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PANIMULA

Para sa maraming tao, ang pagdidisipulo at politika ay hindi 
maaaring magsama. Kung tutuusin, ang pagdidisipulo ay laging 
naiuugnay sa mga espirituwal na gawain. Kabilang ito sa mga 
gawain tulad ng pagsamba, espirituwal na pagdidisipulo, at 
pananalangin. Sa bilang banda, ang politika ay itinuturing na isang 
sekular na larangan. Sa isipan ng marami, ang dalawang ito ay 
hindi dapat iugnay sa isa’t isa.

Subalit sila ay magkaugnay.

Ang mga Kristiyano ay tinawag na maging asin at ilaw ng mundo. 
Asin dahil sa ginagawa nitong pagpreserba at pagbibigay ng 
lasa, at ilaw dahil sa dinadala nitong liwanag sa madidilim na 
lugar. Upang maging kapaki-pakinabang ang asin, dapat itong 
ikuskos sa pagkain na nais nating mapreserba. Upang maging 
kapakipakinabang naman ang ilaw, dapat itong magliwanag sa 
gitna ng kadiliman.

Ang imahe na ginamit ni Jesus upang ilarawan ang inatas sa 
mga Kristiyano na gawin sa mundo ay makapagtuturo sa atin 
sa maraming kaparaanan. Ang mga Kristiyano na tinawag na 
maging asin at ilaw ng mundo ay dapat na nasa kalagitnaan ng 
mundong ito—kumikilos at nakikipag-ugnayan at hindi nagtatago 
o umuurong. Ipinapahiwatig nito na ang panlipunang aspeto ng 
tawag na natanggap nating mga Kristiyano ay nangangailangan 
ng aktibong pakikipag-ugnayan at matapat na presensya sa 
mundo. Dapat ay nasa kalagitnaan ng kultura at lipunan ang mga 
mamamayan ng Diyos at nagpapatotoo sa Ebanghelyo ni Cristo.

Ito ang puso ng babasahing ito na para sa mga Victory group. 
Ang pagiging patotoo para kay Cristo ay nangangahulugan ng 
pagbibigay ng liwanag ni Cristo sa lahat ng larangan ng ating 
buhay, kabilang na ang politika at pamahalaang sibil. Naniniwala 
tayo na bagama’t ang pananampalataya natin ay personal at 
nakapaloob sa ating mga puso, makikita rin ito sa lahat ng 



ginagawa natin sa publiko. Ang Kristiyanong pagdidisipulo ay 
lumalago at namumunga sa pampublikong liwasan.

Dahil dito, ang pinag-uusapan man natin ay fake news o mga 
walang katotohanang balita, vote buying o pagbili ng boto, 
paggamit ng social media, o pagharap sa tagumpay o pagkatalo 
matapos ang eleksyon, dapat natin itong gawin nang isinasaisip 
ang tawag ng Diyos na maging asin at ilaw sa mundo. Nawa ay 
praktikal nating maipahayag ang Ebanghelyo na labis nating 
iniingatan sa ating mga puso sa paraan natin ng pakikibahagi 
sa lipunan.

Narito ang iba pang mga babasahin para sa mga Victory group na 
makapagbibigay ng pundasyon para sa pag-unawa ng kaharian ng 
Diyos at sa ating mga tungkulin bilang Kanyang mga mamamayan:

• Kingdom & Discipleship 
• God & Government 
• Connected 
• Politics & Christian Participation



1 Ang mga Fake News

WARM-UP

• Gaano ka katagal o kadalas na online sa araw-araw? Anu-ano 
ang mga sites o app na pinakaginagamit mo?

• Anu-ano ang mga nagiging dahilan para piliin mong panoorin 
o basahin ang anumang mapapanood o mababasa online?

• Ano ang pinakamalalang fake news na nakita mo online?

WORD 1Sa lahat ng hayop na nilikha ng PANGINOONG Diyos, ang 
ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang 
babae, “Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na 
kumain ng bunga ng alin mang puno sa halamanan?” 
2Sumagot ang babae, “Makakain namin ang kahit anong 
bunga ng puno rito sa halamanan, 3maliban lang sa 
bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat 
sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo 
man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa 
namin iyon, mamamatay kami.” 4Pero sinabi ng ahas, 
“Hindi totoong mamamatay kayo! 5Sinabi iyan ng Diyos 
dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, 
mabubuksan ang mga isip ninyo, at magiging katulad 
niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at 
masama.” ^GENESIS 3:1–5

Mahalaga ang katotohanan.

Totoo ito lalo na sa mga tagasunod ni Jesus. Kung mayroon 
mang grupo ng tao sa mundo na dapat ay kilala sa pagsasabi ng 
totoo, ang mga Kristiyano ito. Tayo ay mga taong nagbabasa ng 
Bibliya, ang aklat na nagpapakita ng pinakamataas na etikal na 
pamantayan ng integridad, at ang buong pananampalataya ng 
isang Kristiyano ay nakasalalay sa katotohanan ng mga salita ni 
Cristo. Samakatuwid, ang pananampalataya natin ay dapat na 
makilala ayon sa katotohanan na ipinapatotoo natin. Ngunit hindi 
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laging ganito ang nangyayari sa panahon ngayon. Kung ikaw ay 
nasa social media, alam mo na kahit sino ay maaaring maging 
biktima ng fake news, mga conspiracy theory o mga teorya ng 
pagsasabwatan, lahat ng klase ng mga half-truth o pinagsamang 
katotohanan at hindi katotohanan, at mga kasinungalingan.

