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PANIMULA

Mahirap pag-usapan ang politika. Maaaring mapanood ng
dalawang tao ang parehong balita at maging magkatulad sa
kanilang politikal na ideolohiya, pero magkaiba pa rin ang
konklusyon nila sa isang isyu. Maaaring ang isa ay may matatag
na paninindigan at opinyon, samantalang ang isa naman ay
magkibit-balikat lang tungkol dito at maghanap na ng ibang
usapin. Pero ano ang mangyayari kung pareho silang may matatag
na paninindigan at opinyon at walang handang mag-iba ng
kaisipan tungkol sa isyu? Ano ang mangyayari kung sasali pa ang
pangatlo, pang-apat, o panlimang tao?
Hindi mahirap maisip ang ganitong senaryo—paulit-ulit natin
itong nakikita sa totoong buhay. Nakakakita tayo ng mga
magkakaibigan, magkatrabaho, magkasama sa iglesya, at kahit
mga magkamag-anak na nagtatalo-talo para ipakita ang kamalian
ng opinyon ng iba o kaya ay ipagtanggol ang kanilang politikal
na paniniwala. Sinasabi ng iba na ang kailangan lamang gawin ay
kumalma dahil “politika lang” ang lahat ng ito. Ang katwiran naman
ng iba ay nakataya ang kinabukasan ng mga kabataan kung kaya’t
kailangang manindigan. Alin ba dito ang tama?
Subalit ang pagtatanong kung alin ang tama ay tulad ng
paglalagay ng kariton sa harapan ng kabayo. Ang Iglesya ng
Panginoong Jesu-Cristo ay nakikibahagi sa politika hindi dahil
kailangang tumugon sa mga pinakabagong kontrobersiya kundi
dahil ang mundo ay pag-aari ng Diyos at ang mga Kristiyano ay
tinawag upang maging ilaw at asin sa mundo. Sa madaling salita,
mayroon man o walang politikal na kontrobersiya, ang mga
Kristiyano ay dapat na makibahagi sa mga usaping panlipunan
dahil tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag sa mga bansa ang
pagka-Panginoon ni Cristo.
Pag-uusapan sa babasahing ito ang apat na praktikal na
pamamaraan ng pagtugon sa mga isyung politikal: pananalangin,
pakikilahok sa prosesong politikal, pangangaral ng katotohanan

ng Diyos, at pagpoprotesta kung kinakailangan. Hindi natin
sinasabing ito lamang ang mga paraan upang harapin ang
bawat politikal na katanungan. Hindi sapat ang apat na paraan
ng pakikibahagi sa usapang politika dahil masyado itong
komplikado at kinasasangkutan ng maraming anyo. Hindi rin
ito nangangahulugan na dapat nating gawin ang apat na ito
nang sabay-sabay. Ang ilan ay maaaring manalangin lamang
at makibahagi sa isang pagkakataon at ang iba naman ay
maaaring magbigay lamang ng tuon sa pangangaral dahil ito
ang pinakamabuting gawin sa panahong iyon. Subalit ang mga
ito ay magandang simula. Ang paraan natin ng pagpapahayag
ng ating politikal na pakikibahagi ay maaaring magbago ng anyo
o maging mas matindi, pero ang nasa kaibuturan nito ay ang
pagkakakilanlan natin kay Cristo.
Habang hinahangad natin ang pakikibahagi natin sa ating
kultura na naaayon sa Bibliya at ang pagdidisipulo sa larangan
ng pampublikong patotoo, nagiging mas sensitibo din tayo sa
Banal na Espiritu na kumikilos upang tayo ay maging asin at ilaw
sa mundo.
Ang mga sumusunod ay iba pang mga babasahin para sa mga
Victory group na nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unawa sa
kaharian ng Diyos at sa ating tungkulin:
• Kingdom & Discipleship
• God & Government
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Manalangin

WARM-UP
• Magkwento tungkol sa kaibigan o minamahal mo sa buhay
na madalas mong nakakausap (araw-araw o minsan sa isang
linggo). Bakit mahalaga para sa iyo na makausap siya?
• Ano ang isang bagay na gusto mong makitang mangyari sa
bansa mo? Bakit?
• Paano ka tumutugon kapag may mga nangyayari na hindi
ayon sa kagustuhan mo? Ibahagi ang isang pangyayari na
nagpapakita nito.

WORD

Una 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. 4Nais
niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang
katotohanan. 1 TIMOTEO 2:1–4
1

^

Kung naging aktibo ka sa social media nitong mga nakaraang
taon, maaaring alam mong kinukutya ng maraming tao ang ideya
ng pananalangin bilang tugon sa mga isyung sosyo-politikal.
“Ang pananalangin,” ayon sa kanilang pangangatwiran, “ay hindi
sapat. Halos wala itong nagagawa sa totoong mundo. Isa lamang
itong pahayag na nakasanayan nang sabihin ng maraming tao
para itago ang hindi nila pagtugon sa mga trahedya at kawalan
ng katarungan.”
Masakit ang akusasyong ito, hindi lang dahil totoo ito para
sa ibang tao kundi dahil ipinapakita nito ang kakulangan
nating harapin ang mga isyung panlipunan na hindi sakop ng
ating kakayahan. Pero malamang na ito mismo ang punto.

Nananalangin tayo dahil kung mag-isa lang tayo, wala tayong
kayamanan, kapangyarihan, panahon, at kapasidad upang
makagawa ng mahahalagang bagay para sa lahat ng uri ng isyu
sa lahat ng lugar at pagkakataon. Hindi tayo laging makagagawa
ng mga relief operation, makapagbibigay ng mga counseling service,
makatutulong sa mga animal shelter, makalalaban sa pang-aabuso
sa tahanan, at makagagawa ng mga webinar tungkol sa mental
health nang kasabay ang pagtatrabaho, pagpapalaki ng mga
anak, pagdalo sa mga pagpupulong, pagluluto ng masustansyang
pagkain, at pagboboluntaryo sa iglesya linggo-linggo. Kailangan
nating piliin ang ilan sa pangangailangang kaya nating tugunan sa
ating kapasidad at ibuhos sa mga ito ang ating lakas.
Dito natin kailangan ang pananalangin. Tuwing nagdarasal tayo,
inaabot natin ang mga lugar at mga problemang hindi natin
maaabot kung tayo lang. Tuwing nagdarasal tayo, inilalapit natin
ang mga alalahanin natin sa trono ng ating Diyos. Siya lamang
ang may hawak ng kapangyarihan sa lahat ng nasasakupan sa
mundong ito. Dahil dito, ang pananalangin ay pagtanggap na tayo
ay limitado at nangangailangan ng pagkilos ng Diyos sa gawain ng
tao. Sa madaling salita, ang pagdarasal ay hindi lamang nararapat
na tugon sa ating mga panlipunang suliranin. Ito dapat ang una at
pangunahing tugon natin.
Ano ang kailangan nating ipanalangin? Depende sa mga
pangangailangan natin ngayon, ganito natin masisimulang
ipanalangin ang ating bansa:

