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2017 Bagong Taong Sulat Pastoral ni Bishop Paul Otsuka 

Pagsunod kay Justo Takayama Ukon  
sa Kanyang Daan Patungo sa Kabanalan 

 

Paul Otsuka Yoshinao, Obispo ng Kyoto 

 

Ang Beatification ni Justo Takayama Ukon 

Si Justo Takayama Ukon na Lingkod ng Diyos (mula dito ay tatawagin natin siyang 

“Ukon”) ay ibi-beatify sa Osaka sa “Osaka Castle Hall” sa ika-7 ng Pebrero 2017. Dahil sa 

natanggap na biyaya sa pagkaka-beatify ni Ukon, nakakasama natin ngayon si Kristo, ang 

Tagapagligtas ng Daigdig, at ang ating ilaw. Sumasama tayo kay Ukon sa pag-awit ng 

papuri sa kanyang himig: “Tunay na ang Diyos ang aking Ilaw.” Bilang Chairperson ng 

Committee for the Promotion of the Canonization of Ukon ng Catholic Bishops’ Conference 

of Japan, marami akong nalaman tungkol sa kanya, at namulat ako sa masaganang 

biyaya na ibinigay (bestowed) ng Diyos sa Japan sa pamamagitan niya. Habang parating 

ang seremonya para sa kanyang beatification na nangyayari ngayon sa atin, gusto kong 

isa-alang-alang kasama ninyo kung ano ang ating magagawa upang mapabilis ang biyaya 

ng beatification ni Ukon sa Simbahan ng Japan. 

 

1. Ang pandaigdigang panawagan sa pagiging banal ng simbahan 
 

Ang Simbahang Katoliko ay nagka-“canonize” ng mga tao na naging mga saksi sa 

pananampalataya, at binibigyan sila ng pagpupugay (honors) na isang natatanging 

pagsamba (veneration). Kahit anumang panahon o lugar, ang lahat na mga santo ay mga 

kani-kaniyang natatanging pagsasabuhay sa pananampalataya at pangdaigdigang 

mensahe. Ang “Canonization” ay nangangahulugan na tayong mga nabubuhay ay 

tumutulad/sumusunod (imitate) sa kanila sa lahat ng kanilang halimbawa at mensahe, at 

ipinapasa natin ang mga ito sa susunod na henerasyon. Ang “Canonization” at 

Beatification ay maituturing na gantimpala (reward) at pagkilala na ginagawa ng 

Simbahan sa mga dakilang tao ng nakalipas, nguni’t ang pag-unawa ng Ikalawang 

Konsilyong Vaticano (Second Vatican Council) sa paggalang na ibinigay sa mga martir at 

iba pang santo ay may mas ispiritwal at pastoral na kahulugan. Ang Constitution on the 

Church, nn.39-42, sa pangkalahatang panawagang maging banal ay nagbibigay linaw 

kung paano maging banal sa Simbahan “na ipinahahayag sa iba’t-ibang paraan sa mga 

tao, na sa kanilang iba’t-ibang pamumuhay (walks of life), ay patungo sa pagiging 

perpekto sa kawanggawa na nagsasa-alang-alang sa kabutihan (edification) at kapakanan 

sa buhay ng iba.” Bukod pa rito, ang pagkakamit ng kabanalan kung saan mamahalin 

natin ang Diyos nang higit sa lahat” at ito ang katangiang kinikilala ng simbahan sa 

pagiging martir, isang katangi-tanging handog sa kaganapan at katibayan ng wagas na 

pagmamahal.” 
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Ang isang santo ay hindi kinakailangan na isang pinakamahusay at magaling na 

hinahangaan ng lahat, hindi rin isang bayani. Kung iisipin natin ang santo sa ganitong 

pananaw, siguradong sila ay lalabas na malayo sa atin. Sa imbes, ang mga santo ay mga 

taong nakatanggap ng handog ng pag-ibig at isang katangi-tanging handog sa kaganapan 

at katibayan ng wagas na pag-ibig. Kanila itong isinabuhay, dahil dito ay unti-unti nilang 

natagpuan ang buhay kabanalan, hanggang sa kilalanin na natin sila bilang mga santo. 