Ang problema sa mga kasinungalingan ay kasingtanda na 
ng mismong sangkatauhan. Noong sina Adan at Eva ay nasa 
halamanan ng Eden, sinabi ng ahas, “Totoo bang pinagbabawalan 
kayo ng Diyos . . . ?" Isa itong matalinong tanong na naglalayong 
kumuha ng atensyon at magtanim ng mga binhi ng pagdududa. 
Sa umpisa, hindi tahasang sinalungat ni Satanas ang mga sinabi 
ng Diyos. Nagkunwari siya na nagtatanong lamang. Nang makita 
niya na hindi kumontra ang babae at sa halip ay nagbigkas 
ng mga salitang iba sa sinabi sa kanila ng Diyos, saka niya 
inihayag ang pinakamalaking kasinungalingan—“Hindi totoong 
mamamatay kayo!”

Ang mundo ngayon ay isang nasirang mundo dahil sa 
kasinungalingang iyon.

Sa puntong ito, dapat tayong huminto at mag-isip. Sinasabi sa 
atin ng kwento nina Adan at Eva na nagkaroon ng napakalawak 
na pagkawasak mula sa isang kasinungalingan. Sobrang laki 
ng naging pinsalang nito. Upang baligtarin ang epeko ng 
kasinungalingan, kinailangang ipadala ng Diyos ang Kanyang anak 
na si Jesus upang mamatay. Ito ang dahilan bakit mahalaga ang 
katotohanan, ito man ay dakilang katotohanang ayon sa Bibliya 
o mga totoong pangyayari sa araw araw nating pamumuhay. At 
ibinabalik tayo nito sa problem tungkol sa fake news—kasama 
na ang mga problema tungkol sa mga mali at hindi totoong 
impormasyon—na salungat sa katotohanan ng mensahe 
ng Kristiyanismo.

Ang Ebanghelyo ayon kay Juan ang nagbibigay sa atin ng dalawang 
dahilan kung bakit tayo kailangang mag-ingat sa fake news:
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1 Nagsisilbi tayo sa Diyos ng katotohanan

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at 
ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa 
pamamagitan ko. ^JUAN 14:6

Ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat maging 
maingat ang mga Kristiyano sa fake news ay ang paglilingkod 
natin sa Diyos ng katotohanan. Sinasabi sa Bibliya na hindi 
magagawang magsinungaling ng Diyos (Hebreo 6:18; Tito 
1:2) at wala Siyang ginawang anumang pandaraya o sinabi na 
anumang kasinungalingan. (Isaias 53:9; 1 Pedro 2:22).

Paano mo natutunang labanan ang fake news? Bakit 
ito mahalaga? 

 

 

 

 

2 Si Satanas ang ama ng kasinungalingan.
39Sinabi ng mga tao, “Si Abraham ang aming ama!” Sumagot si 
Jesus, “Kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan 
sana ninyo ang mabubuting gawa niya. 40Ngunit tinatangka 
ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga 
katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni 
Abraham ang mga ginagawa ninyo. 41Ang mga ginagawa nʼyo 
ay katulad ng ginagawa ng inyong ama.” Sumagot sila kay 
Jesus, “Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming 
Ama.” 42Sinabi ni Jesus sa kanila, “Kung ang Diyos nga ang 
inyong Ama, mamahalin sana ninyo ako, dahil nanggaling ako 
sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi 
sinugo ako ng Diyos. 43Hindi nʼyo maintindihan ang sinasabi 
ko dahil hindi nʼyo matanggap ang aral ko. 44Ang diyablo ang 
inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa 
ninyo. Siyaʼy mamamatay-tao mula pa sa simula, at ayaw niya 
ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa 
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kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang 
pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan.” ^JUAN 8:39–44

Nagkaroon si Jesus ng nakakamanghang argumento sa ilang 
mga Judio kung saan sinabi Niya na ang katotohanan ang 
magpapalaya sa kanila (Juan 8:32). Naging isyu ito para sa 
mga Pariseo at sinabi nilang hindi sila kailanman naging alipin 
dahil sila ay nagmula sa lahi ni Abraham. Sinundan ito ng 
isang diskusyon tungkol sa katotohanan at kasinungalingan. 
Ayon kay Jesus, kung totoo nga na sila'y mga anak ni 
Abraham, bakit nila hahangaring patayin Siya samantalang 
sinasabi lamang Niya sa kanila ang katotohanan? Ang tunay 
na dahilan ng kagustuhan nilang pumatay, ayon kay Jesus, ay 
ang pagsunod nila sa ama ng kasinungalingan, na ayaw ng 
katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya.

Isa itong nakakagulat na pahayag mula kay Jesus. Sinasabi 
Niya na ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng Diyos at ng 
diyablo ay nakasalalay sa isyu ng katotohanan. Ang diyablo 
ay sinungaling at ama ng kasinungalingan samantalang si 
Jesus ay Diyos ng katotohanan at nagsasabi ng pawang 
katotohanan lamang. Nakikita ang isa sa mga kapansin-
pansing palatandaan ng mga tagasunod ng diyablo sa 
pagsalungat nila sa katotohanan ni Cristo.