1

Ipanalangin ang nasa balita.
“O Diyos, pakinggan nʼyo ako. Tingnan nʼyo ang nakakaawa
naming kalagayan at ang wasak nʼyong bayan, kung saan
kinikilala ang iyong pangalan. Hindi kami dumadalangin sa
dahilang kami ay matuwid, kundi dahil sa alam naming kayo ay
mahabagin.” DANIEL 9:18
^

Ang pinakamabisang paraan para mahanap ang listahan ng
mga kailangang idulog sa panalangin para sa ating bansa ay
ang pag-alam ng mga mahahalagang balita o mga trending
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na hashtag sa social media. Hindi man maipapakita ng mga
ito ang buong realidad, ipinapakita ng mga ito ang dahilan
ng takot at pagkabagabag ng mga mamamayang gaya natin.
Tulad ni Daniel na lumapit sa Diyos alang-alang sa Jerusalem,
ipanalangin natin ang mga alalahanin natin at magsumamo
tayo para sa hustisya, paghilom, ginhawa, at probisyon para
sa ating mga pangangailangan.
Marami ang matagal mag-isip ng mga prayer point nila
at pamamaraan ng pagdarasal na sa huli, nauuwi sila sa
hindi pagdarasal. Ang kailangan lang natin para matutong
manalangin ay magsimulang manalangin. Buksan mo ang
mga labi mo at banggitin ang mga salitang gusto mong
marinig ng Diyos. Halimbawa, maaari mong sabihing,
“Panginoon, ang isyu na ito ay kawalan ng hustisya para sa
mga mahihirap. Tumawag ka ng isang taong magtatanggol sa
mga nagigipit sa bansang ito.”
Ano ang mga isyung panlipunan o mga kawalan ng hustisya
na ipinagdasal mo noon? Bakit mo ipinagdasal ang mga ito?

2

Ipanalangin ang kaligtasan ng mga opisyal
ng gobyerno.
May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe,
“Pumunta ka agad sa timog, at sundan mo ang daan na mula
sa Jerusalem papuntang Gaza.” (Ang daang iyon ay bihira na
lang daanan.) 27Kaya umalis si Felipe, at doon ay nakita niya
ang taong taga-Etiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung
saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin
dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Candace.
(Ang Candace ay reyna ng Etiopia.) 28Nakasakay siya sa kanyang
karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. 29Sinabi ng
26
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Banal na Espiritu kay Felipe, “Puntahan mo at makisabay ka sa
kanyang karwahe.” MGA GAWA 8:26–29
^

Ang kwento ng isang opisyal na taga-Etiopia ay isa sa mga
kamangha-manghang kwento ng pagbabagong-loob sa
Bagong Tipan. Sinabihan ng anghel ng Panginoon ang
ebanghelistang si Felipe na ipangaral ang ebanghelyo
sa opisyal ng Etiopia na naglalakbay noong panahong
ito. Bagama't ang kuwento sa Bibliya ay nagtapos sa
pagbabautismo ng opisyal, makikita sa kasaysayan na
pagkaraan ng ilang siglo, nagkaroon ng masiglang iglesya sa
Etiopia. Iniuugnay ito ng mga mananalaysay sa nangyari sa
opisyal na binanggit sa ikawalong kabanata ng Mga Gawa.
Ipinapakita nito na ang kaligtasan ng isang taong nasa
maimpluwensyang posisyon ay maaaring gamitin ng Diyos
upang pagpalain ang buong bansa.
Ilang dekada matapos ang pagbabalik-loob sa Panginoon
ng opisyal ng Etiopia, dumaan ang iglesya sa panahon ng
matinding pag-uusig sa mga kamay ng mga Romanong
emperador. Ang mga tagasunod ni Jesus ay napilitang
magtago, sapilitang pinalaban sa arena bilang mga gladiator,
at sinunog bilang mga pailaw sa mga hapunang pagtitipon
o kasiyahan sa imperyo. Isang araw, nakipaglaban sa giyera
sa ibang lugar ang Romanong emperador na si Constantine
at nakita niya ang simbolo ng krus sa langit. Nang bumalik
siyang matagumpay, tinanggap niya ang Kristiyanismo at
itinanghal ito bilang opisyal na relihiyon sa buong estado.
Maraming mananalaysay ang nagtatanong kung totoo nga
bang naging tagasunod ni Jesus si Constantine, pero hindi
maitatanggi ninuman na dahil sa kanya, ipinagbawal ang
pagpapako sa krus, labanan ng mga gladiator, pag-abandona
sa mga sanggol, at panggagahasa. Ngayon, sa mismong
ampiteatro kung saan libu-libong Kristiyano ang isinakripisyo
para sa isang sport o aliwan, nakatayo ang isang malaking
krus—isang tahimik na pagpapatotoo na kapag ang mga
namumuno sa politika ay binago ng salita ng Diyos, maaaring
magbago ang buong bansa. Paano nagbago ang isang bansa
Politics & ChristianParticipation
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dahil sa pagsunod ni Felipe sa Banal na Espiritu? Sa palagay
mo, paano babaguhin ng pagsunod natin ang ating bansa?

3

Ipanalangin ang pagkakaroon ng mga
makatarungan at matapat na polisiya.
Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong
makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. 24Sa halip, nais kong
makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katuwiran na
parang ilog na patuloy na umaagos. AMOS 5:23–24
23

^

Pinuna ni Amos, isa sa mga propeta sa Lumang Tipan, ang
mababaw na espirituwalidad ng mga mamamayan ng Israel
habang pinahihintulutan nila na maging normal ang kawalan
ng hustisya at kasamaan sa lipunan. Ang pagpuna niya sa
Israel ay dapat ding ipahayag ng mga iglesya ngayon: hindi
mapupunan ng malakas na pag-awit at pagsamba sa Diyos
ang pagpapahintulot natin na umiral ang kawalan ng husisya
at kasamaan sa ating bansa. Kailangang kumilos ng mga
mamamayan ng Diyos at kabilang sa pagkilos na ito ang
pagdarasal at pakikibahagi sa mga nangyayari sa lipunan. Ang
pagdarasal ay isang uri ng pagpoprotesta sa pinakamataas
na awtoridad sa buong sanlibutan, at ang pakikilahok naman
sa mga nagaganap sa lipunan ay isang uri ng pagpoprotesta
sa may awtoridad sa isang lugar.
Ang uring ito ng pagdarasal at pakikilahok sa mga
nangyayari sa lipunan ay naglalayong hikayatin ang mga
may kapangyarihan na sumulat at magpatupad ng mga
batas na nagtataguyod ng hustisya para sa mga mahihirap
at katuwiran para sa mga nangangailangan. Ano ang isa
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sa pinakamalalaking pahirap sa iyong bansa, at ano ang
panalangin mo para dito?