Ang mga santo ay hindi mga di-karaniwang Kristiyano, kundi mga karaniwang Kristiyano. 

Sa madaling salita, ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging santo. Nguni’t, sa ibang 

panahon at sa ibang lugar, ang pagiging Kristiyano ay lumalabas na parang hindi 

karaniwang pamumuhay. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng 

hindi pagsunod sa mga karaniwang kalakaran (trends) ng lipunan, tulad ng paghimok sa 

atin ni Hesus sa Sermon sa Bundok (Mateo 5) na seryoso nating isabuhay ang mga turong 

ito. Dapat nating tularan ang mga halimbawa na ibinigay ng mga santo, hindi sa 

gagayahin lang, kundi ang pagsasabuhay nito sa ating buhay. Alam naman natin ang 

makasaysayang pangyayari at ang kultura na nasa likod nito, nakikita natin ito bilang 

pangdaigdigang huwaran at itinuturing natin ang santo bilang palatandaang ispiritwal. 

Ngayon tayo ay nakatayo sa harap ng isang kumikinang na palatandaan, Ukon. 

 

2.  Si Ukon at ang Krus ni Hesus 

Sa pamamagitan ng kanyang buong buhay na di-karaniwan, si Ukon ay ibi-beatify, hindi 

bilang confessor, kundi bilang isang martir. Hindi nito ibig sabihin na si Ukon ay naging 

martir dahil siya ay binitay, kundi dahil ang kanyang buong buhay ay isang sunod-sunod 

na pag-uusig at pagkakapatapon (exile). Nabuhay si Ukon nung patapos na ang ika-16 na 

siglo (century) at sa pagsisimula ng ika-17 na siglo, mula sa pahanon ng Azuchi-

Momoyama hanggang sa panahon ng Edo, ng ang bansa ay dumanas ng digmaan, at sa 

panahon na ang bansa ay nagtamasa na sa wakas ng pagiging buo at payapa. Ang 

sinomang marunong at matalinong tao ay mangangarap ng pagkakaroon ng tagumpay, 

kapangyarihan, katanyagan at dakilang karangalan (glory). Ipinanganak si Ukon sa isang 

pamilyang samurai sa panahong yon, at pinalaki sa panahon ng mga mandirigmang uhaw 

sa kapangyarihan at sangkot sa walang katapusang pagpupunyaging masakop 

(domination) ang iba. Simula sa panahon na ang kanyang ama, Hidanokami, ay naging 

Kristiyano ang kapalaran ng pamilyang Takayama ay natuon sa isang bahagi (dimension) 

na lubos na taliwas sa nangingibabaw na kalakaran (trend) sa lipunan. Tumanggap siya 

ng binyag kasama ang kanyang mga kasambahay nung siya ay sampung taong gulang, at 

pinalaki bilang mandirigmang samurai. Nguni’t nung siya ay mga dalawampung taon na, 

siya ay naakit sa Krus ni Kristo, salamat sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng isang 

pangyayari kasama si Wada Korenaga (1573). 

Ibinigay ni Francis Xavier at iba pang mga misyonero sa mga tao sa panahon ng digmaan 

ang Krus ni Kristo bilang diwa (essence) ng Kristiyanismo, upang matanto nila ang Pasyon 

ni Kristo bilang kabuuan ng pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Itinuro 

nila na ang pagharap sa Krus ni Kristo, ang paghahandog ng sakripisyo kay Hesus para 

sa Diyos at sa lahat ng tao ay maaaring pinaka-marangal (honorable) na gawa ng 

pagmamahal. Sa panahon ng pag-uusig (persecution), karamihan sa mga Kristiyano na 
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binitay ay nagnasang mapapako tulad kay Kristo. Si Ukon din, puspos (imbued) ng mga 

turo ni Hesus, ay nakalampas sa takot sa kamatayan. At hindi lang ito, dahil sa kanyang 

pananampalataya, naging handa siya na tanggapin ang pag-uusig, at kahit ang pagiging 

martir. Sa kanya mismong katangian, si Ukon ay hindi lubusan at buong kaloobang 

walang dungis (virtuous) na samurai o kaya ay may banal na pannampalataya. Bilang 

pinuno na humaharap at nakikibaka sa mga hirap at labanan (conflicts), siya ay unti-

unting naturuan na magtiwala sa Diyos. 