Ang ilan sa mga praktikal na bagay na maaari nating gawin 
upang isulong ang pagsasabi ng katoohanan sa mga 
ginagawa natin online ay ang mga sumusunod:

• Magsagawa muna ng fact-checking o pagtiyak na tama 
ang mga impormasyon. Maging maingat sa mga balita 
na hindi galing sa mga lehitimong pinagkukunan ng 
impormasyon o website.

• Ibahagi lamang ang mga totoo at makakatulong sa 
iba. Ang paninigurado na makakatulong ito sa iba ay 
kasing halaga ng pagtiyak na ito ay katotohanan. Huwag 
magbahagi ng mga bagay na magtatanim ng intriga 
o pagtatalo.
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• Maging matiisin. Iwasan ang padalus-dalos na pagsasalita 
tungkol sa mga balita o pangyayari na kasalukuyan 
pang inaaral o iniimbistigahan. Kung kulang pa ang 
mga detalye, huwag munang magbigay ng komento 
tungkol dito.

• Maging bukas sa pagwawasto. Kapag ang post mo ay 
napatunayang mali, aminin ang pagkakamali at burahin 
ang post na ito.

Ang sinabi ng Bibliya para sa mga tao sa sinaunang 
panahon na maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan 
sa pananalita, at huwag agad magagalit (Santiago 1:19) ay 
katumbas ng pagkakaroon ng pasensya sa pakikinig, at 
pagtitimpi hangga’t hindi pa kumpleto ang impormasyon 
para sa panahon natin ngayon. Pinahahalagahan natin 
ang pagiging totoo, ngunit gagawin natin ito sa paraang 
mapagmahal at kahali-halina. Hindi kailangang magkaroon 
lagi tayo ng komento sa lahat ng mga isyu na kontrobersyal. 
Minsan, ang pinakamagandang maaaring gawin ng isang 
Kristiyano ay manahimik. Kung sakaling kailangan nating 
magsalita upang magbigay ng pagwawasto, gawin natin ito 
nang malumanay at may respeto. Bakit tila mahirap ang 
maging mapagpasensya sa pakikipag-ugnayan online? Paano 
nagiging posible ang pagkakaroon ng pasensya, kabaitan, at 
pagpipigil sa sarili?
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APPLICATION

• Sa tingin mo, ano ang mangyayari kung kinokondena 
natin ang kasinungalingan, hindi ganap na katotohanan 
at mga fake news? Ano sa tingin mo ang nangyayari kapag 
pinapahalagahan natin ang katotohanan? Paano mo nais 
mamuhay simula ngayon?

• Paano mo gagawin ang fact-checking o pagsusuri ng 
impormasyon? Ano ang ginagawa mo upang matiyak na hindi 
fake news ang ibinabahagi mo online?

• Paano mo haharapin sa maayos na paraan ang mga kaibigan 
o kapamilya mo na nagbabahagi ng fake news?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang salita na 
nagpapakita ng katotohanan. Ipanalangin na ipapahayag 
at pahahalagahan mo ang katotohanan, na tatalikuran mo 
ang mga hindi ganap na katotohanan, kasinungalingan, at 
fake news.

• Hingin sa Diyos na iwasto ang iyong kaisipan at pananalita 
ngayong linggo. Ipanalangin na mapuspos ka ng grasya at 
katotohanan sa isip, salita, at gawa.

• Hingin sa Diyos na mapuspos ka ng Espiritu at patuloy na 
lumago ang bunga ng Banal na Espiritu sa buhay mo araw-
araw. Ipanalangin na sa pamamagitan ng iyong buhay, 
makikita ng mga taong makakasalamuha mo, online man o 
hindi, ang pagmamahal ng Diyos sa kanila.



2 Ang Tanong Tungkol sa Vote Buying

WARM-UP

• Masasabi mo bang ikaw ay isang taong mahilig 
makipagkumprontasyon? Magbahagi ng isang pagkakataong 
nagpapakita nito.

• Paano mo pinagpapasyahan kung gagawin mo ba o hindi ang 
isang bagay? Ibahagi ang isang proseso ng pagpapasya na 
ginawa mo kamakailan lamang.

• Ibahagi sa grupo ang isa sa mga suliranin sa lipunan na 
pinakabumabagabag sa iyo.

WORD May kapayapaan ang taong namumuhay nang matuwid, 
ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. 
^KAWIKAAN 10:9

Isang mahalagang alalahaning etikal na kailangang pag-usapan ng 
mga Kristiyano ay ang usapin ng vote buying o pagbili at pagbenta 
ng boto. Tama ba ang tumanggap ng pera mula sa mga politiko 
kapalit ang kanilang boto? 

Ayon sa Section 261 ng Omnibus Election Code ng Pilipinas, ang 
pagbili at pagbenta ng boto ay isang pagkakasala sa eleksyon. Dito 
pa lamang ay alam na natin na tapos na ang usapan. Para sa mga 
taong pinahahalagahan ang kabutihan ng publiko, kinikilala natin 
na saklaw ng ating batas ang lahat ng tama at mali pagdating sa 
demokratikong eleksyon. Ngunit nananatili ang mga katanungan 
kapag may pamantayan na idinagdag dito. Paano kung kuhain 
ko ang pera ngunit iba ang iboboto ko? Paano kung ang perang 
ibinigay ay hindi para bilhin ang boto ko, kundi isang simpleng 
pagpapakita ng kabutihan?