4

Ipanalangin ang maka-Diyos na pamumuno at ang
pag-unlad ng lahat.
Una 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.
3
Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas.
4
Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang
katotohanan. 1 TIMOTEO 2:1–4
1

^

May ilang taong hindi sumasang-ayon sa ideya ng
pananalangin para sa mga lider na hindi naman ginagawa
kung ano ang tama para sa mga nasasakupan niya. Minsan ay
mas madaling insultuhin at sumpain ang mga taong ito kaysa
ipanalangin sa Diyos na baguhin ang kanilang mga isipan.
Ngunit sa liham niya para kay Timoteo, hinimok ni Pablo ang
iglesya na ipagdasal ang mga taong may kapangyarihan, kahit
pa ang emperador noong panahong ito ay si Nero, isa sa
mga pinakamalupit na tagapag-usig ng iglesya. Ang ganitong
pananalangin ay nagdudulot ng mapayapa at tahimik na
buhay para sa mas nakararami.
Sa madaling salita, itinuturo ng Bibliya ang kaugnayan ng
maka-Diyos na pamumuno sa kalidad ng buhay ng mga
ordinaryong mamamayan. Kapag ipinagdarasal natin ang
ating mga pinuno, ipinapanalangin din natin na pagpalain ng
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Diyos ang buong bansa. Ano ang mabuti at nakalulugod sa
Diyos na ating Tagapagligtas? Ano ang nais ng Diyos?

APPLICATION
• Ipinagdarasal mo ba ang iyong bansa at ang mga opisyal ng
gobyerno? Bakit oo o bakit hindi? Ano ang isang bagay na
gusto mong simulang gawin, ayon sa paksa ngayon?
• Ano ang dalangin mo para sa ating bansa? Saan ito
nakaangkla o konektado?
• Hilingin sa dalawa o tatlo mong kaibigan na manalangin
kasama mo para sa gobyerno ng iyong bansa. Itakda ngayong
linggo kung ano ang ipagdarasal ninyo at kung gaano kadalas
kayo magdarasal nang magkakasama.
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PRAYER
• Magpasalamat sa Diyos para sa banal na layunin Niya para sa
iyong bansa. Manalangin at manalig na tutuparin ito ng Diyos.
• Ipanalangin ang mga opisyal ng gobyernong alam mo ang
pangalan. Hilingin sa Diyos na mapalibutan sila ng mga
maka-Diyos na impluwensya. Ipagdasal na maligtas sila at
maipatupad nila ang mga makatarungan at matuwid na
polisiya sa bansa.
• Ipanalangin ang pag-unlad ng mga mamamayan sa iyong
bansa. Ipanalangin na makilala nila si Cristo at maipakilala
nila Siya sa iba pang tao.
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2

Makilahok

WARM-UP
• Noong mas bata ka pa, gaano kadalas kang nakikilahok
sa mga aktibidad sa eskwelahan? Ikwento ang isang
pagkakataong nagbibigay paliwanag dito.
• Paano ka tumutugon sa mga pambansa at lokal na programa
ng gobyerno? Gamit ang bilang na isa hanggang sampu, ano
ang puntos na ibibigay mo sa iyong pakikilahok sa mga ito?
• Sa palagay mo, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang
mabuting mamamayan? Bakit ito ang naisip mo?

WORD

Pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para
mamahala sa kanyang buong kaharian. 2Ang mga
gobernador na itoʼy nasa ilalim ng pamamahala ng
tatlong administrador, at isa sa kanila ay si Daniel.
Ginawa ito para hindi mahirapan sa pamamahala ang
hari. 3Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa
kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari
na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian.
1

^

DANIEL 6:1–3

Upang hindi natin maisip na ang pagtugon ng mga Kristiyano
sa mga isyung politikal ay laging relihiyoso at espirituwal,
ipapaliwanag sa araling ito na dapat rin tayong makilahok sa
larangang politikal ng ating bansa. Ang pinag-uusapan natin ay
ang paglabas sa mga limitasyon ng ating iglesya at pagdiretso sa
puso ng sibikong pakikilahok.
Sa kuwentong ito ni Daniel, masisilip natin ang kamanghamangha niyang buhay na inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos
sa larangan ng politika. Ang ginawa niyang pagbabalanse, ang
paraan niya ng pagtugon sa mga hidwaan tungkol sa politika at
relihiyon, at ang personal na kabanalang ipinakita niya sa loob
ng kanyang mahabang panahong pagsisilbi bilang opisyal ng

korte ay nagpapakita na posibleng maging tapat sa Diyos habang
naglilingkod sa isang rehimeng iba ang mga espirituwal na
paniniwala. Dahil kahanga-hanga ang nakikita ng publiko sa buhay
ni Daniel, nang bumagsak ang kaharian ng Babilonia at pumalit
ang imperyo ng Persya, itinalaga pa rin ng bagong hari si Daniel sa
isang makapangyarihang posisyon.
Hindi man lubos na magiging katulad ng kwento ni Daniel ang
kasalukuyan nating nararanasan sa larangang politikal, magagamit
pa rin natin ang mga prinsipyong matututunan natin mula rito.

1

Paglingkuran ang mga tao.
Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Arioc na inutusan ng hari
para patayin ang mga marurunong na tao sa Babilonia. Sinabi
ni Daniel sa kanya, “Huwag mo muna silang patayin; dalhin mo
muna ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip.”
^

