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Mensahe para sa Pasko at Bagong Taon 2016 

 

Para sa lahat ng mga mananampalataya sa Diyosesis ng Saitama, 

 

Nais kong batiin kayo ng Maligayang Pasko at Bagong Taon sa pagbukas ng Hindi 

Pangkaraniwang Hubileo ng Awa! 

 

Sinabi ni Papa Fransisko:”Tinawag tayo upang magpakita ng awa dahil una tayong 

pinakitaan ng awa.” (Misericordiae Vultus [Hesukristo, ang Mukha ng Awa ng Ama], 

Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy, 9) 

Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang biyaya ng awa sa atin, ibinuhos niya ang Banal na 

Espiritu sa atin sa bawat araw upang panibaguhin tayo sa bawat araw. Ipinadala niya 

ang sariling hininga upang panibaguhin ang lahat ng bagay ayon sa Salmista: “Kapag 

sinugo mo ang iyong espiritu, nalilikha sila at binabago mo ang mukha ng lupa.” (Salmo 

104:30, NRSVCE) 

Ang pagpanibago ay gawain ng nilalang, at ang nilalang ay ginanap ng Espiritu ng 

Diyos. Sa buong kasaysayan ng pagliligtas, ang Diyos ay patuloy na nagpapanibago 

araw-araw sa lahat ng bagay sa mundo at tutuparin “ang bagong langit at bagong lupa” 

(REV. 21:1, NRSVCE) sa katapusan. 

 

Minsan nabasa ko ang sumusunod na talata galing sa Great Learning, isa sa klasikong 

mga gawa sa Tsina ukol sa Confucianism: “                 (Tunay na pagbabago sa 

bawat araw, Bago araw-araw. Uli, bago bawat araw) Ito ay magandang paalala na 

kailangan tanggapin ang Banal na Espiritu sa bawat araw upang magawa ang 

pagpapanibago sa bawat araw. 

Ang ibang tao ay nagsasabi na ang terminong Hapones na “Kegare (narungisan)” ay 

galing sa “ke (buhay-espiritu)” at “gare (natuyuan).” Hindi ba’t nagsasalarawan ito 

kung anong mangyayari sa ating mga Kristiyano kung matutuyuan tayo ng Espiritu ng 

Diyos sa loob natin sa halip na tatanggapin natin siya araw-araw? 

 

Manalangin tayo sa Banal na Espiritu sa kanyang pag-akay at tulong upang tunay 

tayong mamuhay sa awa ng Diyos at lumikha ng kapayapaan ang ating Panginoong 

Hesukristo sa buong taon na ito.  

 

8 Disyembre 2015 

Solemnidad ng Imakulada Konsepsiyon ng Birhen Maria, 

Pagbukas ng Hindi Pangkaraniwang Hubileo ng Awa 

 

Arsobispo Pedro Takeo OKADA 

Apostolikong Tagapamahala ng Diyosesis ng Saitama 


