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PANIMULA

6Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. 
Tatawagin siyang, “Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang 
Diyos, Walang Hanggang Ama, at Prinsipe ng Kapayapaan.” 
7Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala, at 
maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian 
ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan 
at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong 
Makapangyarihan na matutupad ito. ^ISAIAS 9:6–7

Ang pamamahala o kaharian ay isang pangunahing tema sa 
buong Kasulatan. Ang kahulugan na kadalasang ibinibigay dito 
ay ang kaharian kung saan namamahala ang Diyos bilang Hari. 
Hindi lamang ito tumutukoy sa kalangitan. Kabilang din dito ang 
pamamahala ng Diyos sa mundo, kung saan si Jesus, ang itinakda 
ng Diyos na Hari, ay namamahala. Ang kaharian ng Diyos ay hindi 
limitado sa isang partikular na lupain o kaya ay grupo ng tao. 
Sumasaklaw ito sa Kanyang pamamahala sa langit at sa lupa, 
sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita (Mga Taga-Colosas 
1:16–17). Maaari itong maranasan ninuman sa anumang larangan 
ng lipunan.

Ang kaharian ng Diyos ay lubos na kasiya-siya (Genesis 1:31), at 
itinalaga Niya sa sangkatauhan na pamahalaan ang mundo bilang 
Kanyang mga kinatawan. Subalit nagkasala ang tao at ibinigay 
nila ang pamamahala sa mundo kay Satanas (Lucas 4:5–6; Juan 
12:31–33; 14:30; 16:11), at isang sumpa ang nakapasok sa mga 
nilikha. Ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan, karamdaman, 
paghihirap, hindi pagkakasundo, at kawalan ng hustisya, at ang 
iba pang kasamaan ay nakapasok sa mundo. Ito ang dahilan kung 
bakit si Jesus, na ating Diyos, ay nagkatawang tao: upang itatag 
ang pamamahala ng Diyos sa mundo.

Nang unang dumating si Haring Jesus, pinasinayaan Niya ang 
kaharian ng Diyos, na kakikitaan ng kapayapaan, katarungan, 
katuwiran, (Isaias 9:7), at kagalakan (Mga Taga-Roma 14:17). 
Nagsisimula itong maliit, subalit patuloy itong lumalago hanggang 
sa lumaganap sa lahat ng larangan ng lipunan magdala ng 



pagbabago sa lahat ng nilikha. Ibinalik Niya ang orihinal na 
disenyo ng tao na namamahala sa buong mundo, habang nasa 
ilalim ng pamamahala ng Diyos. Tinalo ni Jesus ang kaaway sa 
pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. 
Nang Siya ay umakyat muli sa langit, tinanggap Niya ang lahat ng 
kapangyarihan sa langit at sa lupa:

18Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, “Ibinigay sa akin ang lahat ng 
kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19Kaya puntahan ninyo ang lahat 
ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo 
sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20Turuan 
ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan 
ninyo: lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo.” 
^MATEO 28:18–20

Nang utusan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na pumunta sa 
lahat ng mga lahi at magdisipulo sa lahat ng mga bayan, hindi 
lamang Niya tinutukoy ang pagdidisipulo tuwing Linggo ng hapon 
sa mga kapihan. Ang tinutukoy Niya ay pagdidisipulo ng mga 
bayan. Hindi lang din mga tao sa paligid natin ang tinutukoy Niya. 
Ang tinutukoy Niya ay mga bayan at grupo ng mga tao na isang 
araw ay magtitipon-tipon sa Kanyang trono at sasamba sa Kanya 
sa iba’t ibang wika.

Ang pagtawag sa mga mamamayan ng Diyos ay ganito na sa 
simula pa lamang: pandaigdigan at malawak, sumasaklaw sa 
lahat ng larangan ng buhay at lipunan. Ang pagtawag ay hindi 
nagsimula sa Dakilang Komisyon sa Mateo 28. Nagsimula ito 
matapos likhain ng Diyos sina Adan at Eva sa Genesis. Sa kabuuan 
ng tala sa Bibliya, malinaw na ang sangkatauhan ay tinawag upang 
ihayag ang karangalan ng Diyos sa mundo.

Sa muling pagdating ni Jesus, ang Kanyang kaharian ay magiging 
ganap, at ang lahat ng nilikha ay magbabago at mailalagay sa 
ilalim ng Kanyang mabuting pamamahala magpakailanman. 
Bilang Kanyang mga mamamayan, tayo ay may mga tungkuling 
dapat gampanan pansamantala. Dapat tayong magdisipulo ng 
mga indibidwal, pamilya, at mga bayan upang sila ay matubos at 
magbago ayon sa disenyo ng Diyos sa ilalim ng Kanyang kaharian.



Ito ang nasa puso ng Victory group material na nasa iyong 
mga kamay ngayon. Si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan na 
pamahalaan ang lahat ng nilikha, sa bawat larangan ng lipunan. 
Walang lugar sa buong nilikha na wala sa ilalim ng Kanyang pagka-
Panginoon. Ang Kanyang pamamahala at kaharian ay patuloy na 
lumalaganap at mananatili magpakailanman. Bilang Kanyang mga 
mamamayan, tayo ay tinawag upang dalhin ang kahariang ito sa 
lahat ng larangan ng lipunan.

Ipinapahayag sa Kasulatan ang tatlong awtoridad na hinirang at 
itinalaga ng Diyos upang pamahalaan ang mga gawain sa mundo: 
ang pamilya, iglesya, at pamahalaang sibil. Ang pamahalaan ay 
nagbibigay ng direksyon, regulasyon, kontrol, at pagpigil. Ito 
ay tulad ng isang manibela, kambyo, at mga pedal ng gas at 
preno ng isang kotse na nagbibigay sa isang nagmamaneho 
ng kakayahan na makapunta sa kailangan niyang puntahan. 
Pamahalaan—ang pagbigkas pa lamang ng salitang ito ay maaari 
nang humantong sa libu-libong reaksyon at pahayag, lalo na 
sa ating pambansang konteksto. Anuman ang inyong opinyon 
tungkol dito, ang pamahalaan ay may tungkulin sa buhay ng lahat. 
Hindi lamang ito tumutukoy sa pamahalaang sibil, kundi sa banal 
na awtoridad o kaya ay sa taong may awtoridad na gumagamit ng 
karapatan at kapangyarihan na mamahala. Subalit ang mabuting 
balita ay kapag nagpasakop tayo sa pamamahala ng Diyos, 
mararanasan natin ang Kayang mabuti, mapag-alaga, matuwid, at 
makatarungang pamamahala.

Ang lathalaing ito ay hinati sa apat na pangkat upang masakop 
ang mga pangunahing larangan ng pamamahala at humantong sa 
pagsunod sa pamamahala ni Cristo:

Pamamahala sa Sarili sa Ilalim ng Diyos: Siya ang 
Namamahala sa Ating Buhay
Ang pamamahala sa sarili sa ilalim ng Diyos ay ang 
pundasyon ng tatlo pang larangan ng pamamahala na 
itinalaga ng Diyos: pamilya, iglesya, at pamahalaang sibil. 
Kung wala ang pamamahala sa sarili, ang lahat ng ito ay 
mabubuwag at mabibigo. Tatalakayin sa bahaging ito kung 
paano natin magagawang pamahalaan ang mga pangunahing 



aspeto ng ating buhay: ang ating puso, pananalita, 
katawan, oras, at pananalapi, sa ilalim ng pamamahala at 
kapangyarihan ng Diyos.

Ang Diyos at ang Pamamahala sa Pamilya: Siya ang 
Namamahala sa Ating mga Pamilya
Ang pamilya ay kilala bilang pangunahing bahagi ng lipunan. 
Ibinigay ng Diyos ang Kanyang utos na magpakarami at 
mamahala sa lahat buong mundo sa unang pamilya na nilikha 
Niya. Ang lipunan at ang lahat ng bayan ay nagsimula sa 
pamilya. Maging sa kasalukuyan, ang pamilya ang bumubuo 
sa isang bansa at mahalagang tungkulin na ginagampanan 
dito. Ang pagkasira ng pamilya ay nagdadala ng pagkasira 
ng lipunan. Kung tayo ay magdidisipulo ng bayan, kailangan 
nating magdisipulo ng pamilya at ituro sa kanila ang layunin 
ng Diyos. Sa bahaging ito, pag-aaralan natin ang Kanyang 
layunin para sa pamilya at sa balangkas na Kanyang itinakda 
upang pamahalaan ang mga ugnayan sa loob nito.

Ang Diyos at ang Pamamahala sa Iglesya: Siya ang Ulo 
ng Iglesya
Si Jesu-Cristo ang ulo ng Iglesya, na Kanyang katawan, kung 
saan naninirahan ang Banal na Espiritu, at ang pangunahing 
instrumento para sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos at 
sa pagsulong ng Kanyang kaharian sa mga bayan. Kapag ang 
Iglesya ay pinamamahalaan ayon sa pamamaraan ni Cristo, 
ito ay magiging malakas at magkakaroon ng kakayahan na 
isagawa ang Kanyang utos na magdisipulo ng lahat ng mga 
bayan. Sa bahaging ito, titingnan natin ang layunin ng Diyos 
sa Iglesya dito sa mundo, ang kaayusan ng pamamahala 
na itinatag niya sa Iglesya, at ang layunin ng mga pinuno at 
miyembro ng iglesya, sa loob ng Iglesya at sa mundo.



Ang Diyos at ang Pamahalaang Sibil: Siya ang Panginoon 
ng mga Bansa
Buong tapang na inihahayag sa Bibliya na lahat ng 
kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay kay Jesus (Mateo 
28:19) at ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos (Mga 
Taga-Roma 13:1). Ang pinagmumulan ng awtoridad ng mga 
namumuno at mga pamahalaan ay ang kapangyarihan ng 
Diyos na nangingibabaw sa lahat ng mga bansa. Sa bahaging 
ito, titingnan natin ang intensyon at layunin ng Diyos 
para sa pamahalaang sibil sa pamamagitan ng pagtingin 
sa isinalaysay sa Bibliya. Titingnan din natin kung paano 
tumugon ang mga mananampalataya sa mga panahong 
nakasaad sa Bibliya at sa buong kasaysayan sa pamahalaang 
sibil. Kapag tunay nating nauunawaan ang disenyo ng Diyos 
para sa pamahalaang sibil at sa ating tungkulin bilang 
isang Iglesya at mga indibidwal na mananampalataya, mas 
magkakaroon tayo ng kakayahan na isulong ang kaharian ng 
Diyos at magdisipulo ng mga bayan.

Ang kapangyarihan at awtoridad ni Jesus ay bumabalot sa lahat 
ng larangan ng lipunan at ng mga nilikha at nagsisilbing basehan 
at saklaw ng iniutos sa Iglesya na magdisipulo. Kapansin-pansin 
na hindi pa natin ito narating. Marami pang tao ang hindi 
nakakakilala kay Jesus. Nawawasak pa rin ang mga pamilya. 
Tinatanggihan pa rin ng mga lipunan ang pangalan ni Cristo. Ang 
mga pamahalaan ay nanatiling lumalaban sa pamamahala ng 
Diyos. Subalit ang kautusan sa Iglesya na pumunta sa lahat ng 
lahi at ipahayag si Jesus ay kasing linaw pa rin ng dati. Tayo ay 
tinawag upang magdisipulo ng lahat ng bayan. Ang gawaing ito 
ay pandaigdigan, subalit kailangan nating magsimula kung saan 
man tayo naroon—sa ating tahanan, sa ating komunidad, at sa 
ating bayan.



1 Isang Pangitain para sa Pamahalaan 
ng Diyos

WARM-UP

• Ano ang naiisip mo sa tuwing naririnig mo ang 
salitang “pamahalaan”?

• Ano ang isang bagay tungkol sa pamilya mo na 
ipinagpapasalamat mo? Bakit?

• Ano ang isang bagay tungkol sa bayan mo na nais 
mong magbago?

WORD 6Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa 
amin. Tatawagin siyang, “Kahanga-hangang Tagapayo, 
Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at 
Prinsipe ng Kapayapaan.” 7Hindi magwawakas ang 
pag-unlad ng kanyang pamamahala, at maghahari 
ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian 
ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang 
may katarungan at katuwiran magpakailanman. 
Sisiguraduhin ng Panginoong Makapangyarihan na 
matutupad ito. ^ISAIAS 9:6–7

Kung ikaw ay gagawa ng pamahalaan, ano ang magiging itsura 
nito? Ito ba ay kakikitaan ng kapayapaan, kagalakan, at katuwiran? 
Isasaalang-alang ba nito ang kabutihan at kasaganaan ng mga 
mamamayan nang higit sa lahat? Mawawala na ba ang krimen, 
katiwalian, at kahirapan? May ganito ba talagang pamahalaan na 
maaaring umiral? Oo! Ito ang kaharian ng Diyos. 

Ang kaharian ng Diyos—na kilala rin bilang pamamahala, 
pamumuno, at paghahari ng Diyos—ay pangunahing tema sa 
buong Kasulatan. Ito ay kadalasang inilalarawan bilang ang lugar 
kung saan namamahala ang Diyos bilang Hari. Hindi ito limitado 
sa langit; kabilang din dito ang pamamahala ng Diyos dito sa lupa, 
kung saan naghahari si Jesus, bilang itinalagang Hari ng Diyos. 
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Ang kaharian ng Diyos ay hindi limitado sa isang lugar o grupo ng 
tao. Sinasaklaw nito ang Kanyang pamamahala sa langit at lupa, 
sa mga nakikita ay hindi nakikitang mundo (Mga Taga-Colosas 
1:16–17). Maaari itong maranasan ng kahit na sino sa anumang 
larangan ng lipunan. 

Ngayon, mas makikilala natin ang kaharian ng Diyos upang 
magkaroon tayo ng pangitain tungkol sa kung gaano ito kabuti, 
pagnanais na hangarin ito, at kagustuhan na isulong ito sa 
lahat ng larangan ng buhay. Narito ang tatlong katangian ng 
Kanyang kaharian.

1 Ang kaharian ng Diyos ay mabuti.

26Pagkatapos, sinabi ng Diyos, “Likhain natin ang tao ayon sa 
ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop: 
mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang.” 27Kaya 
nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. 
28Binasbasan niya sila at sinabi, “Magpakarami kayo para 
mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. 
At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop.” . . . 31Pinagmasdan 
ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. 
^GENESIS 1:26–28, 31

Sa lahat ng nilikha ng Diyos, Siya ay lubos na nasiyahan. 
Mayroong kapayapaan at kasaganaan. Ang sangkatauhan ay 
namuhay nang may pakikiisa sa Diyos at sa kalikasan. Nilikha 
ng Diyos ang tao na kawangis Niya at natutulad sa Kanya 
upang makapaglingkod bilang Kanyang mga kinatawan. Dapat 
silang magpakalat ng lahi, mangibabaw, at mamahala, habang 
sila ay nagpapasailalim sa pamamahala ng Diyos. Kaya ang 
lahat—ang buong mundo, ang lahat ng larangan ng lipunan, 
at ang bawat istruktura ng pamahalaan ng tao—ay dapat 
na pamahalaan sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Ang lahat ay 
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dapat na magpahayag ng Kanyang kabutihan. Nais mo bang 
mamuhay sa ilalim ng ganito kabuting pinuno? Bakit?

 

 

 

 

2 Si Jesu-Cristo ay dumating upang ipahayag ang 
kaharian ng Diyos sa mundo.

Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, “Ibinigay sa akin ang lahat 
ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.” ^MATEO 28:18

6Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa 
amin. Tatawagin siyang, “Kahanga-hangang Tagapayo, 
Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Prinsipe 
ng Kapayapaan.” 7Hindi magwawakas ang pag-unlad ng 
kanyang pamamahala, at maghahari ang kapayapaan. Siya 
ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at 
paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. 
Sisiguraduhin ng Panginoong Makapangyarihan na matutupad 
ito. ^ISAIAS 9:6–7

Ang Diyos ay lubos na nasiyahan sa Kanyang nilikha (Genesis 
1:31), at itinalaga Niya ang mga tao upang pamahalaan ang 
mundo bilang Kanyang mga kinatawan. Subalit ang tao ay 
nagkasala at ibinigay kay Satanas ang pamamahala sa mundo 
(Lucas 4:5–6; Juan 12:31–33; 14:30; 16:11) at isang sumpa 
ang bumalot sa lahat ng nilikha. Ito ang dahilan kung bakit 
si Jesus, ang Diyos, ay nagkatawang tao: upang itatag ang 
pamamahala ng Diyos, na nagpapanumbalik ng orihinal na 
disenyo ng pamamahala ng tao sa buong mundo habang 
nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Tinalo ni Jesus ang 
kaaway sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling 
pagkabuhay. Nang Siya ay umakyat na sa langit, tinanggap 
Niya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa (Mateo 
28:18). Ang Kanyang kaharian ay kakikitaan ng kapayapaan, 
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katarungan, katuwiran (Isaias 9:7), at maging kagalakan (Mga 
Taga-Roma 14:17). Sa iyong palagay, bakit naghahanap ng 
ganitong uri ng kaharian ang mga tao?

 

 

 

 

3 Ang Kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalaganap 
at mananatili magpasawalang hanggan.

6Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa 
amin. Tatawagin siyang, “Kahanga-hangang Tagapayo, 
Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Prinsipe 
ng Kapayapaan.” 7Hindi magwawakas ang pag-unlad ng 
kanyang pamamahala, at maghahari ang kapayapaan. Siya 
ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at 
paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. 
Sisiguraduhin ng Panginoong Makapangyarihan na matutupad 
ito. ISAIAS 9:6–7

18Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, “Ibinigay sa akin ang 
lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19Kaya puntahan 
ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. 
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng 
Banal na Espiritu. 20Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng 
iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo: lagi ninyo akong kasama 
hanggang sa katapusan ng mundo.” ^MATEO 28:18–20

Nang unang dumating si Haring Jesus, pinasinayaan Niya ang 
kaharian ng Diyos. Nagsisimula itong maliit, subalit patuloy 
itong lumalago hanggang sa lumaganap sa lahat ng larangan 
ng lipunan upang magdala ng pagbabago sa lahat ng nilikha. 
Itinakda ng Diyos kung paano tayo pamamahalaan bilang 
mga indibidwal. Mayroon din Siyang orihinal na disenyo 
para sa mga pamilya at sa lipunanang sibil. Bagama’t hindi 
pa rin maayos ang sistema sa mundo at ang lipunan ay 



God & Government Isang Pangitain para sa Pamahalaan ng Diyos  5

hindi tumatakbo nang naaayon sa disenyo ng Diyos, Siya 
ay patuloy na kumikilos upang baguhin at ihanay ang mga 
ito sa Kanyang kaharian. Sa muling pagbabalik ni Jesus, 
magiging ganap ang Kanyang kaharian at ang lahat ng nilikha 
ay magbabago at mailalagay sa ilalim ng Kanyang mabuting 
pamamahala magpakailanman. Bilang Kanyang mga 
mamamayan, tayo ay may mga tungkuling dapat gampanan 
pansamantala. Dapat tayong magdisipulo ng mga indibidwal, 
pamilya, at mga bayan. Dahil dito, sila ay matutubos at 
magbabago ayon sa disenyo ng Diyos sa ilalim ng Kanyang 
kaharian. Paano inilarawan sa Pahayag 11:15 at 21:1–4 
ang larawan ng kaharian ng Diyos? Bakit kailangan nating 
magdisipulo at magpalaganap ng Kanyang kaharian saan man 
tayo naroon sa kasalukuyan?

 

 

 

 

Sa mga susunod na aralin, titingnan natin ang itinakdang 
disenyo ng Diyos para sa iba’t ibang larangan ng pamamahala: 
pamamahala sa sarili sa ilalim ng Diyos, pamamahala sa pamilya, 
pamamahala sa iglesya, at pamahalaang sibil.
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APPLICATION

• Ano ang natutunan mo sa araling ito tungkol sa kaharian at 
pamamahala ng Diyos? Sa iyong palagay, paano ito makikita 
sa buhay mo sa kasalukuyan?

• Sa iyong palagay, paano makakaapekto sa iyo bilang isang 
indibidwal, at sa iyong pamilya, iglesya, at bansa ang disenyo 
ng pamamahala ng Diyos?

• Paano ka dapat mamuhay sa ilalim ng lumalawak at 
magpasawalang hanggang kaharian ng Diyos? Ano ang 
tungkulin mo dito?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang disenyo at layunin para 
sa Kanyang kaharian. Ipanalangin na magkaroon ka ng 
mas malawak na pagkaunawa tungkol dito sa paglipas ng 
bawat araw.

• Ipanalangin na matupad mo ang tungkulin mo sa kaharian 
ng Diyos sa pamamagitan ng pagdidisipulo. Ipanalangin na 
makilala ng pamilya at mga kaibigan mo ang Diyos at maging 
mabahagi din sila ng pagpapalaganap ng Kanyang Kaharian.

• Ipanalangin na bigyan ka ng Diyos ng pangitain tungkol sa 
Kanyang pamahalaan at patuloy na maging kapansin-pansin 
ito sa buhay mo, sa iyong pamilya, at sa lipunan. Hingin sa 
Diyos na baguhin Niya ang iba’t ibang larangan ng lipunan 
para sa Kanyang karangalan.



Pamamahala sa Sarili 
sa Ilalim ng Diyos



2 Pinamamahalaan Tayo ng Diyos

WARM-UP

• Ano ang isa sa mga pinakamahirap na ginagawa mo araw-
araw? Bakit mo pa rin ito ginagawa?

• Nagugustuhan mo ba ang pagsunod sa mga panuntunan? 
Bakit oo o bakit hindi? Balikan ang isang pagkakataon na 
nagpapaliwanag nito.

• Magkuwento tungkol sa isang desisyon na ginawa mo 
ngayong linggo. Ano ang mga isinaalang-alang mo sa pagbuo 
ng desisyong ito?

WORD 16Kaya mamuhay kayo nang ayon sa nais ng Banal na 
Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa 
ng laman. 17Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban 
sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa 
ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya 
hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. 18Ngunit 
kung nagpasakop na kayo sa Banal na Espiritu, hindi na 
kayo sakop ng Kautusan. 19Ang mga taong sumusunod  
sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila: 
sekswal na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, 
20pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, 
pagkapoot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, 
pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, 21pagkainggit, 
paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang 
kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa 
ko na noon: Ang mga namumuhay nang ganito ay 
hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. 22Ngunit 
ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa 
kapangyarihan ng Banal na Espiritu: pag-ibig,
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kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, 
kagandahang-loob, katapatan, 23kahinahunan, at 
pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay 
natin hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. 
^MGA TAGA-GALACIA 5:16–23

Maaaring ang pamamahala sa sarili sa ilalim ng Diyos ang isa 
sa mga pinakapayak at nagsisilbing saligan ng tatlong saklaw 
ng pamamahala na itinakda ng Diyos: ang pamilya, iglesya, at 
gobyerno sibil. Kung wala ang pamamahala sa sarili, ang lahat ng 
ito ay mabubuwag at hindi magtatagumpay.

Sa Lucas 16:10, sinabi ni Jesus na “ang taong mapagkakatiwalaan 
sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay, 
at ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya 
rin sa malalaking bagay.” Pinagtibay ni Hugo Grotius, isang 
taong magaling sa pilosopiya at pulitika, at dalubhasa sa batas 
at teolohiya, ang katotohanang ito. Sinabi niya na ang pinuno 
ng isang kaharian o bayan ay dapat na marunong pamahalaan 
ang maliliit na pangkat ng pamahalaang sibil, tulad ng probinsya 
o baranggay. Bago ito, dapat niya munang pamahalaan ang 
kanyang pamilya at ang kanyang sarili. At sa huli, dapat ay 
pinamamahalaan siya ng Diyos.

Makikita ito sa Genesis, kung saan nilikha ng Diyos si Adan at Eva 
upang pamahalaan ang buong nilikha, habang sila naman ay nasa 
pamamahala ng Diyos. Bagama’t ang mga salitang “pamamahala 
sa sarili” o kaya ay “pansariling pamahalaan” ay hindi makikita 
sa Kasulatan, ang kaisipang ito ay nasa Bibliya at ang “pagpipigil 
sa sarili” ang pinakamalapit na termino para dito. Sa araling ito, 
pag-aaralan natin ang ilan sa mga pangunahing katotohanan na 
makikita sa Bibliya tungkol sa pamamahala sa sarili at kung paano 
natin maisasapamuhay ang mga ito.
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1 Ang pamamahala sa sarili ay posible lamang kung 
tayo ay pinamamahalaan ng Diyos.

16Kaya mamuhay kayo nang ayon sa nais ng Banal na Espiritu 
para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. 
17Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng 
Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. 
Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa 
ang gusto ninyong gawin. . . . 19Ang mga taong sumusunod 
sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila: sekswal 
na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, 20pagsamba sa mga 
diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, 
pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-
hati, 21pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at 
iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa 
ko na noon: Ang mga namumuhay nang ganito ay hindi 
mapapabilang sa kaharian ng Diyos. ^MGA TAGA-GALACIA 

5:16–17, 19–21

(Basahin din ang ^MGA TAGA-ROMA 17:14–25.)

Sa pahayag na ito, ang laman ay hindi lamang tumutukoy 
sa ating pisikal na katawan kundi pati na rin sa ating dating 
pagkatao—makasalanan, makamundo, at makasarili. 
Kung tayo ang masusunod, pamamahalaan tayo ng ating 
laman, aalipinin, at hahadlangan na gawin ang tama. Hindi 
natin mapamamahalaan ang ating laman sa ating sariling 
kakayahan lamang. Subalit kung tayo ay pamamahalaan at 
gagabayan ng Espiritu ng Diyos, hindi natin pagbibigyan 
ang pagnanasa ng laman. Alin sa mga gawa ng pagnanasa 
ng laman na makikita sa talata 19–21, ang mga karaniwang 
nagiging sanhi ng pagkawasak ng ating mga pinuno sa 
lipunan at sumisira ng kanilang puri sa mata nating mga 
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mamamayan? Ano sa palagay mo ang mangyayari kung hindi 
natin mapamamahalaan ang ating mga sarili?

 

 

 

 

2
Ang pamamahala sa sarili ay nangangahulugan ng 
pagpapahintulot sa Diyos na pamahalaan ang lahat 
ng bahagi ng ating pagkatao at buhay.

4“Makinig kayo, O mga mamamayan ng Israel: Ang Panginoon 
na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. 5Mahalin ninyo ang 
Panginoon na inyong Diyos nang buong puso, nang buong 
kaluluwa, at nang buo ninyong lakas.” ^DEUTERONOMIO 6:4–5

Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa 
maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo 
sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, 
banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba 
sa kanya. ^MGA TAGA-ROMA 12:1

Para mapamahalaan ng Diyos, dapat muna tayong 
magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Ang ugnayan na ito 
ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa 
Deuteronomio 6, sinabihan ng Diyos ang Kanyang mga 
mamamayan na mahalin Siya ng buong puso, kaluluwa, at 
isipan, at lakas:

• Kabilang sa puso ang ating panloob na katauhan: pag-iisip, 
kagustuhan, at emosyon.

• Ang kaluluwa ay tumutukoy sa lahat ng buhay na nasa atin.

• Ang lakas ay nangangahulugan ng ating nag-aalab na 
kakayanan at kalakasan.



God & Government Pinamamahalaan Tayo ng Diyos  12

Sa Mga Taga-Roma 12:1, ang mga mananampalataya ay 
tinuruan na ialay ang kanilang mga katawan sa Diyos bilang 
isang handog na buhay. Nangangahulugan ito ng pagbibigay 
ng ating mga sarili sa Diyos sa pagsamba. Sinabi ni apostol 
Pablo na ito ang makatwiran at nararapat na tugon sa 
habag ng Diyos sa atin na ipinakita ni Cristo. Bakit tila may 
nagsasalungat na kahulugan ang terminong handog na 
buhay? Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito?

 

 

 

 

3 Ang pamamahala sa sarili ay bunga ng isang 
lumalagong ugnayan sa Diyos.

22Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa 
kapangyarihan ng Banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, 
kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang-loob, 
katapatan, 23kahinahunan, at pagpipigil sa sarili . . . 
^MGA TAGA-GALACIA 5:22–23

Bagama’t makakapagpakita tayo ng pamamahala sa sarili 
at sa ibang bahagi ng ating buhay, hindi natin ganap na 
mapamamahalaan ang ating sarili. Ang bunga ng Espiritu, 
kasama na ang pamamahala sa sarili, ay napapasaatin 
lamang dahil sa lumalago nating ugnayan sa Diyos. Isa itong 
natural na kakambal na bunga, at hindi isang bagay na 
maaari nating ipilit o manipulahin. Habang patuloy nating 
nakikilala ang Diyos, nananatili at nagpapasailalim sa Kanyang 
ginagawa sa ating buhay, tayo ay magbabago at magkakaroon 
ng kakayahan na mamuhay nang may pagpipigil sa sarili. Ano 
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ang ilang mga mabubuting gawi na gusto mo sanang simulan 
ngunit hindi mo pa nagagawa?

 

 

 

 

APPLICATION

• Ang Diyos ba ang namamahala sa buhay mo? Siya ba 
ang gumagawa ng mga desisyon? Paano ito nakikita 
sa iyong buhay at handa ka bang magpasailalim sa 
Kanyang pagka-Panginoon?

• Ano ang halaga ng pagtitimpi o pamamahala sa sarili sa 
ilalim ng Diyos? Sa palagay mo, paano lalago ang bunga ng 
Espiritu sa iyong buhay at paano ito makikita ng mga tao sa 
paligid mo?

• Ano ang isang bagay na nais mong gawin, ngunit hindi 
mo magawa sa sarili mong lakas? Handa ka bang umasa 
sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos? Paano mo 
magagawang manatili sa Kanya ngayong linggo at magtiwala 
na kikilos Siya sa buhay mo?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa bunga ng Espiritu na 
ibinibigay niya sa bawat mananampalataya. Ipanalangin na 
magawa mong sumunod sa paggabay ng Banal na Espiritu, 
na nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, 
kabutihan, kagandahang-loob, katapatan, kahinahunan, at 
pagpipigil sa sarili.

• Ihayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos at ang iyong 
pagpapasailalim sa Kanyang pagka-Panginoon sa lahat ng 
bahagi ng iyong buhay.

• Ipanalangin na ang buhay mo, sa ilalim ng pamamahala 
ng Diyos, ay makaakay sa iba upang sila rin ay makakilala 
at sumuko kay Cristo. Ipanalangin na ang iyong mga 
naiisip, salita, at ginagawa ay magbibigay karangalan sa 
Diyos araw-araw.



3 Pamamahala sa Ating mga Puso

WARM-UP

• Maituturing mo ba ang sarili mo bilang isang maingat 
na tao o masasabi mo bang malakas ang loob mong 
makipagsapalaran? Balikan ang isang pagkakataon na 
nagpapaliwanag nito.

• Ano ang ginagawa mo paggising mo sa umaga?  
Ikuwento ang karaniwan mong mga gawain.

• Balikan ang isang pagkakataon kung kailan ang isang 
kapamilya o kaibigan mo ay nawalan ng mahal sa buhay. 
Paano niya pinagdaanan ang buong panahon ng pagluluksa?

WORD Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat 
kung ano ang iyong iniisip iyon din ang magiging buhay 
mo. ^KAWIKAAN 4:23

Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga 
tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng 
Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga 
isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos—kung 
ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang 
paningin. ^MGA TAGA-ROMA 12:2

Sa Bibliya, sa Lumang Tipan, hindi lamang ang ating mga ninanais 
at emosyon ang kabilang sa puso. Tumutukoy din ito sa ating 
isipan at kagustuhan. Dapat nating ingatan o bantayan nang 
may pagkalisto ang ating mga puso dahil ito ang dinadaluyan 
ng buhay. Sa totoo lamang, ang pusong hindi pa natutubos ay 
mandaraya at lubos na masama (Jeremias 17:9). Nagdudulot ito 
ng paglalaban sa ating isipan, at higit pa rito, ang makasalanang 
mundo ay pinipilit tayo na umayon sa mga mga kaisipan nito. 
Subalit tayo ay tinawag upang magbago sa pamamagitan ng 
pagbabago ng ating mga isip. Ang pamamahala sa puso ng tao 
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(isip, kagustuhan, ninanais, at emosyon) ay susi sa pamamahala 
ng sarili. Ito ang pangunahing lugar ng labanan. Ang mabuting 
balita ay ipinangako ng Diyos na bibigyan Niya ang Kanyang mga 
mamamayan ng bagong puso (Ezekiel 36:26). Ngayon, susuriin 
natin ang kasulatan upang makita kung paano natin magagawang 
magpasakop sa ginagawa ng Diyos upang mapamahalaan natin 
ang ating mga puso.