DANIEL 2:24

Noong bata pa si Daniel at iniutos ni Haring Nebucadnezar
na patayin ang mga marurunong sa Babilonia dahil nabigo
silang ikuwento at ipaliwanag sa hari ang panaginip niya,
kusang loob na pumunta si Daniel sa hari kahit na hindi
pa niya alam kung ano ang napanaginipan nito. Ginawa ito
ni Daniel ito upang iligtas ang kanyang sarili at ang mga
kaibigan niya. Dahil sa ginawa niyang pagkukusa, nailigtas din
ang lahat ng mga marurunong sa kaharian. Tumaas pa ang
kanyang posisyon dahil dito.
Si Obadias, ang punong tagapaglingkod sa sambahayan
ni Haring Ahab, ang lihim na nagligtas sa 100 propeta ng
Panginoon noong sinimulan ng reyna ang pagpapapatay
sa kanila para ipalaganap sa Israel ang pagsamba kay Baal
(1 Mga Hari 18:3). Ang paglilingkod niya sa mga propeta ng
Diyos at sa bansa ng Israel ay hindi alam ng karamihan noong
nabubuhay pa siya. Ngunit ipinapakita ng mga tala sa Bibliya
kung paano pinarangalan ng Diyos ang pagpapakita niya ng
katapatan—kahit naging mapanganib ito para sa kanya.
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Naglingkod si Daniel sa Diyos sa isang posisyon na may
politikal na kapangyarihan. Pinaglingkuran ni Obadias
ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng anumang
makakayanan niya bilang isang ordinaryong mamamayan.
Naglingkod si Moises bilang isang tagapagpalaya, si Josue
bilang isang pinuno ng sandatahang lakas, si David bilang
isang hari, si Ezra bilang isang pari, si Nehemiah bilang isang
empleyado ng pamahalaan, at ganon din ang ginawa ng
marami pang iba ayon sa kasaysayang inilahad sa Bibliya.
Ang lahat ng mga taong ito ay nagpahayag ng paglilingkod
sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa iba’t
ibang pamamaraan.
Hinihimok nito ang mga Kristiyano na ipanalangin kung
paano sila makapaglilingkod sa pamamagitan ng kanilang
mga kakayahan at talento. Maaaring ang iba ay nais
magtrabaho sa mga NGO o mga organisasyong hindi
pinatatakbo ng gobyerno, maglingkod bilang mga guro sa
mga pampublikong paaralan, o kaya ay maging bahagi ng
kapulisan. Ang iba naman na may kagustuhan at kakayahan
ay maaaring tumakbo para sa mga posisyon sa gobyerno.
Paano ka tutugon kung ang kaibigan mong nagmamahal sa
Diyos at nagnanais makapaglingkod sa mga tao ay piniling
tumakbo para sa isang posisyon sa gobyerno? Ano ang
sasabihin mo sa kanya?
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2

Makilahok sa pagtataguyod ng komunidad.
Ito ang sinasabi ng PANGINOONG Makapangyarihan, ang Diyos
ng Israel, sa lahat ng taga-Jerusalem na ipinabihag niya sa
Babilonia. 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 29:4–7
4

^

Kapag naiisip ng mga tao ang politika, madalas nilang naiisip
ang mga politiko, politikal na kontrobersya, at eleksyon. Hindi
nakapagtataka na maraming taong pinipili ang umurong
at hindi na lang makilahok dito. Hindi nila gusto ang mga
pagtatalo sa politika. Subalit maraming paraan upang
makilahok sa politika nang hindi nakikipagtalo at hindi
nakikipagpalitan ng maaanghang na salita.
Noong dinala ang mga Judio sa ibang bayan, hinimok ni
Jeremias ang mga mamamayan ng Diyos na itaguyod ang
makabubuti para sa lungsod kung saan sila naninirahan.
Nais niya na magpatayo ang mga Judio ng bahay, gumawa
ng mga hardin, ipakasal ang kanilang mga anak, makilahok
sa pakikipagkalakalan at iba pang industriya, at maging mga
kapakipakinabang na mamamayan ng Babilonia. Praktikal
lamang ang dahilan niya: anumang gawin nila na para sa
ikabubuti ng lupaing iyon ay makabubuti rin para sa kanila.
Sa kasalukuyan nating konteksto, maaaring ang kahulugan
nito ay pagpapatatag ng pagsasama ng mga mag-asawa,
pagpapalaki ng mga maka-Diyos na anak, pagiging mahusay
sa trabaho, pakikilahok sa mga proyekto sa komunidad, at
pakikibahagi sa iba pang mga gawain sa lipunan gaya ng pagoorganisa ng mga liga o book club, pagsasanay sa pagbibigay
ng first aid, o kaya ay pagtuturo sa mga estudyanteng walang
kakayahang mag-aral tungkol sa mga paksa kung saan
ka dalubhasa.
Politics & ChristianParticipation

Makilahok

12

Dito natin makikita ang praktikal na pakikilahok sa politika.
Hindi ito pakikipag-away at paninira ng kalooban kundi
pagmamahal, pagsasakripisyo, at paggawa ng kabutihan.
Ikwento kung paano naging isang ehemplo para sa iyo ang
isang mananampalataya or miyembro ng iyong iglesya sa
larangan ng pagtataguyod ng komunidad. Ano ang natutunan
mo sa naging motibo at karanasan niya?

3

Magbayad ng buwis at bumoto.
Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis.
Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan
nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang
tungkulin. 7Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran
ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at
parangalan ang dapat parangalan. MGA TAGA-ROMA 13:6–7
6

^

Ang isa pang paraan ng pakikilahok sa prosesong politikal
ng ating bansa ay ang pagbabayad ng buwis at pagboto.
Magkaugnay ang dalawang ito.
Ang buwis ay ginagamit para sa kapaki-pakinabang na
pagpapatakbo ng lipunan, kasama rito ang paggastos para
sa mga ospital, mga daan at tulay, edukasyon, at marami
pang iba. Dahil dito, ang mga mamamayan ay obligadong
magbayad ng buwis. Ngunit paano natin matitiyak na maayos
ang paggastos ng mga opisyal ng pamahalaan sa ating buwis?
May magagawa tayo tungkol dito kung makikibahagi tayo
sa eleksyon sa pamamagitan ng pagkampanya para sa mga
makatuwirang mga programa o mga gawain, pagboto sa mga
kandidatong kumakatawan sa ating mga pagpapahalaga, at
paggawa ng makakaya natin upang tiyakin ang matapat na
eleksyon. Marahil ay labis nitong ginawang simple ang mga
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sistema ng gobyerno, ngunit malinaw ang tinutukoy nito:
lahat tayo, bilang isang indibidwal man o isang grupo, ay
may responsibilidad bilang mamamayan. Ang boto natin ang
magtatakda ng direksyon at kinabukasan ng ating bansa.
Mahalaga ang biblikal na pag-unawa natin sa ating tungkulin
bilang mga Kristiyanong mamamayan sa mga kasalukuyang
pagtatalo online tungkol sa politika at sa proseso nito.
Madaling magpaganda ng imahe o kaya ay mangutya ng
mga kandidato gamit ang ating mga keyboard. Ngunit bilang
mga Kristiyano, dapat nating harapin ang eleksyon nang
may hinahon at takot sa Panginoon. Hindi tayo mabibigo
kapag natalo ang kandidato natin. Ngunit pagdurusahan
natin ang epekto ng pagkakaluklok sa kapangyarihan ng mga
tiwali at masasamang tao. Paano mo mahihikayat ang iba na
makilahok sa politikal na proseso? Bakit ito ang naisip mo?