Maraming mga umuusbong na sosyolohikal na pag-aaral tungkol 
sa pagbili at pagbenta ng boto. Isa sa mga mahahalagang 
natuklasan sa kasalukuyan ay kung paano nagkakaiba-iba 
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sa paningin ng mga tao ang kahulugan ng palitan ng pera. 
Halimbawa, para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, ang 
palitan na ito ay hindi isang transaksyong ekonomikal kundi ang 
tanging pagkakataon upang makakuha sila ng benepisyo mula sa 
mga tao sa gobyerno. Para sa kanila, ang pagtanggap ng pera ay 
isang tamang paraan ng pag-angkin ng bagay na dapat ay inilaan 
para sa kanila. 

Ang ganitong pananaw sa palitan ng pera tuwing panahon 
ng eleksyon ay nagbibigay sa atin ng pagkaunawa tungkol sa 
kalagayan ng mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. Ang 
pagbili at pagbenta ng boto ay mga gawaing illegal ayon sa ating 
batas. Ngunit ipinapakita ng mga prohibisyon at mga paglabag 
dito ang mas malawakang isyu pagdating sa hindi pagkakapantay-
pantay ng mga tao sa lipunan. Bilang mga Kristiyano, paano natin 
pangangasiwaan nang wasto ang ganitong klaseng tensyon?

1 Kilalanin ang pagiging komplikado ng isyu.
1“Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo 
husgahan ng Diyos. 2Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan 
ang inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. 
3Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa 
mo, pero hindi mo naman pinapansin ang mala-trosong puwing 
sa mata mo? ^MATEO 7:1–3

Ito ay hindi para ikondena ang pagbili at pagbenta ng boto. 
Ang mali ay mali anuman ang gawin upang bigyang-katwiran 
ito. Ang itinakda ng batas ay nararapat pagtibayin para sa 
kapakanan ng ating pampublikong patotoo bilang Kristiyano. 
Ngunit ang malawak ng kontekstong panlipunan ng pagbili 
at pagbenta ng mga boto ang nagiging daan upang mamulat 
tayo sa kalagayan ng mga mahihirap sa ating lipunan.

Para sa mga Kristiyano, kapaki-pakinabang ito sa dalawang 
paraan. Una, nababawasan ang ating panghuhusga at 
mas nakikita natin ang mga nasa laylayan ng lipunan nang 
may pakikiramay. Pangalawa, maaaring magamit ng mga 
nasa posisyon ng kapangyarihan ang impormasyong ito 
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upang ilaban ang mga polisiya na mag-aangat ng buhay ng 
mga mahihirap.

Bakit may mga isyu na tila mas komplikado pa kaysa sa 
nakikita tungkol dito? Paano natin dapat tingnan ang mga 
ganitong isyu?

 

 

 

 

2 Huwag makilahok sa siklo ng katiwalian.
11Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang 
gawain ng mga taong nasa kadiliman, sa halip, ipamukha 
nʼyo sa kanila ang kasamaan nila. 12(Nakakahiyang banggitin 
man lang ang mga bagay na ginagawa nila nang lihim.) 
^MGA TAGA-EFESO 5:11–12

Ang pagbili ng boto ay hindi mag-isang ginagawa ng isang 
tao sa isang sulok. Bahagi ito ng isang mas malawak na 
sistema ng katiwalian na nagsisimula bago pa man maupo 
sa kanyang puwesto ang isang politiko. Kapag ang isang 
kandidato ay nagbayad para sa mga boto, hindi siya patas na 
nakikipaglaban at sa halip ay gumagamit ng ilegal na paraan 
para manalo. Kung ang kandidato ay gumagawa na ng isang 
ilegal na bagay ngayon, sino ang makapagsasabi kung ano 
pang mga ilegal na bagay ang susunod niyang gagawin kapag 
siya ay naka-upo na sa pwesto.

Ngunit ang kamalian sa pagbili ng boto ay hindi nagtatapos 
sa mga kandidato. Ang mga botante ay may pagkakamali 
rin. Kapag hinahayaan ng mga botante na bilhin ang 
kanilang boto, tumutulong sila sa pagbuo ng lipunan kung 
saan ang mga kandidato lamang na maraming salapi ang 
maaaring manalo sa eleksyon. Ang mga kaisipan, plataporma, 
karanasan, at pagpapahalaga ay isinasantabi para sa salapi. 
Sa larangan ng moralidad, ito ay mali.
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Ang Bibliya ay nagbibigay ng babala para sa mga 
mamamayan ng Diyos: huwag makilahok sa mga gawain ng 
kadiliman. Ibunyag kung ano ang mga ito. Ayon sa Mga Taga-
Efeso 5:8, sino tayo at paano tayo dapat mamuhay?

 

 

 

 

3 Pag-usapan ang usaping ito kasama ang mga 
kaibigang Kristiyano.
20"Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at 
hindi lumalapit sa liwanag, dahil ayaw niyang malantad ang 
kanyang mga gawa. 21Ngunit ang namumuhay sa katotohanan 
ay lumalapit sa liwanag, upang malaman ng lahat na ang 
mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos.” 
^JUAN 3:20–21

Ang hindi natin hayagang pakikipag-usap sa ating mga 
Kristiyanong kaibigan tungkol sa pagbili at pagbenta ng boto 
ay isa sa mga palatandaan na mali ito. Tila may pakiramdam 
na dapat itong itago at hindi natin ito magawang dalhin sa 
liwanag. Ayon sa Bibliya, ang namumuhay sa katotohanan 
ay lumalapit sa liwanag, upang malaman ng lahat na ang 
mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Ang 
ibig sabihin nito ay malinis ang ating konsensya sa harap 
ng Diyos. Sa palagay mo, bakit nailalantad ng liwanag ang 
katotohan? Paano nakakatulong ang pag-uusap tungkol sa 
mga paksang ito sa paglalantad ng katotohanan?
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APPLICATION

• Ano ang gagawin mo kung ikaw ay aalukin ng pera o 
pansariling pakinabang kapalit ng iyong moralidad at 
paglabag sa iyong konsensiya? Sa palagay mo, ano ang 
magbibigay sa iyo ng kakayahang tanggihan ito?