1 Maingat na bantayan ang iyong isipan at iayon ang 
mga ito sa salita ng Diyos.

Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung 
ano ang iyong iniisip iyon din ang magiging buhay mo. 
^KAWIKAAN 4:23

Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad 
ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala 
ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni 
Cristo. ^2 CORINTO 10:5

Araw-araw, tayo ay nakakatanggap ng napakaraming mga 
kaisipan—mula sa ating mga sarili at sa ibang tao. Ang mga 
kaisipang ito ay madalas na pumapasok at nananatili sa 
ating mga isipan nang hindi nasasala. Sinasabihan tayo ng 
Kasulatan na maging maingat sa ating mga puso at isipan. 
Bagama’t ang 2 Corinto 10:5 ay para sa komunidad ng 
iglesya, ang prinsipyong ito ay maaari rin nating isapamuhay 
bilang bahagi ng komunidad na ito. Hindi natin magagawang 
tanggapin ang lahat ng kaisipan, at hindi natin ito dapat 
gawin. Sa halip, dapat natin itong bihagin. Dapat nating 
bantayan ang ating mga iniisip tulad ng pagbabantay at 
pagpapahinto ng isang guwardiya sa mga pumapasok sa 
isang gusali. Ang trabaho ng isang guwardiya ay siguraduhin 
na ang mga makakapasok sa gusali ay iyon lamang dapat 
na pumasok at tinitiyak nila na ang mga alituntunin 
ay nasusunod (halimbawa, pagpapakita ng tamang 
pagkakakilanlan at pagsusuot ng tamang kasuotan). Kung 
hindi ito masusunod, hindi sila nagpapapasok. Tulad nito, 
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dapat nating suriin ang ating mga naiisip at alamin kung ang 
mga ito ay alinsunod sa katotohanan ng Diyos. Saka lamang 
natin sila tatanggapin. Kailan at paano mo hindi nagagawang 
bantayan ang iyong isipan? Paano mo natutunan na sirain 
ang mga maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader 
na humahadlang sa pagkakilala sa Diyos, at bihagin ang 
bawat kaisipan upang sundin ang mga utos ni Cristo?

 

 

 

 

2 Laging isaisip ang mga bagay na mabuti.

8Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay 
na mabuti at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, 
matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. 9Ipamuhay nʼyo ang 
lahat ng natutunan nʼyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at 
sa gawa, at sasainyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. 
^MGA TAGA-FILIPOS 4:8–9

Ang pag-iwas ay mas mainam kaysa sa paggamot. Gaya nito, 
ang pamamahala sa ating mga puso at pagpuno dito ng mga 
katotohanan ng Diyos ay mas mainam kaysa sa pagkilala 
lamang ng mga hindi makadiyos na kaisipan at emosyon. 
Tulad ito ng pagpapabakuna sa halip na paggamot ng sakit. 
Minsan, sinusubukan nating harapin ang ating mga naiisip 
at emosyon nang hindi hinaharap ang ugat ng problema. 
Sa totoo lamang, ang ating mga naiisip at emosyon ay 
tumutugon sa kung ano ang nasa ating isipan. Kung patuloy 
nating pahihintulutang makapasok sa ating puso ang mga 
negatibong kaisipan, nang hindi sinasala, tayo ay tutugon 
nang may negatibong pag-iisip at emosyon. Sa kabilang 
banda, kung sasadyain at palagian nating pupunuin ang 
ating isipan ng katotohanan ng salita ng Diyos, tayo ay 
magkakaroon ng magandang bunga. Dahil sa palagiang 
pag-iisip ng mga bagay na mabuti, ang ating puso ay 
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makapagpapahinga sa pangako ng Diyos: sasainyo ang Diyos 
na nagbibigay ng kapayapaan. Anong uri ng kaisipan ang 
karaniwang tumatakbo sa isipan mo? Paano mo magagawang 
punuin ang iyong puso ng katotohanan ng Diyos?

 

 

 

 

APPLICATION

• Kung ang puso mo ay nakikita ng ibang tao, ano sa palagay 
mo ang makikita nila? Paano mo magagawang bantayan ang 
iyong isipan at iayon ito sa salita ng Diyos ngayong linggo?

• Sa anong bahagi ng iyong buhay ka nahihirapan na 
pamahalaan ang iyong puso? Paano ito nagiging posible 
sa pamamagitan ni Cristo, at ano ang panalangin mo sa 
bahaging ito ng iyong buhay? Paano mo magagawang sadya 
na isipin kung ano ang mabuti araw-araw?

• Sa labas ng komunidad ng iglesya na kinabibilangan mo, 
sino ang maaari mong mabigyan ng lakas ng loob at ng 
inspirasyon na pamahalaan ang kanilang puso ngayong 
linggo? Ano sa palagay mo ang iyong sasabihin? Paano mo 
sila maaakay na magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang patnubay sa 
pamamagitan ng Kanyang salita. Ihayag ang pangangailangan 
mo sa Kanya sa iyong puso at buhay. Mangakong 
pupunuin mo ang iyong puso ng katotohanan ng Kanyang 
salita araw-araw.

• Ipanalangin na ang iyong buhay at isipan ay maging 
ayon sa salita ng Diyos. Hingin sa Kanya ang kakayahan 
at kapangyarihan upang kusa mong maisip kung ano 
ang mabuti.

• Ipanalangin ang karunungan at tapang upang maipahayag 
ang katotohanan ng Diyos sa iba at matulungan silang 
sumunod kay Jesus.



4 Pamamahala sa Ating mga Dila

WARM-UP

• Masasabi mo bang aktibo ka sa social media? Bakit oo o 
bakit hindi?

• Ano ang isang bagay na buong-puso mong ninanais na gawin 
at ibahagi sa iba nang walang kapalit?

• Balikan ang isang pagkakataon na may sinabi ka na hindi mo 
pinag-isipan na nakasakit sa isang taong minamahal mo. Ano 
ang nangyari?

WORD 3Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod 
saan man natin gustong papuntahin. 4Isipin nʼyo rin 
ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng 
malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon 
at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. 
5Ganoon din naman ang dila natin; kahit na maliit 
na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking 
kayabangan. Isipin nʼyo kung gaano kalawak na gubat 
ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. 
6Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan 
ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi 
sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na 
nanggagaling sa impyerno, at sumisira sa buong buhay 
natin. 7Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, 
gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. 
8Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong 
tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. 
^SANTIAGO 3:3–8

(Basahin din ang ^SANTIAGO 3:9–12.)



God & Government Pamamahala sa Ating mga Dila  21

Sa pahayag na ito, sinabi ni Santiago, isang pinuno sa iglesya 
sa Jerusalem noong unang siglo at kapatid ni Jesus sa ina, kung 
gaano kahalaga para sa mga mananampalataya ang mapaamo 
ang kanilang mga dila. Ang dila sa pahayag na ito ay hindi lamang 
tumutukoy sa bahagi ng ating katawan; nangangahulugan din 
ito ng pakikipag-usap—sa sulat man o sa salita, pisikal man 
na magkakaharap o online. Ang mga salitang ginagamit natin 
ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa landas na 
tinatahak ng buhay natin. Sa iyong palagay, gaano karaming 
problema sa buong mundo ang pinasimulan ng isang walang-
pagiingat na salita? Ang mga giyera, alitan, at pagkakawatak-
watak ay nagsimula sa sinabi ng mga tao. Hindi lamang ito 
makikita sa kasaysayan; palagi natin itong nakikita online. Bilang 
konklusyon, sinabi ni Santiago na walang nakakapagpaamo 
sa dila. Sa ating mga sarili, gagamitin natin ang ating dila sa 
kabutihan at kasamaan nang may pagbabalatkayo. Magagawa 
lamang nating mapaamo ang dila kung tayo ay nasa ilalim ng 
pamamahala ng Diyos. Ngayon, titingnan natin kung paano 
natin mapamamahalaan ang ating dila sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Diyos.

1 Mamuhay sa ilalim ng pamamahala at patnubay 
ng Diyos.

15Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang 
mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng 
isaʼt isa. 16Kaya mamuhay kayo nang ayon sa nais ng Banal 
na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa 
ng laman. . . . 22Ngunit ito ang bungang makikita sa taong 
namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu: pag-ibig, 
kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang-
loob, katapatan, 23kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.  
^MGA TAGA-GALACIA 5:15–16, 22–23

Binalaan ni Pablo ang mga miyembro ng iglesya sa Galacia 
laban sa paggamit ng salita upang saktan ang isa’t isa. 
Ngunit alam niya na ang sa kanilang sarili, ang tao ay walang 
kakayahan na pigilan ang kanilang makasalanang pag-uugali. 
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Dahil dito, hindi lamang niya sila sinabihan na huminto. 
Sinabihan niya sila na namumuhay sa kapangyarihan ng 
Banal na Espiritu, na nangangahulugang sila ay dapat na 
mamuhay na pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos. Sa halip 
na ituon ang ating pansin sa walang saysay na pagpapaamo 
sa dila, dapat tayong tumuon sa pananatili sa ating ugnayan 
sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. 
Habang ginagawa natin ito, ang Espiritu ng Diyos ay kikilos at 
magdadala ng pagbabago sa atin. Ang ating buhay—kasama 
na ang ating pananalita—ay kakikitaan ng bunga ng Espiritu. 
Kung ang ating mga salita ay puno ng pag-ibig, kagalakan, 
kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang-loob, 
katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, paano natin 
mapapalaganap ang kaharian at madidisipulo ang bayan?

 

 

 

 

2 Punuin ang iyong puso ng kaalaman tungkol sa 
Diyos at mga makadiyos na kaisipan.

34“. . . Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, 
ito ang lumalabas sa kanyang bibig. 35Ang mabuting tao ay 
nagsasalita ng mabuti, dahil puno ng kabutihan ang kanyang 
puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama, dahil 
puno ng kasamaan ang kanyang puso.” ^MATEO 12:34–35

Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung 
ano ang iyong iniisip iyon din ang magiging buhay mo. 
^KAWIKAAN 4:23

Sa Mateo 12, sinabi ni Jesus na ipinakita ng mga paratang 
ng mga Pariseo kung sino talaga sila. May isang matibay 
na saligan dito: Kung sino tayo sa ating puso ay makikilala 
sa pamamagitan ng ating mga salita. Sinasabi natin kung 
anuman ang nasa ating puso. Makikita ito sa ating mga 
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interes, libangan, at kinahihiligan. Gaya ng nabanggit, 
kailangan nating tingnan kung ano ang nasa ating mga 
puso at bantayan kung ano ang mga pumapasok dito. Kung 
pahihintulutan natin ang mga masasamang pag-iisip at ideya 
na makapasok sa ating mga puso nang hindi nasasala, ang 
mga ito ay lalabas din. Subalit kung pag-iisipan natin ang 
kagustuhan at salita ng Diyos, ang mga mabubuti, makadiyos, 
at nagbibigay-buhay na salita ang lalabas sa ating mga bibig. 
Ano ang panalangin ni Haring David sa Salmo 19:14?

 

 

 

 

3 Ilaan ang iyong dila para sa pagpapatatag ng iba at 
paghahayag tungkol sa biyaya.

Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong 
makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-
pakinabang sa nakakarinig. ^MGA TAGA-EFESO 4:29

Kung hindi tayo mag-iingat, magagamit natin ang ating 
dila para sa mabubuti at masasamang layunin. Subalit 
kung inilaan natin ang ating dila sa Diyos, sila ay nagiging 
instrumento na gagamitin para lamang sa Kanyang layunin—
ang patatagin ang iba at magpahayag tungkol sa biyaya. 
Patuloy at sadya nating inihahandog ang ating mga dila 
upang maparangalan Siya sa lahat ng ating mga sinasabi. 
Ano ang pagsasalita ng masama at ano sa palagay mo ang 
magiging bunga nito. Paano nakapagpahayag ang iyong mga 
salita ng mga kapaki-pakinabang sa nakakarinig?
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APPLICATION

• Paano mo ilalarawan o susuriin ang mga salita na lumalabas 
sa iyong bibig o kaya ay sinasabi online? Sa iyong palagay, 
bakit napakahirap na mapaamo ang dila? Ano ang isang 
bagay na gagawin mo sa ibang pamamaraan simula ngayon 
upang mapamahalaan ang iyong dila?

• Paano magiging kapansin-pansin sa mga nakapaligid sa iyo 
ang ebanghelyo at ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Ano 
ang ilan sa mga paraan na maipapahayag mo ang ebanghelyo 
sa pamamagitan ng iyong buhay at dila?

• Mag-isip ng apat na tao na mabibigyan mo ng lakas ng loob 
ngayong linggo. Paano mo sila masasabihan ng mga mga 
salitang nagbibigay buhay? Ano ang sasabihin mo sa kanila?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang salita na nagtuturo 
sa atin na gamitin ang kapangyarihan ng ating mga salita 
at pananalita. Ihandog sa Diyos ang iyong dila, at hingin sa 
Kanya ang karunungan at kakayahan na pamahalaan ang 
iyong sarili araw-araw sa ilalim Niya.

• Ipanalangin na maipapahayag ng iyong mga salita ang Diyos 
at maging dahilan upang makilala Siya ng mga tao. Ibigay sa 
Kanya ang ilang sitwasyon o relasyon kung saan nahihirapan 
kang pigilan ang iyong dila. Hingin sa Diyos ang kalakasan at 
kalakasan at pagiging mapagtimpi.

• Ipanalangin ang kagalingan sa isang ugnayan na maaaring 
nasira dahil sa mga masasakit na salita. Ipanalangin na 
magawa mong magpatawad at hingin sa Diyos ang muling 
pagkakasundo at kapayapaan.



5 Pamamahala sa Ating mga Katawan

WARM-UP

• Isipin ang isang bagay na ginagawa ng mga tao upang 
pangalagaan ang kanilang mga katawan na hindi mo 
maintindihan. Sa iyong palagay bakit nila ito ginagawa? Bakit 
ayaw mo itong gawin?

• Noong bata ka, ano ang isang bagay na nahirapan kang 
ibahagi sa iba at gusto mong sa iyo lamang? Bakit?

• Ano ang isang bagay tungkol sa iyong sarili na nais mo 
sanang baguhin? Bakit?

WORD 25Ang bawat manlalaro ay nagsasanay nang mabuti at 
dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. 
Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi 
nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad 
natin ay magtatagal magpakailanman. 26Kaya nga, may 
layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga 
sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. 
27Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang 
masasamang pagnanasa nito, dahil baka pagkatapos 
kong ipangaral ang Magandang Balita sa iba ay ako pa 
ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. 
^1 CORINTO 9:25–27

Sa pahayag na ito, inihalintulad ni Pablo ang kanyang sarili 
sa isang atleta, na nagsasanay nang mabuti at dinidisiplina 
ang sarili, lalo na ang kanyang katawan, upang mapanalunan 
ang gantimpala. Ngunit ang inaasam ni Pablo ay ang 
gantimpala na hindi nasisira. Hindi ito para makamit ang 
kaligtasan, na napapasaatin dahil sa biyaya sa pamamagitan 
ng pananampalataya. Ang gantimpala na nais ni Pablo ay 
para sa lahat ng mananampalataya, kapag nakaharap na tayo 
kay Cristo para hatulan. Ibibigay ito para sa ginawa ng mga 
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mananampalataya sa lupa upang paglingkuran ang iba, ipangaral 
ang ebanghelyo, isulong ang kaharian ng Diyos, at magdisipulo. 
Upang makamit ang walang hanggang gantimpalang ito, sinabi 
ni Pablo na dinidisiplina niya ang kanyang sarili at pinapanatili 
kanyang pamamahala dito.

Maraming Kristiyano ang nalilihis mula sa pagsulong ng 
kaharian ng Diyos at pagsasapamuhay ng Kanyang layunin 
dahil nahihirapan silang disiplinahin ang kanilang mga 
katawan. Ang ilang mananampalataya ay nahuhulog sa bitag ng 
sekswal na imoralidad o kaya ay adiksyon. Ang iba naman ay 
hindi nadidisiplina ang kanilang katawan at nararanasan ang 
kahinaan, sakit, at maging ang maagang kamatayan. Bagama’t 
makapangyarihan ang Diyos, mabait, at may kakayahan na 
tubusin tayo mula sa ating mga pagkakamali, ang paraan kung 
paano natin pinamamahalaan ang ating mga sarili ay may 
epekto sa kung ano ang magagawa natin para sa Kanyang 
kaharian. Ang pamamahala sa ating katawan ay hindi natin 
magagawa sa pamamagitan lamang ng sarili nating kakayahan o 
kagustuhan—magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pagkilala 
sa katotohanan ng ginawa ni Cristo para sa atin. Sa araling ito, 
titingnan natin ang tatlong katotohanan tungkol sa ating mga 
katawan na magbibigay sa atin ng kakayahan at hihimok sa atin 
na maayos na pamahalaan ang ating sarili upang maisulong ang 
kaharian ng Diyos at madisipulo ang bayan.

1 Ang ating katawan ay bahagi ng katawan ni Cristo.

15Hindi baʼt tayong mga mananampalataya ay bahagi ng 
katawan ni Cristo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga 
natin maaaring gamitin ang ating katawan, na bahagi ng 
katawan ni Cristo, sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran. 16Hindi 
baʼt ang nakikipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang-
katawan niya? Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Silang dalawaʼy 
magiging isa.” 17At kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesu-
Cristo kaisa niya tayo sa espiritu. ^1 CORINTO 6:15–17
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Isipin na ikaw ay isa sa mga disipulo ni Jesus noong panahon 
na nakasaad sa Bibliya. Naiisip mo ba na hawak mo ang 
Kanyang kamay at gagamitin ito upang sampalin ang ibang 
tao? Iimbitahan mo ba Siya na pumunta sa isang motel? 
Siyempre, hindi. Bilang Kanyang disipulo, ang ideyang ito ay 
malamang na hindi pumasok sa iyong isipan. Bakit? Dahil Siya 
si Jesus—ang mismong Anak ng Diyos!

Isipin na ang iyong mga kamay at ang iyong bibig ay mga 
kamay at bibig ni Jesus. Ano ang gagawin mo sa kanila 
ngayon? Ito ang sinasabi ng pahayag na ito: Ang ating 
katawan ay bahagi (ng katawan) ni Cristo. Hindi lamang tayo 
mga mamamayan Niya; tayo ay bahagi ng Kanyang katawan. 
Ang braso at binti ay bahagi ng isang katawan, at tulad nito, 
tayo ay sa Kanya. Tayo ay kaisa na ni Cristo sa pamamagitan 
ng pananampalataya sa Kanya. Dahil tayo ay bahagi Niya, 
kapag ipinatong natin ang ating kamay sa mga may sakit, 
tila si Cristo Mismo ang nagpapatong ng Kanyang kamay 
sa kanila. Kapag ipinapangaral natin ang ebanghelyo, tila 
si Cristo Mismo ang nangungusap nang may pagmamahal, 
kabutihan, at katotohanan. Paano nabago nito ang iyong 
pananaw, pagturing, at paggamit ng iyong katawan?

 

 

 

 

2 Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu.

Hindi baʼt ang katawan ninyo ay templo ng Banal na Espiritung 
nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? . . . ^1 CORINTO 6:19

Ang karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng paghanga 
at pagkamangha kapag pumapasok sa isang lumang gusali 
ng iglesya. Dahil sa paggalang na ito, ang paggawa ng 
ingay o pagkilos nang hindi naaayon ay hindi na kailangan 
pang ipaunawa. Sa Lumang Tipan, sinabihan ng Diyos si 
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Moises na gumawa ng tabernakulo para sa pagsamba at 
paghahandog ng Kanyang mga mamamayan. Pagkatapos 
ng ilang taon, ang mga mamamayan ng Diyos ay nagtayo 
ng templo kung saan mananahan ang Kanyang karangalan. 
Bagama’t ang mga ordinaryong mamamayan ay makakapasok 
sa panloob at panlabas na patyo, mayroon pa ring Banal na 
Lugar na nakalaan lamang para sa mga pari, at Pinakabanal 
na Lugar kung saan ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang 
presensya. Ang Pinakabanal na Lugar ay isang bahagi na 
tanging ang Punong Pari lamang ang makakapasok upang 
makapaghandog para sa kasalanan, at isang beses lamang sa 
isang taon. Kapag ang pari ay pumapasok sa templo (sa Banal 
na Lugar at Pinakabanal na Lugar) ang lahat ay nakakadama 
ng pagkamangha, paggalang, at banal na pagkatakot. Ngayon, 
dahil ang Diyos ay nananahan sa atin, ang ating katawan 
ay tulad na din ng Banal na Lugar at Pinakabanal na Lugar. 
Dahil ang Espiritu ng Diyos ay palagian nang mananahan sa 
atin, ano ang paggalang at pagkamangha na dapat nating 
ibigay sa ating katawan? Sasadyain mo bang gamitin ito para 
sa kasalanan?

 

 

 

 

3 Ang ating katawan ay kay Cristo.

19. . . Kung ganoon, ang katawan ninyoʼy hindi sa inyo kundi sa 
Diyos, 20dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. 
Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri 
ng Diyos. ^1 CORINTO 6:19–20

Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa 
maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo 
sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, 
banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba 
sa kanya. ^MGA TAGA-ROMA 12:1
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Magagawa nating ipatupad ang ating karapatan sa mga bagay 
na pag-aari natin. Subalit bilang mga mananampalataya, ang 
ating katawan ay hindi na natin pag-aari. Tayo ay papunta 
sa pagkawasak dahil sa kasalanan, at tayo ay tinubos ng 
Diyos ng Kanyang sariling dugo. Tiniis Niya ang pasakit, 
kahihiyan, pagtanggi, paghihirap, at kamatayan para sa 
ating kaligtasan. Dahil dito, ang buo nating pagkatao ay sa 
Kanya. Sa Mga Taga-Roma 12:1, ang tunay na pagsamba 
ay nangangahulugan ng pagbibigay sa Diyos ng pagsamba 
na totoo, nararapat, karapat-dapat, at makatwiran. Dahil 
sa sakripisyo ni Cristo, bakit nararapat at makatwiran ang 
paghahandog ng ating katawan bilang tunay na pagsamba 
sa Diyos?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano ka tutugon sa katotohanan na pag-aari ng Diyos ang 
iyong katawan at templo ito ng Banal na Espiritu? Ano ang 
isang bagay na gagawin mo sa ibang pamamaraan upang 
pamahalaan ng mabuti ang iyong katawan?

• Ngayong linggo, maglaan ng oras upang basahin at pag-
isipan ang sinasabi sa 1 Corinto 6:19–20. Mangakong tutugon 
ka sa pahayag na ito at isasapamuhay ito.

• Gamit ang lahat ng mayroon ka at kung sino ka, paano mo 
maipapalaganap ang kaharian ng Diyos at maipapangaral sa 
mga tao ang ebanghelyo?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos dahil ginawa ka Niyang bahagi ng 
katawan ni Cristo at templo ng Banal na Espiritu. Mangakong 
pamamahalaan mo ang iyong katawan sa paraang nais 
ng Diyos.

• Ipanalangin na makita si Cristo sa buhay, katawan, at 
kilos mo. Ipanalangin na tanging ang Diyos lamang 
ang mapararangalan.

• Ipanalangin na ang miyembro ng katawan ni Cristo—ang 
Iglesya—ay patuloy na magpapangaral ng ebanghelyo at 
magpapalaganap ng kaharian ng Diyos.



6 Pamamahala sa Ating Oras

WARM-UP

• Kung mas marami kang oras, ano ang nanaisin mong gawin?

• Ano ang isang bagay na nais mong maalala ng iba tungkol sa 
iyo? Bakit?

• Sino sa mga kakilala mo ang pinakamaagap o laging nasa 
oras? Kung ihahambing sa kanya, ikaw din ba ay maagap?

WORD 15Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namamuhay. 
Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang 
kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban 
ng Diyos. 16Huwag ninyong sayangin ang panahon 
nʼyo; gamitin nʼyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil 
maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. 
17Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin nʼyo 
kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. 
^MGA TAGA-EFESO 5:15–17

Upang maging epektibo sa paghahayag ng kaharian ng Diyos at 
pagdidisipulo ng bayan, dapat nating ipasailalim ang bawat bahagi 
ng ating buhay sa pamamahala ng Diyos. Kabilang dito ang ating 
oras, na labis na mahalaga. Hindi tulad ng salapi, ang oras ay 
hindi na mapapalitan at hindi rin mababawi kapag nakalagpas 
na. Tayo ay may pagkakataon araw-araw upang pamahalaan ang 
ating oras at ipasailalim ito sa pamamahala ng Diyos. Kung hindi 
natin pamamahalaan ang ating oras, itatakda ng ibang tao at ng 
iba’t ibang kalagayan kung paano natin ito gagamitin at didiktahan 
nila kung ano ang ilalagay natin sa ating mga kalendaryo. Hinimok 
ni apostol Pablo ang mga mamamayan ng Diyos na magkaroon 
ng karunungan sa pamamahala nila sa kanilang oras at huwag 
sayangin ang panahon. Ngayon, titingnan natin ang tatlong 
pagkaunawa na mula sa Bibliya tungkol sa oras at kung paano 
natin ito mapamamahalaan nang maayos.
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1 Maiksi lamang ang buhay.

Ipaunawa nʼyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang, 
upang matuto kaming mamuhay nang may karunungan. 
^SALMO 90:12

Ipinanalangin ni Moises na turuan ng Diyos ang Kanyang mga 
mamamayan na mamuhay nang may karunungan. Kapag 
naunawaan natin na ang ating pinagkukunan ng yaman ay 
may hangganan, natututunan natin na pahalagahan kung 
ano ang mayroon tayo. Ang pag-aaksaya ng malinis na 
tubig ay madaling gawin hanggang sa maunawaan natin 
na maaari itong maubos at kailangan na natin itong tipirin. 
Ang nais natin ay dalhin sa ating paglalakbay ang lahat ng 
sa palagay natin ay magdadala ng kaginhawahan, hanggang 
sa maunawaan natin na limitado lamang ang maaari nating 
madala, at kailangan nating piliin kung ano lamang ang 
lubhang kailangan. Maaari nating hindi pahalagahan ang 
oras, hanggang sa maunawaan natin na may hangganan ang 
oras natin dito sa mundo, at hindi natin alam kung gaano 
katagal ang panahon na mayroon tayo. Kailangan nating 
unahin kung ano talaga ang mahalaga. Sa iyong palagay, 
paano mababago ang mga pinahahalagahan ng tao, ng 
katotohanan na maikli lamang ang buhay?
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2 Ang Diyos ay may tamang pagkakataon para sa 
lahat ng bagay. 

1May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa 
mundo: . . . 11At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na 
mangyari sa takdang panahon. . . . ^MANGANGARAL 3:1,11

(Basahin din ang ^MANGANGARAL 3:2–10.)

Sinasabi sa Kasulatan na ang Diyos ay may tamang panahon 
sa lahat ng bagay. May plano Siya sa atin at may tamang 
panahon  para sa mga ito. Minsan, pakiramdam natin ay wala 
tayong sapat na oras upang gawin ang mga ipinapagawa 
Niya, kabilang na ang paglago ng ating ugnayan sa Kanya. 
Maaring tayo ay masyado nang maraming ginagawa—mga 
bagay na hindi Niya sa atin ipinapagawa o kaya ay mga 
gawain na para sa ibang panahon. Ang katotohanan ay 
hindi natin magagawa ang lahat ng bagay nang biglaan o 
sabay-sabay. Ang tamang panahon ay mahalaga. Kung hindi 
natin ito mauunawaan, maaari tayong panghinaan ng loob 
o kaya ay makaranas ng labis na pagkapagod. Paano mo 
natututunang unawain ang tamang panahon ng Diyos sa 
buhay mo?
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3 Ang Diyos at ang Kanyang kaharian ay dapat 
na unahin.

“Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at 
ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat 
ng pangangailangan ninyo.” ^MATEO 6:33

Ano ang tunay na mahalaga? Ano ang dapat nating unahin at 
paglaanan ng ating oras? Bagama’t maraming mahahalagang 
bagay sa buhay, sinabihan tayo ni Jesus na unahin ang 
mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang 
kalooban. Kung gagawin natin ito, malalagay ang lahat ng 
bagay sa dapat nitong kalagyan. Ang pinakamahalaga sa 
kaharian ng Diyos ay ang Hari Mismo. Dahil ang tamang 
ugnayan natin sa Diyos (pagiging matuwid) ay matatanggap 
natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang 
ating ugnayan sa Kanya ang dapat nating inuuna. Ang pag-
una sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan din ng pag-
una sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian sa ating buhay, 
pamilya, at bayan. Kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos 
sa ating buhay. Kapag ang kaharian ng Diyos ang nauuna sa 
buhay natin, ano ang Kanyang pangako? Ano ang kahulugan 
ng lahat ng pangangailangan sa (Mateo 6:25-31)?
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APPLICATION

• Pag-isipan kung paano mo pinamamahalaan ang oras mo. 
Ano ang isa o dalawa sa mga bagay na sisimulan mong gawin 
upang gamitin nang maayos ang oras na ibinigay sa iyo 
ng Diyos?

• Sa isang praktikal na pamamaraan, ano ang ibig sabihin para 
sa iyo ng pag-una sa Diyos at sa Kanyang kaharian?

• Ano ang ipinapanalangin mo para sa iyong buhay at sa oras 
na ibinigay sa iyo ng Diyos? Sa anong ugnayan o bahagi ng 
iyong buhay mo nakita na maikli lamang ang buhay? Ano ang 
gagawin mo tungkol dito?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan na 
kumikilos sa buhay mo. Pasalamatan Siya sa bawat taon, 
araw, at minuto na itinakda Niya para sa iyo?

• Hingin sa Diyos ang karunungan at kakayahan na para 
sa pinakaminam na paggamit ng oras na mayroon ka. 
Ipanalangin na maunawaan mo kung ano ang ninanais ng 
Panginoon para sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, 
at sa iyong bayan.

• Ipanalangin na lumaganap ang kaharian ng Diyos sa iyong 
bayan. Ipanalangin na masunod ang kagustuhan at layunin 
ng Diyos, ayon sa itinakda Niyang oras.



7 Pamamahala sa Ating Kayamanan

WARM-UP

• Kung magagawa mong doblehin ang iyon karaniwang 
sustento, suweldo, o pinagkukunan ng ikinabubuhay, ano ang 
gagawin mo sa karagdagan mong pera o salapi? Bakit?

• Paano ka nagdedesisyon kung may bibilhin kang isang bagay 
na nagugustuhan mo? Ikuwento proseso mo ng pagbuo 
ng desisyon.

• Sino ang pinakamaluhong tao na kilala mo. Paano niya 
ginagastos ang pera niya?

WORD 24“Walang taong makapaglilingkod nang sabay sa 
dalawang amo. Sapagkat kapopootan niya ang isa at 
iibigin ang ikalawa, o kayaʼy magiging tapat siya sa 
isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, 
hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa 
kayamanan. . . . 33Kaya unahin ninyo ang mapabilang 
sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang 
kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan 
ninyo.” ^MATEO 6:24, 33

(Basahin din ang ^MATEO 6:25–32.)

Maliban sa pamamahala sa ating mga isipan, puso, katawan, 
at oras sa ilalim ng Diyos, kailangan din nating matutunan na 
pamahalaan ang ating kayamanan. Ang kayamanan dito ay hindi 
lamang tumutukoy sa mga perang papel at barya; tumutukoy 
ito sa lahat ng materyal na pinagkukunan ng yaman—pag-aari, 
pamumuhunan, at maging ang ating mga trabaho o karera sa 
buhay. Sinabi ni Jesus na hindi natin mapaglilingkuran nang sabay 
ang Diyos at ang kayamanan. Maaari nating paglingkuran ang 
Diyos at gamitin ang ating yaman upang isulong ang Kanyang 
kaharian, o kaya ay unahin ang yaman kaysa sa Diyos. Ang 
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pagmamahal at pamumuhay para sa kayamanan ay mapanganib. 
Ang kayamanan mismo ay hindi masama; ang pagmamahal 
dito ang masama. Sinabi ni apostol Pablo na ang pag-ibig sa 
salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan at naging dahilan 
kung bakit ang mananampalataya ay tumatalikod sa kanilang 
pananampalataya at nakakaranas ng maraming paghihinagpis (1 
Timoteo 6:10). Hindi ito nangangahulugan na wala dapat tayong 
salapi o kaya ay hindi tayo dapat magkaroon ng yaman. Sa halip, 
ang salapi ay isang kagamitan at ito ay may layunin. Hindi tayo 
dapat pinamamahalaan nito. Sa halip, dapat nating unahin ang 
kaharian ng Diyos at mamuhay sa ilalim ng Kanyang pamamahala. 
Kung gagawin natin ito, Ipinangako ng Diyos na tutugunan Niya 
ang pangangailangan ng Kanyang mga mamamayan. Sa araling ito, 
makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng pamamahala sa ating 
pananalapi o yaman sa ilalim ng Diyos.

1
Ang unang bunga ng ating yaman ay para sa 
pagpaparangal sa Diyos at sa pagsulong ng 
Kanyang kaharian.

9Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng 
paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong 
ani. 10Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong 
mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. 
^KAWIKAAN 3:9–10

Ang isang ganap na paraan upang parangalan ang Diyos 
ay ang isauli sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng 
mayroon tayo. Kadalasan itong itinuturing na ikapu—ang 
unang sampung porsiyento ng ating kinikita. Kung isasauli 
natin ang ikapu sa Diyos, ipinapakita nito na nagtitiwala at 
nagpapasailalim tayo sa Kanya. Siya ang amo at hindi tayo, 
o ang ating yaman, o ang karunungan ng mundo. Noong 
kapanahunan ng bibliya, kung kailan maaaring maparami ng 
yaman sa pamamagitan ng paggamit sa mga unang bunga 
ng alagang hayop o pananim sa halip na ihandog ang mga 
ito sa Diyos, ibinigay ng mga mamamayan ng Diyos ang 
kanilang mga unang bunga bilang pagsasagawa ng kanilang 
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pananampalataya. Nangangahulugan ito na ang Kanyang 
mamamayan ay umaasa sa Kanya, at hindi sa kanilang 
mga diskarte sa ekonomiya, para sa pagtustos ng kanilang 
mga pangangailangan. Ang ikapu ay pinagkukunan din ng 
pangangailangan ng mga ministro na naglilingkod para sa 
pagsulong ng kaharian ng Diyos. Ito ang mga pari at Levita 
sa Lumang Tipan at mga pinuno ng iglesya sa Bagong Tipan. 
Ano ang ibig sabihin ng parangal? Paano napararangalan 
ang Diyos kapag ibinibigay natin sa Kanya ang ating mga 
unang bunga?