APPLICATION
• Ano ang mga saloobin at opinyon mo tungkol sa pakikilahok
sa mga sibikong gawain? Paano hinamon ng araling ito ang
mga saloobin at opinyong iyon?
• Ano ang pagbabago na gusto mong makitang mangyari sa
iyong lipunan at sa iyong bansa, at ano ang handa kang
gawin para dito?
• Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting
mamamayan, ayon sa Bibliya? Sino ang mahihikayat mo
ngayong linggo tungkol dito? Ano ang sasabihin mo sa kanya?
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PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa mga ehemplo sa Bibliya na
nagpakita ng pakikilahok sa gobyerno. Humingi sa Diyos ng
karunungan at grasya upang maisapamuhay mo ang mga
natutunan mo ngayong linggo.
• Ipanalanging makilahok ang mga tao sa prosesong politikal at
maisalamin nila ang Diyos sa mga gawaing panlipunan.
• Hingin sa Diyos na maglingkod sa gobyerno at sa iyong bansa
ang mga maka-Diyos at matuwid na lider, upang magliwanag
ang Kanyang ilaw sa mga madidilim na bahagi ng lipunan.
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3

Mangaral

WARM-UP
• Madali ba sa iyo ang makipag-usap sa mga hindi mo kakilala?
Bakit oo o bakit hindi?
• Ano ang pinakamatapang mong ginawa sa buong buhay mo?
Bakit mo iyon nagawa?
• Sino sa mga kakilala mo ang may pinakamataas na
kompiyansa sa sarili? Magkuwento tungkol sa kanya.

WORD

Habang nagsasalita pa si Pablo, sumigaw si Festus,
“Pablo, naloloko ka na yata! Sinira na nang labis mong
karunungan ang ulo mo!” 25Sumagot si Pablo, “Kagalanggalang na Festus, hindi po ako naloloko. Totoo ang
mga sinasabi ko at matino ang pag-iisip ko. 26Ang mga
bagay na ito ay alam ni Haring Agripa. Kaya hindi ako
natatakot magsalita sa kanya. Nasisiguro kong alam
niya talaga ang mga bagay na ito, dahil ang mga itoʼy
hindi nangyari sa lihim lang. 27Haring Agripa, naniniwala
po ba kayo sa mga sinasabi ng mga propeta? Alam
kong naniniwala kayo.” 28Sumagot si Agripa, “Baka ang
akala moʼy madali mo akong mahihikayat na maging
Cristiano.” 29Sumagot si Pablo, “Ang kahilingan ko sa
Diyos, mangyari man ito agad o hindi ay hindi lang po
kayo kundi ang lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay
maging Cristiano tulad ko, maliban sa aking pagiging
bilanggo.” MGA GAWA 26:24–29
24

^

Kahit na totoong kailangan nating makilahok sa prosesong
politikal ng ating bansa, dapat hindi natin malimutan na ang
iglesya ng Panginoong Jesu-Cristo ang tumawag sa ating mangaral
ng ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang unang iniatas
sa atin (Mateo 28:19).

Ibig sabihin nito, ang pakikilahok natin sa politika at kultura ay
hindi nakikipagtunggali sa pagmiministeryo natin sa mundo.
Ang mga ginagawa natin para sa pagtataguyod ng bansa—pagoorganisa ng mga community pantry, pagboto, pagtakbo sa
posisyon sa gobyerno, o kaya naman ay pagsasagawa ng mga
relief operation—ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at
nagbibigay ng kagandahan sa ebanghelyong ipinapangaral natin.
Ang mga gawaing ito, bagama't mabuti at mahalaga, ay hindi
pamalit sa pangangaral ng ebanghelyo at pagdidisipulo. Ipinakita
mismo ni Jesus sa atin kung paano ito ginagawa. Sa ministeryo
Niya dito sa mundo, marami Siyang ginawa—kabilang na ang
pagtuturo, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapakain sa
nagugutom, pagpapalayas sa masasamang espiritu, pagmulat
ng mga mata ng bulag, paglinis sa mga may sakit sa balat, at
pagbuhay sa patay. Ngunit, sinabi Niyang isa lamang ang layunin
ng Kanyang ministeryo: ang hanapin at sagipin ang mga naliligaw
(Lucas 19:10). Iisa lamang ang layunin Niya, at ang iba—ang
mga mabubuti Niyang gawa—ay nagbigay ng kagandahan sa
Kanyang layunin.
Ang pinakamahalaga sa pangangaral ay malinaw rin sa ministeryo
ni Pablo. Sa maraming pagkakataon sa aklat ng Mga Gawa at sa
mga liham, makikita nating iniipon niya ang mga donasyon at
dinadala ito sa mga mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem
(Mga Gawa 11:27–30; Mga Gawa 24:17; 1 Corinto 16:1–4; Mga
Taga-Roma 15:25). Ang mga liham niya ay nagsimula din sa
pagtutol sa lumang institusyon ng pang-aalipin (Colosas 3:11;
Mga Taga-Efeso 6:5–9; Filemon 1:15–16) na normal lamang
noong panahong iyon. Pero sa kabila ng mga ginawa niya para sa
ikabubuti ng lipunan, ang talagang kapansin-pansin sa aklat ng
Mga Gawa at sa mga liham ay ang pangangaral ni Pablo.
Narito ang tatlong paraan kung paano natin ito magagawang
praktikal sa ating konteksto sa kasalukuyan:
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1

Mangaral sa mga hindi kilala at sa mga kilalang tao.
"Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito.
Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang
tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na
mangyayari: 23na ang Cristo ay dapat magdusa at mamatay,
at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng
liwanag sa mga Judio at sa mga hindi Judio.” MGA GAWA 26:22–23
22

^

Isang kapansin-pansing aspeto ng ministeryo ni Pablo ay ang
kasipagan niyang ipangaral ang ebanghelyo sa sinumang
makikinig. Noong nakakilala siya ng mga ordinaryong Judio
sa kanilang mga sambahan, ipinangaral niya ang ebanghelyo
sa kanila. Noong magawi siya sa isang lumang altar sa
Athens, ginamit niya ito bilang panimula ng pangangaral
niya sa mga intelektuwal sa Areopagus. Noong dinala siya sa
harap ng mga makapangyarihang opisyal tulad nila Festus
at Haring Agripa, nangaral siya na para bang wala nang
bukas (Mga Gawa 26). Noong nakasakay siya sa isang barko
papuntang Roma at nanganib ang buhay ng 276 na pasahero
sa barko dahil sa bagyo, ginamit niya ang pagkakataong ito
upang magbigay ng patotoo sa Diyos. Pinalakas niya ang
kanilang loob sa pamamagitan ng pangako na lahat sila
ay mabubuhay.
Ang ginawa ni Pablo ay nagsisilbing isang mahinahong
pagtutuwid sa nakakagawian natin sa kasalukuyan—ang
pangangaral ng ebanghelyo sa mga taong katulad natin
ng estado sa buhay. Bagama't isang magandang diskarte
para sa mga estudyante ang mangaral lamang sa kapwa
nila estudyante at para sa mga nakababatang babae ang
turuan lamang ang iba pang batang kababaihan, kailangan na
handa rin tayong ipangaral ang ebanghelyo ni Cristo sa mga
CEO, politiko, tindera sa mga sari-sari store, at manggagawa.
Magkuwento tungkol sa isang pagkakataong ipinangaral mo
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ang ebanghelyo sa isang taong itinuturing ng mundo na hindi
mahalaga. Ano ang nangyari?