• Sa tingin mo, bakit mayroong siklo ng katiwalian? Ano ang 
pinanggagalingan nito at ano ang solusyon? Ano ang nagiging 
bahagi mo dito?

• Paano ka magiging isang mabuting ehemplo para sa ibang 
tao? Ano ang sisimulan mong baguhin simula ngayon?

PRAYER

• Magpasalamat sa Diyos sa Kanyang Salita na gumagabay at 
nagtuturo sa atin. Bilang isang nananampalataya, ideklara 
na ang salita ng Diyos ang pangunahing awtoridad sa 
iyong buhay.

• Ipanalangin na makilala ang Diyos ng mga tao sa iyong bansa 
at gumawa ng mga desisyon na nagbibigay karangalan sa 
Kanya at hindi sa kanilang sarili o sa iba.

• Ipanalangin na magkaroon ng mga matuwid na pinuno sa 
gobyerno na magtitiwala sa Diyos at gagawin kung ano 
ang tama.



3 Pakikilahok sa Social Media

WARM-UP

• Magkwento ng isang bagay na ikinaiinis mo tungkol sa 
pagiging online. 

• Paano nakakatulong ang mga ginagawa online sa pisikal 
na interaksyon o pakikipag-ugnayan? Ano ang mga 
limitasyon nito? 

• Paano mo ilalarawan ang social media sa isang taong 
nabuhay noong ika-18 na siglo? Bakit? 

WORD 19Tandaan nʼyo ito, mga minamahal kong kapatid: 
Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa 
pananalita, at huwag agad magagalit. 20Sapagkat ang 
galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid 
sa paningin ng Diyos. ^SANTIAGO 1:19–20

Maaaring maging isang mabuting bagay ang social media.

Lalo na noong mga nakaraang taon, marami sa atin ang nakipag-
ugnayan sa iba mula sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng 
mga smartphone at computer. Sa isang banda, masasabi natin na 
natulungan tayo ng social media na panatilihin ang kaliwanagan ng 
ating pag-iisip.

Hindi lang sa interaksyon sa mga kaibigan natin nararamdaman 
ang pakinabang ng social media, kundi maging sa buhay natin sa 
iglesya. Sa panahon ng mga lockdown noong 2020 at 2021, sabay-
sabay naging online ang pandaigdigang Iglesya. Tinulungan tayo 
ng social media na makipag-ugnayan sa mga discipleship group 
natin sa mga pamamaraang hindi natin magagawa noon. 

Ngunit kahit na maraming nagawang mabuti sa atin ang social 
media, hindi natin maipagkakaila na mayroon din itong dalang 
panganib at kabiguan. Nasaksihan natin kung paano ginamit 
ang social media para siraan ang kapwa, bumatikos, manakot at 
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manaranta, magpakalat ng maling impormasyon at magkansela ng 
mga tao at institusyon. Totoo ito lalo na sa mga diskurso tungkol 
sa relihiyon at politika. Upang makuha ng mga gumagamit ng 
social media ang laman ng balita, kailangang sumuong sa putik 
na dala ng mga meme, padalus-dalos na opinyon, poot, at mga 
sukdulang reaksyon sa iba't ibang mga bagay.

Para sa mga Kristiyanong tinawag na maging asin at ilaw sa 
mundo, mahirap na gawain ang paglalayag sa madilim na bahagi 
ng social media. Paano tayo magiging saksi sa liwanag ni Cristo 
kung nakalalason ang mundo ng social media?

1 Tandaan na may tao sa likod ng isang avatar.
31Alisin nʼyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, 
pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri 
ng masasamang hangarin. 32Sa halip, maging mabait kayo at 
maawain sa isaʼt isa. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng 
pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Cristo. ^EFESO 4:31–32

Ang pinakamalaking kakulangan sa komunikasyon gamit ang 
social media ay ang tinatawag na disembodiment. Nangyayari 
ito tuwing kinakatawan na lamang ng isang profile picture o 
avatar ang komplikadong katauhan ng taong nakaka-usap 
natin. Nakikita natin ang mga salita, naririnig natin ang boses, 
minsan ay napapanood natin ang video, ngunit sa kabila nito, 
hindi pa rin pisikal na naroon ang tao. Minsan, ang kawalan 
ng isang buhay at humihingang tao sa ating harapan ay 
lalong nagpapatindi ng nararamdaman natin. Dahil hindi 
natin nakikita ang mga ikinikilos nila, nagiging labis-labis ang 
mga reaksyon natin.

Sa tuwing nag-oonline tayo, kailangan ay madalas nating 
ipaalala sa sarili natin na sa likod ng avatar na kinakausap 
natin ay may isang nag-iisip at nakakaramdam na taong 
ginawa sa wangis o imahe ng Diyos. Maging mabait kayo, sabi 
ni Pablo. Ang dahilan kung bakit kailangan nating maging 
mabait at mahabagin sa mga interaksyon natin online ay 
hindi para magmukhang cool sa comment section, kundi 
para bigyan ang tao ng dignidad at parangalan si Jesus 
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sa prosesong ito. Sa palagay mo, ano ang ibig sabihin ng 
pagiging mabait online?