 

 

 

 

2
Ang lahat ng natitira nating yaman ay para sa 
pagpaparangal sa Diyos at sa pagsulong ng 
Kanyang kaharian.

9Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng 
paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong 
ani. 10Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong 
mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. 
^KAWIKAAN 3:9–10

“Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at 
ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat 
ng pangangailangan ninyo.” ^MATEO 6:33

Ang pagpaparangal sa Diyos ng ating unang yaman ay hindi 
lamang tungkol sa pagbibigay ng ating mga unang bunga 
sa Kanya. Dapat natin Siyang parangalan sa pamamagitan 
ng ating unang bunga at ng ating yaman. Hindi lamang ito 
tumutukoy sa unang 10 porsiyento; kasama dito ang lahat 
ng natira. Bilang mga tagasunod ni Jesus, nangangahulugan 
ito na hindi tayo dapat gumawa ng mga desisyong pinansiyal 
ayon sa ating kagustuhan o kapritsohan. Dapat tayong 
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mamuhay na isinasaalang-alang ang buhay na walang 
hanggan, at mag-ipon ng kayamanan sa langit (Mateo 6:19–
20). Dahil ang lahat ng mayroon tayo ay pag-aari Niya, dapat 
natin Siyang unahin at dapat tayong tumingin sa Kanyang 
salita para sa karunungan. Maraming nakasaad sa Bibliya 
tungkol sa pag-iipon, pamumuhunan, pag-utang ng salapi, at 
maging ang pagtustos sa pangangailangan ng ating pamilya, 
pamumuhay nang may integridad, pamahalaan ang ating 
pananalapi, at pagbibigay ng mana sa ating mga anak. Ano 
ang ipinangako para sa atin ng Diyos kung uunahin natin Siya 
at isusulong ang Kanyang kaharian?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano mo mapararangalan ang Panginoon sa pamamagitan 
ng iyong salapi? Ano ang natutunan mo ngayon at paano nito 
maaapektuhan ang paraan kung paano ka gumagastos, nag-
iipon, at nagbibigay?

• Masasabi mo ba na ikaw ay isang mabuting tagapamahala 
ng mga pinagkukunan ng yaman na ibinigay sa iyo ng Diyos? 
Paano mo magagamit kung ano ang mayroon ka upang 
magbigay sa Kanya at maipalaganap ang Kanyang kaharian?

• Sa palagay mo, paano ka makapagbibigay para sa pagbabago 
ng bansa at ng lipunan? May pangangailangan ba sa iyong 
komunidad na matutugunan mo o kaya ay isang gawain na 
maaari kang makibahagi? Maglaan ng oras ngayong linggo 
upang kausapin ang Diyos tungkol dito at sagutin ang mga 
katanungang ito.
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang mga pagpapala at 
probisyon sa buhay mo. Ipanalangin na umayon ang 
iyong puso sa Kanyang puso, at maparangalan Siya sa 
pamamagitan ng iyong buhay at yaman.

• Ilaan ang lahat ng mayroon ka sa Diyos. Magtiwala sa Kanya 
para sa nag-uumapaw na probisyon at biyaya para sa iyo 
at sa iyong pamilya. Ipanalangin na matugunan ang lahat 
ng pangangailangan mo, at higit pa rito, magawa mo ring 
magbigay ng pagpapala sa iba.

• Hingin sa Diyos ang karunungan at mga malikhaing ideya 
upang mapalago mo ang iyong yaman, maging daluyan ka 
ng Kanyang mga pagpapala, magawa mong magbigay para 
sa pagbabago ng bansa. Ipanalangin na magawa mong 
magtanim sa kaharian ng Diyos nang may kagalakan at 
bukas-palad, at patuloy na lumaganap ang kaharian ng Diyos 
sa iyong bayan.



Pamamahala sa Pamilya



8 Ang Layunin ng Pamilya

WARM-UP

• Sino sa pamilya mo ang laging handang tumulong sa 
iyo noong bata ka? Ano ang mga kuwento na sinasabi 
iyo ng mga magulang o tagapangalaga mo tungkol sa 
pagkapanganak mo?

• Ano ang isang bagay kung saan kilala ang iyong pamilya o 
angkan? Ano ang masasabi mong katangian o pag-uugali na 
karaniwan sa inyong pamilya?

• Ano ang isang bagay kung saan kilala ang pamilya o angkan 
mo. Ano ang masasabi mong karaniwang pag-uugali ng mga 
kapamilya mo? Bakit?

WORD 27Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon 
sa wangis niya. 28Binasbasan niya sila at sinabi, 
“Magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo 
at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo 
ang lahat ng hayop.” ^GENESIS 1:27–28

Ang pamilya ay kilala bilang ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan, 
at maraming katotohanan at suporta mula sa Bibliya tungkol dito. 
Sa simula, ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva (ang unang mag-
asawa) ang Kanyang kautusan na maging mabunga, magpakarami, 
at pamahalaan ang buong mundo. Ang lipunan at ang lahat ng 
bayan ay nagsimula sa pamilyang ito. Maging sa kasalukuyan, 
ang mga pamilya ang bumubuo sa mga bayan at ang may 
pinakamahalagang tungkulin dito. Ang pagguho ng pamilya ay 
humahantong sa pagguho ng lipunan. Kung magdidisipulo tayo ng 
mga bayan, kailangan nating madisipulo ang mga pamilya at ituro 
sa kanila ang disenyo at layunin ng Diyos para sa pamilya. Ayon 
sa pahayag na ito, titingnan natin kung bakit itinatag ng Diyos 
ang pamilya.
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1
Ang mga pamilya ay itinakda upang maipahayag 
ang Diyos at matulungan ang mga tao na 
makilala Siya.

Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis 
niya. ^GENESIS 1:27

Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa wangis Niya. Tinutukoy nito 
ang Kanyang mga katangian at hindi ang Kanyang nakikitang 
anyo. Bilang mga tagapagdala ng Kanyang wangis, ang mga 
tao ay nakatakdang ipahayag ang Kanyang imahe bilang isang 
indibidwal at bilang isang pangkat. Mas mararanasan ito sa 
konteksto ng pamilya.

Ang nag-iisang Diyos ay may tatlong persona: Ama, Anak, 
at Banal na Espiritu. Nais ng Diyos na nakikipag-ugnayan 
at gumagamit Siya ng mga salitang “Ama” at “Anak” 
upang ipakilala kung sino Siya. Una nating nararanasan, 
nauunawaan, at naipapahayag ang Diyos sa iba sa 
pamamagitan ng mabuti, makadiyos, at mapagmahal na 
mga ugnayan sa isang pamilya. Subalit maraming mga 
ugnayan maging sa ating pamilya ang naputol o nasira 
dahil sa kasalanan. Dahil dito, hindi na malinaw ang 
pagkakakilala natin sa Diyos, at maaaring nahihirapan tayong 
makipag-ugnayan at magtiwala sa Kanya, at pati na rin ang 
maipahayag ang Kanyang kabutihan sa lipunan at sa mundo.

Ang mabuting balita ay maaaring pagtagumpayan ng biyaya 
ng Diyos ang ating nakaraan at isaayos ang mga indibidwal at 
mga pamilya. Habang tayo ay dinidisipulo, mas lalo pa nating 
nararanasan ang kagalingan at pagbabago. Dahil dito, may 
naipapahayag ng ating buhay at pamilya kun sino ang Diyos 
sa mga tao sa paligid natin at sa iba pa sa lipunan. Anong uri 
ng pamilya ang kinalakihan mo? Anong katotohanan tungkol 
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sa Diyos ang natutunan o naranasan mo dahil sa pagiging 
miyembro ng pamilya mo?

 

 

 

 

2
Ang mga pamilya ay itinakda upang pangalagaan 
ang mga tao at tulungan silang umunlad 
at magpakarami.

Binasbasan niya sila at sinabi, “Magpakarami kayo para 
mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong 
mundo. . . .” ^GENESIS 1:28

Itinakda ng Diyos na magpatuloy ang lahi ng mga tao sa 
pamamagitan ng pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa 
pagpaparami. Kung tungkol dito lamang, magagawa ito 
ng tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa labas ng pag-
aasawa at pamilya. Nais ng Diyos na magpakarami ang mga 
tao at maging malago, na nangangahulugan ng pagtubo, 
pag-unlad, at pagkakaroon ng maraming bunga. Upang 
magawa ito, itinatag ng Diyos ang pamilya upang punan 
ang ating pangangailangang pisikal, mental, at espirituwal. 
Dahil dito, ang bawat miyembro ng pamilya ay maaaring 
umunlad at matupad kung ano ang nais ng Diyos sa kanila, 
at handang umusad ang buhay at ipalaganap ang kaharian 
ng Diyos sa aspeto ng lipunan na kinabibilangan nila. Paano 
natin nabibigyan ng kahulugan na hindi ayon sa Bibliya ang 
kautusan ng Diyos na magpakarami at mangalat ng lahi? 
Paano natin ito maiaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos?
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3
Ang mga pamilya ay itinakda upang maging isa 
sa kagamitan ng Diyos na pupuno sa mundo ng 
kabutihan ng Kanyang kaharian.

Binasbasan niya sila at sinabi, “Magpakarami kayo para 
mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. 
At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop.” GENESIS 1:28

Maliban sa pagiging mabunga at sa pagpaparami, inutusan 
din ng Diyos ang tao na magpakalat ng lahi, mamahala 
sa buong mundo, at pamahalaan ang lahat ng hayop. 
Sa pamamagitan ng mga pamilya, itinakda ng Diyos na 
maipagpatuloy ng sangkatauhan ang Kanyang pamumuno 
at paghahari sa lupa, upang ang buhay sa lupa ay maging 
isang paghahayag ng Kanyang mabuting kaharian. Dito natin 
unang natutunan ang tungkol sa pamamahala, awtoridad, 
pagtutulungan, ugnayan, at katarungan. Dito rin natin 
natututunan ang tungkol sa pag-uugali, pagpapakumbaba, 
paglilingkod, pagsasakripisyo, at pagmamahal. Bakit labis 
na mahalaga ang pamilya sa pagdidisipulo ng bayan? Ano 
ang kahalagahan ng pagtulong sa mga bata na makilala at 
sumunod sa Diyos sa murang edad?
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APPLICATION

• Sa iyong palagay, bakit ka inilagay ng Diyos sa iyong pamilya? 
Paano Niya tinutubos ang iyong pamilya at tinutupad ang 
Kanyang layunin sa pamamagitan mo?

• Ano ang tungkuling ginagampanan ng pamilya sa 
pagdidisipulo ng bayan? Bakit labis na mahalaga ang mga 
pamilya, at paano mo nais na lumago sa pagkakaunawa mo 
sa pamamahala ng pamilya?

• Mag-isip ng isa o dalawang kaibigan na may mahirap 
na sitwasyon sa kanilang pamilya. Paano mo sila 
maipapanalangin at mabibigyan ng kalakasan 
ngayong linggo?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa iyong pamilya. Sa kabila ng 
kasalanan, pagkasira, at hindi pagkakaunawaan, ipanalangin 
na matupad ng iyong pamilya ang tungkulin nito at maipakita 
ang kabutihan ng Diyos sa mundo.

• Ipanalangin na matupad mo nang maayos ang tungkulin 
mo sa iyong pamilya (halimbawa, bilang isang ama, ina, o 
kapatid). Hingin sa Diyos ang karunungan, kakayahan, at 
pagtitiyaga upang magawa ito?

• Ipanalangin na tubusin ng Diyos ang mga pamilya sa iyong 
komunidad. Ipanalangin ang kagalingan, pagbabago, at 
kapayapaan sa pamilya at lipunan.



9 Ang Tungkulin ng Asawang Lalaki

WARM-UP

• Itinuturing mo ba ang iyong sarili bilang isang organisadong 
tao? Sa anong aspeto ng buhay mo ito pinakanakikita?

• Isipin ang isa sa mga asawang lalaki sa pamilya mo o sa 
komunidad na nagbibigay ng isang positibong halimbawa sa 
pag-aasawa. Ano ang pinakanagustuhan mo sa pakikitungo 
niya sa kanyang asawa?

• Ano ang isang mapagmahal ngunit masakit na bagay na 
ginawa ng isang tao para sa iyo? Paano ka tumugon?

WORD 22Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya 
nang pagpapasakop nʼyo sa PANGINOON. 23Sapagkat 
ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni 
Cristo na ulo ng iglesya na kanyang katawan, at siyang 
Tagapagligtas nito. ^MGA TAGA-EFESO 5:22–23

Itinatag ng Diyos ang isang balangkas ng pamamahala at nagtakda 
Siya ng mga tungkulin at responsibilidad sa pamilya upang 
magkaroon ng kaayusan at kaliwanagan sa tahanan. Kapag 
nasa tamang kinalalagyan ang balangkas na ito, ang pamilya 
ay tumatatag at umaayon sa orihinal na disenyo ng Diyos sa 
lipunan. Ngayon, pag-aaralan natin ang ibinigay na tungkulin 
ng Diyos sa mga asawang lalaki at ama sa isang pamilya. Ang 
ating nasirang mundo ay may mga hindi perpektong pamilya na 
malayo sa pagiging huwaran. Sa maraming kadahilanan, hindi 
lahat ng pamilya ay may asawang lalaki o ama, at magagawang 
punan ang tungkuling ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 
Bagama’t ang ating mga pamilya ay hindi perpekto, maaari 
tayong mas mapalapit sa disenyo ng Diyos habang nararanasan 
natin ang Kanyang biyaya at kaharian. Siya lamang ang maaaring 
makapagbago ng mga pamilya upang maisalamin ang Kanyang 
orihinal na disenyo.
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1 Itinakda ng Diyos ang asawang lalaki na maging 
pinuno ng pamilya.

22Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya nang 
pagpapasakop nʼyo sa PANGINOON. ^MGA TAGA-EFESO 5:22–23

Kailangan ay malinaw kung sino ang pinuno sa isang pamilya; 
kung hindi, magdudulot ito ng kaguluhan. Ang mag-asawa ay 
hindi laging nagkakasundo sa bawat desisyon. Para umusad 
ang mga bagay, may isang kailangang gumawa ng huling 
pagpapasya. Sa halip na isipin pa ng bawat pamilya kung 
sino ang gagawa nito, malinaw na itinakda ng Diyos na ang 
asawang lalaki ang dapat na mamuno sa pamilya. Siya ang 
may responsibilidad sa lahat ng huling desisyon. Kung ang 
bawat pamilya ay magdedesisyon kung sino ang mamumuno 
sa kanilang pamilya, ano sa palagay mo ang mangyayari?

 

 

 

 

2 Itinakda ng Diyos na ang asawang lalaki ay 
mapasailalim ng pamumuno ni Cristo.

Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Cristo ang ulo ng 
bawat lalaki, at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae, at 
ang Diyos naman ang ulo ni Cristo. ^1 CORINTO 11:3

Dahil ang tao ay makasalanan at hindi perpekto, upang 
magawa niyang pamunuan ng maayos ang kanyang pamilya 
ayon sa pamamaraan ng Diyos, dapat ay nasa ilalim muna 
siya ng pamumuno ni Cristo. Sa huli, ang lahat ng awtoridad 
ay sa Diyos at ang lahat ng tao na nasa posisyon ng 
kapangyarihan ay itinalaga Niya (Mga Taga-Romans 13:1). 
Kabilang dito ang pamilya. Kapag ang tao ay may ugnayan 
sa Diyos at naghahangad na sundin ang lahat ng Kanyang 
pamamaraan, tunay niyang mapamumunuan ang kanyang 
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pamilya gaya ng nais ng Diyos na gawin niya. Sa iyong 
komunidad at bayan, ano ang mangyayari kung maraming 
pinuno ng mga sambahayan ang madidisipulo at mamumuno 
ayon sa mga katangian at pamamaraan ng Diyos?

 

 

 

 

3
Inilaan ng Diyos sa asawang lalaki ang pamumuno 
ng kanyang pamilya na ang layunin ay magmahal 
at makapaglingkod.

25Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng 
pagmamahal ni Cristo sa kanyang iglesya. Inihandog niya 
ang kanyang sarili para sa iglesya 26upang maging banal 
ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig 
at ng salita ng Diyos. 27Ginawa niya ito para maiharap 
niya sa kanyang sarili ang iglesya na maluwalhati, banal, 
walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. 
^MGA TAGA-EFESO 5:25–27

Sa ilalim ng pamamahala ni Cristo, ang ang ama ng tahanan 
ay dapat na sumusunod sa ibinigay na halimbawa ni Cristo 
tungkol sa pamumuno. Si Jesus ay hindi namumuno para 
lamang sa Kanyang kapakanan. Hindi Siya makasarili o 
kumikilos para sa sarili. Siya ay namumuno sa pamamagitan 
ng paglilingkod sa iba bunga ng Kanyang pagmamahal sa 
kanila. Bilang pinuno ng Iglesya, ipinakita Niya ang Kanyang 
pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang 
buhay para sa atin. Ang layunin Niya ay alisan ng pagkakamali 
ang Iglesya.
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Sa ganito ring paraan, hindi itinalaga ng Diyos ang ama 
ng tahanan upang maging pinuno ng kanyang tahanan 
para pagsilbihan siya ng kanyang pamilya o kaya ay para 
masunod ang kagustuhan niya. Itinakda ng Diyos na 
mamuno ang lalaki sa kanyang sambahayan nang may 
pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak, nang may 
adhikain na gawin kung ano ang para sa ikabubuti nila, ayon 
sa salita ng Diyos. Nangangahulugan din ito na alam niya 
kung ano ang kalagayan ng kanyang asawa at mga anak, 
nakikinig sa mga sinasabi nila, at isinasaalang-alang sila sa 
kanyang mga desisyon. Ang ganitong uri ng pamumuno, 
mapagmahal at hindi makasarili, ay magagawa niya lamang 
kung naranasan na niya ang pamamaraan ng pamumuno 
ni Cristo—hindi makasariling pagmamahal at paglilingkod. 
Kapag ang mga miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng 
ganitong pamumuno sa tahanan, nagiging mas handa silang 
mamuno sa iba’t ibang larangan ng lipunan. Sa Mateo 
20:25–28, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pamumuno sa 
Kanyang kaharian?

 

 

 

 

4 Inilaan ng Diyos sa asawang lalaki ang pamumuno 
kung saan inuuna ang asawa at mga anak.

“Sinasabi sa Kasulatan, “Iiwan ng lalaki ang kanyang amaʼt 
ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay 
magiging isa.” ^MGA TAGA-EFESO 5:31

Susunod sa Diyos, ang kanyang asawa at mga anak ang 
kanyang uunahin. Ito ang disenyo ng Diyos. Ang asawang 
lalaki ang pinuno ng kanyang pamilya. Sa kanyana paggawa 
ng mga desisyon, hindi ang kanyang mga magulang o ang 
namumuno sa trabaho ang pangunahin niyang isinasaalang-
alang. Una ang Diyos, kasunod ang kanyang asawa at 
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mga anak. Kung hindi kikilalanin ng mga kalalakihan ang 
katotohanang ito, maaari itong magdulot ng mga problema 
sa pamamahala ng pamilya, at dahil dito, ay magdulot ng 
problema sa lipunan. Magdudulot ito ng paglabo ng itinakda 
ng Diyos na balangkas ng pamamahala sa tahanan at 
magiging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan. Subalit kapag 
ang katotohanang ito ay isinasapamuhay, magdadala ito ng 
katatagan sa pamilya at dahil dito mas magiging matatag 
ang lipunan. Ang katotohanang ito ay labis na mahalaga 
kung kaya’t apat na beses itong binanggit sa Bibliya: ni 
Moises sa Genesis 2:24; ni Jesus sa Mateo 19:5 at Marcos 
10:7–8; at ni Pablo sa Mga Taga-Efeso 5:31. Ano sa palagay 
mo ang kahihinatnan kung ang katotohanang ito ay hindi 
isasapamuhay o kung hindi iiwan ng lalaki ang kanyang ama 
at ina upang makasama ang kanyang asawa?
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APPLICATION

• Ano ang natutunan mo sa araling ito at paano mo 
ito maisasapamuhay?

• Ano ang kahalagahan ng pamumuno sa tahanan? Sa iyong 
palagay, paano mas tatatag ang iyong pamilya dahil dito? Ano 
ang panalangin mo para sa iyong pamilya?

• Paano isinalarawan ni Jesus ang pamumuno na nagmumula 
sa kagustuhang magbigay ng pagmamahal at paglilingkod? 
Ano ang handa kang gawin upang ipakita ang katulad na 
pagmamahal at paglilingkod sa iyong tahanan?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagtatatag ng institusyon 
ng pamilya at sa pagbibigay sa bawat tao ng papel na 
maaari nilang gampanan sa tahanan. Ipanalangin na sa 
pamamagitan ng mga pamilya sa iyong iglesya, makikilala ang 
Diyos sa iyong komunidad at sa bayan.

• Ipanalangin na ang pagkaunawa mo sa pamilya ay magiging 
ayon sa salita ng Diyos. Hingin sa Diyos na umayon ang iyong 
puso at isipan sa Kanyang kagustuhan sa kabila ng mga 
nakaraang karanasan at pagsubok sa iyong pamilya.

• Ipanalangin na ang ulo sa iyong pamilya at sambahayan 
ay mamumuno ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ihayag ang 
biyayang karunungan, lakas ng loob, at kalakasan sa pinuno 
ng iyong sambahayan.

Inilalarawan sa araling ito ang isang huwarang sitwasyon ayon 
sa Bibliya. Kung hindi ganito ang sitwasyon sa iyong pamilya, 
hinihikayat namin kayo na humingi ng tulong at payo na ayon sa 
Bibliya mula sa inyong komunidad ng iglesya.



10 Ang Tungkulin ng Asawang Babae

WARM-UP

• Ano ang naiisip mo sa tuwing naririnig mo ang salitang 
“misis”? Bakit?

• Sino ang pinakamalakas na babae na kilala mo? Balikan ang 
isang pagkakataon na magpapaliwanag nito?

• Paano mo naipapakita ang paggalang sa isang tao? Ano ang 
ginagawa mo o sinasabi?

WORD Pagkatapos, sinabi ng PANGINOONG Diyos, “Hindi mabuting 
mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko 
siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa 
kanya.” ^GENESIS 2:18

(Basahin din ang ^MGA TAGA-EFESO 5:22–23.)

Inilalarawan ng Bibliya ang kababaihan bilang kasama na tutulong 
sa kalalakihan. Sa orihinal na wika, ang literal na kahulugan 
nito ay “isa na nakatayo sa harapan” ng isang kalalakihan. 
Nangangahulugan ito na ang babae at lalaki ay magkatumbas, 
tulad ng isang pares ng sapatos o tsinelas. Hindi sila ganap na 
magkatulad (mayroong kanang sapatos at kaliwang sapatos), 
ngunit sila ay magkapantay. Tulad nito, ang babae ay kapantay 
ng lalaki sa kahalagahan, ngunit hindi sila ganap na magkatulad. 
Ngunit sa pamamahala sa pamilya, bagama’t magkasing halaga 
ang babae at lalaki, ang Diyos ay nagtatag ng balangkas ng 
pamamahala sa tahanan. Nagtalaga Siya ng mga tungkulin at 
responsibilidad upang magkaroon ng kaayusan at kaliwanagan sa 
tahanan. Kung ito ay umiiral, ang pamilya ay lalong lumalakas at 
nagagampanan nito sa lipunan ang tungkuling ibinigay ng Diyos. 
Ngayon, titingnan natin ang disenyo ng Diyos para sa tungkulin 
ng asawang babae, ayon sa Kanyang balangkas ng pamilya. Kung 
paanong hindi lahat ng pamilya ay may ama o asawang lalaki, 
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gayundin ang isang ina o asawang babae. Sa ganitong mga 
pagkakataon, ang biyaya ng Diyos ang magsasa-ayos ng lahat at 
pupuno sa lahat ng mga kakulangan. Wala ring perpektong asawa 
o ina, kung kaya’t ang titingnan natin ay ang orihinal na disenyo 
ng Diyos. Kapag nakikilala ng mga tao si Jesus, nananampalataya 
sila sa Kanya, at napapasailalim sa Kanyang paghahari, babaguhin 
Niya ang kanilang pamilya ayon sa Kanyang itinakda.

1
Ayon sa disenyo ng Diyos, ang asawang babae 
ay tumutulong sa kanyang asawa na tuparin ang 
Kanyang layunin.

Pagkatapos, sinabi ng PANGINOONG Diyos, “Hindi mabuting 
mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya 
ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya.” 
^GENESIS 2:18

Ang salitang kasama sa Genesis 2:18 ay hindi 
nangangahulugang “katulong,” kung saan ang asawang babae 
ay tumutulong lamang sa lalaki, na may mahalagang papel 
na ginagampanan. Ang orihinal na salita para sa “kasama” ay 
dalawampu’t isang beses na makikita sa Bibliya:

• Labing anim na beses itong tumukoy sa Diyos bilang 
tagapagligtas ng Kanyang mga mamamayan.

• Isang beses itong tumukoy sa mga tao na nagliligtas 
ng kapwa.

• Dalawang beses na ang kahulugan nito ay mga taong labis 
na kapakipakinabang sa lahat ng kailangang gawin.

• At dalawang beses itong ginamit upang ilarawan ang isang 
babae o asawang babae.
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Malinaw na binigyan ng Diyos ang babae ng kalakasan. Sa 
balangkas na ibinigay ng Diyos sa pamilya, tinawag Niya 
ang babae na tulungan ang kanyang asawa na tuparin ang 
layunin ng Diyos para sa kanilang pamilya. Lalo na sa mga 
bahagi na hindi kalakasan ng kanyang asawa o kung saan 
hindi siya nabigyan ng kakayahan, maaari niyang ipakita ang 
kanyang kalakasan. Maaari rin niyang suportahan at iligtas 
ang kanyang asawa sa panahon ng paghihirap o kaguluhan. 
Paano inilarawan sa Kawikaan 31:10–31 ang mabuting asawa? 
Sa iyong palagay, paano ito makikita sa panahon ngayon?

 

 

 

 

2 Ayon sa disenyo ng Diyos, ang asawang babae ay 
nagpapasakop sa kanyang asawa.

22Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya nang 
pagpapasakop nʼyo sa PANGINOON. 23Sapagkat ang lalaki 
ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na ulo ng 
iglesya na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. 
^MGA TAGA-EFESO 5:22–23

Ang isa pang tungkulin ng asawang babae ay ang 
magpasakop sa pamumuno ng kanyang asawa. Dapat niyang 
sundan ang pamumuno ng kanyang asawa sa kanilang 
pamilya. Hindi ito nangangahulugan na wala siyang tinig 
o maaaring sabihin. Gaya ng una nang nabanggit, dapat 
niyang ibahagi ang kanyang kakayahan, tinig, karunungan, 
at kaalaman sa pagtulong sa kanyang asawa na pag-alam 
ng Kanyang direksyon para sa kanilang pamilya. Kung 
may hindi pagkakaunawaan sa direksyon, dapat niyang 
sundin ang panghuling desisyon ng kanyang asawa, habang 
ipinagkakatiwala ang bagay na ito sa Diyos. Ngunit, kung 
makasalanan ang desisyon ng kanyang asawa, wala siyang 
obligasyon na sundin ito. Sa huli, ang lahat ng kapangarihan 
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ay nagmumula sa Diyos at ang pamumuno ng lalaki sa 
tahanan ay awtoridad na ibinahagi lamang sa kanya ng Diyos. 
Ano ang sinasabi sa Mga Gawa 5:29 tungkol sa pagsunod sa 
mga awtoridad sa lupa na sumasalungat sa utos ng Diyos?

Ang pagpapasakop sa awtoridad ay kadalasang nagiging 
isang hamon para sa atin. Ngunit, ang umasa sa biyaya ng 
Diyos at magtiwala sa Kanyang kalooban at karunungan ay 
nagbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ito.

 

 

 

 

3 Ayon sa disenyo ng Diyos, ang asawang babae ay 
nagbibigay galang sa kanyang asawa.

Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad 
ni Cristo na ulo ng iglesya na kanyang katawan, at siyang 
Tagapagligtas nito. ^MGA TAGA-EFESO 5:33

Ang pagpapasakop ay hindi lamang tungkol sa pagsunod. 
Una, ito ay pagpapakita ng paggalang sa nasa awtoridad. 
Maaaring isuko ng asawang babae ang lahat ng desisyon sa 
kanyang asawa, subalit kasabay nito ay wala paring paggalang 
at naghihimagsik pa rin ang kalooban laban sa kanyang 
asawa. Hindi ito ang pagsunod sa awtoridad na sinasabi sa 
Bibliya. Habang nagpapasakop ang babae sa kanyang asawa 
sa lahat ng bagay (Mga Taga-Efeso 5:24), dapat ay lagi itong 
may kasamang pagpapakumbaba at respeto. Kung ang 
ipinapagawa ng kanyang asawa ay isang kasalanan, maaari 
pa rin siyang manatiling mapagpakumbaba at magalang 
habang tumatangging sundin ito. Ayon sa 1 Pedro 3:1–2, ano 
ang epekto ng pagiging magalang sa saloobin at pagkilos ng 
babae sa asawa niya na hindi sumusunod sa salita ng Diyos? 
Paano siya nito mahihimok at mabibigyan ng kakayahan 
na magpakita ng paggalang? Sa anong paraan maaaring 
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makapagdala ng pagbabago ang respeto at pagpapasakop ng 
isang makadiyos na asawang babae tungo sa pagsulong ng 
kaharian ng Diyos at pagdidisipulo ng bayan?

 

 

 

 

APPLICATION

• Ano ang tungkulin ng misis ng pamilya o tahanan? 
Ano ang natutunan mo sa aralin ngayon? Paano mo 
ito maisasapamuhay?

• Noong lumalaki ka, ano ang pananaw mo tungkol sa mga 
babaeng asawa na ayon sa tradisyon o kultura? Sa iyong 
palagay, paano mo maisasaayos ang iyong kaisipan sa salita 
ng Diyos?

• Hingin sa Diyos na ipakilala sa iyo ang isang mag-asawa 
na maaari mong ipanalangin ngayong linggo. Paano mo 
sila maipapanalangin?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang salita na gumagabay 
sa atin sa lahat ng katotohanan. Ipanalangin na ang 
pagkakaunawa mo sa mga dapat gampanan ng isang mag-
asawa ay naaayon sa Bibliya, at hindi sa pagpapalaki sa iyo o 
sa kultura.

• Ipanalangin na maipakita ng mga misis sa iyong buong 
pamilya at komunidad ng iglesya ang disenyo ng Diyos 
sa pag-aasawa. Ipanalangin na sa pamamaggitan ng 
kanilang pananampalataya, ang mensahe ng ebanghelyo ay 
malalaman ng maraming tao.

• Ipanalangin na magkaroon ng matatatag na relasyon ang 
mga mag-asawa sa iyong Victory group at komunidad ng 
iglesya na magpapakita ng pagmamahal at layunin ng Diyos 
sa ating lipunan at bayan.

Inilalarawan sa araling ito ang isang huwarang sitwasyon ayon 
sa Bibliya. Kung hindi ganito ang sitwasyon sa iyong pamilya, 
hinihikayat namin kayo na humingi ng tulong at payo na ayon sa 
Bibliya mula sa inyong komunidad ng iglesya.



11 Ang Tungkulin ng mga Magulang

WARM-UP

• Ano ang ilan sa mga pinakauna mong alaala noong bata ka? 
Ilang taon ka dito at ano ang mga naaalala mo tungkol sa 
mga ito?

• Noong bata ka, kaninong pamilya ang madalas mong 
makasama? Ano ang pinakanagustuhan mo sa pamilyang 
ito? Bakit?

• Gusto mo bang nakikipaglaro sa mga bata? Ano ang 
pinakanagugustuhan mo sa kanila?

WORD At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa 
ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. 
Sa halip, palakihin ninyo sila nang may disiplina at 
turuan ng mga aral ng PANGINOON. ^MGA TAGA-EFESO 6:4

Kung magdidisipulo tayo ng bayan, dapat ay malaman ng 
mga magulang ang tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos at 
mabigay sa kanila ang kinakailangan upang madisipulo nila ang 
kanilang mga anak. Ito ay sa kadahilanang, gaya ng alam na 
natin, ang kinabukasan ng bayan ay nasa kamay ng mga bata 
at mga susunod pang henerasyon. Ang pamilya ay nagsisilbing 
pangunahing bumubuo ng lipunan, ang lugar kung saan 
nagsasanay at inilulunsad ang susunod na henerasyon. Habang 
ang mga magulang ay nadidisupulo, at nagdidisipulo ng kanilang 
mga anak, sila ay kumikilos tungo sa pagdidisipulo ng bayan.