2

Mangaral nang agaran.
Haring Agripa, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng
mga propeta? Alam kong naniniwala kayo.” 28Sumagot si Agripa,
“Baka ang akala moʼy madali mo akong mahihikayat na maging
Cristiano.” 29Sumagot si Pablo, “Ang kahilingan ko sa Diyos,
mangyari man ito agad o hindi ay hindi lang po kayo kundi ang
lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay maging Cristiano tulad
ko, maliban sa aking pagiging bilanggo.” GAWA 26:27–29
27

^

Nang mabigyan si Pablo ng pagkakataong makausap
sina Festus at Haring Aripa, hindi niya ito sinayang sa
pagkukuwento tungkol sa kawalan ng katarungang
naranasan niya sa mahaba niyang pagkakabilanggo (Mga
Gawa 24:26-27). Sa halip, maiksi lamang ang ikinuwento
niya upang makapagbigay ng konteksto sa naranasan
niyang pagbabalik-loob sa Diyos (Mga Gawa 26:4–5). Mas
mahabang oras ang ginugol niya sa pangangaral tungkol kay
Jesus. Alam ni Pablo na kaharap niya ang pinakamahalaga at
pinakamakapangyarihang mga tao sa buong Judea—ang mga
politiko, mga opisyal ng militar, at mga maimpluwensyang
mamamayan sa lungsod (Mga Gawa 25:23). Kailangang
makarating ang ebanghelyo sa mga taong kilala sa larangan
ng politika sa Judea. Agad-agad at buong-puso itong
ipinangaral ni Pablo, at ang kanyang pananalita ay ikinagulat
ni Haring Agripa.
Minsan, mas mainam na gawing dahan-dahan ang ating
relihiyosong pananalita sa mga taong makikita pa rin natin sa
ibang araw. Magiging natural at hindi pilit ang pagpapahayag
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natin ng ebanghelyo. Pero minsan, mas mainam na hindi
tayo magpapatumpik-tumpik at sa halip ay agad-agad tayong
magkukuwento tungkol kay Jesus, lalo na kung hindi na tayo
muling mabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ito mismo ang
ginawa ni Pablo.
Paano natin maipapangaral ang ebanghelyo nang dahandahan? Paano natin maipapangaral ang ebanghelyo
nang agaran?

3

Ipangaral ang pagsisisi at pananampalataya.
“Kaya Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita
sa akin mula sa langit. 20Ang una kong ginawa ay nangaral
ako sa Damascus at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa
Jerusalem inikot ko ang buong Judea, at pinuntahan ko rin
ang mga hindi Judio. Pinangaralan ko sila na dapat silang
magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos, at ipakita
nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na silaʼy totoong
nagsisisi." MGA GAWA 26:19–20
19

Kahanga-hanga ang matapat at matapang na pangangaral
ni Pablo sa harap ng mga makapangyarihang tao. Sa
pagtatanggol niya sa kanyang sarili sa harap ni Haring Agripa,
malaya siyang nakapagsalita tungkol sa pagsisisi at paglapit
sa Diyos. Ang tambalang ito—pagsisisi at paglapit sa Diyos—
na mababasa sa Mga Gawa ay tinatawag na conversion, o
pagkilala sa Diyos. Ito ang nais ni Pablo na maranasan ng
mga nakikinig sa kanya—mula sa kadiliman tungo sa ilaw
at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos (Mga
Gawa 26:18). Isa itong mapangahas na talumpati. Sa kanyang
pangangaral tungkol sa pagsisisi, ipinahiwatig ni Pablo ang
pagiging makasalanan ng mga nakikinig sa kanya—kabilang
na ang hari.
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Hindi ito ang unang pagkakataong nangaral si Pablo sa
mga politiko. Dalawang taon bago ang kanyang pagharap
kay Haring Agripa, humarap din siya kina Gobernador Felix
at sa asawa niyang si Drusila. Ang pangangaral niya ay
umikot sa pagiging matapat at mapagtimpi, at sa darating
na paghuhukom. Sa pagkagulat ni Felix sa narinig niya,
ipinakulong niya si Pablo hanggang sa mapalitan siya ni
Festus sa pagkagobernador.
Ang hayagang pangangaral ni Pablo ay makapagbibigay ng
aral sa ating lahat ngayon. Ang ebanghelyo ang pangunahing
mensahe at layunin ng pakikibahagi natin sa ating kultura.
Kung ilalaan natin ang lahat ng ating oras sa pakikipag-usap
ngunit hindi naman umaabot sa pangangaral ng ebanghelyo,
masasayang natin ang pagkakataong ipahayag si Jesus sa
mga taong dinadala ng Diyos sa buhay natin. Sa loob ng
dalawang minuto, ibigay ang mga pinakamahahalagang
punto tungkol sa ebanghelyo. Sino si Jesus, ano ang ginawa
Niya para sa atin, at ano ang kailangan nating gawin
upang maligtas?

APPLICATION
• Sa palagay mo, bakit mahalagang ipangaral ang ebanghelyo
nang malinaw at agaran? Kanino mo maipapangaral ang
ebanghelyo ngayong linggo?
• Sa iyong komunidad, sino ang mga itinuturing na hindi
mahalaga? Paano natin sila lalapitan at paano natin sila
maaakay tungo kay Cristo?
• May mga kilala ka bang nagtatrabaho sa gobyerno? Sa
papaanong paraan mo maipapangaral ang ebanghelyo
sa kanila?
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PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos para sa mga taong nangaral ng
ebanghelyo sa iyo. Ipanalangin na magawa mo rin ito sa iba.
• Ipanalangin na maipangaral mo ang ebanghelyo nang
malinaw at agaran. Hingin sa Diyos ang karunungan at
katapangan upang maipahayag mo sa iba ang tungkol
sa Kanya.
• Ipanalangin na maging matapang ang iglesya sa pangangaral
ng ebanghelyo at pagdidisipulo.
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4

Magprotesta

WARM-UP
• Ano ang naiisip mo sa tuwing naririnig mo ang salitang
“protesta”? Bakit?
• Aling protesta sa kasaysayan ang pinakatumatak sa iyo?
Ikuwento sa grupo ang nalalaman mo tungkol dito.
• Sa tingin mo, bakit mahalang manindigan para sa
katotohanan, kahit na hindi ito naaayon sa opinyon
ng nakararami?