 

 

 

 

2 Dalhin offline ang mga mahihirap na usapan.
19Tandaan nʼyo ito, mga minamahal kong kapatid: Dapat 
maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, 
at huwag agad magagalit. 20Sapagkat ang galit ay hindi 
nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng 
Diyos. ^SANTIAGO 1:19–20

May mga pagkakataong nakakaranas na ng mainit na 
diskusyon ang mga gumagamit ng social media sa kausap 
nila online. Maaaring nangyari ang pagtatalo sa isang private 
chat o pribadong pag-uusap o kaya ay sa isang public 
forum o pampublikong talakayan, pero pareho rin ang 
iginugugol nating emosyon. Lumalala pa ang problema sa 
dahilang hindi natin nakikita ang mukha ng kausap natin o 
naririnig ang boses at tono nila. Maraming pagkakaibigan 
na ang nasira dahil dito. Mas nagiging komplikado pa ang 
lahat dahil nauuwi ito sa pag-unfriend at pag-block sa mga 
kaugnayan natin.

Pinapayuhan tayo ng Bibliya na maging handa sa pakikinig, 
dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Ang 
bagay na ito ang hindi kayang gawin ng Internet. Ang mas 
mainam na paraan para iparating ang punto mo ay kunin 
ang telepono, tawagan ang iyong kaibigan, at pag-usapan 
ang bagay na iyon nang mahinahon. Ang pinakamainam pa 
rin na paraan ay makipagkita sa kaibigan at pag-usapan ang 
isyu nang harapan. Hindi lamang ito para sa pagsasa-ayos 
ng mga lukot sa ating mga ugnayan. Bilang mga Kristiyano, 
dapat ay mas higit pa sa pakikipag-usap online ang ginagawa 
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natin. Dapat ay naghahanap tayo ng mga pagkakataon upang 
maipangaral ang ebanghelyo ni Cristo. Hindi tayo dapat 
humihinto sa pakikipag-ugnayan gamit ang social media. Isa 
lamang itong tulay upang maipangaral ang ebanghelyo at 
maipakita ang pagmamahal ni Cristo sa mga tao na hindi pa 
nakakakilala sa Kanya.

Sa palagay mo, bakit napakahalaga ng pisikal na interaksyon? 
Paano mo nalalamang totoo ito?

 

 

 

 

3
Tanungin ang sarili: Kaya ko bang magsimba 
at makatabi ang taong hindi ko nakasundo sa 
social media?
9Huwag kayong magsinungaling sa isaʼt isa, dahil hinubad nʼyo 
na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, 10at 
isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong itoʼy 
patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para maging 
katulad niya tayo at para makilala natin siya nang lubusan. 11Sa 
bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Judio sa hindi 
Judio, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at 
ang alipin sa malaya dahil si Cristo na ang lahat-lahat, at siyaʼy 
nasa ating lahat. ^MGA TAGA-COLOSAS 3:9–11

Kailanman ay hindi madali ang mga diskusyong politikal 
online. At lalong mahirap kung ang kapalitan mo sa diskurso 
ay mga taong galing sa iglesya na hindi sumasang-ayon sa 
mga paniniwala mo. Iba ang pakikipagtalo sa taong hindi mo 
kilala online, dahil maaring umalis ka na lang, at kalimutan 
ang lahat; ngunit mas lalo pang iba kapag ang taong iyon ay 
kasama mo sa iglesya na maaari mo pang makatabi sa isang 
worship service. Mas mahalaga ba ang iyong ugnayan kay 
Cristo kumpara sa iyong kinikilingan sa politika?



Discipleship & Politics? Pakikilahok sa Social Media  16

Pinayuhan ni apostol Pablo ang mga mananampalataya 
sa Colosas na tanggapin ang bagong pagtingin sa mga 
kapatid nila sa Diyos. Kumukupas ang mga dating 
kinikilingan, dibisyon, at estado sa lipunan kumpara sa 
bago nating pagkakakilanlan kay Cristo. Samakatuwid, hindi 
nangingibabaw ang mga kulay ng politika sa ugnayan natin 
kay Jesus dahil si Jesus ang Panginoon ng lahat ng bagay, 
maging ng mga bagay na naghihiwalay sa atin sa isa't isa. 
Paano ka lumago sa pag-unawa mo dito?

 

 

 

 

APPLICATION

• Sa palagay po, paano dapat makipagtalakayan ang isang 
Kristiyano online? Ano ang isang bagay na dapat mong 
simulan, tigilan, o gawing muli? Bakit?

• Ano ang ilan sa mga hamon at limitasyon ng mga gawain 
online? Paano mo mas mapahahalagahan ang mga pisikal 
na interaksyon?

• May kakilala ka ba na maaanyayahan mong makipag-usap 
sa iyo ngayong linggo? Paano mo siya maaakay papunta 
kay Cristo?
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PRAYER

• Magpasalamat sa Diyos para sa teknolohiya na nakapag-
uugnay sa ating lahat. Humingi ng karunungan sa Diyos kung 
paano mo ito magagamit nang tama.