Ngayon, titingnan natin ang isa pang aspeto ng pamamahala ng 
pamilya sa ilalim ng Diyos: ang pagiging magulang. Ang pagiging 
isang magulang ay marangal at puno ng hamon. Ang katotohanan, 
wala kahit isa sa atin ang pinalaki ng mga perpektong magulang. 
Marami sa atin ang hindi nagkaroon ng mga makadiyos na 
huwaran at hindi pinalaki nang naaayon sa pamamaraan ng Diyos. 
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Subalit maaaring magdala ang Diyos ng mga tao sa ating buhay, 
lalo na mula sa ating komunidad ng iglesya, na maaaring magturo 
sa atin ng pamamaraan ng Diyos at magsilbing mga huwaran. 
Dagdag pa rito, inilalarawan sa Bibliya na ang Diyos ay nagtataglay 
ng tungkulin ng parehong ama at ina. Kapag naranasan natin 
Siya bilang ang ating walang-kamaliang magulang, maaari tayong 
maghilom at magbago, ayon sa kagustuhan ng Diyos para sa 
atin, upang tayo ay maging mga magulang ng mga magigiging 
magulang din sa hinaharap. Narito ang tungkulin ng mga 
magulang ayon sa itinakda ng Diyos:

1 Tinuturuan ng mga makadiyos na magulang ang 
kanilang mga anak na sumunod sa Diyos.

4“Makinig kayo, O mga mamamayan ng Israel: Ang PANGINOON 
na ating Diyos ay iisang PANGINOON lang. 5Mahalin ninyo ang 
PANGINOON na inyong Diyos nang buong puso, nang buong 
kaluluwa, at nang buo ninyong lakas. 6Huwag ninyong 
kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. 
7Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. . . .” ^DEUTERONOMIO 6:4–7

At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng 
mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, 
palakihin ninyo sila nang may disiplina at turuan ng mga aral 
ng PANGINOON. ^MGA TAGA-EFESO 6:4

Ang isa sa pangunahing tungkulin ng mga magulang ay ang 
pagdidisipulo ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng 
pagtuturo sa kanila ng tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga 
pamamaraan upang magawa nilang magmahal, magtiwala, 
at sumunod sa Kanya. Sa Deuteronomio 6:7–9, inilarawan 
ng Diyos kung paano ito gagawin. Ang Lumang Tipan ay 
nagpapakita ng positibong epekto ng pagdidisipulo ng mga 
bata at maging ang mga epekto nito na makakapagdala 
ng pagbabago sa bayan at pati na rin ang mga maaaring 
kahinatnan kung hindi ito magagawa. May mga librong 
nagbibigay ng karunungan, gaya ng Kawikaan, na naglalaman 
ng mga pangaral at mga praktikal na karunungan tungkol 
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sa pagtuturo sa mga bata. Ito ay makikita rin sa mga aklat 
at liham tungkol sa Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Ang 
pinakadakilang utos ay ang mahalin ang Diyos at ito rin 
ang basehan ng lahat ng utos ng Diyos para sa buhay 
at pananampalataya. Sa matatag na pagkakalagay ng 
pundasyong ito, ang mga bata ay magkakaroon ng kakayahan 
na tuparin sa lipunan ang layuning ibinigay sa kanila ng 
Diyos. Ano ang pagiging masigasig? Sa iyong palagay, bakit 
inutusan ng Diyos ang mga magulang na maging masigasig sa 
pagtuturo sa kanilang mga anak?

 

 

 

 

2
Sinasanay ng mga makadiyos na magulang 
ang kanilang mga anak at inihahanda sila para 
sa buhay.

Ituro sa bata ang tamang pag-uugali, at hindi niya ito 
malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. ^KAWIKAAN 22:6

Ang anak na isinilang sa panahon ng kabataan ng kanyang 
ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. ^PSALM 127:4

Ginamit ni Haring Solomon ang pana bilang paglalarawan 
ng mga anak. Hinuhubog ng isang mandirigma ang pana 
at pinapanatili ang hubog nito, at pagkatapos ay maingat 
at sadya niya itong itututok sa dapat nitong puntahan. 
Mahalaga ang paghahanda at pagtutok sa pana dahil oras 
na pinakawalan na ito, wala na siyang kontrol dito. Tulad 
nito, alam ng mga makadiyos na magulang na may limitasyon 
ang panahon na mailalaan nila upang maimpluwensyahan 
at mabigyan ng pagsasanay ang kanilang mga anak para sa 
daang tatahakin nila. Hindi lamang praktikal na kakayahan 
at kaalaman tungkol sa tunay na mundo ang nabibilang dito. 
Kasama dito ang pagtuturo sa kanila na umasa sa Diyos, 
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makinig sa Kanya, at isapamuhay ang Kanyang layunin sa 
kanilang buhay. Bagamat marami ang nag-iisip na ang layunin 
ay ang dalhin ang mga bata mula sa pag-asa sa iba tungo sa 
pag-asa sa kanilang sarili, ang layunin dapat ay ang dalhin sila 
mula sa pag-asa sa kanilang mga magulang tungo sa pag-
asa sa Diyos. Kapag ang mga bata ay umaasa sa Diyos, sila 
ay magagabayan pa rin maging sa kanilang pagtanda. Paano 
ka inihanda ng mga magulang o tagapangalaga mo para sa 
pagharap sa buhay?

 

 

 

 

3
Tinutustusan ng mga makadiyos na magulang 
ang materyal na pangangailangan ng kanilang 
mga anak.

Ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo 
na sa sariling pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at 
masahol pa sa mga hindi mananampalataya. ^1 TIMOTEO 5:8

Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang 
mga apo . . . ^KAWIKAAN 13:22

Maliban sa pagtustos sa espirituwal na pangangailangan ng 
kanilang mga anak, itinakda din ng Diyos na tustusan ng mga 
magulang ang pisikal at materyal nilang pangangailangan. 
Kabilang na dito ang pagkain, tahanan, at kasuotan, at 
anuman na kinakailangan nila upang mabuhay at umunlad. 
Dagdag pa rito, sinasabihan ng Bibliya ang mga magulang na 
gawin ang kanilang makakaya upang maglaan ng mamanahin 
ng kanilang mga anak at apo. Ito ay makakatulong upang 
makabuwelo ang mga bata at matupad ang kanilang layunin 
mula sa Diyos at maisulong ang Kanyang kaharian na lalagpas 
pa sa hangganan ng buhay ng kanilang mga magulang. Sa 
iyong palagay, ang pamana ba ay limitado lamang sa pisikal 
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at pinansyal na bagay? Ano ang espirituwal na pamana na 
maiiwan mo para sa susunod na henerasyon?

 

 

 

 

APPLICATION

• Ayon sa araling ito, ano ang papel ginagampanan ng mga 
magulang? Paano mo maisasapamuhay ang mga napag-
aralan natin ngayon?

• Ano ang gusto mong ipamana sa susunod na henerasyon? 
Ano ang isang bagay na nakahanda kang gawin upang ihanda 
sila sa mga haharapin nila sa buhay?

• Isipin ang isang magulang na nangangailangan ng lakas 
ng loob sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Mangakong 
ipapanalangin mo ang taong ito at ang kanyang pamilya 
araw-araw ngayong linggo. Itanong sa Diyos kung paano mo 
mapapalakas ang kanyang loob ngayong linggo.
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa mga magulang o 
tagapangalaga na ibinigay Niya sa iyo. Pasalamatan siya 
sa Kanyang dakilang kagustuhan sa buhay mo, sa paraan 
ng pagpapalaki sa iyo, at sa paggabay Niya upang makilala 
mo Siya.

• Ipanalangin na magawa ng mga magulang o tagapangalaga 
sa buo mong pamilya na disiplinahin ang kanilang mga anak 
at magawa ang kanilang bahagi sa pagdidisipulo ng bayan. 
Hingin sa Diyos na bigyan sila ng karunungan, kakayahan, 
at pagpapala habang pinamumunuan nila ang kanilang mga 
anak sa Kanyang pamamaraan.

• Ipanalangin ang mga relasyon sa pamilya na alam mong 
nangangailangan ng paggaling at pagsasaayos. Ipanalangin 
na ibalik Niya ang magandang relasyon ng mga magulang at 
mga anak (Malakias 4:6).

Inilalarawan sa araling ito ang isang huwarang sitwasyon ayon 
sa Bibliya. Kung hindi ganito ang sitwasyon sa iyong pamilya, 
hinihikayat namin kayo na humingi ng tulong at payo na ayon sa 
Bibliya mula sa inyong komunidad ng iglesya.



12 Pagsasanay ng mga Anak

WARM-UP

• Naranasan mo na bang mag-aral ng bagong sport o 
libangan? Ano ang masasabi mo tungkol dito?

• Noong bata ka, sino ang pinakahinahangaan mo? Bakit?

• Sa anong bagay ka kadalasang pinapagalitan o dinidisiplina 
noong bata ka? Balikan ang isang pagkakataon na 
nagpapaliwanag nito.

WORD Ituro sa bata ang tamang pag-uugali, at hindi niya 
ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. 
^KAWIKAAN 22:6

4Makinig kayo, O mga mamamayan ng Israel: Ang 
PANGINOON na ating Diyos ay iisang PANGINOON lang. 
5Mahalin ninyo ang PANGINOON na inyong Diyos nang 
buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buo ninyong 
lakas. 6Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito 
na ibinigay ko sa inyo ngayon. 7Ituro ninyo ito sa inyong 
mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayoʼy nasa 
inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga, 
at kapag babangon kayo. 8Itali ninyo ito sa inyong mga 
braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa 
inyo. 9Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay 
at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod.” 
^DEUTERONOMIO 6:4–9

(Basahin din ang ^DEUTERONOMIO 6:1–3.)

Kabilang sa ilan sa mga kaisipan ng tao tungkol sa pagiging 
magulang ang pagbibigay ng limitasyon sa ibinibigay na 
pamumuno at paggabay ng isang magulang, lalo na sa larangan 
ng pananampalataya at kasarian. Sa radikal na pamamaraan na 
ito, ipinapaubaya sa mga bata ang pagtuklas sa mga bagay at 
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paggawa ng desisyon. Ngunit hindi kayang bigyan ng mga bata 
ang kanilang sarili ng mga pagsasanay. Kung hindi sila sasanayin 
ng kanilang mga magulang, ang pagsasanay nila ay manggagaling 
sa kanilang mga guro at kaibigan, at sa social media. Kung hindi 
sila gagabayan, hindi nila magagawang kilalanin kung ano ang 
tama at mali.

Sa kabilang banda, itinuturo sa Bibliya na dapat na sadya at may 
layunin ang pagsasanay na ibibigay ng mga magulang sa kanilang 
mga anak. Muli, ang mga bata ay parang mga pana na dapat 
ihanda, ayusin, at itutok upang matamaan nila ang inilaan para sa 
kanila ng Diyos (Salmo 127:4). Habang mas maraming bata ang 
nadidisipulo ayon sa disenyo ng Diyos, maaari tayong magkaroon 
ng isang malago, maunlad, at makadiyos na bansa. Ngayon, 
titingnan natin ang orihinal na disenyo ng Diyos sa pamamahala 
at paggabay ng mga bata.

1
Sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga 
anak sa pamamagitan ng pagsasapamuhay at 
pagpapakita ng dapat nilang ituro.

4“Makinig kayo, O mga mamamayan ng Israel: Ang PANGINOON 
na ating Diyos ay iisang PANGINOON lang. 5Mahalin ninyo ang 
PANGINOON na inyong Diyos nang buong puso, nang buong 
kaluluwa, at nang buo ninyong lakas. 6Huwag ninyong 
kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon.” 
^DEUTERONOMIO 6:4–6

Bago sinabihan ng Diyos ang mga Israelita na turuan ang 
kanilang mga anak na kilalanin at mahalin Siya, sinabi Niya 
muna sa kanila na ang Kanyang pamamaraan at salita ay 
dapat na nasa kanilang mga puso. Para sa mga mamamayan 
ng Diyos, ang pananampalataya ay dapat na maging tunay 
sa buhay ng mga magulang, at pagkatapos ay sa mga bata. 
Maaari itong ipakita ng mga magulang sa pamamagitan 
ng pagsasapamuhay ng kanilang mga sinasabi. Ayon sa 1 
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Corinto 11:1, gaano dapat natin sadyain ang pagpapakita sa 
iba ng ating pananampalataya kay Cristo?

 

 

 

 

2
Sinasanay ng mga magulang ang kanilang 
mga anak sa pamamagitan ng masigasig at 
palagiang pagtuturo.

“Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito 
kapag kayoʼy nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, 
kapag nakahiga, at kapag babangon kayo.” ^DEUTERONOMIO 6:7

Maliban sa pagpapakita ng kanilang pananampalataya, ang 
mga magulang ay dapat na maging masigasig sa pagsasanay 
ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtuturo. 
Magagawa ito sa mga itinakdang oras kung kailan sama-
sama ang lahat sa pamilya. Maaari ring maging biglaan ang 
pagtuturo, ayon sa mga lalabas na pagkakataon. Ang oras 
ng pagkain, paglalakad, paggawa ng mga gawaing bahay, 
at paglalaro ay maaaring maging mga pagkakataon upang 
maturuan ang mga bata tungkol sa Diyos at sa Kanyang 
mga pamamaraaan. Ano ang kahalagahan ng paggamit sa 
iba’t ibang mga pagkakataon o sitwasyon upang turuan 
ang mga bata tungkol sa Diyos? Sa palagay mo, paano nito 
matutulungan ang mga bata na mas makilala at mahalin 
ang Diyos?
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3
Sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga 
anak sa pamamagitan ng paglikha ng kapaligiran 
na magpapaalala sa kanila sa Diyos at sa Kanyang 
mga panuntunan.

8“Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga 
noo bilang paalala sa inyo. 9Isulat ninyo ito sa mga hamba ng 
inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod.” 
^DEUTERONOMIO 6:8–9

Habang lumalago ang mga magulang sa kanilang ugnayan 
sa Diyos at nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa 
kanilang mga anak, nagbibigay din sila ng kapaligaran kung 
saan makikilala at mamahalin ng kanilang mga anak ang 
Diyos. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga bagay, simbolo, 
at mga tradisyon. Ang isang Bibliya na madaling makita 
at makuha upang basahin, mga talata mula sa Bibliya na 
naka-kuwadro, at makadiyos na musika ay maaaring ilagay 
sa buong bahay. Matutulungan din ng mga magulang ang 
kanilang anak na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga 
family devotion, pananalangin bago kumain at bago matulog, 
at mga tradisyon tuwing Pasko. Habang ang mga binhing ito 
ay itinatanim at pinapatubo, matututunan ng mga bata na 
gumawa ng sarili nilang kapaligiran habang isinasakatupran 
nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Anong mga 
tradisyon at mga gawain ang nais mong gawin sa pamilya 
mo o sa pamilya mo sa hinaharap upang matulungan ang 
susunod na henerasyon na makilala at mahalin ang Diyos?
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4 Sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga anak 
sa pamamagitan ng maayos na pagdidisiplina.

At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng 
mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, 
palakihin ninyo sila nang may disiplina at turuan ng mga aral 
ng PANGINOON. ^MGA TAGA-EFESO 6:4

Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay 
na ikasasama ng loob ng mga anak nʼyo para hindi sila 
panghinaan ng loob. ^MGA TAGA-COLOSAS 3:21

Ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makapagtuturo 
sa kanya ng karunungan, ngunit kung pababayaan lang siya, 
makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. 
^KAWIKAAN 29:15

Dapat bang gumamit ang mga magulang ng pamalo sa 
pagdidisiplina sa kanilang mga anak? O dapat lang ba 
silang gumamit ng mga salita? Maraming nagaganap na 
pagdedebate tungkol dito. Subalit ang paggamit ng dalawang 
pamamaraang ito ay parehong nag-iiwan ng emosyonal at 
sikolohikal na sugat sa mga bata, at maaari pang mag-iwan 
ng hindi na mabuburang mga marka o peklat. Sinasabi sa 
Kawikaan 29:15 na ang pamamalo at paggamit ng salita ay 
parehong makakatulong sa pagsasanay ng mga bata. Ang 
tunay na usapin ay ang pamamaraan ng paggamit ng mga 
ito. Kung malupit o mali ang pagdidisiplina, magdudulot 
ito ng galit sa bata at magbubunga ng pait at panghihina 
ng loob. Itinuturo ng Bibliya na ng pagdidisiplina ay dapat 
na nanggagaling sa pagmamahal at ginagawa nang may 
pagrespeto sa dignidad ng bata. Dapat itong magdulot ng 
pag-asa at lakas ng loob na nagmumula sa ebanghelyo 
at dapat na makatulong upang mas makilala ng bata ang 
Diyos. Paano maaring magdudulot ng kapaitan o panghihina 
ng loob ang pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang 
mga anak? Paano naman sila makakapagdulot ng pag-asa 
at makakapagbigay ng kakayahan sa kanilang mga anak na 
magbago? Paano makakatulong ang katotohanan na makikita 
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sa Mga Hebreo 12:5–6 upang magkaroon tayo ng tamang 
saloobin tungkol sa pagdidisiplina?

 

 

 

 

APPLICATION

• Noong bata ka, paano mo nakita o naunawaan ang 
tungkuling ginagampanan ng magulang o tagapangalaga mo? 
Paano ito dapat na umayon sa salita ng Diyos? Paano mo 
maisasapamuhay ang natutunan mo ngayon?

• Ano ang papel na ginagampanan ng pagpapalaki ng anak sa 
pagdidisiplina ng bayan? Paano ka magiging isang makadiyos 
na impluwensya sa susunod na henerasyon at makapagtatag 
ng isang kapaligiran na aakay sa kanila palapit sa Diyos?

• May kakilala ka ba na batang nahihirapan sa sitwasyon sa 
kanyang tahanan? Paano mo maipapanalangin ang batang ito 
ngayong linggo? Ano sa palagay mo ang maaari mong gawin 
upang tulungan siyang magmahal at magtiwala sa Diyos?



God & Government Pagsasanay ng mga Anak  72

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang salita na pinagmumulan 
ng karunungan at kaalaman. Ipanalangin na lagi 
mong hahanapin sa salita ng Diyos ang paggabay at 
kalakasan araw-araw.

• Ipanalangin na magawa ng mga magulang sa iyong 
komunidad na ipakita ang Diyos sa kanilang mga anak, 
gabayan sila sa Kanyang pamamaraan, magtatag ng 
kapaligiran na magdadala sa kanila sa Diyos, at disiplinahin 
ang kanilang mga anak nang may pagmamahal.

• Ipanalangin na ang mga puso ng susunod na henerasyon 
ay maging malambot sa Diyos, sa kanilang pamilya, at sa 
kanilang komunidad. Pagpalain ang mga kabataan at mga 
susunod na henerasyon. Ideklara na magagawa nilang 
tuparin ang layunin at kapalarang itinakda ng Diyos para 
sa kanila.

Inilalarawan sa araling ito ang isang huwarang sitwasyon ayon 
sa Bibliya. Kung hindi ganito ang sitwasyon sa iyong pamilya, 
hinihikayat namin kayo na humingi ng tulong at payo na ayon sa 
Bibliya mula sa inyong komunidad ng iglesya.



13 Ang Tungkulin ng mga Anak

WARM-UP

• Ano ang pinakanakakatuwa mong alaala noong bata ka? 
Ikuwento kung ano ang nangyari.

• Magkuwento tungkol sa pinakabata sa inyong pamilya. Ano 
ang hilig niyang gawin o sabihin?

• Kapag naririnig mo ang salitang “bata,” ano ang naiisip mo? 
Paano mo ipapaliwanag kung ano ang dapat na ginagawa ng 
isang bata?

WORD 1Mga anak, sundin nʼyo ang mga magulang nʼyo dahil 
ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya 
sa PANGINOON. 2“Igalang nʼyo ang inyong amaʼt ina.” Ito 
ang unang utos na may kasamang pangako. 3At ito ang 
pangako, “Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa 
lupa.” ^MGA TAGA-EFESO 6:1–3

Hindi lamang ang mga magulang ang may mahalagang tungkulin 
sa balangkas ng pamilya na itinatag ng Diyos. Ang mga bata ay 
mayroon din. Lahat tayo—kabilang na ang ating mga anak, ang 
ating mga dinidisipulo, at ang ating mga sarili—ay malayo sa 
pagiging isang ehemplo. Subalit habang patuloy na kumikilos ang 
Diyos sa ating mga buhay at habang pinipili nating sumuko sa 
mga ginagawa Niya, patuloy tayong lalago at magiging ang mga 
anak nais Niya tayong maging. Narito ang sinasabi ng Bibliya 
tungkol sa disenyo ng Diyos para sa mga bata sa pamilya.
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1 Ang mga anak ay nagpapasakop at sumusunod sa 
kanilang mga magulang.

Mga anak, sundin nʼyo ang mga magulang nʼyo dahil ito ang 
nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa PANGINOON. 
^MGA TAGA-EFESO 6:1

Itinakda ng Diyos na magpasailalim ang mga anak sa 
pamumuno ng kanilang mga magulang. Nangangahulugan ito 
ng pakikinig at pagsunod sa mga maka-diyos na panuntunan 
ng kanilang mga magulang at pagtugon sa pagdidisiplina 
nang may pagpapakumbaba at kagustuhan na matuto. 
Muli, hindi kabilang dito ang pagsunod sa magulang kung 
ang tagubilin nila ay magdadala sa mga anak sa kasalanan. 
Kapag lumaki na ang mga bata at nagpakasal, wala na sila sa 
pamumuno ng kanilang mga magulang. Subalit makakabuti 
para sa kanila ang makinig at isapamuhay ang makadiyos na 
panuntunan na ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang 
nang sila ay mga bata pa. Paano nakikita sa buhay mo sa 
kasalukuyan ang mga itinuro sa iyo ng iyong mga magulang?

 

 

 

 

2 Ang mga anak ay nagbibigay galang sa kanilang 
mga magulang.

2”Igalang nʼyo ang inyong amaʼt ina.” Ito ang unang utos na 
may kasamang pangako. 3At ito ang pangako, “Giginhawa ka at 
hahaba ang buhay mo rito sa lupa.” ^MGA TAGA-EFESO 6:2–3

Ang pagbibigay galang ay pagpapakita sa isang tao kung 
gaano siya kahalaga a iyo, sa taong ito at maging sa iba 
pa. Bagama’t ang pagsunod ng mga bata sa kanilang mga 
magulang ay nakasalalay sa mga sitwasyon, ang paggalang 
at pagrespeto ay hindi opsyonal. Sinasabi sa Bibliya na 
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ito ay makakabuti sa magulang at sa kanilang mga anak. 
Giginhawa sila, at hahaba ang kanilang buhay dito sa lupa. 
Maraming mga bagong pag-aaral ang nagpapatunay na ang 
mga negatibong emosyon tulad ng kapaitan at sama ng 
loob ay nagpapaikli ng buhay ng isang tao. Samantala, ang 
mga positibong emosyon ay makakatulong upang gumanda 
at humaba ang ating buhay. Habang ikinasisiya natin ang 
mga benepisyo ng pangakong ito, tayo ay magiging mas 
mabubuting mga instrumento ng Diyos sa pagdidisipulo 
ng ating bayan. Paano po pinararangalan ang iyong mga 
magulang? Ano ang isang bagay na ginawa o sinabi mo sa 
kanila o tungkol sa kanila kamakailan lamang?

 

 

 

 

3
Ang mga anak ay tumutulong kapag hindi na 
kayang alagaan ng kanilang mga magulang ang 
kanilang sarili.

Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang 
dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa 
Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila. 
Sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. ^1 TIMOTEO 5:4

Habang tumatanda ang mga magulang, maaari na silang 
dapuan ng mga karamdaman at o kaya ay hindi na nila 
magawang alagaan ang kanilang mga sarili. Sinasabi sa 
Bibliya na inaalala ng Diyos ang mga mahihina at mga walang 
magawa. Samakatuwid, kasama sa disenyo ng Diyos sa 
pamilya ang pangangalaga sa mga matatanda na hindi na 
kayang alagaan ang kanilang sarili at tugunan ang kanilang 
mga pangangailangan. Ito ay nakalulugod sa Diyos.

Noong sinaunang panahon, kailangang alagaan ng mga 
biyuda at mga ulila ay kanilang sarili, na nagdudulot ng 
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prostitusyon, pagkaalipin, at maging kamatayan. Makikita 
sa kasaysayan na ang mga Kristiyano ang unang nangalaga 
sa mga matatanda, biyuda, at ulila bilang isang grupo 
at institusyon sa iglesya at maging sa labas ng iglesya. 
Nagbunga ito sa labis na pagbabago na napansin ito maging 
ng mga namumunong hindi mananampalataya at ang mga 
nagtatala ng kasaysayan ay sumulat tungkol sa kabutihang 
ginagawa nila. Ang pagturing ng mga Kristiyano sa mga 
nakatatanda, biyuda, at ulila ay isa sa pangunahing dahilan 
kung bakit lumaganap ang ebanghelyo sa Imperyo ng Roma. 
Kung magiging seryoso tayo sa responsibilidad nating ito, 
ano sa palagay mo ang magiging bunga nito sa ating mga 
komunidad sa kasalukuyan? Paano ito makakapagdala ng 
panlipunan at pambansang pagbabago?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano mo mapararangalan ang mga magulang o 
tagapangalaga mo sa puntong ito ng iyong buhay? Paano mo 
magagawang itatag ang kultura ng pagpaparangal, paggalang, 
at pagmamahal sa iyong tahanan, pamilya, at komunidad?

• Ano ang kahalagahan ng pagpapalaki ng mga anak sa isang 
makadiyos na tahanan? Paano mo magagampanan ang 
tungkulin mo sa pagdidisiplina ng susunod na henerasyon sa 
ating bayan?

• Anong tungkulin ang maaari mong gampanan sa pag-aalaga 
sa mga nakatatanda, biyuda, o ulila? Maglaan ng oras 
ngayong linggo upang pag-isipan ang Santiago 1:27. Hingin 
sa Diyos na bigyan ka ng karunungan at mga ideya upang 
maisagawa mo ang iyong pananampalataya.
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagdala Niya sa iyo sa Kanyang 
kaharian at sa pagbigay sa iyo ng Kanyang salita upang 
gabayan ka sa iyong landas. Ipanalangin na maparangalan 
mo ang iyong mga magulang o ang ma nagpalaki sa iyo. 
Hingin sa Diyos ang karunungan, pagtitiyaga, at kagalakan 
upang pagsilbihan, igalang, at mahalin sila.

• Ipanalangin na ang mga pamilya sa iyong komunidad at 
bayan ay magawang sumunod sa mga pamamaraan ng Diyos. 
Ipanalangin na ang mga bata ay lalaki sa mga makadiyos na 
tahanan at makapagala ng pagbabago sa lipunan.

• Ipanalangin ng mga nakatatanda, mga biyuda, at mga ulila sa 
iyong komunidad at bayan. Ipanalangin na ng komunidad mo 
ng iglesya ay magawang ipakita ang ebanghelyo at maihayag 
ang pagmamahal ng Diyos sa kanila.

Inilalarawan sa araling ito ang isang huwarang sitwasyon ayon 
sa Bibliya. Kung hindi ganito ang sitwasyon sa iyong pamilya, 
hinihikayat namin kayo na humingi ng tulong at payo na ayon sa 
Bibliya mula sa inyong komunidad ng iglesya.



Pamamahala ng Iglesya



14 Ano ang Iglesya?

WARM-UP

• Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang 
salitang iglesya? Bakit ito ang naiisip mo?

• Sino ang isang tao o ano ang paksa na gusto mong mas 
maunawaan? Ano tungkol dito ang nakakalito para sa iyo?

• Sino ang pinaka-intelektuwal na tao na kilala mo? Ano ang 
mga paksa na napag-uusapan ninyo?

WORD 9Ngunit kayoʼy mga taong pinili, mga maharlikang pari, 
at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na 
maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-
hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo 
mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang 
kaliwanagan. 10Datiʼy hindi kayo mga taong sakop ng 
Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi 
kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na 
niya kayo. ^1 PEDRO 2:9–10

Para sa maraming mga Kristiyano, ang pag-unawa sa teolohiya 
ng Iglesya ay tila hindi masyadong mahalaga. Kahit pa ang 
iglesya ay karaniwan nang bahagi ng ating buhay, marami pa ring 
matututunan tungkol dito. Ang Iglesya:

• ay ang mga mamamayan ng Diyos, at hindi gusali

• ay parehong lokal at pangkalahatan

• ay parehong nakikita at hindi nakikita

• ay tinawag upang ipadala sa iba’t ibang lugar

• ay nagtitipon-tipon upang humayo at magpangalat

• ay mas maituturing na isang organismo kaysa organisasyon
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Kaugnay ng Trinity, ang Iglesya ay tinawag na mga mamamayan ng 
Diyos, ang katawan ni Cristo, at ang lugar kung saan naninirahan 
ang Banal na Espiritu.

Maraming paraan upang ilarawan ang Iglesya, at ang bawat isa 
ay nagpapakita kung paanong ang Iglesya ay nasa sentro ng 
layunin ng Diyos na magpakailanman. Nangangahulugan ito 
na ang Iglesya ay hindi lamang basta naisip ng Diyos, o kaya ay 
aksidenteng nangyari sa kasaysayan. Ito ay mahalaga dahil si 
Cristo ang nagtatag nito (Mateo 16:18), binili Niya ito ng Kanyang 
dugo (Mga Gawa 20:28), at itinuring Niya ang Kanyang sarili na 
kaisa nito (Mga Gawa 9:4).

Ang Mateo 16:18 ang pahayag sa Bagong Tipan kung saan 
unang ginamit ang salita na isinasalin bilang “iglesya.” 
Nagmula ito sa pinagsamang salitang Griyego na ekklesia: ek 
na nangangahulugang “labas” at kaleo na nangangahulugang 
“tawagin.” Kung pagsasamahin, ang ekklesia ay tumutukoy 
sa grupo ng tao na tinawag upang magsama-sama para sa 
isang layunin.

Ang Ekklesia ay karaniwang ginagamit para tukuyin ang mga 
politikal na pagtitipon sa Athens. Sa Bagong Tipan, ito ay mas 
sagradong paggamit, na tumutukoy sa mga tinawag ng Diyos mula 
sa kasalanan tungo sa pagkakaroon ng ugnayan sa Kanyang Anak 
na si Jesu-Cristo, at mga naging mamamayan din ng Diyos (Mga 
Taga-Efeso 2:19). Ang salitang ito ay tumutukoy din sa mga taong 
nagtitipon-tipon upang sambahin at paglingkuran ang Panginoon.

Ang iglesya ay nagpapakita ng katangian ng Diyos. Pinagtibay ng 
Nicene Creed noong AD 381 na ang mga Kristiyano ay naniniwala 
sa nag-iisa, banal, pangkalahatan, at apostolikong Iglesya bilang 
pagpapahayag ng pagkakaisa, kabanalan, pagiging walang 
hanggan, at katapatan. Sa araling ito, titingnan natin nang mas 
maigi ang mga katangiang ito ng Iglesya.
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1 Ang kaharian ng Diyos ay mabuti.

4Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang Banal 
na Espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang 
tawagin tayo ng Diyos. 5Iisa ang PANGINOON natin, iisang 
pananampalataya, at iisang bautismo. 6Iisa ang Diyos natin 
at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at 
nananahan sa ating lahat. ^MGA TAGA-EFESO 4:4–6

Dahil ang Diyos ay iisa, ang Iglesya ay iisa at dapat na iisa 
lamang. Ang pagkakaisa ay isa sa pangunahing katangian ng 
Iglesya at isang palatandaan para sa mundo, na nagpapakita 
ng pagkakaisa ng iisang Diyos na may tatlong persona.

Ang pagkakaisa na ito ay hindi laging nakikita sa antas ng 
samahan. Ang lokal na mga iglesya ay may kani-kaniyang 
mga istilo, pamamaraan,at istruktura. Ang pagkakaisa ay 
tumutukoy sa sa ugnayan ng mga totoong mananampalataya 
na may katulad na bautismo, magkasamang naghahapunan, 
at nananabik sa pagsasama sa isang bayan sa langit. Ito 
ang dahilan kung bakit ang pagkakawatak-watak at ang mga 
hindi pagkakaunawaan ay hindi dapat na maging normal sa 
isang iglesya. Gaano kahalaga para sa iisang katawan ang 
maayos na pagsasama-sama? Ano ang mangyayari kung hindi 
ito magaganap?
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2 Ang Iglesya ay banal.

25Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng 
pagmamahal ni Cristo sa kanyang iglesya. Inihandog niya 
ang kanyang sarili para sa iglesya 26upang maging banal 
ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig 
at ng salita ng Diyos. 27Ginawa niya ito para maiharap 
niya sa kanyang sarili ang iglesya na maluwalhati, banal, 
walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. 
^MGA TAGA-EFESO 5:25–27

Dahil ang Diyos ay banal, ang Iglesya ay banal at dapat na 
maging banal. Hindi ito nangangahulugan na ang Iglesya ay 
wala nang pagkakamali o hindi na magkakamali. Ang Diyos ay 
nasa proseso pa rin ng pagtutuwid ng mga kulubot na bahagi 
ng Kanyang mga mamamayan. Ang kabanalan ng Iglesya 
ay bunga ng kabanalan ni Cristo at ng patuloy na pagkilos 
ng Banal na Espiritu. Ang Iglesya ay banal dahil tinawag ito 
ng Diyos mula sa mundo para gamatin sa Kanyang gawain. 
Ayon sa pahayag na ito, paano ginawang banal ni Cristo 
ang Iglesya?
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3 Ang Iglesya ay pangkalahatan.

“Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at 
magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay, at sa 
pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nʼyo ang mga tao 
para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, 
wika, lahi, at bansa.” ^PAHAYAG 5:9

Ang Iglesya ay pangkalahatan o yunibersal dahil tumatagos 
ito sa espasyo at oras. Sa Luma at Bagong Tipan, ang Diyos 
ay tinawag na “Panginoon ng mundo” at “Hari ng mga 
Panahon.: Bagamat ang pagiging pangkalahatan ng Iglesya 
ay hindi ganap na ipinaliwanag sa Bagong Tipan, ang mga 
eksena sa hinaharap na ipinakita sa aklat ng Pahayag ay 
nagpapakita na ang Iglesya ay binubuo ng maraming tao na 
mula sa iba’t ibang mga lahi at wika at mga grupo ng tao at 
bansa. Bagama’t lahat tayo ay bahagi ng iba’t ibang lokal na 
iglesya, nabibilang tayo sa isang pangkalahatan o yunibersal 
na Iglesya. Bakit mahalaga para sa mga mananampalataya na 
maunawaan ito?

 

 

 

 

4 Ang Iglesya ay apostolika.

19Kaya kayong mga hindi Judio ay hindi na mga dayuhan 
o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at 
kabilang sa pamilya ng Diyos. 20Tayong mga mananampalataya 
ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol 
at mga propeta, at ang pundasyon ay si Cristo Jesus. 
^MGA TAGA-EFESO 2:19–20

Dahil itinatag ang Iglesya at tapat sa salita ng Diyos na 
ibinigay sa mga apostol, ang Iglesya ay apostolika at dapat 
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na maging apostolika. Ang salitang “apostolika” ay mahalaga. 
Mula ito sa salitang “apostol” o tagapaghatid ng balita, o 
ang isang tao na ipinadala, at tumutukoy sa hindi bababa 
sa dalawang bagay: ang mensaheng apostolika at ang 
misyong apostolika. Una, ang Iglesya ay dapat na manatiling 
tapat sa mensahe ng ebanghelyo ni Jesus na ipinagkatiwala 
sa mga apostol, na ibinigay naman sa atin (Juan 17:20; 2 
Timoteo 2:1–2), sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan. 
Pangalawa, ang Iglesya ay dapat na nagpapadala ng mga tao 
na makikipag-ugnayan sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus 
(Mga Gawa 1:8). Bakit mahalaga na ang Iglesya at nagtitipon, 
at naghihiwa-hiwalay?

 

 

 

 

APPLICATION

• Sa iyong palagay, bakit tayo dapat na lumago sa ating 
pagkakaunawa sa Iglesya? Paano dapat umayon ang iyong 
pananaw sa salita ng Diyos?

• Sa mga katangian ng Iglesya, ano ang pinaka nakakuha 
ng iyong pansin? Ano ang natutunan mo at paano mo 
ito maisasapamuhay?

• Ano ang tungkulin ng Iglesya habang nakikipag-ugnayan ito 
sa mundo? Ano sa palagay mo ang dapat gawin ng Iglesya? 
Bilang bahagi ng Iglesya, ano ang handa kang gawin?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa Iglesya. Pasalamatan Siya sa 
paglagay sa iyo sa isang lokal na Iglesya.

• Ipanalagin ang mga kasama mo sa lokal na Iglesya. 
Magpahayag ng pagpapala para sa kanila.

• Ipanalangin ang mga kasambahay mo o kaya ay grupo 
ng kaibigan na hindi pa bahagi ng Iglesya. Ipanalangin na 
makilala nila si Cristo at matupad nila ang layunin Niya para 
sa kanilang buhay.



15 Ang Layunin ng Iglesya

WARM-UP

• Nagugustuhan mo ba ang magsalita sa harap ng maraming 
tao? Bakit oo o bakit hindi?

• Sinong grupo ng kaibigan ang palagi mong inaasahan? Ano 
ang nag-uugnay sa inyo?

• Mahilig ka ba sa musika? Ikuwento kung anong uri ng musika 
ang gusto mo.

WORD “At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa 
batong ito, itatayo ko ang aking iglesya, at hindi ito 
malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan.” 
^MATEO 16:18

Ano ang layunin ng Iglesya? Ang iglesya ay umiiral upang 
sumamba sa Diyos, ipangaral ang ebanghelyo, magdisipulo at 
makapag-ugnayan sa mundo.

1 Sambahin ang Diyos.

36Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kanya, at 
nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa kanya. 
Purihin ang Diyos magpakailanman! Amen. 1Kaya nga mga 
kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming 
pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa kanya 
ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at 
kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. 
^MGA TAGA-ROMA 11:36; 12:1



God & Government Ang Layunin ng Iglesya  87

Ang isang dakilang layunin ng Iglesya, ang dahilan kung bakit 
nagkikita-kita ang iglesya, ay ang parangalan ang Diyos. 
Bilang mga mananampalataya, sinasamba natin ang Diyos sa 
pag-aalay na ating buong sarili sa Kanya bilang mga buhay na 
handog. Subalit ang pagsamba ay hindi lamang ginagawa sa 
mga lugar ng pagsamba. Ito ay ang pagbibigay karangalan sa 
Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Paano ito makikita sa 
buhay mo maging sa labas ng worship service?

 

 

 

 

2 Magdisipulo.

19Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang 
mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20Turuan ninyo silang 
sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo: 
lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo.” 
^MATEO 28:19–20

Inutusan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na puntahan 
ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod 
Niya. Nangangahulugan ito ng pagtulong sa iba na makilala 
at sumunod kay Jesus. Bago sila ipadala, dapat ay alagaaan 
ng iglesya ang mga mananampalataya at itatag sila sa 
pananampalataya. Tulad ng mga disipulo, habang nakikilala 
nila si Cristo, lumalago sila sa pananampalataya at dahil dito 
ay ibinibahagi nila sa iba ang tungkol sa Kanya. Ang layunin 
ay hindi lamang ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan 
ng pagkilala nila kay Cristo. Ang layunin ay ang maiharap ang 
bawat isa sa Diyos nang ganap sa pakikipag-isa nila kay Cristo 
(Mga Taga-Colosas 1:28). Bakit mahalaga ang pangangalaga 
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at pagpapalakas ng mga mananampalataya sa pagdidisipulo 
natin ng mga bansa?

 

 

 

 

3 Ipangaral ang ebanghelyo.

Hindi ko ikinakahiya ang Magandang Balita tungkol kay Cristo, 
dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng 
sumasampalataya – una ang mga Judio at gayon din ang mga 
hindi Judio. ^MGA TAGA-ROMA 1:16

Kapag nadisipulo at napalakas na ang mga mamamayan ng 
Diyos, sila naman ang nagpapahayag ng ebanghelyo sa ibagn 
tao. Ang gawaing ito ng ebanghelista ang ating pangunahing 
paglilingkod sa mundo. Tayo ay tinawag upang ipangaral 
ang ebanghelyo nang may lakas ng loob at ng kamalayan na 
dapat itong gawin sa lalong madaling panahon. Sa palagay 
mo, paano dumating si Pablo sa antas na hindi na niya 
ikinakahiya ang enbalghelyo? Paano mo natutunan na hindi 
mahiya sa pagpapalaganap ng ebanghelyo?
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4 Magkaroon ng pananagutan sa lipunan.

17Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay 
at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan ngunit 
hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na 
sumasakanya ang pag-ibig ng Diyos? 18Mga anak, huwag tayong 
magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na 
tunay tayong nagmamahalan. ^1 JUAN 3:17–18

Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan 
ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong 
gawin. ^MGA TAGA-GALACIA 2:10

Ang Iglesya ay tinawag upang mamuhay nang may 
pananagutan sa lipunan. Habang ang Bagong Tipan 
ay nagbibigay ng diin sa pagtugon sa mga materyal na 
pangangailangan ng mga kabahagi ng iglesya (Mga Gawa 
11:29; 2 Corinto 8:4), dapat tayong tumulong at maglingkod 
sa mga hindi mananampalataya upang makilala nila si Cristo. 
Nangangahulugan ito ng pangangalaga sa mga mahihirap 
at mga nangangailangan sa pangalan ng Diyos. Kahit pa 
hindi sila maging mapagpasalamat o magdesisyon na 
tanggapin si Cristo sa kanilang puso, dapat nating ipakita ang 
pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ayon sa 1 Juan 3:18, paano 
natin dapat na mahalin ang iba?

 

 

 

 

Alin sa apat ang pinakamahalaga? Dahil ang lahat ng ito iniutos 
ng Diyos sa Kanyang Kasulatan, dapat natin silang gawin. Kung 
tututukan lamang natin ang isa o dalawa, pababayaan natin ang 
ibang mga elemento na mahalaga sa buhay sa iglesya. Kung 
halimbawa, labis nating tututukan ang pagsamba, maaaring ang 
iglesya ay mapuna ng mga tao na labis na espirituwal ngunit hindi 
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alam kung paano magmahal ng kapwa. Kung tututukan natin ang 
pangangaral ng ebanghelyo, maaaring hindi natin matutukan ang 
paglago ng mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya. 
Kung labis nating tututukan ang pagkakaroon ng pananagutan sa 
lipunan, maaaring makaligtaan natin ang espirituwal na bahagi ng 
ating ministeryo.

APPLICATION

• Ano ang layunin ng iglesya? Paano ito nauugnay sa iyo? Ano 
ang layunin mo bilang bahagi ng Iglesya?

• Ikaw ba ay disipulo ni Cristo? Paano ka lalago sa iyong 
pananampalataya at ugnayan sa Diyos araw-araw?

• Ikaw ba ay nagdidisipulo? Sino ang maaari mong tulungan 
na sumunod kay Jesus? Ano ang maaari mong gawin simula 
ngayong linggo?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagkakataon na sumamba 
sa Kanya bilang isang iglesya araw-araw. Ipanalangin na 
maparagalan mo Siya araw-araw.

• Ipanalangin na matupad ng Iglesya ang layunin nito kay 
Cristo. Ipanalangin na ang iyong lokal na iglesya ay patuloy na 
lumago at magdisipulo.

• Ipanalangin na ang iyong lokal na iglesya ay patuloy na 
maging responsable sa lipunan at makipag-ugnayan 
sa mundo.



16 Ang Tungkulin ng mga Pinuno 
ng Iglesya

WARM-UP

• Ano ang ginagawa mo upang manatiling nakatutok sa isang 
gawain? Balikan ang isang pagkakataon na nagpapakita nito.

• Balikan ang isang palabas o gawain sa iyong eskwelahan 
kung saan nabigyan ng isang natatanging tungkulin. Ano 
ang nangyari?

• Ayon sa karanasan mo, ano ang mga inaasahan ng mga tao 
sa isang pinuno?

WORD Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno 
sa bawat iglesya. Nag-ayuno sila at nanalangin para 
sa mga napili, at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa 
PANGINOON na kanilang pinananaligan. ^MGA GAWA 14:23

8Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Nang umakyat siya sa 
langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng 
mga kaloob ang mga tao.” . . . 11Ang ibaʼy ginawa niyang 
apostol, ang ibaʼy propeta, ang ibaʼy mangangaral ng 
Magandang Balita, at ang iba naman ay pastor at guro. 
12Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga 
pinabanal, at para lumago at maging matatag sila 
bilang katawan ni Cristo. ^MGA TAGA-EFESO 4:8, 11–12

Itinakda ng Diyos na ang bawat lokal na iglesya ay pamunuan o 
pamahalaan ng mga espirituwal na pinuno, lalo na ng mga pastor. 
Ginamit sa Bagong Tipan ang iba’t ibang termino, gaya ng “elder,” 
“pastol,” at “tagapamahala” bilang pantukoy sa kanila. Sinabi ni 
Pablo sa Mga Taga-Efeso na ang mga pinunong ito ay mga kaloob 
na ibinigay ni Cristo sa mga tao, hindi lamang para sa iglesya. 
Maaaring ito ay sa kadahilanang ang pagtupad nila sa tungkuling 
ibinigay sa kanila ng Diyos ay isang pagpapala hindi lamang sa 
iglesya kundi maging sa buong lipunan.
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Subalit, maraming tao ang may maling pagkakaunawa sa tungkulin 
ng mga pinuno ng iglesya. Marami ang tumatawag sa kanila 
bilang mga “ministro,” at naniniwala na ang pagmiministeryo ay 
pangunahing tungkulin ng mga pastor. Subalit sa katotohanan, 
ang mga responsibilidad na ito ay para sa bawat miyembro 
ng iglesya. Kabilang dito ang pangangaral ng ebanghelyo, 
pananalangin sa mga tao, pagtulong sa iba na sumunod kay Jesus, 
pagbisita sa mga may sakit, at pagtugon sa mga pangangailangan 
ng mga miyembro. Dahil dito, kapag hindi natutugunan ng mga 
pastor ang tungkuling inaakala ng mga tao, maaari itong magdulot 
ng pagkadismaya at pagkabigo sa iglesya. At kapag ang mga 
pastor ay nagtatangkang panagutan ang mga tungkulin na hindi 
naman ibinigay sa kanila ng Diyos, maaari itong humantong 
sa labis na pagkapagod. Ngayon, titingnan natin kung ano ang 
sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga tungkuling ibinigay ng Diyos sa 
mga pastor.

1 Ang mga pastor ay namumuno at nangangalaga 
sa iglesya.

1Sa mga namumuno sa iglesya, may nais akong ipakiusap sa 
inyo bilang isa ring namumuno sa iglesya at nakasaksi sa mga 
paghihirap ni Cristo, at makakabahagi rin sa kaluwalhatian 
niya sa kanyang pagdating. 2Alagaan ninyong mabuti ang 
mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng 
mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-
puso ninyo silang pangalagaan, dahil ito ang nais ng Diyos. 
Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, o dahil sa may hinihintay 
kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong 
sa kanila. 3Huwag kayong maghahari-harian sa mga 
mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, 
kundi maging halimbawa kayo sa kanila. ^1 PEDRO 5:1–3

28“Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga 
mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng Banal na 
Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesya ng Diyos na kanyang 
tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. 29Sapagkat 
alam kong pagkaalis koʼy may mga tagapagturo riyan na 
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katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong 
grupo. 30Darating din ang panahon na may magtuturo ng 
kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila 
ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. 
31Kaya mag-ingat kayo, at alalahanin ninyong sa loob ng 
tatlong taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at 
gabi nang may pagluha.” ^MGA GAWA 20:28–31

Ang mga pastor at pinuno sa iglesya ay tinawag upang 
pangalagaan ang mga mamamayan ng Diyos, sa 
pamamagitan ng pamumuno ng kanilang mga ginagawa. 
Sila ay tinawag ng Diyos upang malaman ang kondisyon, 
pamahalaan ang pangangalaga at paglago ng mga 
miyembro, at pamunuan at akayin sila tungo sa layunin 
ng Diyos para sa kanila. Ito rin ay nangangailangan ng 
masigasig na pagbabantay sa anumang kapahamakan 
sa mga miyembro gaya ng mga maling katuruan at iba 
na maaaring magsamantala ng mga miyembro para sa 
pansarili nilang kapakanan. Ang pamumuno sa Iglesya ay 
hindi nangangahulugan na ang mga pastor o pinuno na ang 
gagawa ng lahat, kundi sila ang titiyak na ang mga ito ay 
naisasagawa. Dahil ang Iglesya ay labis na mahalaga sa Diyos, 
tinubos ito ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang sariling 
dugo. Ang lahat ng ito ay dapat na gawin nang may pag-iingat  
at pagkamasigasig. Paano mo nakikita ang mga pastor na 
namumuno at nangangalaga?
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2 Ang mga pastor ay dapat na matapat 
na nananalangin.

2Kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni 
Jesus, at sinabihan sila, “Hindi mabuting pabayaan namin 
ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang 
ng materyal na mga tulong. 3Kaya mga kapatid, pumili kayo 
sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking may malinis na 
pangalan, marunong, at puspos ng Banal na Espiritu. Sila 
ang pamamahalain natin sa mga materyal na tulong. 4At 
ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa 
pangangaral ng salita ng Diyos.” ^MGA GAWA 6:2, 4

Dahil si Jesus ang tunay na pinuno ng Iglesya, ang mga 
pastor at mga pinuno ng iglesya ay dapat na naglalaan ng 
kanilang mga oras sa pananalangin. Sa pananalangin, sila ay 
nabibigyan ng espirituwal na kalakasan upang magawa ang 
ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Natatanggap din nila ang 
paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kung 
si Jesus, ang Anak Mismo ng Diyos, ay naglaan ng oras para 
manalangin, hindi ba’t mas lalong dapat na makipag-usap sa 
Diyos tayong mga tao? Sa iyong palagay, paano mapalalakas 
ng pananalangin ang mga pastor at pinuno ng iglesya upang 
mapangalagaan ang iglesya at madisipulo ang mga bansa?
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3
Ang mga pastor ay naglaan ng kanilang sarili para 
sa pag-aaral, pangangaral, at pagtuturo ng salita 
ng Diyos.

2Kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni 
Jesus, at sinabihan sila, “Hindi mabuting pabayaan namin 
ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang 
ng materyal na mga tulong. . . . 4At ilalaan naman namin ang 
aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng 
Diyos.” ^MGA GAWA 6:2, 4

Maging handa ka sa pangangaral ng Salita ng Diyos sa 
anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral; 
pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at 
patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng 
matiyagang pagtuturo. ^2 TIMOTEO 4:2

Ang Bibliya ang nakasulat na salita ng Diyos at kapaki-
pakinabang sa pananampalataya at pagsasanay. Ito ang 
pangunahing paraan kung paano nakikipag-usap ang Diyos 
sa Kanyang mga mamamayan. Samakatuwid, ang mga pastor 
at pinuno ng Iglesya ay dapat na maglaan ng kanilang oras 
sa pag-aaral, pangangaral, at pagtuturo ng salita ng Diyos. 
Upang ang iglesya ay maging malakas at masagana sa 
pagdidisipulo ng mga bayan, ang pagbibigay ng pagkain dito 
ay labis na mahalaga. Ang tamang pangangaral at pagtuturo 
ng Salita ay nagbibigay ng espirituwal na kalakasan at 
paggabay sa iglesya. Matutulungan nito ang mga miyembro 
na lumaki at mailagay sa ayos, maglingkod sa lipunan, at 
maging kung sino ang itinakda ng Diyos para sa kanila. Paano 
ka natulungan ng mga pastor at pinuno sa iglesya upang 
maunawaan at magalak sa salita ng Diyos?
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4 Ang mga pastor ay nagbibigay ng kakayahan sa mga 
miyembro na makapagministeryo.

11Ang ibaʼy ginawa niyang apostol, ang ibaʼy propeta, ang ibaʼy 
mangangaral ng Magandang Balita, at ang iba naman ay 
pastor at guro. 12Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod 
ang mga pinabanal, at para lumago at maging matatag sila 
bilang katawan ni Cristo. ^MGA TAGA-EFESO 4:11–12

Ang Iglesya ay ang katawan ni Cristo. Isipin kung ano ang 
magiging itsura ng isang pisikal na katawan kung ang 
karamihan sa mga bahagi nito ay hindi gumagana. Ito ang 
larawan ng Iglesya kung ang mga pastor at pinuno lamang 
ang nakikita bilang mga ministro. Ang mga pastor ay dapat 
na nagbibigay ng kakayahan sa mga miyembro upang 
ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal, at hindi gawin ang 
pagmiministeryo nang mag-isa. Hindi sila mga pambatong 
manlalaro ng isang pangkat; sila ay mga manlalarong coach—
naglalaro sila habang nagbibigay ng gabay sa grupo. Kapag 
ang mga pastor ay nakatuon sa pagbibigay ng kakayahan 
sa mga miyembro ng iglesya at ang mga miyembro naman 
ay hindi umaasa na gagawin ng mga pastor ang lahat ng 
pagmiministeryo, ang iglesya ay tumatatag. Sila ay magiging 
handang magministeryo sa isa’t isa at ipalaganap ang 
kaharian ng Diyos sa lahat ng larangan ng lipunan. Paano 
ka inihanda ng mga pastor sa iyong iglesya upang gawin 
ang pagmiministeryo? Paano ito nagpapatuloy hanggang 
sa kasalukuyan?
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APPLICATION

• Paano mo maipapaliwanag ang tungkulin ng mga pastor at 
pinuno sa Iglesya sa isang tao na hindi pa bahagi nito? Ano 
ang natutunan mo sa araling ito at sa iyong palagay, paano 
mo ito magagamit sa buhay mo?

• Ano ang isang kaisipan o paniniwala na mayroon ka tungkol 
sa mga pastor at pinuno ng iglesya na kailangang umayon sa 
salita ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito?

• Mayroon ka bang kamag-anak o kaibigan na tumalikod sa 
Diyos dahil sa iglesya? Ano ang maaari mong gawin para sa 
taong ito ngayong linggo?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang salita na gumagabay sa 
atin. Pasalamatan din Siya para sa mga espirituwal na pinuno 
na itinalaga Niya sa inyong iglesya

• Ipanalangin ang inyong mga pastor at pinuno. Ipanalangin na 
mamuno sila nang may karunungan at pagpapakumbaba, at 
ilaan ang kanilang mga sarili sa pananalangin at ministeryo 
ng salita. Magbigkas ng mga pagpapala para sa kanilang 
pamilya at sambahayan.

• Ipanalangin na ang iglesya ay maging handang magministeryo 
at isulong ang kaharian ng Diyo. Hingin sa Diyos ang lakas ng 
loob at kalakasan na ipagpatuloy ang gawain ng ministeryo sa 
larangan ng lipunan na kinabibilangan mo.



17 Ang Awtoridad ng Namamahala 
sa Iglesya

WARM-UP

• Ano ang pumapasok sa isip mo sa tuwing naririnig mo ang 
salitang “lingkod”? Bakit ito ang naiisip mo?

• Ano ang isang bagay na labis kang maingat? Balikan ang isang 
pagkakataon na nagpapakita nito.

• Sa larangan kung saan ka dalubhasa, (propesyon, tahanan, 
pag-aaral), sino ang pinaka-kwalipikado? Bakit siya 
naging kwalipikado?

WORD “Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga 
mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng Banal 
na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesya ng Diyos na 
kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo.” 
^MGA GAWA 20:28

Labis na pinahahalagahan ng Diyos ang Iglesya kung kaya’t 
nagtalaga Siya ng mga mamumuno at binigyan sila ng kakayahan 
na pamahalaan at pangalagaan ang Iglesya. Subalit dahil sa 
kawalan ng pang-unawa ng ilan tungkol sa kalikasan at hangganan 
ng awtoridad na ibinigay sa mga espirituwal na pinuno, 
nagkakaroon ng hindi wastong paggamit at pang-aabuso nito. Ang 
iba ay gumamit ng mga makamundong prinsipyo ng awtoridad 
sa halip na kung ano ang itinalaga ng Diyos. Ito ay gumawa ng 
bahid sa imahe ng Iglesya sa ibang larangan ng lipunan, na naging 
balakid naman sa pagtupad sa utos ni Jesus na magdisipulo ng 
lahat ng bayan. Sa araling ito, titingnan natin ang ilan sa mga 
katotohanan mula sa Bibliya tungkol sa awtoridad na ibinigay sa 
mga namumuno sa iglesya. Kapag ang mga katotohanang ito ay 
maayos na naunawaan at naisakatuparan, ang Iglesya ay magiging 
malakas at matatag sa pagsasakatuparan ng misyon nito, at ang 
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mga miyembro ng iglesya ay matututunang gamitin ang mga 
prinsipyong ito sa kani-kaniyang larangan sa lipunan.

1 Ang awtoridad ng Iglesya na mamahala ay itinakda 
ng Diyos.

Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. 
Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at 
siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. 
^MGA TAGA-ROMA 13:1

Ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Dahil 
itinakda Niya ang mga pinuno ng iglesya at binigyan sila 
ng awtoridad, ang mga pastor at pinuno ng iglesya ay 
pinamamahalaan ang mga iglesya bilang kinatawan ng 
awtoridad ng Diyos. Hindi ang mga pastor at mga pinuno 
ng iglesya ang tunay na namamahala sa iglesya kundi si 
Cristo. Samakatwid, ang opisina ng mga pastor ay dapat 
na iginagalang ng pastor at ng mga miyembro ng iglesya. 
Ang kanilang pamumuno at awtoridad ay hindi ganap at 
limitado lamang sa kanilang pagsasalamin sa kagustuhan 
at pamamaraan ni Cristo. Ang mga miyembro ng Iglesya ay 
hindi obligado na sumunod kung ang mga pinuno ay may 
ipinapagawa sa kanila na taliwas sa sinasabi ng salita ng 
Diyos. Kapag ang mga pastor ay nangangaral at nagtuturo 
ng ayon sa salita ng Diyos, dala ng kanilang mga salita ang 
awtoridad ni Cristo—na tila ba si Cristo mismo ang nagsasabi 
ng mga ito. Kung ang salita ng mga pastor ay sumasalamin sa 
salita ng Diyos, paano tayo dapat tumugon?
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2
Ang awtoridad ng Iglesya na mamahala ay dapat 
na igawad lamang sa mga karapat-dapat na 
tumanggap nito.

1Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa 
iglesya ay nagnanais ng mabuting gawain. 2Kailangan na ang 
namumuno ay walang kapintasan, iisa ang asawa, marunong 
magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang 
nararapat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao, at 
magaling magturo. 3Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas 
kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi mukhang pera. 
4Kailangan ding mahusay siyang mamahala sa pamilya niya; 
iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. 5Sapagkat kung 
hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya 
makakapangasiwa nang maayos sa iglesya? 6Dapat ay hindi 
siya bagong mananampalataya, at baka maging mayabang siya 
at mahatulan katulad ni Satanas. 7Bukod pa rito, kailangang 
iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesya para 
hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. 
^1 TIMOTEO 3:1–7

Sinasabi sa Bibliya na ang mga paghahangad na maglingkod 
bilang mga tagapamahala o pastor ng iglesya ay isang 
mabuting gawain. Subalit, ang ganitong awtoridad na 
mamahala ay dapat lamang igawad sa mga nakakatugon sa 
ibinigay ng Diyos na katangian, kahandaan, at kakayahang 
makipag-ugnayan bilang pamantayan. Dapat din na 
taglay nila ang magandang pagpapakita ng kakayahan na 
pamahalaan ang kanilang mga pamilya bago nila pangalagaan 
ang iglesya. Ang mga katangiang ito ay mas matimbang pa 
kaysa sa pagiging magaling magturo. Ayon sa mga pahayag 
sa itaas, sa iyong palagay, bakit ito kinakailangan? Dahil wala 
namang perkpektong tao, at walang sinumang ganap na 
katulad ni Cristo, ano ang ibig sabihin ng dapat na maging 
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kagalang-galang ang pastor o tagapamahala para hindi 
siya mapintasan?

 

 

 

 

3 Ang awtoridad ng Iglesya na mamahala ay nakalaan 
para sa paglilingkod at pagpapatatag ng iba.

Kaya nga isinusulat ko ito ngayon habang wala pa ako riyan, 
para pagdating ko, hindi ko na kailangang maging marahas 
sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay ng PANGINOON sa 
akin. Sapagkat nais kong gamitin ang kapangyarihang ito 
para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikapapahamak. 
^2 CORINTO 13:10

1Sa mga namumuno sa iglesya, may nais akong ipakiusap sa 
inyo bilang isa ring namumuno sa iglesya at nakasaksi sa mga 
paghihirap ni Cristo, at makakabahagi rin sa kaluwalhatian 
niya sa kanyang pagdating. 2Alagaan ninyong mabuti ang 
mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng 
mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-
puso ninyo silang pangalagaan, dahil ito ang nais ng Diyos. 
Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, o dahil sa may hinihintay 
kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong 
sa kanila. 3Huwag kayong maghahari-harian sa mga 
mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, 
kundi maging halimbawa kayo sa kanila. ^1 PEDRO 5:1–3

Ang layunin ng awtoridad na mamahala ng iglesya gaya ng 
sinasabi sa pahayag ay nakatutulong sa atin na malaman 
kung ano ang hangganan nito. Dapat itong gamitin sa 
pagpapatatag ng mga tao at hindi ang paghatak pababa o 
pagpapahiya sa kanila para sa pansariling kapakanan. Subalit 
ang gamit ng awtoridad na ito ay hindi laging nakasisiya. 
Isinulat ni Pablo ang posibilidad ng mahigpit na paggamit 
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ng awtoridad na ito upang disiplinahin ang mga miyembro 
(2 Corinto 13:10). Kahit na ginagamit ang awtoridad upang 
magdisiplina, dapat na ito ay para sa pagpapatatag at hindi 
para sa pagwasak. Balikan ang isang pagkakataon kung kailan 
ikaw ay itinuwid subalit pinatatag din sa buong proseso.

 

 

 

 

4
Ang awtoridad ng Iglesya na mamahala ay dapat 
na isagawa sa pamamagitan ng pamumuno bilang 
mga halimbawa.

42Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, “Alam nʼyo 
na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay may 
kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila, at kahit ano 
ang gustuhin nila ay nasusunod. 43Pero hindi dapat ganyan 
ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na gustong 
maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. 44At ang sinuman 
sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng 
lahat. 45Sapagkat kahit ako, na Anak ng Tao ay naparito sa 
mundo, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at 
magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao!” 
^MARCOS 10:42–45

Ang admonisyon ng mga apostol na sina Pablo at Pedro sa 2 
Corinto 13:10 at 1 Pedro 5:1–3 ay nagpapakita ng katuruan 
sa Marcos 10. Nang sina Santiago at Juan ay naghahangad 
ng puwesto ng awtoridad sa kaharian ng Diyos, ipinakita ni 
Jesus ang kung paanong ang mga hindi makadiyos na pinuno 
ay gumagamit ng kanilang posisyon upang pilitin ang iba na 
sumunod sa kanila. Tinawag Niya itong “paghahari-harian” 
sa mga tao. Sa Kanyang kaharian, hindi ganito umiiral ang 
mga bagay. Ang mga namumuno ay dapat na maglingkod at 
magsilbing makadiyos na halimbawa. Ipinakita ito ni Jesus sa 
pamamagitan ng Kanyang buhay at sakripisyong kamatayan. 
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Ibinigay Niya ang Kanyang buhay upang paglingkuran ang 
iba, sa halip na pagsilbihan. Tulad nito, ang mga pinuno ng 
iglesya ngayon ay dapat na mamuno sa pamamagitan ng 
pagiging halimbawa. Hindi nila dapat gamitin ang kanilang 
mga titulo o posisyon ng awtoridad upang pilitin ang iba 
na sumunod sa kanilang pamumuno. Paano ito nakita sa 
1 Corinto 11:1?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano ka natulungan ng araling ito upang maunawaan 
ang awtoridad ng iglesya sa pamamahala? Paano nito 
maaapektuhan ang buhay mo? Sa anong bahagi mo 
kailangang magbago ng pag-iisip?

• Paano nakikita ang awtoridad ng iglesya sa pamamahala sa 
inyong lokal na iglesya? Ano ang maaari mong gawin ngayong 
linggo upang mas maunawaan pa ito?

• Ano ang tugon mo sa mga pinuno ng iglesya na inilagay 
ng Diyos sa iyong buhay at komunidad? Paano mo 
maisasapamuhay ang natutunan mo?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa awtoridad na itinatag Niya para sa 
Kanyang mga mamamayan. Pasalamatan Siya para sa mga 
pinuno sa iyong lokal na iglesya.

• Ipanalangin na ang mga pinuno ng iglesya ay mananatiling 
tapat sa tawag ng Diyos sa kanilang buhay at mamuhay sila 
sa paraang walang kapintasan. Ipanalangin na maglingkod at 
mamuno sila sa pamamagitan ng pagsisilbing halimbawa.

• Ipanalangin na magkaroon ng mas marami pang pastor 
at mga lider na maitataguyod din upang pagtibayin ang 
pinakamataas na pamantayan ng katapatan.



18 Pagtugon sa Pamunuan ng Iglesya

WARM-UP

• Balikan ang isang hindi pagkakaunawaan na namagitan sa iyo 
at sa isa mong kaibigan. Ano ang nangyari?

• Kapag nagdiriwang ng mga kaarawan o espesyal na okasyon, 
ano ang isang tradisyon na nakasanayan sa inyong pamilya 
o sa inyong mga magkakaibigan? Paano mo ipinapakita sa 
taong may kaarawan na pinahahalagahan mo siya?

• Paano mo nalalaman na pinagkakatiwalaan mo ang isang 
tao? Magbigay ng pagkakataon na nagpapakita nito.