WORD

Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabaghabag, na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili.
9
Humatol ka ng walang kinikilingan, at ipagtanggol ang
karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan.
8

^

KAWIKAAN 31:8–9

Tama ba para sa mga Kristiyano ang magprotesta?
Isa itong malaking katanungan na bumabagabag sa mga
mananampalataya ngayon. May ilang nagsasabing dapat ay
nakatuon lamang ang mga Kristiyano sa ebanghelyo at sa mga
bagay na espirituwal. Hindi sila dapat makialam sa mga bagay
na politikal, at lalong hindi sila dapat makisali sa pagprotesta sa
mga polisiya ng gobyerno. May mga nangangatwiran naman na
kung tungkol sa mga mahihirap at nagigipit ang isyu, kailangang
makilahok ng mga Kristiyano batay sa kanilang konsiyensya. Saan
dapat manindigan ang iglesya?
Sa bandang dulo ng aklat ng Kawikaan, sa gitna ng mga pangaral
laban sa paglalasing at ng mahabang paglalarawan sa isang
mabuting babae, makikita ang dalawang kautusang panlipunan:
ang pagtatanggol sa hindi maipagtatanggol ang kanilang mga
sarili at pagtatanggol sa mga karapatan ng mga mahihirap
at nangangailangan.

Ang mga talatang ito ay may nakakapangilabot na bunga sa
kasaysayan. Ilang taon bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig,
alam na ng iglesya sa Alemanya o Germany ang ilan sa mga
pagtatangkang gawing teolohiya ang pagiging mataas na lahi ng
mga Aryan laban sa lahi ng mga Judio. Karamihan sa mga pastor,
pari, dalubhasa sa teolohiya, at iglesya ay nanahimik. Noong
ipinasa ni Hitler ang batas na naging legal na batayan para patayin
ang milyun-milyong mga tao, hindi pa rin nakapagsalita ang
iglesya. Maliban sa iilang matatapang na nagsalita at nagbuwis ng
kanilang buhay, hindi malilimutan ng kasaysayan ang katahimikan
ng mga Kristiyanong Aleman sa panahong kailangang marinig ng
lahat ang kanilang tinig. Nang matapos na ang giyera, binalikan
at pinag-isipan ng iglesya sa Alemanya ang Kawikaan 31:8–9
at napagtanto nila kung paano sila naging kasabwat sa mga
kalupitang ginawa ng mga Nazi dahil sa kanilang pananahimik. 1
Tama ba para sa mga Kristiyano ang magprotesta? Oo.
Kapag nasa panganib na ang buhay ng mga tao, kapag
pinagkakaitan ng hustisya ang mga mahihirap at mga nagigipit,
kapag walang pagpapahalaga ang mga polisiya ng gobyerno
para sa mga mahihina at walang kakayahan, kailangang iparinig
ng mga Kristiyano ang kanilang boses para sa mga taong hindi
maipagtatanggol ang kanilang mga sarili at para sa kapakanan ng
mga mahihirap. Ito ang tinatawag nating pagpoprotesta.
Dahil madalas na inuugnay ang pamamahayag sa publiko
sa panggugulo, hindi naging maganda ang pagtanggap ng
mga Kristiyano sa pagpoprotesta. Ngunit hindi ito ang laging
nangyayari. Ayon sa mga sosyologo, mayroong 198 na paraan

1

John R. W. Stott, Human Rights and Human Wrongs: Major Issues for a New
Century (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1999); Richard Gutteridge, Open
Thy Mouth for the Dumb!: The German Evangelical Church and the Jews 1879-1950
(Oxford: Blackwell, 1976); and Andrew Davis, How Do You Kill 11 Million People?:
Why the Truth Matters More Than You Think (Nashville, Tennessee: Thomas
Nelson, 2020).
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upang makapagprotesta nang mapayapa at may paggalang. 2
Maaring gawing simple ang pagpoprotesta gaya ng pagpapatala
ng pagtutol mo sa isang polisiya ng gobyerno, pakikipag-usap sa
iyong kongresista tungkol sa posisyon mo sa bagong panukalangbatas, o pagsasalita tungkol sa pangangailangan ng mas mahigpit
na batas laban sa child trafficking. Minsan, ang pagprotesta ay
maaaring ipakita sa pribadong hindi pagsunod gaya ng ginawa ng
mga komadronang Judio noong tumutol silang patayin ang mga
bagong silang na sanggol na lalaki (Exodus 1:15–22). Sa ibang
pagkakataon naman, maipapakita ito sa matapang na pagharap
sa panganib para sa kapakanan ng ilang libong taong maaaring
mamatay kung wala kang gagawin, gaya ng nangyari kay Ester
(Ester 4:12–17).
Ang tanong ay hindi kung dapat bang magprotesta ang mga
Kristiyano. Ang ating tapat na pagsunod sa katuwiran at
hustisya na ayon sa Bibliya, na ipinapahayag natin sa publiko,
ay humihingi ng pagsasalita at pagtatanggol sa karapatan ng
mga nagigipit kung kinakailangan. Ang tunay na tanong ay kung
paano tayo magpoprotesta sa paraang naaayon sa ebanghelyo
na ipinahahayag natin sa mundo bilang mga Kristiyano. Sa
madaling salita, ang dapat nating isipin ay ang paraan ng ating
pagpoprotesta at ang kondisyon ng ating mga puso kapag hindi
tayo sumasang-ayon sa mga polisiya ng gobyerno.

1

Magprotesta kapag ginawang batas ang hindi
pagsunod sa Diyos.
Sumagot silang tatlo, “Mahal na Hari, wala po kaming
masasabi tungkol diyan. 17Kung talaga pong ganyan ang
mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran
mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa
inyong mga kamay. 18Pero kung hindi man niya kami iligtas,
gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod
16

2

Gene Sharp, The Politics of Non-Violent Action (Boston, MA: Porter Sargent
Publisher, 2012).
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sa iyong mga diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo
ninyo.” DANIEL 3:16–18
^

Dinala nila ang mga apostol doon sa Korte ng mga Judio.
Sinabi ng punong pari sa kanila, 28“Hindi baʼt pinagbawalan
na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan
ninyo ang inyong ginawa! Kumalat na ang inyong aral sa
buong Jerusalem, at kami pa ang pinagbibintangan ninyong
pumatay sa kanya!” 29Sumagot si Pedro at ang kanyang mga
kasama, “Ang Diyos ang dapat naming sundin, at hindi ang tao.
27