 

3.  Paghihirap at pagsubok sa pananampalataya ni Ukon 

Ang simula ng pighati ni Ukon ay walang dudang ang kanyang paningin sa buhay at 

kamatayan. Sa panahon ng Digmaan ng mga Estado (States), ang kamatayan ay 

karaniwang nangyayari araw-araw. Pumatay o mamatay. Kahit na isipin na ang pagpatay 

ay hindi tama (unethical), upang maipagtanggol ang pamilya at mga kaibigan 

kinakailangan na maging halimaw (monster) ang isang tao. Dahil sa likas na diwang 

samurai, imposible na maiwasan ang karahasan. Sa pagkakapanganak sa panahong yon, 

sinasabing si Ukon mula sa kanyang pagkabata ay may maramdaming puso at hindi 

mapusok na ugali, at takot mamatay. Minsan ang pag-iisip na hindi malaman kung kailan 

siya mamamatay ay dahilan sa hindi mahimbing na pagkakatulog. At ang pag-iisip na 

maaaring siyang mamatay nang kaawa-awa ay tumulak sa kanya minsan na mag-isip na 

kitilin ang kanyang buhay. Nguni’t, bilang Kristiyano yan ay hindi kailanman papayagan. 

Kasama ng kanyang pasyang (determination) mabuhay ay ang kanyang takot na mamatay. 

Ang isang taong malapit kay Ukon nung bata pa siya na kanyang sinasabihan ng kanyang 

pagdurusa na nagdulot sa kanyang araw-araw na depresyon (depression) ay Jesuit 

Brother Lawrence Ryousai. Ipinagtapat niya kay Brother Lawrence ang kanyang takot na 

mamamatay at ang kanyang pag-ayaw sa pagpatay. Ang kanyang pag-ayaw sa pagpatay 

bagama’t siya ay samurai sa kanyang propesyon na inaasahang papatay ng tao, malayo sa 

pagpapagaling ng kanyang depression, lalo pang nabaon sa kawalan ng pag-asa ang 

batang si Ukon hanggang sa harapin niya ang katotohanang ito ay tunay na personal na 

krus na inihain sa kanya ng kalagayan ng kanyang pamumuhay. 

Gayunman, ang pangyayari na kasama si Wada Korenaga ang naging pagsasanga ng 

kanyang buhay, at mula noon, siya ay namangha (enthralled) sa Krus ni Kristo. 

Sa daigdig ng pananampalataya, ang paghihirap na siyang naghihiwalay sa mga tao at sa 

Diyos ay isang malaking tukso. Nguni’t, ang paghihirap na tumutulak sa mga tao palapit 

sa Diyos at nagpapalalim ng ating pagkakalapit sa iba ay isang pagsubok. May tatlong 

pagsubok sa buhay ni Ukon.  Ang unang pagsubok ay ang labanang Araki Murashige 

(1587), and pangalawang pagsubok ay ang pagpapaalis sa bansa ng mga pari ni Hideyoshi 

(1587), at ang pangatlong pagsubok ay ang pagbabawal sa mga gawaing misyonero ng Edo 

Shogunate (1614). Nagsimula siya sa kanyang propesyon na may intensyong iniaalay ang 

kanyang buhay sa Diyos kung kinakailangan bilang sundalo, namumuhay ayon sa 

pundasyon ng pangloob na pananampalataya, habang sa pananaw na makamundo 

lumalabas siya na  isang nagniningning na Kristiyanong Panginoon (Lord) na nakuha ang 

tiwala nina Oda Nobunaga at Toyotomi Hideyoshi. 
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Kahit pa, pagkatapos na pagkatapos ng paglipat ng teritoryo ni Ukon sa Akashi mula 