WORD Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa 
pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan 
ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga 
namumuno sa kanilang pwesto. ^MGA TAGA-ROMA 13:1

Upang magampanan nang maayos ng mga namamahala ng iglesya 
ang kanilang tungkulin, ang mga miyembro ng iglesya ay dapat na 
alam kung paano tumugon sa awtoridad ng kanilang katungkulan. 
Kapag ang mga pinuno ng iglesya ay maayos na ginagamit 
ang kanilang awtoridad at ang mga miyembro ay maayos na 
tumutugon dito ayon sa disenyo ng Diyos, ang iglesya ay magiging 
matatag at mabisa. Dahil dito, matutupad ng iglesya ang layunin 
ng Diyos na ipalaganap ang Kanyang kaharian sa pamamagitan ng 
pagdidisipulo sa lahat ng larangan ng lipunan. Ngayon, titingnan 
natin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paano dapat tumugon 
ang mga miyembro ng iglesya sa mga may posisyon sa opisyo 
ng pagpapastor.
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1 Sumunod at magpasailalim sa kanila.

Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop 
kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal 
ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa 
Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nʼyo sila, 
magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit 
kung hindi, malulungkot sila, at hindi ito makakatulong sa inyo. 
^MGA HEBREO 13:17

Dahil itinalaga ng Diyos ang awtoridad sa mga pinuno 
ng iglesya upang pamahalaan ang iglesya, dapat tayong 
magpasakop sa kanila at sumunod sa kanilang pamumuno. 
Ang pagtugon ng ganito ay magbibigay din sa kanila ng 
pagkakataon na mapaglingkuran ang mga mamamayan ng 
Diyos at isagawa ang kanilang mahirap na tungkulin at sila 
ay magiging masaya sa pagsasagawa nito. Gayunpaman, 
tulad ng iba pang ipinagkatiwalang awtoridad, mayroong 
mga limitasyon. Ang isang pastor ng iglesya ay hindi dapat 
gumagawa ng desisyon para sa mga miyembro ng iglesya. 
Dapat nilang ipangaral at ituro ang salita ng Diyos nang may 
kaliwanagan at awtoridad, subalit ang mga miyembro ng 
iglesya ay dapat na maging responsable sa pagsasapamuhay 
ng mga katotohanang ito. Halimbawa, itinuturo ng mga 
pastor ang pananaw ng Diyos tungkol sa pag-aasawa, subalit 
hindi nila idinidikta kung sino ang dapat na mapang-asawa 
ng mga miyembro ng iglesya. Itinuturo nila ang sinasabi ng 
Diyos tungkol sa pananalapi, ngunit hindi nila sinasabi kung 
saan dapat mamuhunan. Higit pa dito, kung ang kanilang 
sinsasabi ay taliwas sa salita ng Diyos, at magiging sanhi 
upang magkasala ang iba, hindi dapat na magbulag-bulagan 
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ang mga miyembro sa pagsunod sa kanila. Ayon sa pahayag, 
ano ang tungkulin ng isang pinuno ng iglesya.

 

 

 

 

2 Igalang at parangalan sila.

12Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo 
ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng PANGINOON para 
mamuno at mangaral sa inyo. 13Ibigay nʼyo sa kanila ang lubos 
na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo 
nang may mabuting pakikitungo sa isaʼt isa. ^1 TESALONICA 5:12–13

17Ang mga namumuno sa iglesya na naglilingkod nang mabuti 
ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga 
naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. 
18Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Huwag mong bubusalan ang 
baka habang gumigiik” at sinasabi pa, “Nararapat bigyan ng 
sahod ang manggagawa.” ^1 TIMOTEO 5:17–18

Hinimok ni apostol Pablo ang mga mananampalataya sa 
Tesalonica na igalang ang mga namamahala sa kanila. 
Ang respeto na ito ay ayon sa pagtatalaga ng Diyos ng 
mamumuno sa iglesya, at hindi sa kanilang kakayahan, 
edukasyon, at gulang. Sumulat din siya kay Timoteo ang 
pangunahing namamahala sa iglesya sa Efeso, at sinabi na 
ang mga nangangaral at nagtuturo ay karapat-dapat ng 
dobleng parangal. Nangangahulugan ito na karapat-dapat 
silang tumanggap ng nararapat na sahod para sa kanilang 
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paglilingkod sa Panginoon. Paano natin maipapakita ang 
paggalang at parangal sa ating mga tagapamahala ng iglesya?

 

 

 

 

3 Tularan ang kanilang pananampalataya.

Alalahanin nʼyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi 
sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nʼyo kung paano silang 
namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang 
tularan ninyo. ^MGA HEBREO 13:7

Kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo. 
^1 CORINTO 11:1

Dahil ang mga may awtoridad na mamahala sa iglesya ay 
dapat na mamuno sa pamamagitan ng pagiging halimbawa, 
ang mga miyembro ng iglesya ay dapat na maging maingat 
sa kanilang paraan ng pamumuhay. Ang mga pinuno ng 
iglesya, gaya ng lahat ng tao, ay may mga pagkakamali at 
kahinaan. Kaya dapat nating tularan, ang pagtulad nila kay 
Cristo, at hindi ang lahat ng kanilang ginagawa. Dapat nating 
tingnan ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa iba’t 
ibang sitwasyon at panahon ng kanilang buhay, at tularan 
sila habang hinahangad nila si Cristo. Ano ang ibig sabihin ng 
pagtulad sa isang tao? Ano ang ibig sabihin ng pagtulad sa 
pananampalataya ng ibang tao?
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4 Pagkatiwalaan sila.

Huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno 
sa iglesya kung walang patotoo ng dalawa o tatlong saksi. 
^1 TIMOTEO 5:19

Ang mga miyembro ng iglesya ay nagpapakita ng 
pagtitiwala sa mga namumuno sa kanila sa pamamagitan 
ng pagtangging tanggapin ang mga akusasyon na walang 
basehan laban sa kanila. Ang pagdala ng mga akusasyon 
sa mga mananampalataya ay isa sa mga pinakalumang 
panlilinlang sa aklat ni Satanas, at ang mga namumuno ay 
hindi nakakaiwas sa mga ito. Sa katunayan, sila ang mga 
pangunahing pinatatamaan ng kaaway. Ito ang dahilan kung 
bakit, walang palya, dapat nating bigyan ang mga namumuno 
ng ating iglesya ng benepisyo ng pagdududa at magtiwala 
sa kanila—maliban na lamang kung may sapat na batayan 
ang mga sinsabing kamalian o pagkukulang nila. Kung ang 
ginawa nila ay nangangailangan ng pagtutuwid, ito ay mas 
magandang sabihin mismo sa kanila o kaya ay kasama ang 
iba pang namumuno sa iglesya na makakatulong upang 
ituwid at ipapanumbalik sila. Sa lahat ng pagkakataon, 
kung mayroon mang maling paratang o may nagawa na 
napatunayang mali, ang tsismis ay hindi makakatulong at sa 
katunayan ay magdudulot lamang ng pagkakawatak-watak sa 
iglesya. Paano mo naipapakita ang iyong pagtitiwala? Paano 
mo ito maisasapamuhay habng nakikipag-ugnayan ka sa mga 
namumuno sa iglesya?
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5 Ipanalangin sila.

Ipanalangin nʼyo rin kami, mga kapatid. ^1 TESALONICA 5:25

Madalas na ang mga miyembro ng iglesya ay humihiling 
ng panalangin mula sa kanilang mga pastor. Subalit ang 
mga pastor at pinuno ng iglesya ay nangangailangan din ng 
panalangin. Minsan, sila ay napapagod, nakakaramdam ng 
kabiguan, at nalulungkot. Nakakaranas din sila ng takot at 
pangamba, pagsubok, kakulangan, at panahon ng kahinaan 
sa kanilang pananampalataya. Binubuhat nila ang bigat ng 
paglilingkod sa mga mamamayan ng Diyos at paghahanda 
sa kanila upang maisulong ang kaharian ng Diyos sa 
pamamagitan ng pagdidisipulo. Samakatwid, ang isa sa 
mga pinaka-praktikal na bagay na magagawa natin para sa 
ating mga pastor at pinuno ng iglesya ay ang palagian silang 
ipanalangin. Paano mo ipinapanalangin ang iyong mga pastor 
at ang mga namumuno sa iglesya?

 

 

 

 

APPLICATION

• Sa iba’t ibang paraan na maaari tayong tumugon sa 
pamunuan ng iglesya, ano ang tumatak sa iyo? Bakit? Paano 
maiaayon sa salita ng Diyos ang pagkakaunawa mo sa 
awtoridad ng pamamahala ng iglesya?

• Ano ang isang bagay na magagawa mo upang magpakita ng 
paggalang at pagpaparangal sa mga pinuno ng iyong iglesya?

• Paano mo maipapanalangin ang iyong mga pinuno sa iglesya? 
Sino ang ipinapangako mong ipapanalangin at gaano kadalas 
mo ito gagawin?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa mga pinuno na ibinigay Niya sa 
inyong komunidad ng iglesya.

• Ipanalangin na mamahalin nila ang Diyos at ang kanilang 
kapwa nang buong puso. Ipanalangin ang kanilang mga 
pamilya at ministeryo.

• Ipanalangin na tutugon ka sa awtoridad na itinalaga ng Diyos 
nang may pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan.



19 Mga Responsibilidad ng mga 
Miyembro ng Iglesya

WARM-UP

• Pumili ng isang tao sa grupo na ito. Ilarawan siya nang hindi 
sinasabi ang pangalan niya.

• Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit mahirap mahalin 
ang isang tao?

• Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong nakalagay sa 
iyong epitaph, o ang nakasulat sa iyong paglilibingan? Ano 
ang gusto mong makilala ng mga tao tungkol sa iyo? Bakit?

WORD At ito nga ang plano ng Diyos: na sa pamamagitan ng 
Magandang Balita, ang mga hindi Judio ay tatanggap 
ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Judio, at 
magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa 
pakikipag-isa nila kay Cristo Jesus. ^MGA TAGA-EFESO 3:6

Ang pagiging miyembro ba ng lokal na iglesya ay mahalaga? 
Kung ang iglesya ay para sa lahat, ano ang kahalagahan ng 
pagiging miyembro? Ano ang natatanging pagkakakilanlan ng mga 
miyembro ng iglesya?

Ang pagiging mga miyembro ay isang konsepto na mula sa Bibliya. 
Gaya ng mga pamilya, ang mga tribo, at ang ating mga katawan 
ay may mga bahagi (Mga Taga-Roma 6), gayundin ang Iglesya. 
Sinulat ni Apostol Pablo na noong panahong naniwala ang mga 
hindi Judio sa ebanghelyo ni Cristo, sila ay naging bahagi rin 
sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Cristo Jesus. 
Sa dakilang plano ng Diyos, ang Kanyang mga mamamayan ay 
natatangi at inihiwalay mula sa iba. Hindi iniwasan ng Bibliya ang 
pagbibigay diin sa pagkakaiba ng mga nagtitiwala sa Diyos at mga 
hindi nagtitiwala sa Kanya.
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Sa katotohanan, ang ating responsibilidad bilang mga miyembro 
ng iglesya at mula sa ating mga responsibilidad bilang mga 
Kristiyano. Dapat nating mahalin at sambahin ang Diyos, 
magpabautismo sa tubig, makibahagi sa komunyon, makinig at 
sumunod sa salita ng Diyos, sama-samang magbahagi ng ating 
buhay. Sa araling ito, titingnan natin ang mga responsibilidad na 
mayroon tayo sa Diyos, sa isa’t-isa, sa ating komunidad ng iglesya, 
at sa mundo.

1 Mayroon tayong responsibilidad sa Diyos.

Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya, 
kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa 
pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si 
Cristo. ^MGA TAGA-FILIPOS 1:20

Bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo, ang dakilang 
obligasyon ng ating buhay ay ang parangalan ang Diyos. 
Ang lahat ng iba pa ay dumadaloy mula dito, at wala 
nang tungkulin o responsibilidad na mas hihigit pa rito. 
Ang pangunahing nagtutulak sa atin na gawin ang lahat 
ng ating ginagawa sa loob at sa labas ng iglesya ay ang 
karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Paano nakikita ang 
dakilang obligasyon na ito sa araw-araw mong mga desisyon 
at ginagawa?

 

 

 

 

2 Mayroon tayong responsibilidad sa isa’t isa.

“Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: 
Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon 
din dapat ang pagmamahal nʼyo sa isaʼt isa.” ^JUAN 13:34
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Ang Kristiyanismo ay tumutukoy sa komunidad, at ang 
buhay Kristiyano ay ganap na isinasagawa sa piling ng iba. 
Ang Bagong Tipan ay mayroong hindi bababa sa 59 na 
mga kautusan tungkol sa pakikihalubilo sa isa’t isa, gaya ng 
pagpapasensiya at pagpapatawad sa isa’t isa (Mga Taga-
Colosas 3:13), paggalang sa isa’t isa (Mga Taga-Roma 12:10), 
at pagtulong sa isa’t isa sa oras ng problema (Mga Taga-
Galacia 6:2). Hindi natin magagawang sundin ang anuman 
sa mga ito nang mag-isa; ginagawa natin ang mga ito sa 
konteksto ng ugnayan sa loob ng lokal na iglesya. Bilang mga 
Kristiyano, tayo ay may responsibilidad na isakatuparan ang 
mga kautusang ito sa piling ng “isa’t isa.” Bakit natin ito dapat 
gawin kahit na ito ay mahirap gawin?

 

 

 

 

3 Mayroon tayong responsibilidad sa komunidad 
ng iglesya.

Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na 
magbibigay ng kapayapaan at nakakapagpatibay sa isaʼt isa. 
^MGA TAGA-ROMA 14:19

1Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa PANGINOON, 
hinihiling kong mamuhay kayo nang karapat-dapat 
bilang mga tinawag ng Diyos. 2Maging mahinahon kayo, 
mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga 
pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig 
ninyo. 3Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nʼyo 
mula sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa 
ninyong pagsasamahan. 4Sapagkat iisang katawan lamang 
tayo na may iisang Banal na Espiritu, at iisa rin ang pag-asang 
ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. 5Iisa ang PANGINOON 
natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. 6Iisa ang 
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Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, 
kumikilos at nananahan sa ating lahat. ^MGA TAGA-EFESO 4:1–6

Ang mga miyembro ng iglesya ay may tungkulin na hangarin 
ang kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng kongregasyon. 
Ang pag-aaway at pagkakawatak-watak ay dapat na iwasan 
para sa karangalan ng Diyos at sa ating patotoo bilang mga 
Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyano ay bahagi ng iisang 
Espiritu at kaisipan, ang pagkakaisa ay dapat ng likas na 
pagpapakita ng Espiritu. Paano mo natutunang pagsikapan 
ang kapayapaan at pagkakaisa sa iyong lokal na iglesya?

 

 

 

 

4 Mayroon tayong responsibilidad sa mundo.

“Ngunit pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya 
kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay 
tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong 
Judea at Samaria, at hanggang sa buong mundo.” ^MGA GAWA 1:8

Ang Iglesya ay may responssibilidad sa mundo. Una, dapat 
ipangaral ng mga miyembro ang ebanghelyo, magdisipulo, at 
maglingkod sa mga mahihirap, mga itinuturing ng lipunan na 
walang kabuluhan, at mga mahihirap. Subalit higit pa rito ang 
ginagawa ng Iglesya. Kabilang sa ating tungkulin sa mundo 
ang pagiging:

• asin na humahadlang sa pagkabulok ng mundo na dala 
ng kasamaan

• bayan sa isang burol na nagbibigay liwanag sa madilim 
na lipunan

• pangkalahatang konsensya ng bayan
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• Mga paa at kamay ng Diyos na tumutulong sa mga inaapi

• tinig ng Diyos na nangingibabaw sa gitna ng kawalan ng 
hustisya at kasamaan

Paano tayo binibigyan ng Banal na Espiritu ng kakayahan 
na tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano at 
maging mga patotoo ni Cristo sa mundo?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano mo mapararangalan at masasamba ang Diyos sa 
pamamagitan ng ginagawa mo sa bahay, at trabaho, at sa 
iyong komunidad?

• Balikan ang isang mahirap na sitwasyon sa buhay mo. Sino 
ang tumulong sa iyo na malagpasan ito? Paano mo ilaan ang 
oras mo para sa isang tao ngayong linggo?

• Ano ang propesyon mo o linya ng trabaho at sa 
iyong palagay, paano ito nakakatulong sa pagtupad 
ng responsibilidad ng iglesya sa mundo? Paano mo 
matutulungan ang mga tao na makilala ang Diyos sa 
pamamagitan ng ginagawa mo?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa iyong komunidad ng 
iglesya. Ipanalangin na maging matatag ang iglesya sa 
pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal.

• Ipanalangin na matupad ng iglesya ang responsibilidad nito 
sa Diyos, sa bawat isa, at sa mundo.

• Ipanalangin na ang iglesya ay maging mga kamay at paa ng 
Diyos para sa mga inaapi. Ipanalangin na maipangaral ang 
enbanghelyo sa lahat ng bayan.



Pamahalaang Sibil



20 Sa Simula, Pulitika

WARM-UP

• Ano ang isang bagay na laging ipinapagawa sa iyo noong bata 
ka? Bakit?

• Magbahagi tungkol sa kuwento ng paborito mong pelikula. 
Bakit mo ito nagustuhan?

• Ano ang unang pumapasok sa isip mo sa tuwing naririnig mo 
ang salitang pulitika? Bakit?

WORD Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 
^GENESIS 1:1

Sa umpisa, pulitika.

Sa ibang tao, ang pangungusap na ito ay tila erehe, o laban 
sa itinuturo ng iglesya. Ang mga katagang “sa umpisa” ay lagi 
nang iniuugnay sa kuwento ng paglikha na nakasaad sa Bibliya; 
samantalang ang salitang pulitika naman ay nauugnay sa 
mundo na puno ng hindi pagkakaunawaan, kung saan handang 
magsakitan ang mga tao para sa kapangyarihan. Ang dalawang 
konseptong ito ay hindi maaaring pagsamahin; hindi dapat sila 
makita sa isang pangungusap. Ito ang naiisip natin.

Kapag tinatanong natin kung “Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol 
sa pulitika?” karamihan sa mga Kristiyano ay agad na magbibigay 
ng ilang mga piling pahayag mula sa Bagong Tipan at ibibigay ang 
kanilang teolohiya mula dito. Subalit kung gagawin natin ito, ang 
pananaw natin ay magiging pira-piraso at magulo. Sa halip na 
basta lamang kuhain at piliin ang ating mga paboritong pahayag, 
makakatulong kung aalamin natin kung ano ang sinasabi sa 
kabuuan ng Bibliya tungkol sa pulitika.
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Ang mga konsepto ng pamamahala at pulitika ay makikita na mula 
pa sa kuwento ng paglikha ng Diyos. Sa patuloy na paghahayag 
ng pangunahing kuwento sa Bibliya, makikita natin ang buong 
larawan ng pulitika at pamamahala na nagpapakita ng disenyo 
ng Diyos para sa mundo. Ang isang paraan ng paghahayag ng 
kuwentong ito ay ang paghahati-hati sa kuwentong isinasaad sa 
Bibliya sa apat na bahagi—Paglikha, Pagkakasala, Pagtubos, at 
Pagpapanumbalik. Sa araling ito, matututunan natin ang larangan 
ng pulitika bilang bahagi ng mabuting paglikha ng Diyos.

Sa Unang Bahagi nilikha ng Diyos ang isang magandang mundo 
at gumawa Siya ng mga tao na sasalamin sa Kanyang kabutihan 
habang namumuhay sila sa Kanyang mabuting mundo. Si Adan 
at Eva ay naging maunlad sa Hardin ng Eden. Ang mundo nila 
ay kakikitaan ng walang patid na katarungan at pangkalahatang 
kapayapaan. Bilang Panginoon sa lahat ng nilikha at pinuno 
ng buong mundo, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng mga 
panuntunan para sa kaayusan ng mundo.

1 Isang Kautusang Moral

16At sinabi niya sa tao, “Makakakain ka ng kahit anong bunga 
ng punongkahoy sa halamanan, 17maliban lang sa bunga 
ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang 
mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na 
mamamatay ka.” ^GENESIS 2:16–17

Nais ng Diyos na umasa sina Adan at Eva sa Kanya para sa 
kaalaman ng mabuti at masama. Hindi nila dapat itakda sa 
kanilang mga sarili kung ano ang ituturing nilang mabuti at 
masama, moral at imoral, tama o mali. Ang karapatang ito ay 
tanging sa Diyos lamang. Sa iyong palagay, ano ang magiging 
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kaibahan sa mundo kung sina Adan at Eva ay nakinig at 
sumunod sa Diyos?

 

 

 

 

2 Isang Kautusang Panlipunan

Binasbasan niya sila at sinabi, “Magpakarami kayo para 
mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. 
At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop.” ^GENESIS 1:28

Itinakda ng Diyos na si Adan at Eva ay bumuo ng matatag na 
mga pamilya, komunidad, at alinsunod dito, lipunan. Mula sa 
simula, itinalaga na ng Diyos ang pag-aasawa at pamilya at 
nais Niyang maging maunlad sila dala ng kanilang ugnayan 
sa Kanya. Dahil kasama at pinahahalagahan sa orihinal na 
disenyo ng Diyos ang pag-aasawa at pamilya, paano tayo 
dapat mamuhay nang naaayon dito?

 

 

 

 

3 Isang Kautusang Kultural

Binasbasan niya sila at sinabi, “Magpakarami kayo para 
mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong 
mundo. . . .” ^GENESIS 1:28

Ang “pagpaparami” ay tumutukoy sa paglaganap ng mga 
pamilya sa iba’t ibang bahagi ng lupain. Ang “pamamahala” 
ay tumutukoy sa pagbubungkal ng lupa, pagtatrabaho sa 
lupain, at pagkuha ng mga bagay mula sa nilikha ng Diyos at 
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gamitin ang mga ito upang makagawa ng iba’t ibang bagay. 
Ito ay isang kautusan na linangin ang natatagong potensyal 
ng mundo. Natutunan mo na bang pahalagahan ang mundo 
at tuparin ang kautusang kultural na ito?

 

 

 

 

4 Isang Kautusang Maharlika A Regal Mandate

“. . . At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop.”” ^GENESIS 1:28

Itinalaga ng Diyos na ang lahat ng hayop ay pamamahalaan 
nina Adan at Eva. Ang “mamahala” dito ay tumutukoy sa 
pangangalaga ng mga tao sa hayop at pag-iingat sa kanila, 
gaya ng pangangalaga ng mga hari at reyna sa kanilang mga 
mamamayan. Hindi ito pagkakaroon ng lisensya na mang-
abuso at pumatay, kundi isang kautusan na magbigay ng 
pangangalaga at proteksyon. Ayon sa pahayag, ano ang 
saklaw ng pamamahala ng mga tao?

 

 

 

 



God & Government Sa Simula, Pulitika  123

Ang lahat ng mga ito ang bumubuo sa kautusan ng Diyos kina 
Adan at Eva na bumuo ng isang lipunan na:

• may malapit na ugnayan sa Diyos (isang pagpapala na 
magpakarami at mangalat),

• malayo ang nararating upang magtrabaho sa laupain at 
magtatag ng kultura (mangalat ng mga lahi at pamahalaan 
ang buong mundo), at

• may mabuting ugnayan sa lahat ng iba pang nilikha 
(pamahalaan ang lahat ng mga hayop).

Ang pulitika, na tinutukoy bilang teorya at pagsasagawa ng 
pamamahala ng lipunan, ay nakabaon at ipinapahiwatig sa mga 
kautusang ito. Ang salitang “pulitika” ay nagmula sa salitang 
Griyego para sa mamamayan (politēs) at bayan (polis). Bagama’t 
hindi hayagang ginamit sa Bibliya ang salitang ito, ang kautusan 
na magtayo ng mga lipunan, pamahalaan ito, at magpanatili ng 
kaayusan dito ay ibinigay na sa umpisa pa lamang.

Kung ang mundong ito ay hindi nabahiran ng kasalanan, ito ay 
bubuo ng isang lipunan ng mga tao na nagmamahal sa Diyos 
at sa isa’t isa. Ang mga tao ay pauunlarin ang sining, siyensya, 
edukasyon, pampalakasan, kalakalan, at pulitika nang may 
katarungan at kapayapaan. Walang digmaan, pandaigdigang 
kagutuman, maruming pulitika, at mga iskandalo sa pamumuno. 
Ang mundo ng pulitika ay puno lang sana ng mga namumuno 
na sama-samang nagpapasya tungkol sa mga simpleng bagay 
gaya ng pagmamaneho sa kanan o kaliwang bahagi ng kalsada, 
o kaya ay kung kailan ang opisyal na pagsisimula ng mga klase 
sa paaralan. Ang nakakalungkot dito ay nangyari ang Ikalawang 
Bahagi—ang Pagkakasala, at ang perpektong mundong ito ay 
mabilis na gumuho.
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APPLICATION

• Kung ang pulitika ay bahagi ng magandang nilikha ng 
Diyos, bakit marami ang nagiisip na ito ay masama ngunit 
kinakailangan? Ano ang natutunan mo ngayon, at paano mo 
ito maisasapamuhay?

• Nilikha ng Diyos ang mga tao upang linangin ang mundo. Ano 
ang sinasabi nito tungkol sa ating mga trabaho at negosyo?

• Sinasabi ng kautusang maharlika na tayo ang katiwala 
ng Diyos para sa Kanyang nilikha, at hindi lamang mga 
taga-gamit nito. Paano nito naapektuhan ang iyong 
pagkakakilanlan at kung paano mo nakikita ang iyong sarili?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos dahil sa kung paano niya ginawa ang 
mundo. Ipanalangin na magkaroon ka ng pagkaunawa sa 
lahat ng bahagi na mundo na naaayon sa sinasabi ng Bibliya.

• Ipanalangin na matupad kung ano ang itinakda ng Diyos na 
disenyo para sa lipunan. HIngin sa Kanya ang karunungan 
para sa ating mga pinuno at ang kapayapaan sa ating bayan.

• Ipanalangin na biyayaan ka ng Diyos ng kakayahan upang 
sundin ang mga iniutos Niya sa iyo. Ipanalangin ang Kanyang 
kalakasan upang magawa mo ang bahagi mo sa pagtatatag sa 
lipunan at bansa.



21 Nasirang Mundo

WARM-UP

• Gusto mo bang sumunod sa mga tagubilin? Bakit oo o 
bakit hindi?

• Paano ka tumutugon kapag ang mga bagay ay hindi 
nagaganap ayon sa nakaplano. Balikan ang isang 
pagkakataon na nagpapaliwanag nito.

• Magkuwento tungkol sa isang argumento o hindi 
pagkakasundo na nangyari sa pagitan mo at ng isang mahal 
mo sa buhay. Ano ang nangyari?

WORD 6Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda 
nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap 
kainin, at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, 
pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya 
ang kanyang asawa na kasama niya, at kinain din ito. 
7Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang 
mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala 
sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno 
ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. ^GENESIS 3:6–7

(Basahin din ang ^GENESIS 3–4).

Tinitingnan natin ngayon ang kuwento sa Bibliya sa apat na 
bahagi: Paglikha, Pagkakasala, Pagtubos, at Pagpapanumbalik. 
Sa Ikalawang Bahagi, ang Pagkakasala, ang perpektong kuwento 
ay nasira. Sina Adan at Eva ay hindi nagtiwala sa Diyos para sa 
kaalaman ng mabuti at masama. Sa isang pagkilos na nagpakita 
ng ganap na pagsuway sa Diyos, ginusto nilang alamin sa kanilang 
mga sarili kung ano ang “mabuti.” Napakalawak ng naging bunga 
ng kanilang pagsuway. Ang tao ay namatay, una ay espirituwal na 
kamatayan at kasunod ay pisikal na kamatayan, at kasama nito, 
napakaraming magagandang bagay sa nilikha ng Diyos ang nasira. 
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Ang hindi pagsunod nina Adan at Eva sa moral na kautusan ng 
Diyos ay nagdulot ng kasamaan sa buhay ng tao, sa lipunan, at sa 
kapaligiran. Sa araling ito, titingnan natin ang apat na ugnayan na 
nasira dahil sa Pagkakasala.

1 Ang Ugnayan ng Tao sa Diyos

Sumagot ang lalaki, “Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya 
nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako..” ^GENESIS 3:10

Ang tao ay nilikha na may malapit na ugnayan sa Diyos. 
Sa Genesis pa lamang ay makikita na ang ugnayan na 
ito. Tayo ay nilikha kanyang wangis o imahe inatasan na 
maglingkod bilang mga pansamantalang tagapamahala at 
tagapagpahayag ng Kanyang karangalan sa buong mundo. 
Tayo ay mga tagapagdala ng imahe ng Diyos.

Nang suwayin ng tao ang Diyos, ang kakayahan natin na 
maging tagapagdala ng Kanyang imahe ay nawasak. Nahulog 
tayo sa kasalanan; nawala sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos; 
tayo ay nawalay sa Kanya; tayo ay namatay. May bagay na 
napakahalaga sa ating pagkatao ang nasira. Ano ang naging 
tugon ni Adan nang hinanap siya ng Diyos, at paano nito 
inilarawan ang katangian nating lahat?

 

 

 

 

2 Ang Ugnayan ng Tao sa Kanyang Kapwa Tao

11Nagtanong ang PANGINOONG Diyos, “Sino ang nagsabi sa iyo na 
hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punongkahoy na sinabi 
ko sa iyo na huwag ninyong kakainin?” 12Sumagot ang lalaki, 
“Ang babae po kasi na ibinigay nʼyo sa akin ay binigyan ako ng 
bunga ng punongkahoy na iyon at kinain ko.” ^GENESIS 3:11–12
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Matapos ang pagkaputol ng ating ugnayan sa Diyos, naputol 
din ang ating ugnayan sa ating kapwa tao. Ang mga ugnayan 
natin ang naging pangalawang sinira ng Pagkakasala. Ito ang 
dahilan kung bakit ang unang ginawa ni Adan ay ang sisihin 
si Eva nang harapin siya ng Diyos, at ang unang krimen ay 
ang patayan na naganap sa pagitan ng dalawang magkapatid 
(Genesis 4:8).

Kalaunan, nakita din ito sa lipunan. Sa Genesis 4:23–24, 
nakita natin kung paanong pinatay ni Lamec ang taong 
nanakit sa kanya. Isinumpa pa niya na 77 beses ang magiging 
kabayaran para sa taong papatay sa kanya. Mula sa mga 
nag-aaway na mga pamilya at lahi hanggang sa mga digmaan 
sa pagitan ng mga bayan, nakikita natin kung paanong ang 
Pagkakasala ay lumikha ng pagguho ng mga ugnayan ng tao, 
nakikita pa rin natin hanggang sa kasalukuyang panahon. 
Paano ito nakikita sa mga ugnayan sa paligid mo?

 

 

 

 

3 Ang Kalooban ng Tao

9Pero tinawag ng PANGINOONG Diyos ang lalaki, “Nasaan ka?” 
10Sumagot ang lalaki, “Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya 
nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako.” 11Nagtanong 
ang PANGINOONG Diyos, “Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? 
Kumain ka ba ng bunga ng punongkahoy na sinabi ko sa iyo na 
huwag ninyong kakainin?” ^GENESIS 3:9–11

Sa kanilang kalagayan bago ang Pagkakasala, sina Adan 
at Eva ay hubad at wala silang naramdamang kahihiyan 
(Genesis 2:25). Matapos ang Pagkakasala, nagsimula silang 
tumingin sa kanilang mga sarili at napansin nila ang kanilang 
kahubaran. Mayroong nagbago. Hindi na ang Diyos ang 
pinagmumulan ng kanilang awtoridad at pagkakakilanlan. 
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Ang malawak, at magandang mundo sa kanilang harapan 
ay lumiiit hanggang sa ang nakikita na lamang nila ay ang 
kanilang sarili. Sa kasalukuyan, masyado nating pinalalaki ang 
ating kahalagahan habang isinasantabi natin ang Diyos. Ano 
ang ilang pagkakataon na nakita mo itong nangyari?

 

 

 

 

4 Ang Ugnayan ng Tao sa Kalikasan

17Sinabi rin niya sa lalaki, “Dahil naniwala ka sa asawa mo 
at kumain ng bunga ng punongkahoy na ipinagbawal ko sa 
inyo, susumpain ko ang lupa! Kaya sa buong buhay mo ay 
magpapakahirap ka nang husto para makakain. 18Tutubo sa 
lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin moʼy 
manggagaling sa mga pananim sa bukid. 19Kinakailangang 
magpakahirap ka nang husto para makakain, hanggang sa 
bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka 
nagmula, sa lupa ka rin babalik.” ^GENESIS 3:17–19

Ang pagpapaalis kina Adan at Eva sa Hardin ng Eden ay 
isa sa pinakamadramang bunga ng Pagkakasala (Genesis 
3:24). Ang kalikasan ang nagbibigay sa kanila ng kanilang 
mga pangangailangan. Nang mangyari ang pagkakasala, 
kinailangan nilang bungkalin ang lupa at mas paghirapan 
ang pagtatrabaho upang makuha ang bungang nagmumula 
sa lupa. Hindi na madaling tinutugunan ng kalikasan ang 
kanilang mga pangangailangan.

