mga salita at gawa? 

Ang mga tagapag-palaganap ay dapat yaong mga makapag-pahayag at makapag-bahagi ng kanilang 

pananampalataya sa kanilang sariling mga salita at gawa at hindi hiniram lamang. Dapat nilang ilagay ang 

kanilang pananampalataya sa sariling salita at isabuhay nila ito. Dapat patuloy na naghahanap ng malalim na 

kahulugan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng sariling mga salita. Mayroong mga 

pagkakaiba sa pang-uunawa at pagpapahayag ng pananampalataya sa mga tao. Subalit, sa tingin ko ay 

mahalaga na ipahayag ang pananampalataya at sabay na matuto sa mga salita at pagpapahayag ng 

pananampalataya na ipinahayag ng ibang tao. 

 

2. Ano ang mga particular na bersikulo at panalangin na nagpasigla sa iyo? 

Sa palagay ko ay nagbabasa kayo ng Bibliya at nagdadasal araw-araw. Sa okasyong ito ng Pandaigdigang 

Araw ng Misyon, mahalaga din na kilalanin kung anong nasulat sa Bibliya at mga panalangin ang malalim 

na nakaantig sa iyo. 

Para sa akin, ang sumusunod na mensahe sa Bibliya at panalangin ang malakas na nakaantig sa akin sa 

puntong ito: 

“Mahal mo ang lahat ng umiiral at walang nilikhang kinamumuhian mo; kung mayroon, hindi mo iyon 

lilikhain. Paano magtatagal ang isang bagay kung di mo kalooban? At paano makapananatili kung hindi mo 

tinawag? Maawain ka sa lahat sapagkat sa iyo ang lahat, O Panginoon, na mangingibig ng buhay.” 

(Ang Aklat ng Karunungan 11:24-26) 

Panalangin upang mapagtagumpayan ang kasamaan: 

“Hinihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa 

kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng 

pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si Hesukristo.” (Embolismo [isang parte ng panalangin] pagkatapos 

ng Ama Namin sa Misa) 
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