• Manalangin na lumago at magbunga ang mga relasyon mo, 
kahit sa mga taong hindi sumasang-ayon sa iyo. Humingi ng 
grasya at pagpapakumbaba sa Diyos.

• Ipanalangin na makakilala kay Cristo at sumunod sa Kanya 
ang mga taong nakakasalamuha mo online. Ipanalangin na 
magsilbi kang isang maka-Diyos na halimbawa sa kanila.



4 Pagkapanalo at Pagkatalo: 
Kinaumagahan Matapos ang Eleksyon

WARM-UP

• Sino ang pinakamagaling na taong kilala mo? Balikan ang 
pagkakataong nagpapaliwanag nito.

• Ikwento ang panahong natalo ang koponang gusto mo sa 
sports. Ano ang reaksyon mo?

• Ano ang pinakamalaking paligsahan o gawain na sinalihan 
mo? Ano ang kinailangan mo para dito, at ano ang naging 
bahagi mo dito?

WORD 20Sinabi niya, “Purihin ang Diyos magpakailanman. Siya 
ay matalino at makapangyarihan. 21Siya 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 2:20–21

Ano ang gagawin mo kung at kapag natalo sa eleksyon ang 
kandidatong sinusuportahan mo?

Patas ang tanong na ito. Dahil demokratiko ang eleksyon, alam na 
nating bahagi ng kabuuang proseso ng eleksyon ang pagkapanalo 
ng isa at pagkatalo ng iba. Ibig sabihin nito, lalabas ang opisyal na 
resulta ng eleksyon sa loob ng ilang araw matapos ang botohan, 
at marami sa atin ang mabibigo.

Walang may gustong matalo. Ngunit kung gusto nating panatilihin 
ang demokratikong pamumuhay, kailangan nating matuto kung 
paano maging mabuting talunan. At ang mga Kristiyano dapat 
ang nagpapakita kung paano matalo nang tama. Kung tutuusin, 
nagsimula ang pananampalataya natin sa inakalang pagkatalo 
ng mga tagasunod ni Cristo. Ang pagsisimula ng isang bagong 
relihiyon sa pagkamatay sa krus ay hindi karaniwan.
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Dahil ibinigay natin ang ating pangunahing katapatan kay Haring 
Jesus, maaaring maging malalim ang pakikilahok ng mga Kristiyano 
sa eleksyon ngunit hindi pa rin sila madudurog kapag natalo ang 
kanilang kandidato. Noong nakita at naunawaan ni Daniel ang 
panaginip ni haring Nebucadnezar, pinuri niya ang Diyos dahil 
sa wakas, naintindihan na niya na ang pagpapalit ng mga hari at 
kaharian ay ginagabayan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. 
Hindi man niya nagustuhan ang politika sa panahon niya, nalaman 
naman niyang nananatili ang mga layunin ng Diyos.

Bilang mga Kristiyano, ito ang postura na kailangan nating 
matutunan ngayong nakikilahok tayo sa eleksyon. Ipanalangin 
natin ang karunungan, kilalanin natin ang mga plataporma at track 
record ng mga kandidato, ikampanya natin ang mga programa, 
bumoto tayo nang malinis ang konsensya, at iwan natin ang 
resulta sa makapangyarihang kalooban ng Diyos. Kung manalo 
ang kandidato natin, ipagdiwang natin at ituloy natin ang buhay. 
Kung matalo ang kandidato natin, damdamin natin ang sakit at 
ituloy natin ang buhay. Ngayon, tingnan natin kung paano natin 
ito magagawa.

1 Alalahanin na ang Diyos ang makapangyarihang 
nagtatalaga ng mga hari.
20Sinabi niya, “Purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay 
matalino at makapangyarihan. 21Siya 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 2:20–21

Ang isang magandang bagay sa eleksyon ay may pribilehiyo 
tayong makisali sa isang makapangyarihang bagay na 
ginagawa ng Diyos sa ating bansa. Habang nakikilahok 
tayo sa pamamagitan ng pagboto, ang Diyos pa rin ang 
nagpapasya ng kakalabasan, na naaayon sa Kanyang disenyo 
at layunin. Ito ang naunawaan ni Daniel nang ipakita sa kanya 
ng Diyos ang panaginip ni Nebucadnezar.
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Sa likod ng mga kilos ng tao at politikal na tagisan, ang Diyos 
ang makapangyarihang nagpapatupad ng Kanyang plano 
at layunin sa ating bansa. Ang ibig sabihin nito, walang 
resulta ng eleksyon na hindi planado. Walang nakakakuha ng 
makapangyarihang puwesto dahil lamang sa pagkakataon. 
Ang Diyos ang nagtatalaga sa mga tao sa sangay ng 
pamahalaan na naatasan sa pamamahala gayundin sa sangay 
na naatasan sa paggawa ng batas. Hindi man natin lubos na 
maintindihan kung paano matutupad ang plano ng Diyos, 
makasisiguro tayong mabuti at galing sa kagandahang-loob 
ang plano Niya sa lahat. Bilang mga mananampalataya, bakit 
dapat tayong tumingin sa Diyos at manalig sa Kanya, hindi 
sa tao? Bakit tayo makatutugon sa mga pangyayari sa ating 
bansa nang may katiyakan at kapayapaan?