Higit pa rito, sa Genesis 6–8, makikita ang kaparusahan na 
mula sa Diyos sa pamamagitan ng napakalaking baha. Ang 
kalikasan ay naging instrumento ng Diyos sa pagbibigay ng 
kaparusahan. At sa Genesis 9:2, nilagay ng Diyos sa puso ng 
mga hayop ang takot at pangamba sa mga tao. Dahil dito, 
hindi na natin nararanasan ang magandang samahan at 
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ugnayan sa karamihan ng mga hayop. Natural na sa kanila 
ang umiwas sa atin.

 

 

 

 

Sa konteksto ng pagkasira ng mga mahahalagang ugnayang ito, 
itinatanong natin, “Ano na ang nangyari sa mga kautusan na 
ibinigay ng Diyos sa mga tao?”

Bagama’t ang mundng nilikha ng Diyos ay nanatiling maganda 
ang istruktura (nananatili itong may kaayusan at pinahihintulutan 
pa rin ang pag-unlad ng sangkatauhan), ito ngayon ay mayroon 
ng masamang patutunguhan. Nangangahulugan ito na kinukuha 
natin kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, gaya ng mga 
kautusan sa Genesis 1:28, at binabaluktot sila para sa mga 
maling kahihinatnan:

• Ang kautusan na magpakarami ay nabaluktot at nagbunga ng 
mga isyu sa labis na paglaki ng populasyon, pagpapalaglag, at 
pagkasira ng mga pamilya.

• Ang kautusan na magpangalat ng mga lahi ay naging 
pakikipagdigma, kolonisasyon, at pagkuha ng kapangyarihan 
ng militar.

• Ang kautusan na mamahala sa buong mundo ay naging 
pagsasamantala sa mga likas na yaman.

Ipinapaliwanag nito kung bakit ang kasalukuyang pulitika ay 
naging puno ng kaguluhan at mapanira. Ang disenyo ng Diyos 
para sa kaayusan at pamamahala ng lipunan ay nananatiling 
mabuti, subalit nilason ito ng ating kasalanan at espirituwal na 
katiwalian. Sa halip na makita ang pamahalaang sibil bilang isang 
lugar kung saan mapamamahalaan natin ang mga pinagkukunan 
ng yaman at tiwala ng publiko nang may karunungan, mahigpit 
nating pinanghahawakan ang kapangyarihan at tinatapakan ang 
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mga mahihina. Subalit ang suliranin ay mas malalim pa sa nakikita 
ng mga nagsusuri at nagbibigay ng mga teorya tungkol sa pulitika.

Iniisip ng ilan na ang suliranin ay pulitika o mga partido at 
ideolohiya tungkol sa pulitika. Ang iba naman ay iniisip na ang 
suliranin ay sistema at mga anyo ng pamahalaan. Subalit ang mga 
ito ay sintomas lamang, at hindi ang ugat ng suliranin. Hindi ang 
mga pulitiko ang problema. Hindi mga partido ang problema. 
Hindi ang mga aktibista ang problema. Tayo ang problema. Lahat 
tayo—dahil pinuno ng kasalanan ng katiwalian ang ating mga 
puso at lahat tayo ay may inklinasyon na baluktutin ang mabuting 
nilikha ng Diyos magtakda ng ibang sasambahin.

Ito mismo ang dahilan kung bakit ang kasagutan sa pagkawasak 
ng mundo ay hindi nagsisimula sa pulitika. Nagsisimula ito sa 
pagtubos na ipinahayag kay Cristo.

APPLICATION

• Tayo ay likas na makasalanan. Paano ka matutulungan ng 
kamalayan na ito na magalak sa orihinal na disenyo ng Diyos 
at ang Kanyang planong pagtubos sa atin?

• Sa iyong palagay, paano ka nais ng Diyos na tumugon sa mga 
nasirang ugnayan sa paligid mo?

• Paano ka tutugon sa mga tao na itinuturing ang pulitika 
bilang isang bagay na likas na masama?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa orihinal Niyang disenyo at layunin 
para sa mundo. Pasalamatan Siya para sa Kasulatan na 
nagbigay ng liwanag sa orihinal na disenyo at nagpakita kung 
paano tayo maliligtas.

• Sa isang mundong puno ng mga nasirang ugnayan, 
hingin sa Diyos na gawin kang ministro na tutulong sa 
pagpapanumbalik ng mga tao sa Kanya (2 Corinto 5:18).

• Ipanalangin na ang iyong pang-unawa sa Diyos at sa mundo 
ay maging ayon sa sinasabi ng Kasulatan at maging puno ng 
pag-asa ng Kanyang pagtubos.



22 Bakit Pamahalaang Sibil?

WARM-UP

• Kanino ka pumupunta para humingi ng payo sa mga bagay 
na labas sa kaalaman mo? Bakit mo siya itinuturing na 
dalumbahasa sa larangang na ito?

• Naranasan mo bang maatasang mamuno sa paaralan? Ano 
ang naaalala mo tungkol dito?

• Sino ang isang taong susundin mo nang walang anumang 
katanungan. Bakit?

WORD 1Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa 
pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan 
ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga 
namumuno sa kanilang pwesto. 2Kaya ang mga 
lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga 
ng Diyos, at dahil dito parurusahan niya sila. 3Ang mga 
namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa 
ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga 
gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala 
kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti 
at pupurihin ka pa nila. 4Sapagkat ang mga namumuno 
sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating 
ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang 
matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan 
ka. Silaʼy mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga 
gumagawa ng masama. ^MGA TAGA-ROMA 13:1–4

Ang bunga ng Pagkakasala sa Genesis 3 ay hindi overstated. 
Ang sangkatauhan ay may inklinasyon na na gawin ang masama 
at makasalanan. Sa Genesis 4–6 lamang, makikita natin na ang 
pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan ay nagbunga ng 
lipunan na puno ng karahasan, patayan, at pang-aabuso. Sinabi 



God & Government Bakit Pamahalaang Sibil?  133

sa Genesis 6:5 na “ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro 
kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama.”

Matapos ang tatlong kabanata, sa Genesis 9:5–6, pagkatapos ng 
pagbaha, nakipag-usap ang Diyos kay Noah at inutusan siya na 
ipatupad ang pinakamabigat na parusa (ang parusang kamatayan) 
para sa pinakamalalang krimen (ang pagpatay ng tao). Sa 
puntong ito, hindi pa nababanggit ang pamahalaang sibil, ngunit 
kakasimula ng lamang ng tao matapos ang napakalaking baha. 
Gayunpaman ang punto na ginawa ng Diyos ay nagbigay ng aral: 
Dahil ang puso ng tao ay may iklinasyong magkasala at gumawa 
ng mali, kailangang italaga ang isang sistema ng pamamahala. 
Ang kaguluhan na makikita sa Mga Hukom 18–25 ay nagpapakita 
ng nakakapangilabot na mga detalye kung bakit kailangan ng 
pamahalaang sibil upang pigilan ang kasamaan at ipatupad 
ang katarungan. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan ng 
pamahalaan na may kapangyarihan na magbigay ng kaparusahan 
(Mga Taga-Roma 13:4) .

Maraming katotohanan na makukuha sa pahayag na ito, subalit 
para sa ating pagtalakay, tututukan natin ang tatlong ito:

1 Ang Diyos lamang ang may ganap na awtoridad.

Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. 
Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at 
siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. 
^MGA TAGA-ROMA 13:1

Ang unang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol 
sa awtoridad ay wala ng iba pang katauhan sa lahat ng 
nilikha na may ganap na kapangyarihan sa atin maliban sa 
Diyos. Ang lahat ng iba pa ay nagmula lamang dito. Tanging 
ang Diyos lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng 
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ating ganap na debosyon at katapatan. Bakit mahalagang 
maunawaan at paniwalaan ang katotohanang ito?

 

 

 

 

2 Ang lahat ng iba pang awtoridad sa lupa ay 
nagmula sa Diyos.

. . . Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa 
Diyos . . . ^MGA TAGA-ROMA 13:1

Ang ikalawang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol 
sa awtoridad ay kung hindi ito ang awtoridad ng Diyos, ito ay 
hindi ganap na awtoridad. Nangangahulugan ito na may mas 
nakatataas, at ito ay ang Diyos Mismo, na Siyang namamahala 
at pananagutin Niya ang mga namumuno sa pulitika. Kahit 
pa sa anumang pamahalaan o rehimen ka pa napapasailalim, 
ito ay magtatapos din at tanging ang awtoridad ng Diyos ang 
magpapatuloy magpakailanman. Nangangahulugan din ito 
na totoong may lugar para sa pamamahalang sibil sa umiiral 
na dakilang plano. Ang pamahalaan ay bahagi ng mabuting 
istruktura na itinalaga ng Diyos para sa mundo. Paano 
ipinakita ng kasaysayan na ang mga pamahalaan at mga 
rehimen ay hindi nagtatagal? Paano tayo dapat tumugon sa 
katotohanang ito?
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3 Ang pamahalaang sibil ay umiiral upang 
magpatupad ng katarungan.

3Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga 
gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang 
mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala 
kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti 
at pupurihin ka pa nila. 4Sapagkat ang mga namumuno 
sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. 
Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil 
may kapangyarihan silang parusahan ka. Silaʼy mga lingkod 
ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 
^MGA TAGA-ROMA 13:3–4

Ang tungkulin at layunin at pamahalaan ay magpatupad 
ng katarungan. Ang katarungan sa kasong ito, ay 
nangangahulugan ng pagbibigay sa bawat tao ng nararapat 
nilang matanggap. Maaari itong maipahayag sa dalawang 
paraan: pagtataguyod ng kabutihan at pagpaparusa 
sa kasamaan. Ang pamahalaan ay nagtataguyod ng 
kabutihan para sa mga mamamayang hindi nabibigyan ng 
kahalagahan, sa pamamagitan ng pagtatatag ng maayos 
at mapayapang lipunan kung saan kinikilala at hinihimok 
ang kabutihan. Subalit dahil sa tayo ay nabubuhay sa isang 
makasalanang mundo, dito rin pinaparusahan ang kasamaan 
at ipinatutupad ang katarungan. Ang mga pamahalaan ay 
itinatag upang magkaroon ng kapayapaan sa isang magulo at 
puno ng hindi pagkakaunawaan na lipunan, upang ang mga 
nagnanais ng mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang 
kapwa ay makaranas nito. Ano ang sinasabi 1 Pedro 2:13–14 
tungkol sa tungkulin ng mga namamahalang awtoridad?
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Malinaw at tuwiran ang layunin ng pamahalaang sibil na naaayon 
sa Bibliya. Sa tunay na buhay, nagkakaroon ng pagkalito kapag 
ang pamahalaan at mga namumuno dito ay nagpapatupad ng 
mga patakaran na magpapahirap sa ibang mga sektor sa lipunan. 
Ano ang gagawin natin kapag ang pamahalaan ay nag-aabuso ng 
kapangyarihan? Bagama’t ang Bibliya ay nagtataglay ng iba’t ibang 
halimbawa bilang tugon sa katanungang ito, mayroong apat na 
bagay na maaari nating gawin:

• Ipanalangin ang mga namamahala (1 Timoteo 2:1–4). 
Ito ang pangunahing tugon ng mga Kristiyano sa lahat 
ng ikinababahala nila tungkol sa pamahalaang sibil. Ang 
pananalangin, sa isang banda, ay isang mataas na uri ng 
aktibismo. Dinadala mo ang iyong mga reklamo hindi sa 
kalsada upang pilitin ang pamahalaan na makinig kundi 
sa nag-iisang Diyos ng buong daigdig na nagtataglay ng 
kapangyarihan at awtoridad upang kumilos Siya tungkol 
dito. Hindi nito tinatanggalan ng halaga ang aktibismo, kundi 
ipinapahayag lamang ang kahalagahan ng pananalangin 
bilang isang pangunahing pagkilos.

• Ipangaral at ituro ang salita ng Diyos (Mga Taga-Roma 
12:1–2). Ang tunay na pagbabago ay nagaganap kapag muli 
nang binuhay ng salita ng Diyos ang mga puso ng mga 
makasalanang tao at gawin silang mga tagasunod ni Jesus. 
Ang paraan ng Diyos ng pagbabago sa mundo ay nagsisimula 
sa puso ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng 
salita na may kapangyarihang magdala ng pagbabago. 
Ang pulitika ay isa lamang sa mga kagamitan ng Diyos na 
nagdudulot ng pagbabago.

• Makilahok sa mga pampulitika at panlipunang kaganapan sa 
bansa. Tinuruan ng Diyos ang Kanyang mga tagasunod na 
maging asin at ilaw ng mundo (Mateo 5:13–16). Nangyayari 
ito kapag ang mga Kristiyano ay aktibong nakikilahok sa 
pulitikal at panlipunang mga kaganapan sa bansa sa halip 
na manood lamang sa tabi-tabi at magreklamo sa mga 
katiwaliang nagaganap sa lipunan. Ang mga Kristiyano ay 
inaatasang magbayad ng kanilang mga buwis, bumuto, 
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mangampanya para sa mga makatarungang adhikain, at 
tumakbo sa mga pampublikong posisyon sa pamahalaan 
kung sila ay may kakayahan para dito.

• Magprotesta kung kinakailangan. Ito ay kinakailangan 
lamang na gawin matapos ang pananalangin, pangangaral, at 
pakikilahok. Ayon sa itinakda ng batas, mayroong lugar para 
sa pagprotesta upang gumawa ng panawagan sa mga opisyal 
ng pamahalaan na itaguyod ang batas (Mga Gawa 16:35–40). 
Subalit kapag tayo ay nagprotesta, ito ay dapat na gawin 
nang may pagrespeto at hangarin na makitang maghari 
ang katarungan at katuwiran ng Diyos. Maging sa ating mga 
pagprotesta, sinasabi sa Kasulatan na hindi natin dapat 
ituring nang walang paggalang ang mga may awtoridad (Mga 
Taga-Roma 13:1–2, 7; 1 Pedro 2:13–14).

APPLICATION

• Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may ganap na awtoridad 
sa buong mundo? Paano dapat maapektuhan ng kaalaman 
tungkol sa ganap na awtoridad ng Diyos ang bawat bahagi ng 
iyong buhay?

• Ano ang pinaniniwalaan mong layunin ng pamahalaang sibil ? 
Paano dapat umayon sa sinasabi ng salita ng Diyos ang iyong 
kaisipan o pang-unawa? Ano ang isang bagay na nais mong 
gawin sa ibang pamamaraan batay sa aralin ngayon?

• Basahin uli ang Mga Taga-Roma 13:1–4 nang malakas at 
mabagal. Anong mga salita ang nangungusap sa iyo? Bakit? 
Pag-isipan pa lalo ang mga ito ngayong linggo. Hingin sa 
Diyos na iayon ang mga naiisip at ang kagustuhan mo sa 
kagustuhan Niya.
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang ganap na awtoridad 
sa mga buhay natin. Pasalamatan Siya dahil kahit pa 
bumagsak ang mga pamahalaan at rehimen, ang Kanyang 
kapangyarihan ay magpapatuloy magpakailanman.

• Sa buong katotohanan, sabihin sa Diyos ang naiisip mo 
at nararamdaman sa pamahalaang sibil. Hingin sa Kanya 
ang karunungan, kaalaman, at pagkaunawa sa Kanyang 
salita upang magawa mong tumugon sa makadiyos 
na pamamaraan.

• Ipanalangin sa Diyos ang iyong bansa at ang mga namumuno 
dito. Ipanalangin na ang pamahalaang sibil ay kumilos sa 
paraang itinalaga ng Diyos.



23 Ang Bibliya at Pulitika

WARM-UP

• Maituturing mo ba ang sarili mo bilang isang “pulitikal” na 
tao? Ano ang pinaka pulitikal na bagay na ginawa mo?

• Balikan ang isang pagkakataon kung kailan ipinilit ng isang 
tao ang kanyang opinyon sa iyo? Paano ka tumugon?

• Kung magagawa mong baguhin ang isang bagay sa iyong 
bansa, ano ito?

WORD 14Kaya sinabi ng PANGINOONG Diyos sa ahas, “Dahil sa 
ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, 
ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito: Sa buong 
buhay moʼy gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan 
at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. 
15Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang 
lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo 
at tutuklawin mo ang sakong niya.” ^GENESIS 3:14–15

Ang kapangyarihan ng pamahalaan na magpataw ng kaparusahan 
ay isang panandaliang solusyon sa isang mundong nagkamali. 
Ang pulitika at pamahalaan ay hindi nakapagliligtas. Maganda ang 
kanilang disenyo, ngunit dahil sa kasalanan, sila ay nagkaroon ng 
masamang pinatutunguhan. Tulad ng lahat ng ng nilikha, sila ay 
naghihintay ng pagtubos.

Ito ang nagdadala sa atin sa Ikatlong Bahagi ng pangunahing 
kwento sa Bibliya: Pagtubos. Sa Genesis 3:15, ipinangako ng Diyos 
na magpapadala Siya ng Tagapagligtas na magtutuwid ng mga 
binaluktot at maglilinis ng mga nadungisan. Sa Bagong Tipan, 
nalaman natin na ang Tagapagligtas ay si Jesu-Cristo.
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Si Jesus ay naparito upang ayusin ang mga nasira sa Pagkakasala. 
Ang Pagkakasala ay nagdulot ng kamatayan; si Jesus ay naparito 
upang magbigay buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin 
ng bagong buhay, sinimulan Niya ang pagsasaayos, hindi lamang 
ang pagkasira ng mga tao, kundi pati na rin ang pagkasira ng 
lahat ng mga nilikha. Kasama na dito ang pagsasaayos ng “maling 
pinatutunguhan” ng ating kultural at pulitikal na buhay. Sinabi 
Niya na tayo ang asin at ilaw sa mundo (Mateo 5:13–14). Bilang 
mga tinubos na sangkatauhan, dapat tayong makibahagi sa 
pulitika at mga usaping pampulitika sa paraang nagbibigay ng 
karangalan sa Diyos at tugma sa ating pag-asa sa hinaharap sa 
Kanyang paparating na kaharian.

Subalit maraming Kristiyano ang hindi nagkakaunawaan tungkol 
sa kung paano ituturing ang pamahalaang sibil nang naaayon 
sa sinasabi ng Bibliya. Ipinapakita sa Luma at Bagong Tipan 
sa Bibliya ang iba’t ibang paraan ng pagtugon na ginawa ng 
mga mamamayan ng Diyos sa mga hari at pamahalaan sa 
pangkalahatan. Narito ang ilang mga halimbawa.

1 Pinagsalitaan ni Nathan si Haring David.

7Pagkatapos, sinabi ni Natan kay David, “Ikaw ang taong iyon! 
Ito ang sinasabi ng PANGINOON, ang Diyos ng Israel: ‘Pinili kitang 
hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. . . . 9Pero bakit hindi mo 
sinunod ang mga utos ko, at ginawa mo ang masamang bagay 
na ito sa paningin ko?’” ^2 SAMUEL 12:7, 9

Nang si David ay magkasala laban sa Diyos dahil sa pagsiping 
sa hindi niya asawa at sa paglagay sa asawa ng babae sa tiyak 
nitong kamatayan upang pagtakpan ang kanyang kasalanan 
(2 Samuel 11:1–27), ipinadala ng Diyos ang propetang si 
Natan upang harapin siya. Bagama’t ang paghaharap na ito 
ay tila isang prangkang pag-uusap sa pagitan ng dalawang 
kalalakihan, bilang isang propeta, kailangang sabihin ni Natan 
ang katotohanan sa isang nasa posisyon ng kapangyarihan 
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(2 Samuel 12:1–15). Paano tumugon si David sa pagsaway 
ni Natan?

 

 

 

 

2 Tinutulan ni Elijah si Ahab.

Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, “Hanggang kailan pa ba 
kayo mag-aalinlangan? Kung ang PANGINOON ang totoong Diyos, 
sundin ninyo siya, pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin 
ninyo ito.” ^1 MGA HARI 18:21

Ang ginawa ni Ahab upang galitin ang Panginoon ay higit pa 
sa ginawa ng sinumang hari sa Israel na nauna sa kanya (1 
Hari 16:33). Sa kabuuan ng 1 Hari 17–19, makikita natin na 
ipinadala ng Diyos si Elijah upang harapin siya nang ilang 
beses. Ang paghaharap na humantong sa isang nag-aapoy 
na pagtutuos sa Bundok Carmel. Pagkatapos nito, tinakasan 
ni Elijah ang mamamatay taong si Reyna Jezebel. Sa 1 Hari 
21:27–29, paano tumugon si Ahab sa salita ng Diyos na 
ibinigay Niya sa pamamagitan ni Elijah?
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3 Pinamahalaan ni Obadiah ang palasyo ni Ahab 
habang itinatago ang mga propeta ng Diyos.

3Kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias na siyang namamahala 
sa palasyo niya. (Si Obadias ay lubos na gumagalang sa 
PANGINOON. 4Nang pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng 
PANGINOON, itinago ni Obadias ang 100 propeta sa dalawang 
kweba, 50 bawat kweba, at binigyan niya sila ng pagkain at 
tubig doon.) ^1 MGA HARI 18:3–4

Habang si Elijah ay nagtatago mula kay Ahab, si Obadias, ang 
taong namamahala sa palasyo ni Haring Ahab, ay patagong 
iniligtas ang mga propeta ng Panginoon mula sa matinding 
galit ni Jezebel. Sa palagay mo, si Obadias ba ay natatakot na 
sumalungat sa hari at itago ang mga propeta ng Diyos? Sa 
iyong palagay, bakit pa rin niya ito ginawa?

 

 

 

 

4 Si Daniel ay may mataas na posisyon sa Babilonia at 
Imperyong Medo-Persian.

 Pagkatapos magsalita ni Daniel, iniutos ni Haring Belshazar na 
bihisan si Daniel ng maharlikang damit at suotan ng gintong 
kwintas. At ipinahayag ng hari na siya ay magiging pangatlong 
pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Babilonia. ^DANIEL 5:29

Si Daniel ay isa sa mga nabihag na Judio na nagpakita 
ng kakayahang mula sa Diyos para sa pag-aaral at may 
kahusayan sa lahat ng literatura at karunungan sa Babilonia 
(Daniel 1:17–21). Ginamit niya ang kakayahang ito upang 
paglingkuran ang hari at ang buong Imperyo ng Babilonia. 
Nang sakupin ng Medes ang Babilonia, nagsilbi si Daniel 
sa ilalim ni Darius, ang bagong hari. Paano pinangalagaan 
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ng Diyos si Daniel maging sa kulungan ng mga leon (Daniel 
6:22)? Paano tumugon si Haring Darius dito (Daniel 6:25–27)?

 

 

 

 

5 Si Nehemias ay tagapagdala ng kopa sa hari.

Pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa 
kabutihan ng Diyos sa akin. ^NEHEMIAS 2:8

Nang umabot kay Nehemiah, ang tagapaghatid ng kopa 
ni Haring Artaxerxes, ang balita tungkol sa pagkawasak 
ng Jerusalem, hiningi niya ang pahintulot ng hari upang 
makapunta sila dito at itatag itong muli. Pinayagan ito ng 
hari at pinahintulutan pa si Nehemiah na gamitin ang mga 
kahoy sa kanyang kagubatan. Dagdag pa rito, nagpadala din 
ang Hari ng mga opisyal at kabalyero mula sa sandatahan 
ng Persia. Bakit ibinigay ng hari kay Nehemiah ang lahat ng 
hiniling niya?

 

 

 

 

6 Si Mordecai ay tumangging yumukod sa punong 
ministro ng hari.

Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman 
bilang paggalang sa kanya. Pero ayaw yumukod ni Mordecai. 
^ESTER 3:2

Habang nag-iingat si Reyna Ester na tuparin ang mga 
patakaran sa palasyo (Ester 4:16), ang pinsan niya na si 



God & Government Ang Bibliya at Pulitika  144

Mordecai ay sumusuway sa utos ng hari na yumukod sa 
punong ministro na si Haman. Subalit nang matuklasan niya 
ang planong pagpatay kay Haring Ahasuerus, nagpadala siya 
ng mensahe kay Ester upang iligtas ang hari. Ayon sa Ester 
8:1–17, paano pinaglingkuran ni Mordecai ang hari nang 
di kalaunan?

 

 

 

 

7 Sinasabihan ni Juan na Tagapagbautismo si 
Haring Herod.

18Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin 
niya ang asawa ng kanyang kapatid. 19Kaya nagkimkim ng galit 
si Herodias kay Juan, at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi 
niya magawa, dahil ayaw pumayag ni Herodes. ^MARCOS 6:18–19

Kinuha ni Haring Herod ang asawa ng kapatid niyang si Philip, 
at ilang beses siyang pinagsabihan ni Juan na Tagabautismo 
tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit hinuli at pinakulong 
ng hari si Juan. Ano ang hiniling ng asawa ng hari tungkol kay 
Juan (Marcos 6:21–24)?
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8 Si Jesus ay nagbayad ng buwis.

24Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga 
maniningil ng buwis at nagtanong, “Nagbabayad ba ng buwis 
ang guro ninyo para sa templo?” 25Sumagot si Pedro, “Oo, 
nagbabayad siya.” Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan 
nila, tinanong siya ni Jesus, “Ano sa palagay mo, Pedro? Kanino 
nangongolekta ng mga buwis ang mga hari, sa mga anak 
nila o sa ibang tao?” 26Sumagot si Pedro, “Sa ibang tao po.” 
Sinabi ni Jesus, “Kung ganoon, nangangahulugan na hindi 
kailangang magbayad ng buwis ang mga anak. 27Pero kung 
hindi tayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa atin. 
Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit. Ibuka mo ang bibig 
ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang 
sapat na pambayad sa buwis nating dalawa. Kunin mo ito 
at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo.” 
^MATEO 17:24–27

Ang mga tagakuha ng buwis ay nagpunta sa bahay ni Pedro 
upang mangolekta ng buwis. Bagama’t ang mga rabbi ay 
hindi na pinagbabayad ng buwis, sinabihan ni Jesus si Pedro 
na magbayad pa rin ng buwis. Sa palagay mo, bakit pinili 
pa rin ni Jess na magbayad ng buwis kahit na hindi Niya ito 
kailangang gawin? Sa Marcos 12:13–17, ano ang hinamon 
Niyang gawin ng mga Pariseo nang tanungin nila Siya tungkol 
sa pagbabayad ng buwis?
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9 Hindi sinunod ni Pedro ang punong pari.

 Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, “Ang Diyos ang 
dapat naming sundin, at hindi ang tao.” ^MGA GAWA 5:29

Nang arestuhin si Pedro sa unang pagkakataon sa aklat ng 
Mga Gawa, pinalaya siya ng anghel ng Panginoon sa pagsapit 
ng gabi. Kinabukasan, lumabas uiit siya upang mangaral sa 
publiko. Nang ipag-utos ng punong pari na arestuhin siya at 
ang iba pang mga apostol, buong tapang nilang ipinahayag 
na ang Diyos ang susundin nila at hindi ang tao. Ano ang 
ginawa ng mga apostol matapos nilang humarap sa council 
(Mga Gawa 5:41–42)?

 

 

 

 

10 Hinimok nina Pablo at Pedro ang iglesya na 
magpasailalim sa pamahalaang sibil.

Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. 
Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at 
siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. 
^MGA TAGA-ROMA 13:1

13Alang-alang sa PANGINOON, magpasakop kayo sa lahat ng 
tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may 
pinakamataas na kapangyarihan 14o sa mga gobernador 
na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng 
masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. 
15Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng 
mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na 
walang alam sa katotohanan. 16Malaya nga kayo, pero hindi ito 
nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, 
kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. 17Igalang 
nʼyo ang lahat ng tao at mahalin nʼyo ang mga kapatid ninyo 
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kay Cristo. Mamuhay kayo nang may takot sa Diyos, at igalang 
ninyo ang Emperador. ^1 PEDRO 2:13–17

Sinulatan nina Pablo at Pedro sa mga iglesya upang sabihin 
na magpasakop sa mga awtoridad ng pamahalaang sibil. Sa 
palagay mo, bakit mahirap noong mga panahong iyon ang 
magpasakop sa Roma? Bakit hiniling pa rin nina Pablo at 
Pedro na gawin pa rin ito ng mga mananampalataya? Para 
kanino ang kahilingan ni Pablo sa mga mananampalataya na 
magpasakop sa lahat ng mga institusyon ng tao?

Ipinapakita ng sampung mga halimbawang ito kung 
paano tumugon ang mga mamamayan ng Diyos sa mga 
namamahala sa gobyerno noong kanilang kapanahunan.  
Ang iba ay nagtatrabaho kasama ang mga emperador  
(Daniel, Ester, Nehemiah); ang iba ay sumaway ng mga 
hari (Elijah, Nathan, Juan na Tagabautismo). Ang ilan ay 
nakatrabahao ang ilang pulitikal na pinuno (Isaias), habang 
ang ilan ay nahirapan na himukin ang ang Kristiyano 
na magpasaskop sa mga may pagkukulang nilang mga 
pinuno (Pablo, Pedro). Sa madaling salita, walang nag-
iisang maliwanag na paraan upang tumugon sa pulitika at 
pamamahala. Ang lahat ng mga sitwasyon ay kani-kaniyang 
kahulugan at konteksto. Subalit may isang prinsipyo kung 
saan maaaari nating iayon ang ating mga tugon: ang 
karangalan ng Diyos (Mga Taga-Roma 11:36). Para sa lahat 
ng usaping pulitikal na kinakaharap natin, ang tugon natin ay 
dapat na sumasagot sa katanungang ito: Ito ba ay magbibigay 
karangalan at kaluwalhatian sa Diyos?
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APPLICATION

• Ayon sa mga halimbawang ito, sa tingin mo ba ay inaasahan 
tayo na laging makiayon sa pamahalaang sibil? Kailan at 
paano tayo maaaring tumutol?

• Sa mga halimbawang ipinakita natin ngayon, alin ang 
pinakanangusap sa iyo? Bakit? Paano ito makikita sa buhay at 
sitwasyon mo ngayon?

• Si Jesus ay pumarito upang magbigay ng buhay at ayusin ang 
mga nawasak dahil sa pagkakasala ng tao. Dahil dito, paano 
mo magagawang makialam sa pulitika sa paraang magbibigay 
karangalan sa Kanya?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa mga halimbawa sa Kasulatan 
tungkol sa pakiki-ugnay sa pamahalaang sibil. Hingin sa 
Kanya ang karunungan, pang-unawa, at lakas ng loob na 
maisapamuhay ito.

• HIngin sa Diyos na ayusin at ipapanumbalik sa Kanya ang 
pagkawasak ng mga tao at ng buong nilikha.

• Ipanalangin na ang Iglesya ay maging asin at ilaw ng mundo. 
Ipanalangin na maisasalamin natin ang karangalan ng Diyos 
sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi.
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WARM-UP

• Nagustuhan mo ba ang pag-aaral ng kasaysayan? Bakit oo o 
bakit hindi?

• Ano ang isang bagay na sinubukan mong ayusin kamakailan 
lamang? Nagawa mo ba itong ayusin? Ano ang nangyari?

• Balikan ang isang pagkakataon na binago mo ang 
iyong opinyon sa isang bagay matapos mong marinig 
ang paliwanag tungkol dito. Ano ang sinabi ng taong 
nagpaliwanag nito na naging dahilan ng pagbabago mo 
ng isip?

WORD Simula noon, nangaral na si Jesus. At ito ang kanyang 
mensahe: “Pagsisihan na ninyo ang inyong mga 
kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos.” 
^MATEO 4:17

Nang simulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong paglilingkod, 
ang una Niyang mensahe ay ang pagdating ng kaharian ng 
Diyos. Hindi natin dapat na maliitin ang kabigatan ng sinabi 
Niya. Habang ang iba ay iniisip na ang Bibliya ay walang pulitikal 
na mensahe, ang katotohanan ay ang pag-anunsyo ni Jesus ng 
kaharian ng Diyos ang pinakamalakas na pulitikal na pahayag na 
Kanyang sinabi. Ang pagdating ng kaharian ay nangangahulugan 
ng pagdating ng bagong hari. Magbabago ang mga pinapanigan 
ng tao; magtatakda ng mga limitasyon; kakailanganin ng mga tao 
na gumawa ng mga pagpapasya. Isang bagong uri ng pulitika 
ang dumating.

Subalit hanggang sa ngayon, bakit hindi pa pinapapasok 
ng kaharian ng Diyos ang mga pagbabago na inaasam ng 
sangkatauhan? Bakit napakatagal ng ginagawang pagsasaayos  
ng mga Diyos ng lahat ng mga nabaluktot at nasira?
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Narito ang mga maikling sagot:

1. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng pagbabago ay 
hindi ipinapatupad sa pamamagitan ng pulitika. Nagaganap ito 
sa puso ng mga indibidwal na mananampalataya.

2. Ang kaharian ng Diyos ay nasa estado ng “narito na, pero 
hindi pa.” Nangangahulugan ito na ang kaharian ng Diyos 
ay nagsimula na, subalit hindi pa ito ganap na naririto. 
Pinasinayaan na ito ng pagdating ni Cristo, at makukumpleto 
sa Kanyang muling pagdating.