Takatsuki, biglang nagbago ang pasya si Hideyoshi tungkol sa Kristiyanismo, simula sa 

pagbabawal sa mga pari na nasa bansa at pagpilit kanya na itakwil ang kanyang 

pananampalataya, at tanggalin ang kanyang katayuan bilang Panginoon, at siya ay 

ipinatapon. Mula sa isla ng Shodoshima hanggang Higo (na sakop ngayon ng teritoryo ng 

Kumamoto prefecture) pagkatapos niyang mag-ermitanyo ng ilang taon, kumanlong siya 

sa teritoryo ni Maeda ng Kaga (kasalukuyang siyudad ng Kanazawa, prefecture ng 

Ishikawa), kaya tumagal siya ng 27 taon sa Noto (Nanao). Nguni’t sa paghahari ng 

Tokugawa Shogunate, ipinatapon siya sa Pilipinas. Tinanggap siyang may malaking 

pagpapahalaga bilang buhay na martir sa Maynila. Nguni’t, dahil sa kanyang katandaan, 

at sa hirap ng biyahe, siya ay humina at namatay dahil sa mataas na lagnat, 40 araw 

pagkatapos siyang makarating sa ika-3 ng Pebrero 1615. 63 taon ng siya ay pumanaw sa 

mundong ito. 

 

4.  Buhay na Martir 

Pagkatapos ng unang pagsubok sa pangyayaring kasama si Araki Murashige, kahit na ang 

paghahandog ng kanyang buhay ang kabayaran, nangako si Ukon na paglilikuran ang 

Diyos, sa imbes na paglinkuran ang mga tao dito sa daigdig. Nguni’t, sa panahong ito, 

hindi pa rin niya nalalaman ang pagnanasa ng paghahandog ng sarili na iginawad sa 

kanya ng Diyos. Palaging handa si Ukon na maghandog ng sarili niya sa pagiging martir, 

at siya mismo ay nagnanasang maging martir. Nguni’t sa plano ng Diyos si Ukon ay 

itinadhana para sa mas mahabang daan patungo sa pagiging martir. 

Sa pangalawang pagsubok, sa kabila ng pagkawala ng lahat, ipinakita niya na ang 

kanyang malakas na pananampalataya sa Tagapagligtas ay naging matatag (matured), at 

nakaranas siya ng kapangyarihang ispiritwal at konsuwelo (consolation) na tanggapin ang 

martyrdom.  Gayun pa man, sa puntong ito ang pananampalataya ni Ukon ay nakabatay 

sa katalasan ng isip at lakas bilang tao (human strength). Ang malalim na pagkarelihiyoso 

at pagsalalay sa Diyos ni Ukon ay walang bahid ng duda. Nguni’t, sasagipin siya ng Diyos 

sa hindi totoong kompiyansa sa sarili, sa paghahangad na baguhin siya nang dahan-

dahan upang maging isang di-makasariling nilalang na tatanggap ng pag-ibig ng Diyos. 

Bilang isang taong ipinatapon (exile), na hinihimas ang apoy ng pagnanasang maging 

martir, hindi lumalangoy nang salungat sa agos ng panahon, nguni’t nagsisikap na 

hanapin ang kagustuhan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang kapalaran na inilaan sa 

kanya, at inialay sa kamay ng Diyos na gumagabay, ipinagpatuloy niya ang 

pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa abot ng kanyang kapangyarihan. Ito ang daang 

pinili para tanggapin ni Ukon ang landas patungo sa buhay ng pagiging martir. 

Bilang panghuli, ang kapalaran ni Ukon ay ang danasin ang ikatlong pagsubok na siyang 

pinakamasakit at pinakamalalim sa lahat sa kanyang pagsusumikap na maging martir. 