 

 

 

 

2 Nananatili ang obligasyong ipanalangin ang ating 
mga pinuno.
1Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nʼyo ang lahat 
ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nʼyo para sa 
kanila nang may pasasalamat. 2Ipanalangin nʼyo ang mga hari 
at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo nang 
tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. 
3Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas. 
^1 TIMOTEO 2:1–3

Anuman ang maging resulta ng eleksyon, manalo man o 
matalo ang mga kandidato natin, tinatawag pa rin ng Bibliya 
ang mga Kristiyano na ipanalangin ang lahat ng uri ng dasal 
para sa mga hari at ibang mas mababang pinuno (1 Timoteo 
2:1–4). Nakakagulat ang paalalang ito kung maaalala nating 
isinulat ito ni Pablo noong emperador ng Roma si Nero. Kahit 
malupit, imoral, at naniniil o nang-uusig ng iglesya si Nero, 
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tinawag pa rin ni Pablo ang mga Kristiyano na ipanalangin 
siya at ang iba pang pinunong gaya niya. 

Ang obligasyon nating manalangin ay hindi nakasalalay 
sa kung gusto ba natin o hindi ang presidente ng ating 
bansa, kundi sa walang-hanggang salita ng Diyos. Ano ang 
maipapangako mong ipapanalangin para sa mga lider ng 
ating bansa? Paano mo sila ipapanalangin?

 

 

 

 

3 Kailangan pa ring makilahok sa aktuwal na gawain 
upang maitayo ang mabuting lipunan.
31Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito: 
“Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na 
itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. 32Ito ang pinakamaliit 
sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging 
mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay, na parang 
punongkahoy ang taas, at pinupugaran ng mga ibon ang mga 
sanga nito.” ^MATEO 13:31–32

Kapag natalo ang kandidato mo sa eleksyon, nakakatuksong 
mainis, itigil ang pagtulong sa lipunan, at hindi na makialam 
sa politika. Ngunit, ang tawag sa ating maging asin at ilaw 
sa mundo ay hindi nakadepende sa politika. Ang tawag ng 
Kristyano na maging saksi para kay Cristo at sa ebanghelyo 
ay walang kinalaman sa kung sinuman ang nakaupo sa 
puwesto. Paulit-ulit na ipinakita sa atin ng kasaysayan na 
patuloy na lumalago ang iglesya kahit sa ilalim ng mga 
masasamang rehimen kung saan opisyal na ipinapatigil 
ang pamamahayag ng ebanghelyo. Bagama't mahalaga ang 
eleksyon, paano nagiging mahalaga ang mga taong nasa gitna 
ng mga eleksyon? Sa iyong palagay, bilang mga tagasunod 
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ni Cristo, paano tayo dapat makilahok sa pagtataguyod ng 
ating bansa?

 

 

 

 

APPLICATION

• Paano ka tutugon sa mga bagay na hindi nangyayari ayon 
sa ninanais mo para sa iyong komunidad at bansa? Sa 
tingin mo, ano ang makatutulong sa iyo upang magtiwala sa 
kapangyarihan ng Diyos? 

• Ano ang maipapangako mong ipapanalangin para sa mga 
lider ng ating bansa at sa pagtataguyod ng mabuting lipunan? 

• Tukuyin ang ilang kaibigang kailangang makarinig ng 
mensaheng ito. Paano mo sila tutulungang magtiwala sa 
Diyos ngayong linggo?
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PRAYER

• Magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang kapangyarihan, 
sa pamamahala Niya anuman ang mangyari at sinuman 
ang mamuno sa ating bansa. Ipahayag ang pagtitiwala mo 
sa Kanya.

• Ipanalangin ang karunungan, matuwid na pamumuno, 
at pagpapakumbaba para sa mga lider ng ating bansa. 
Ipanalangin natin na makilala at ipakilala nila ang Diyos.

• Ipanalangin na magtulungan ang mga mamamayan ng ating 
bansa upang maitatag ang isang mabuting lipunan, maging 
mga kinatawan ni Cristo, at makapagdisipulo.



31Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito: “Ang 
kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng 
isang tao sa kanyang bukid. 32Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. 
Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa 
sa ibang mga halamang gulay, na parang punongkahoy ang taas, at 
pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.” ^MATEO 13:31–32

Pagdidisipulo at politika . . . dapat ba talaga silang pagsamahin?

Ang sagot ay isang maugong na oo! Tulad ng buto sa talinghagang 
ito, ang kaharian ng langit ay may napakalawak ng epekto sa lahat ng 
aspeto ng ating buhay. Tinawag ng Diyos ang iglesya upang ipangaral 
ang Ebanghelyo at makapagdisipulo ng lahat ng tao sa lahat ng 
bahagi ng buhay

Ang Discipleship & Politics? ay naglalayong magpatotoo kay 
Cristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng Kanyang liwanag sa lahat 
ng bahagi ng ating buhay, kabilang na ang politika at pamahalaang 
sibil. Bilang mga disipulo ni Cristo, dapat ay malinaw para sa atin 
na ang panlipunang aspeto ng tawag ng Diyos sa buhay natin ay 
nangangailangan ng aktibong pakikibahagi at matapat na presensya 
sa mundo. Sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa Kanyang 
utos na pumunta sa iba’t ibang lugar at magdisipulo, maging sa 
larangan ng politika, naisasabuhay natin ang tawag ng Diyos na 
maging mga asin at ilaw sa mundo.

MGA PAKSA

• Tungkol sa Fake News

• Ang Tanong Tungkol sa Vote Buying

• Pakikilahok sa Social Media

• Pagkapanalo at Pagkatalo: Kinaumagahan Matapos ang Eleksyon