Ang kaharian ay hindi pa ganap na nandito upang magkaroon 
ng mas maraming panahon para sa pagpapalaganap ng 
ebanghelyo at mga misyon. Ito ang itinalaga sa atin bilang isang 
iglesya na nakatuon sa pagdidisipulo. Nais ni Jesus na maligtas 
ang marami pang tao, na pinapanatili Niyang nakabukas ang 
pinto nang mas matagal upang makapunta ang Kanyang mga 
tagapagdala ng ebanghelyo sa pinakamalalayong bahagi ng 
mundo at makapagbigay ng imbitasyon sa mga tao na pumasok 
sa Kanyang kaharian.

Ang mga mamamayan ng Diyos ay tinawag din na mga patotoo 
sa kapangyarihan ng ebanghelyo na magdala ng pagbabago sa 
lahat ng larangan ng lipunan. Kaya habang tayo ay nagpupunta sa 
iba’t ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita, tayo din ay 
tinawag upang ipakita ang mabuting balitang ito sa pamamagitan 
ng ating mga buhay. Dapat na maabot at mabago ng ebanghelyo 
ang lahat ng larangan ng lipunan: pamilya, pamahalaan, 
kalakalan, media, sining at libangan, edukasyon, siyensya at 
teknolohiya, at pampalakasan. Ang ating kilos at pakikibahagi sa 
larangan ng pulitika ay dapat na magpakita ng pinaniniwalaan 
nating ebanghelyo.

Sa kasaysayan, mayroong limang pananaw kung paano nakibahagi 
ang Iglesya sa pulitika. Habang tinitingnan natin ang mga ito, pag-
isipan at talakayin ang mga kagandahan at kasiraan sa bawat isa.



God & Government Ang Iglesya at Pulitika  151

1 Ang Separationist na Pananaw

39“Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng 
masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin 
ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. 40Kung ihabla ka 
ng sinuman at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang 
iyong balabal.” ^MATEO 5:39–40

Ang separationist na pananaw ay iniuugnay sa mga 
Anabaptists, Amish, at Quakers. Idinidiin nila ang mga 
katuruan ni Jesus sa kapatawaran, biyaya, at pagmamahal 
sa kaaway. Ang postura ng mga separationists ay walang 
pananakit, tutol sila sa paggamit ng mapanirang pwersa o 
pagpupumilit, at itinuturo nila ang hindi paglaban kahit pa 
ang layunin ay ipagtanggol ang sarili. Naniniwala sila na ang 
Iglesya ay dapat na hindi nakahalubilo sa mundo, kung kaya’t 
hindi sila tinatanggap ang kultura at sa halip ay nananatili 
lamang sila sa loob ng kanilang mga komunidad.

 

 

 

 

2 Ang Dalawang Kaharian na Pananaw

Sinabi ni Jesus, “Kung ganoon, ibigay ninyo sa Emperador ang 
para sa Emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos.” ^LUCAS 20:25

Ang pananaw na ito ay iniuugnay kay Martin Luther. Itinuturo 
dito na ang mundo ay nahahati sa dalawang kaharian:

• isang mahigpit na pamamahala sa pamamagitan ng 
pagpaparusa upang mapanatili ang kapayapaan at 
pangunahing katarungan sa mundo (Mga Taga-Roma 13)
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• Isang espirituwal na pamamahala sa pamamagitan ng 
salita at Espiritu upang malipol ang mga kalalakihan at 
kababaihan sa kaharian ni Cristo (Juan 18:36)

Ayon sa pananaw na ito, ang Iglesya ay dapat na umiwas sa 
tuwirang pakikilahok sa pulitika, at magtuon ng pansin sa 
paghubog ng puso ng mga Kristiyano. Ang ginagawa at ang 
salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nakahiwalay sa 
mundo ng pulitika.

 

 

 

 

3 Ang Prophetic na Pananaw

“‘Pairalin nʼyo ang katarungan at katuwiran. Tulungan nʼyo 
ang mga ninakawan, iligtas nʼyo sila sa kamay ng mga taong 
umaapi sa kanila. Huwag nʼyong pagmamalupitan o sasaktan 
ang mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Huwag din kayong 
papatay ng mga taong walang kasalanan.’” ^JEREMIAS 22:3

Ang prophetic na pananaw ay nauugnay sa iglesyang African-
American, subalit tinatanggap na rin ito ng maraming tao 
sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ito ay nakatuon sa puso ng 
Diyos para sa mga hindi pinahahalagahan, pinanghihinaan ng 
loob, pinakamababa (Mateo 25:45). May kamalayan sa mga 
kasalanan at paghihirap ng mga tao, ang mga may ganitong 
pananaw ay naniniwala na ang layunin ng Iglesya ay ihayag 
ang katotohanan sa kapangyarihan at magsilbing “tinig na 
nagbibigay ng propesiya” sa lipunan. Dahil itinuturo nito 
na ang iglesya ay dapat na masigasig sa paghahangad ng 
kalayaan, katarungan, at pagkakasundo, ang pananaw na ito 
ay mas nakikibahagi sa pulitika higit sa iba pang pananaw. 
Ang pag-asang pinanghahawakan ng mga may prophetic na 
pananaw ay nasa walang hanggang kaharian ng Diyos, kung 
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saan ang kapayapaan at katarungan ay maghahari at ang 
lahat ng bagay ay maitutuwid.

 

 

 

 

4 Ang Catholic na Pananaw

Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang 
kapintasan ng Diyos Ama ay ito: Ang pagtulong sa mga ulila at 
mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng 
kasamaan sa mundong ito. ^SANTIAGO 1:27

Itinuturo ng simbahang Katoliko ang pitong bahagi ng kultura 
at pampublikong pamumuhay na tinutuunan nila:

• ang halaga ng buhay ng tao

• ang tawag sa pamilya, komunidad, at pakikibahagi

• mga karapatan at tungkulin

• pangangalaga sa mga mahihirap at mga mahihina

• ang halaga ng trabaho at ng karapatan ng 
mga manggagawa

• pakikiisa at paghahangad ng kabutihan ng lahat

• Pangangalaga sa nilikha ng Diyos



God & Government Ang Iglesya at Pulitika  154

Ang katekista ng Katolisismo ay nagbibigay din ng balangkas 
ng tatlong tiyak na mga obligasyon ng lahat ng mga 
mamamayang Kristiyano: pagboto, pagtatanggol sa sariling 
bansa, at pagbabayad ng buwis.

 

 

 

 

5 Ang Transformationist na Pananaw

13“Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. 
Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa 
para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kaya 
itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. 14“Kayo 
ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng 
lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. 
15Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan 
ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang 
magbigay-liwanag sa lahat ng nasa bahay. 16Ganoon din ang 
dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa 
mga tao, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at 
pupurihin nila ang inyong Amang nasa langit.” ^MATEO 5:13–16

Ayon sa kasaysayan, ang transformationist na pananaw ay 
iniuugnay kay John Calvin. Ang pangunahing tinutuunan 
nito ay ang katuruan ni Cristo na nagdadala ng pagbabago 
sa kultura sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesya. 
Naiiba ito sa Lutheran na pananaw kung saan may 
dalawang kaharian ay walang kaugnayan sa isa’t isa, 
itinuturo ng transformationist na pananaw na si Cristo ang 
nangingibabaw sa lahat ng bagay, kabilang na ang mga tao, 
iglesya, at pamahalaan.

Ayon sa pananaw na ito, ang pagbabago ng kultura ay 
nagsisimula sa pagbabago ng mga indibidwal. Kapag ang tao 
ay naligtas, ang kanyang pananampalataya ay magliliwanag 
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sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, maging ito man ay 
pribado o pampubliko. Kapag ito ay nangyari, ang lipunan 
ay mapupuno ng mga taong nagbago, na magdudulot ng 
pagbabago sa mas malawak na kultura.

Bilang karagdagan, dahil sa katuruan sa biyaya para sa 
lahat (na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos din sa labas ng 
Iglesya) ang iglesya ay hindi dapat nagugulat kapag may mga 
taong maalab sa kanilang pagsulong ng katarungan at may 
karunungan sa pangangalaga ng kabutihan ng lahat kasama 
na ang nasa labas ng katawan ni Cristo.

 

 

 

 

Ang mga pananaw na ipinakita dito ay mga pangkalahatang 
pamamaraan kung paano tumugon ang Iglesya sa mga usaping 
pulitikal nitong nakaraang 2,000 taon. Ang bawat pnanaw ay may 
kalakasan at kahinaan. Halimbawa, habang ang separationist na 
pananaw ay pinahahalagahan ang kawalan ng pagpapatawad at 
pagpapakumbaba, nagkaroon pa ng mas maraming pang-uusig sa 
iglesya dahil sa pagtuon nito sa kawalan ng pananakit sa kapwa 
sa lahat ng sitwasyon. Sa kabilang banda, ang Dalawang Kaharian 
na pananaw ay nagbigay sa mga Nazi ng dahilan upang bigyang 
katuturan ang bulag nilang pagsunod kay Hitler. Nang tanungin 
ang mga sundalong Nazi kung bakit nila sinunod ang mga 
kautusan ni Hitler, sinabi nila na, “Sinusunod lamang namin ang 
natural na kaharian.”

Hindi natin kailangang paglabanin ang mga pananaw na ito sa 
isa’t isa dahil ang bawat isa sa kanila ay may kaisipang naaayon 
sa sinasabi ng Bibliya. Ang karamihan sa mga iglesya ngayon 
ay iniaayon ang kanilang pagtugon sa mga usaping pulitikal sa 
pamamagitan ng pagsasama ng tatlo o higit pang mga pananaw 
na tinalakay sa araling ito.



God & Government Ang Iglesya at Pulitika  156

APPLICATION

• Nais ng Diyos na marinig ng lahat ng tao ang ebanghelyo at 
maging bahagi sila ng Kanyang kaharian. Ano ang tungkulin 
at ipinapangako mong gawin tungkol sa ebanghelyo habang 
hinihintay mo ang ganap na pagdating ng kaharian ng Diyos?

• Sa limang pananaw na tinalakay, saan ka mas pumapanig? 
Bakit? Paano ipinapakita ng pampubliko mong pakikilahok sa 
pulitika ang personal mong mga paniniwala?

• Ang mga mamamayan ng Diyos ay tinawag upang maging 
patotoo sa kakayahan ng ebanghelyo na magdala ng 
pagbabago sa lahat ng larangan ng lipunan. Ano ang 
dalawang bagay na gagawin mo sa ibang pamamaraan 
ngayong linggo sa larangan ng lipunan na kinabibilangan mo?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kaharian na “nandito na 
ngunit hindi pa.” Ipanalangin na habang hinihintay natin ang 
ganap nitong pagdating, mananatili tayong matapat sa Kanya.

• Ipanalangin na maitataguyod natin ang pagkakaisa sa 
katawan ni Cristo. Ipanalangin na magkaroon ng paggalang 
sa iba’t ibang mga pananaw at pagmamahal sa kabila ng 
mga ito.

• Ipanalangin na ikaw ay maging patotoo sa kapangyarihan ng 
ebanghelyo na makapagdala ng pagbabago sa larangan ng 
lipunan na kinabibilangan mo. Hingin sa Diyos ang pananaw 
sa mundo na naaayon sa Bibliya at na makita mo ang mga 
bagay sa paraang nais Niya na makita mo.
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25 Ang Pulitika sa Kalagitnaan 
ng Kuwento

WARM-UP

• Sa anong lungsod ka nakatira? Paano mo ilalarawan 
ang paligid kung saan ka nakatira, at ano ang 
pinakanagugustuhan mo dito?

• Naranasan mo na bang umalis sa sinehan o teatro nang hindi 
pa nagwawakas ang palabas? Bakit mo ito ginawa?

• Sino ang pinakamagaling na tagakuwento na kilala mo? Bakit 
mo ito naisip?

WORD 5“Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. 
Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. 6Mag-asawa 
kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din ninyong 
mag-asawa ang mga anak nʼyo at nang magkaanak 
din sila para dumami kayo nang dumami. 7Tumulong 
kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na 
pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin nʼyo ito dahil kapag 
umunlad ito, uunlad din kayo.” ^JEREMIAS 29:5–7

Nagsimula tayong pag-usapan ang pamahalaang sibil sa 
pamamagitan ng pagsabi na ang Bibliya ay mas mauunawaan 
kung babasahin natin ito bilang isang salaysay na nahahati sa apat 
na bahagi: Paglikha, Pagkakasala, Pagtubos, at pagpapanumbalik.

Ang Diyos ay lumikha ng isang mabuting mundo (Unang Bahagi) 
subalit ito ay sinira ng kasalanan (Ikalawang Bahagi). Ang 
pinakamalaking bahagi na itinala sa Bibliya ay tungkol sa pagtubos 
(Ikatlong Bahagi, na mula sa Genesis 3 hanggang sa Pahayag 
20), habang ang dalawang huling mga kabanata sa Pahayag ay 
nagbibigay sa atin ng pangitain tungkol sa pagpapanumbalik 
ng lahat ng bagay (Ikaapat na Bahagi). Tayo ay nabubuhay sa 
kalagitnaan ng kuwento.
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Ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay nabubuhay sa panahong 
ang pagtubos ay nagsimula na ngunit hindi pa kumpleto. Tayo 
ay nasa kalagitnaan ng “narito na subalit hindi pa.” Gaya ng 
pamumuhay sa huling yugto ng isang pandemya, ang bakuna ay 
nakikita na subalit ang pagpapabakuna sa buong populasyon ay 
nangangailangan pa ng panahon. Bilang isang iglesya, ano ang 
dapat nating gawin sa kalagitnaan ng kuwento?

1 Maging bahagi ng isang lokal na iglesya at lumago 
sa pagdidisipulo.

9Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng 
titulong higit sa lahat ng titulo, 10upang ang lahat ng nasa langit 
at lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa 
kanya. 11At kikilalanin ng lahat na si Jesu-Cristo ang PANGINOON, 
sa ikapupuri ng Diyos Ama. ^MGA TAGA-FILIPOS 2:9–11

Kapag tayo ay nagtitipon-tipon bilang isang iglesya linggo-
linggo, ipinapahayag natin na si Jesus ay Panginoon at si 
Caesar ay hindi. Ang katotohanang ito ay may implikasyon 
sa paraan natin ng pamumuhay sa buong linggo. Ang iglesya 
ay ay sentro ng paghulma para sa pagiging makatwiran sa 
pampubliko at pribadong pamumuhay. Dito tayo lumalago sa 
ating pagdidisipulo. Habang ang ating buhay ay hinuhubog 
ng ebanghelyo ni Cristo, ang ating panloob na paniniwala ay 
makaaapekto sa paraan natin ng pagtugon sa mga isyung 
pulitikal. Paano ka naging bahagi ng isang lokal na iglesya, at 
paano ka lumago bilang isang disipulo?
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2 Hangarin ang makabubuti para sa lungsod.

“Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na 
pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin nʼyo ito dahil kapag umunlad 
ito, uunlad din kayo.” ^JEREMIAS 29:7

Sa loob ng pitumpung taon, ang mga Judio ay bihag ng 
Babilonia, kung saan sila ay napapalibutan ng mga pulitikal 
na kaaway araw-araw. Subalit, hindi sila sinabihan ng Diyos 
na sirain ang kanilang kaaway. Sinabihan sila ng Diyos na 
magtayo ng mga bahay, magtanim ng mga hardin, mag-
asawa, at magkaroon ng mga pamilya. Ang mga Judio ay 
sinabihan na gawin ang kanilang mga panlipunan at kultural 
na mga gawain sa paraang magbibigay ng pakinabang sa 
mas malawak na populasyon. Iniwasan nila ang magkabilang 
dulong pananaw. Hindi nila ganap na isinabuhay ang kultura 
ng Babylonia at hindi rin nila ito ganap na iniwasan.

Bilang mga mananampalataya, tayo ay mga mamamayan 
ng langit (Mga Taga-Filipos 3:20). Tayo ay mga dayuhan sa 
mundo at dumaraan lamang tayo dito. Subalit para sa ating 
pagpapatotoo bilang mga Kristiyano, hinahangad natin kung 
ano ang makabubuti sa ating lipunan. Kailangan nating gawin 
kung ano ang mabuti tayo man ay nasa tahanan, eskwelahan, 
o lugar na pinagtatrabahuhan. Ang mga Kristiyano ay dapat 
na maging magaling na tagatuos, serbidor, pinuno, at 
politiko. Ano ang hitsura ng paghahangad ng makabubuti sa 
lipunan sa kung saan ka man ngayon naroroon?
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3 Magkaroon ng malawak na pananaw.

Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng 
PANGINOON. ^SALMO 24:1

Bilang mga kinatawan ng Hari, hindi natin inilalagay sa 
pulitika ang ating pag-asa o kaya ay inaasahan na ililigtas 
tayo nito. Ito ay sa dahilan na ang pulitika ay isang larangan 
lamang ng lipunan. Sa halip, dapat tayong matapat na 
kumilos upang magbago ang lahat ng larangan at institusyon 
ng kultura—hindi lamang pulitika, kundi pati rin ang bangko 
at pananalapi, pag-aasawa at pamilya, sining at siyensya, 
edukasyon, paglibang, at palakasan. Ang ating pinagsama-
samang patotoo bilang mga Kristiyano sa lahat ng larangan 
ng lipunan ay makatutulong sa mga hindi pa nakakakilala kay 
Jesus na mas tumugon sa ebanghelyo. Bakit mahalaga ang 
pagbabago sa lahat ng larangan ng lipunan, at hindi lamang 
sa pulitika?

 

 

 

 

4 Isipin ang susunod na henerasyon.

“Siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung 
sino ang maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa 
trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong..” 
^DANIEL 2:21

Sa halip na umasa sa mga panandaliang pulitikal na pagkilos, 
dapat tayong mangako na makikibahagi tayo sa pulitikal na 
mga gawain sa mahabang panahon. Ang layunin ng Diyos ay 
mas tatagal pa sa anumang imperyo at kaharian. Siya ang 
may kapangyarihan na nagpapasya kung sino ang maghahari 
at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Dahil dito, ang 
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ating pulitikal na pananaw ay hindi lamang dapat na para 
sa hangganan ng ating buhay. Dapat tayong kumilos tungo 
sa komprehensibo at matagal na pagbibigay ng kultural na 
patotoo sa mga darating na henerasyon. Sa iyong palagay, 
ano ang magiging hitsura nito? Ano ang ilang hakbang na 
maaari mong gawin upang magawa ito?

 

 

 

 

5 Ipangaral ang ebanghelyo.

17“‘Ipapadala kita sa kanila 18para imulat ang kanilang mata 
at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, at 
mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At 
sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, 
patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan, at mapapabilang 
na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa kanya.’” 
^MGA GAWA 26:17–18

Ang tunay na pag-asa ng bayan ay nakasalalay sa mga 
indibidwal na buhay. Tanging ang ebanghelyo ni Jesu-
Cristo ang makapagdadala ng pagbabagong ito. Tayo 
ay nakikibahagi sa pulitika hindi upang magkaroon ng 
puntos, kundi upang maipangaral ang ebanghelyo at 
makapagdisipulo upang makilala ng mga bansa si Jesu-
Cristo. Sa iyong palagay, paano maiiba ang lipunan at maging 
ang ating pakikilahok sa mga usapin online kung tayo ay 
magpapatotoo sa ebanghelyo ni Cristo sa lahat ng ating 
ginagawa o sinasabi.
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6 Patuloy na ipanalangin at sambahin ang Diyos.

“Manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo. Hindi 
makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa 
puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung 
hindi kayo mananatili sa akin..” ^JUAN 15:4

Mahirap magsagawa ng pulitika sa kalagitnaan ng kuwento. 
Maaari tayong makaranas ng disillusionment, distraction, at 
discouragement. Ang ating patuloy na ugnayan sa Diyos ang 
magpapanatili ng kalambutan ng ating puso, ang pananatili 
ng ating mga mata sa gantimpala, at ang ating mga kamay 
at paa na nakahandang tumulong. Dapat tayong maingat 
na magpanatili ng ating pananalangin at pagsamba. Paano 
mo natutunan na dalhin sa Diyos ang iyong mga iniisip at 
hinihiling, at isantabi muna sila sila upang magawa mong 
sumamba sa Kanya lamang?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano naapektuhan ng apat na bahagi ng kwento ng Bibliya 
(Paglikha, Pagkakasala, Pagtubos, Pagpapanumbalik) ang 
pagkaunawa mo sa mundo at sa plano ng Diyos para dito?

• Pag-isipan ang mga planong hakbang na tinalakay ngayon. 
Alin dito ang kailangan mong mas isapamuhay? Ano ang 
isang paraan upang magawa mo ito?

• Ngayong napag-usapan ang mga paksang ito, ano sa palagay 
mo ang tungkulin mo bilang isang Kristiyano sa lipunan? Ano 
ang tungkulin ng pamahalaang sibil sa ating buhay?
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PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagtiyak na ang Pagtubos at 
Pagpapanumbalik ay mga bahagi ng Kanyang kwento para sa 
atin. Ihayag ang laki ng iyong pangangailangan sa Kanya sa 
lahat ng bahagi ng iyong buhay.

• Ipanalangin na hahangarin mo kung ano ang makabubuti sa 
iyong lungsod at magawa mong isapamuhay ang pagiging 
matuwid sa pribado at pampubliko mong pamumuhay. 
Ipanalangin ang kalakasan at biyaya ng Diyos upang magawa 
mo ito araw-araw.

• Hingin sa Diyos ang mas mahaba at malawak na pananaw 
na maipapasa sa susunod na henerasyon. Ipanalangin na 
gagawin mo ang iyong bahagi sa pagiging patotoo ni Cristo sa 
iyong komunidad, bansa, at sa mundo.



26 Ang Kaharian ni Cristo

WARM-UP

• Magkuwento tungkol sa isa sa pinakamahirap na bagay na 
ginawa mo sa nakaraang labingdalawang buwan.

• Balikan ang isang isang pelikula o kuwento na mayroong 
hindi inaasahang katapusan.

• Ano ang naiisip mo tungkol sa araling kasaysayan sa 
eskwelahan? Mayroon bang tiyak na panahon o aspeto na 
nakakuha ng atensyon mo?

WORD Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang 
trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula 
sa langit na nagsasabi, “Maghahari na ngayon sa 
buong mundo ang ating PANGINOON at ang Cristo na 
kanyang pinili. At maghahari siya magpakailanman.” 
^PAHAYAG 11:15

Ang inyong paghahari ay magpakailanman. PANGINOON, 
tapat kayo sa inyong mga pangako, at mapagmahal 
kayo sa lahat ng inyong nilikha. ^SALMO 145:13

Ang lahat ay gusto ng masayang wakas. Gusto natin ng kuwento 
kung saan tinatalo ng mga bayani ang mga masasamang tao at 
nagtatagumpay sa huli. Hindi lang ito nakakatuwang panoorin. 
Sa kaibuturan ng puso natin, umaasa tayo na ang lahat ng bagay 
na naging mali ay maitatama. Ang pag-asang ito ay hindi wala 
sa lugar. Tayo ay dinisenyo na umaasa sa tagumpay dahil dito 
magwawakas ang ating mga kwento.

Ipinapakita sa atin ng aklat ng Pahayag kung ano ang magiging 
larawan nito: Ang lahat ng kaharian sa mundo ay mapapasailalim 
sa kaharian ng ating Panginoon at Siya ay maghahari 
magpakailanman. Ibig sabihin, ang sinabi ni Pablo na lahat  
ay luluhod kay Cristo at kikilalanin Siya bilang Panginoon 
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(Mga Taga-Filipos 2:10–11) ang magiging realidad sa mundo 
sa hinaharap. Ito rin ang nakita ni Isaias at nagbigay siya ng 
propesiya na ang pag-unlad ng Kanyang pamamahala at ang 
kapayapaan na dala Niya ay hindi magwawakas (Isaias 9:7). 
Maging ang hindi mananampalatayang salamangkero na si Balaam 
ay nakita na noon pa man ang pagdating ng Hari mula sa angkan 
ni Jacob at ang Kanyang tagumpay at pangingibabaw sa lahat ng 
kaharian (Mga Bilang 24:17–19).

Ang kaibahan ng kaharian ni Cristo ay hindi lamang na magtatagal 
nito nang higit pa ang lahat ng iba pang kaharian, kundi ang 
pagkakaroon ito ng katangian na hinahangad ng lahat sa isang 
pamahalaan: makatwiran, mapayapa, at makatarungan (Isaias 9:6–
7; 11:1–16; Mga Taga-Roma 14:17). Mapapatunayan na si Jesus 
ang pinuno na inaasam nating lahat, at ang Kanyang kaharian ang 
magiging katuparan ng hinahangad, inaasahan, at pinapangarap 
ng lahat para sa isang pamahalaan.

Ngunit sa ngayon, makikita natin na ang kaharian ng Diyos ay 
malayo pa sa inilalarawan ng Bibliya. Ano ngayon ang gagawin 
natin? Dapat ba natin itong bigyan ng solusyon na panlipunan, 
pulitikal, ekonomikal, o intelektuwal? Kung titingnan natin ang 
kasaysayan, makikita natin na ang kaharian ng Diyos ay hindi 
matutupad sa ganitong pamamaraan. Ang mga tao, ang pulitika, 
ekonomiya, at edukasyon ay hindi makapagliligtas sa mundo. Ang 
ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay nagbibigay ng ibang kuwento.

Kapag ang mga tao ay nanampalataya kay Jesus, ang pagbabago 
ay nangyayari una muna sa kanilang mga puso bago ito makita 
sa lipunan. Ang mundo ay hindi magbabago sa pakyawan, taas-
paibaba na pamamaraan. Mangyayari ito kapag ang mga tao 
ay mananampalataya kay Cristo, lalago sa pananampalataya sa 
isang mapagmahal na komunidad, at pupunta sa mundo upang 
tulungan ang iba na makilala si Jesus. Habang ito ay nagpapatuloy 
at maraming tao ang nagbabago sa pamamagitan ng ebanghelyo 
ni Cristo, tulad ng buto ng mustasa at pampaalsa sa mga 
talinghaga (Lucas 13:18–21), maaari itong magdala ng walang 
hanggan pagbabago sa lahat ng bayan.



God & Government Ang Kaharian ni Cristo  167

Ito ang dahilan kung bakit ang iglesya ay mahalaga sa kaharian ng 
Diyos at sa pagbabago ng mundo.

Ang Iglesya ang paraan kung paano maririnig ng mga tao ang 
ebanghelyo at mararanasan ang pagbabago. Ito ang nasa 
kalagitnaan ng mga ginagawa ng Diyos sa mundo at kung paano 
Niya tinutupad ang layunin ng Kanyang kaharian. Nais mo bang 
maging bahagi nito? Magagawa nating baguhin ang mundo at 
akayin ang mga tao papasok sa dakilang kaharian ng Diyos sa 
pamamagitan ng pakikibahagi sa mga ginagawa ng ating iglesya.

1 Makibahagi sa campus ministry.

Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang 
sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang PANGINOON,  
maging ang mga ginawa niya para sa Israel. ^MGA HUKOM 2:10

Ang ating iglesya at ang Every Nation—ang pandaigdigang 
pamilya ng iglesya na kinabibilangan natin–ay naatasang 
makibahagi sa susunod na henerasyon. Ang mga susunod 
na mamumuno sa ating lipunan ay nasa mga kampus sa 
kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit nangako tayong 
pupuntahan natin sila nasaan man sila at ipapangaral sa 
kanila ang ebanghelyo. Kung hindi natin ito gagawin, may 
darating na bagong henerasyon na hindi nakakakilala sa 
Diyos. Paano binabago ng isang buhay na nagbago sa 
kampus ang isang pamilya at isang komunidad?
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2 Makibahagi sa church planting.

15Kaya hindi labis ang aming pagmamalaki dahil hindi namin 
inaangkin at ipinagmamalaki ang pinaghirapan ng iba. Sa 
halip, umaasa kami na sa paglago ninyo sa pananampalataya 
ay lalawak pa ang gawain namin sa inyo, ayon sa ipinapagawa 
sa amin ng Diyos. 16Pagkatapos, maipangangaral naman namin 
ang Magandang Balita sa iba pang mga lugar na malayo 
sa inyo. Sapagkat ayaw naming angkinin at ipagmalaki ang 
pinaghirapan ng iba. 2 Corinto 10:15–16

Si apostol Pablo ay laging naghahanap ng mga pagkakataon 
na dalhin ang ebanghelyo sa mga bagong lugar at magtatag 
ng iglesya (Mga Gawa 16:9, 12; Tito 1:5). Kapag ang isang 
iglesya ay matagumpay nang naitatag, lilipat na siya sa 
bagong lugar. Tulad kay Pablo, ang pagtatatag ng iglesya 
(church planting) ay mahalaga para sa atin. Habang ang isang 
paa ay nasa kampus, at ang isa naman ay nasa komunidad, 
hinahangad natin na mas marami pang tao ang makalapit 
kay Cristo. Sa pahayag na ito, ano ang inaasahan ni Pablo? 
Sa iyong palagay, bakit siya hindi huminto sa pagtatatag ng 
bagong iglesya at sa pangangaral ng ebanghelyo?

 

 

 

 

3 Makibahagi sa world missions.

“Ngunit pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya 
kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay 
tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong 
Judea at Samaria, at hanggang sa buong mundo.” ^MGA GAWA 1:8

HIndi lamang tayo nagtatatag ng mga iglesya at nagsusulong 
ng kaharian ng Diyos sa ating bayan. Tayo ay tinawag na 
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pumunta at magdisipulo sa lahat ng bansa. Ito ay bilang 
pagsunod sa kautusan ni Jesus na dahil ang ebanghelyo 
hanggang sa buong mundo. Dahil kailangan ng mundo ang 
kapangyarihan ng ebanghelyo na nagdadala ng pagbabago, 
tinatawag tayo ni Jesus na tumingin nang higit pa sa ating 
mga sarili, sa ating komunidad, at maging sa ating bayan. 
Paano ka nakibahagi sa world missions? Paano naging totoo 
ang Mga Gawa 1:8 sa buhay mo?

 

 

 

 

Hindi lamang sa pamamagitan ng campus ministry, church 
planting, at world missions ang pamamaraan kung paano 
maisasakatuparan ang layunin ng Diyos sa mundo. Malawak ang 
Kanyang kaharian at ang lahat ng Kanyang mga mamamayan 
at may kani-kaniyang tungkulin na dapat gampanan. Ang ating 
pandaigdigang pamilya ng iglesya ay isang bahagi lamang ng 
katawan ni Cristo na naglalayong maipalaganap ang ebanghelyo 
sa mundo. Sa katotohanan, mas higit pa ang ginagawa ng Diyos 
kaysa sa nalalaman at nauunawaan natin, maging sa mga lugar at 
rehiyon na hindi natin nababalitaan.

Ang ating iglesya ay nangakong makikibahagi sa ginagawa ng 
Diyos ngayon sa pamamagitan ng campus ministry, church 
planting, at world missions. Sama-sama tayong magbigay ng 
karangalan sa Diyos at magdisipulo. Magagawa natin ito sa 
pamamagitan ng pagtatatag ng mga iglesya at campus ministry 
na naka-sentro kay Cristo, pinatatag ng Banal na Espiritu, at may 
pananagutan sa lipunan sa lahat ng bansa.
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APPLICATION

• Ano ang tungkulin mo sa kaharian ni Cristo? Paano 
mo mapapalaganap ang kaharian ng Diyos saan ka 
man naroroon?

• Bilang isang iglesya, bakit tayo naniniwala sa campus 
ministry, church planting, at world missions? Paano mo 
magagawang makibahagi dito?

• Kapag ang sitwasyon sa paligid mo ay hindi nagpapakita 
ng disenyo ng Diyos, ano ang gagawin mo? Kaninong 
responsibilidad ang magpalaganap ng kaharian ng Diyos at 
ipakilala Siya? Bakit?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kaharian na lalampasan 
ang lahat ng mga kaharian sa mundo. Ihayag ang iyong 
pagtitiwala at pag-asa sa Kanya ngayon.

• Hingin sa Diyos kung paano ka maaaring makibahagi sa 
campus ministry, church planting, and world missions. 
Ipanalangin na mas marami pang tao ang makakakilala sa 
Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay at ministeryo.

• Ipanalangin ang isang komunidad o bayan na kailangang 
makarinig ng ebanghelyo. Ipanalangin na maranasan nila 
ang pagbabago na maaari lamang mangyari sa pamamagitan 
ni Cristo.



Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa 
pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan 
ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga 
namumuno sa kanilang pwesto. MGA TAGA-ROMA 13:1

God & Government
Ang Kasulatan ay nagpapakita ng tatlong itinalagang 
awtoridad ng tao, na itinakda ng Diyos upang 
pamahalaan ang mga gawain sa mundo: pamilya, 
iglesya, at pamahalaang sibil. Mayroon din tayong 
responsibilidad na pamahalaan ang ating mga sarili 
sa ilalim ng Diyos, na siyang pundasyon na lahat ng 
pamamahala. Ang lathalaing ito na may dalawampu’t 
anim na aralin ay tumitingin sa sinasabi ng Bibliya 
tungkol sa iba’t ibang larangan ng pamamahala at ang 
tungkulin na dapat nating gampanan sa pagdidisipulo 
ng bayan. 

MGA PAKSA

• Isang Pangitain para sa Pamahalaan ng Diyos

• Pamamahala sa Sarili sa Ilalim ng Diyos

• Pamamahala sa Pamilya

• Pamamahala sa Iglesya

• Pamahalaang Sibil

• Ang Kaharian ni Cristo