Sa kanyang pagpunta sa Kanazawa (Kaga-han), nakikinita-kita niya ang kanyang pagbitay 

bilang isang dakilang pagpapakasakit na siyang iaalay sa Panginoon. Taliwas sa mga 

inaasahan, siya ay sapilitang isinakay sa isang barko sa Nagasaki patungo sa Maynila, at 
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doon niya dinanas ang pinakahuli at pinakamasakit na paglalakbay, na siyang 

pinakamalinaw at tunay na pagiging martir. 

 

5.  Ang Pagiging Martir ng Malubhang Pagdurusa na Pagsaksi sa Gawa ng Diyos 

Ang pagiging martir ay hindi kailan man pagpapakita ng lakas.  Ang pagiging martir ay 

gawa ng Diyos sa isang mahinang nilalang. Hindi natin tinitingnan ang pagtitiis sa 

nakakapangilabot (horrifying) na pagpapahirap (torture) upang mapatunayan ang 

kadakilaan ng isang martir, hindi rin ito bagay na ipinakikita nating mga tao sa 

kasalukuyang henerasyon. Hindi rin natin tinitingnan ang mga martir bilang biktima 

dahil tahimik nilang tinitiis ang paghihirap dulot ng dahas. Imbes, ang pagiging martir ay 

nangangahulugan na hanggang sa kahuli-hulihang panahon ay malayang ibinibigay ang 

sariling kapalaran sa kamay ng Diyos. Ang pagiging martir ay ang pag-unawa sa niloloob 

ng Diyos at ang malayang pagtugon sa kanya hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Ang 

pagtugon na ito lamang ang magpapatotoo na ang kamatayan ay tunay na pagiging saksi 

sa pananampalataya, bilang tunay na pagiging martir. 

Sa loob ng siyam na buwan bago siya ipatapon, si Ukon ay handa at buong-loob na 

magpapabitay, na kanyang tinanggap nang may dalisay na puso. Dito ipinadala kay Ukon 

ng Diyos ang huling pagsubok. Ang lupang kanyang pagtatapunan, ang Maynila, ay lugar 

na may kalayaang isabuhay ng isang tao ang kanyang pananampalataya. Si Ukon, na 

payag nang ihandog ang buhay na bigay sa kanya ng Diyos, ay nakakaramdam na ang 

kanyang pagiging martir ay isang mahaba at nakakapagod na pagdurusa, isang kalagayan 

ng pambubuyo tungo sa kamatayan, sa imbes na biglaang pagkamatay. 

Kay Ukon, patunay ito ng isang paglalakbay sa kamatayan ng sarili. Sa kanyang 

pagdating sa Maynila natanto niya na ang kanyang kapalaran ay wala na sa kanyang mga 

kamay, kundi nasa sa mga kamay na ng Diyos. Itong paglimot ng sarili (dying to one’s self) 

ay lumalabas na isang paglagong ispiritwal, habang siya ay nagiging mapagpakumbaba, at 

bukas sa kalooban na tumanggap ng kung anumang niloloob ng Diyos na ibigay sa kanya. 

Hanggang sa paghinga niya ng kahuli-hulihan, siya ay tapat sa kanyang matibay na 

hangad na ialay ang kanyang sarili nang buong-puso sa Diyos. Gusto ni Ukon na maging 

isang saksi kay Kristo (martir), at tunay siyang ganun. Ang paring Heswita na si Ledesma, 

na sumaksi sa kanyang kamatayan, ang nagtapos ng kanyang paglalahad ng kanyang 

talaan ng misyon ng ganitong salita: “Si Ukon ay hindi uri ng martir na kinasanayan na 

natin, na siyang saksi sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatapos ng buhay sa 

isang madugong kamatayan, sa imbes ay pagiging saksi sa pananampalataya sa 

pamamagitan ng nakakapanghilakbot na pagdurusang kanyang pinasan. Ang kanyang 

buong buhay ay isang mahabang daan ng pagiging martir.” 

 

6. Pagtingin sa Ispiritwalidad ng Pagiging Martir 

Ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay istorya ng mga taong nagpapatunay ng kanilang 

pananampalataya. Dahil ang pag-uusig at pagiging martir ay maaaring mangyari sa 
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bawa’t panahon, “Ang lahat ay nagsasabi ng pananampalataya kay Kristo sa harap ng 

mga tao, at tumatayo na handang sumunod kay Kristo sa daan patungo sa Krus, sa 

pagtitiis sa hindi maiiwasang pag-uusig sa Simbahan.” (The Constitution on the Church, n. 

42). 

Ang natutunan natin kay Ukon ay yung dahil sa tayo ay instrumento sa kamay ng Diyos, 

hindi tayo dapat na umasa sa pagkamaka-ako (ego) na nagpipilit na gumawa ng mga 

bagay sa ilalim ng sariling lakas, sa imbes ay ialay natin ang ating sarili sa Diyos na sa 

kanyang awa ay ibinubuhos sa ating puso ang pagmamahal para ialay ang sarili sa 

pagsasakripisyo. Ang daigdig ng pananampalataya ay hindi yung ipinakikita natin kung 

ano ang ating magagawa sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ang Diyos ay kumikilos. 

Ito ay isang daigdig na ating inilalagay ang lahat ng ating tiwala sa kanya. 

Ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa kanya upang tayo ay mabago niya bilang taong 

para sa iba (people who are for others). Ito ang daang ispiritwal ni Ukon, at ito ay 

karaniwang bokasyon na ginagamit sa lahat na tapat na tagasunod ni Kristo. 

Ang pagiging banal ay hindi pagiging perpekto sa pamamagitan ng ating sariling mga 

kamay, kundi isang biyaya ni Kristo na siyang tumutulak sa atin palapit sa kanya at 

nagbibigay sa atin ng isang handog ng pagtulad sa kanya. Tungkol dito, sabi ni Pablo, 

“Ang mga nakilala niya’y itinalaga niya na maging kawangis at kalarawan ng kanyang 

Anak upang maging panganay siya sa maraming magkakapatid. At pagkatalaga niya 

sa kanila, tinawag din niya sila; at pagkatawag sa kanila, pinaging-matuwid niya sila; 

at pagkabanal niya sa kanila, niluwalhati niya sila.” (Roma 8, 29-30) 1  Tunay na 

isinabuhay ni Ukon ang kanyang pangalan sa binyag, na sa pamamagitan ng Diyos siya 

ay naging katulad ni Kristo, at siya ay naging matuwid. 

Sa kasalukuyang panahon, ang ating mga pinahahalagahan ay binago ng relatibismo, 

kaya’t mahirap na palaging mabuhay na ayon sa itinalagang paniniwala. Higit pa, kahit pa 

maraming mga uri ng pamumuhay na mapagpipilian, ito ay daigdig ng pananaig ng 

malakas (survival of the fittest), at ang kakayahan ng isa upang mabuhay ay nakasalalay 

sa pangsariling pananagutan, kaya ang mga tao ay nahahati sa mga panalo at talo batay 

sa kanilang mga galing (talent) at kakayanan. Sa pamumuhay sa ganitong panahon, 

tinitingala natin si Ukon bilang tanda na nagsasabi kung saan ang daan patungo sa 

pagiging banal, kaya kahit anong uri ng kundisyon na matatagpuan natin ang ating sarili, 

pinipili ang daan na tungo sa Diyos at ang pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Walang 

pag-aatubili ang ating kagustuhan na ipagpatuloy sa pagsunod sa daan ng ebanghelyo. 

Si Ukon ay handog ng pag-ibig at biyaya sa Simbahang Hapones. Ipinadala ng Diyos si 

Ukon sa atin bilang instrumento sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, para 

maipagpatuloy Niya ang paggawa sa pamamagitan ni Ukon upang tayo ay makakatanggap 

ng biyaya sa panahon ngayon. Tulad ng puso ng Martir, magpasya tayo na magbago ng 

pamumuhay bilang modernong buhay martir, at habang papalapit tayo sa Beatification ni 

Ukon patuloy tayong magdasal para sa biyaya ng “canonization.” 

                                                             
1 Ang mga ito ay hango sa http://www.bibleclaret.org/bibles/tagalog.htm. 