^

MGA GAWA 5:27–29

Nang magpatayo si Nebucadnezar ng malaking rebultong
ginto sa Babilonia at nag-utos na dapat lumuhod ang lahat
sa hudyat ng musika, lihim na tumutol dito sina Shadrac,
Meshac, at Abednego. Paglabag sa ikalawang utos ng Diyos
ang idolatriya o pagsamba sa diyos-diyosan, kung kaya't
tumanggi ang tatlong Hebreo na sundin ito—kahit pa
kamatayan ang maaaring maging kapalit. Nakapagtatakang
hindi nila sinabi sa iba ang pasya nilang hindi sumamba sa
diyos-diyosan. Nalaman lamang ito ng hari dahil may ilang
taga-Chaldea na nagsabi nito sa kanya.
Ang kwento nina Shadrac, Meshac, at Abednego ay nagbigay
sa atin ng hindi bababa sa tatlong paraan ng pagprotesta:
•

Una, hindi natin kailangang ipaalam sa lahat ang pagtutol
natin sa mga polisiya ng gobyerno. May ilang taong
nagpoprotesta sa bawat bagay na ginagawa ng gobyerno.
Nakakapagod ang paraang ito ng pakikilahok sa politika
ng ating bansa. Kung hindi naman kasalanan o hindi
nagpapakita ng kawalan ng katarungan, huwag mo na
lang ito bigyan ng pansin.

•

Pangalawa, kung mapansin ng publiko ang tahimik
mong pagpoprotesta, maging handa kang panindigan
ang mga paniniwala mo. May mga isyung karapat-dapat
pagbuwisan ng buhay, mayroon ding hindi. Piliin mo ang
pagpoprotestahan mo.
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•

Pangatlo, ipagpatuloy ang pagrespeto at paggalang. Ang
suliranin nina Shadrac, Meshac, at Abednego ay tungkol
sa paninindigan nila sa kanilang paniniwala. Magalang
nilang ipinahayag ang kalagayan nila sa hari nang hindi
siya sadyang ginagalit. Nang mailigtas sila mula sa hurno,
kinilala ng hari ang Diyos at naging kakampi nila ang hari
sa kanilang pananampalataya.

Ganito rin ang nangyari kay Pedro at sa mga apostol sa
ikalimang kabanata ng Mga Gawa. Matapos silang arestuhin
dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus sa naunang kabanata,
si Pedro at ang mga kasama niya ay muling inaresto.
Tulad ng nangyari sa naunang pag-aresto, sinabi nila na
mas gugustuhin nilang sundin ang Diyos kaysa ang tao.
Ang pagtutol nila laban sa pinakamataas na relihiyosong
awtoridad sa Judea ay nagmula sa kagustuhan nilang
sumunod sa Diyos. Nagwakas ang ikalimang kabanata ng
Mga Gawa sa panggugulpi sa mga apostol. Subalit sa halip
na umatras, nagdiwang sila sa kanilang pakikibahagi sa
pagdurusa ni Cristo at patuloy pa rin silang nangaral.
Ano ang bagay na pinagprotestahan mo dati? Bakit mo
ito ginawa?
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2

Magprotesta kapag nasa panganib ang mga walang
kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ito naman ang ipinasabi niya kay Ester, “Huwag mong isiping
ikaw lang sa lahat ng Judio ang makakaligtas dahil sa palasyo
ka nakatira. 14Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong
ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Judio, pero ikaw
at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya
ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga
Judio.” ESTER 4:13–14
13

^

Nang magpasa ng batas si Haring Ahasuerus, dahil sa
panghihimok ni Haman na patayin ang mga Judio sa buong
imperyo ng Media at Persia, nalagay sa panganib ang buhay
nina Ester, Mordecai at libu-libo pang iba. Hindi totoo ang
akusasyon ni Haman. Sinabi niya sa hari na hindi sinusunod
ng mga Judio ang mga batas ng hari kung kaya't hindi tamang
pabayaan niya ang mga ito (Ester 3:8). Ang totoo, galit
lamang siya kay Mordecai dahil hindi ito lumuluhod sa kanya
(Ester 3:1–6).
Pinakiusapan ni Mordecai si Ester na umapela sa hari
para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Kung walang
magtatanggol sa kanila sa harap ng hari, mamamatay silang
lahat. Nang ginawa ito ni Ester, nilagay niya sa panganib
ang kanyang sarili upang mailigtas ang mga Judio sa buong
imperyo ng Media at Persia. Sa palagay mo, paano natin
maisasagawa sa panahon ngayon ang pamamaraang
isinagawa ni Ester?

Politics & ChristianParticipation

Magprotesta

28

3

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

^

Hindi lahat ng uri ng protesta ay nanggugulo. May isang
paraan ng pagprotesta na hindi gumagamit ng dahas.
Tulad ito ng paghawak ng mga placard, pagtatalumpati, o
pagpapalabas ng sining at tula para iparating ang mensahe
tungkol sa isang usapin at sa kawalan ng katarungan. Ang
layunin nito ay maiparating ang mensahe nang walang dahas
o panggugulo ng publiko.
Ganito mismo ang ginawa ni Obadias. Kahit naglilingkod
siya sa ilalim ng marahas na rehimen nila Ahab at Jezebel,
gumawa siya ng isang lihim na operasyon para iligtas
at itago ang 100 sa mga propeta ni Yahweh. Sa labas,
pinapanatili niya ang kapayapaan; sa loob, tahimik siyang
nagpoprotesta laban sa pagpatay sa mga propeta ni Yahweh.
Itinuturo sa atin ng mga pagkilos ni Obadias na maaaring
makapagprotesta nang tahimik laban sa mga masasamang
rehimen upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ano ang
ginawa ni Obadias upang iligtas ang mga propeta?
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4

Magprotesta upang magdulot ng pananagutan.
Kinaumagahan, nag-utos ang mga opisyal sa mga pulis na
palayain na sina Pablo. 36At itoʼy ibinalita ng guwardya kay
Pablo. Sinabi niya, “Nagpautos ang mga opisyal na palayain
na kayo. Kaya maaari na kayong lumabas at umalis nang
mapayapa.” 37Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan,
“Nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil
ipinahagupit nila kami sa publiko at ipinabilanggo nang walang
paglilitis, kahit na mga Romano kami. At ngayon gusto nilang
palayain kami nang palihim. Hindi maaari! Sila mismong mga
opisyal ang dapat pumunta rito at magpalaya sa amin.” 38Kaya
bumalik ang mga pulis sa mga opisyal at ipinaalam sa kanila
ang sinabi ni Pablo. Nang malaman nilang mga Romano pala
sina Pablo, natakot sila. MGA GAWA 16:35–38
35

^

Matapos ipangaral nina Pablo at Silas ang ebanghelyo sa
Filipos at palayain ang batang babae mula sa masasamang
espiritu, hinila sila ng nagmamay-ari ng mga alipin at dinala
sa bayan, inakusahan sila ng panggugulo, inudyok ang mga
tao upang hagupitin sila, at ipinakulong sila. Hindi nila alam
na si Pablo ay isang mamamayan ng Roma. Ayon sa batas ng
mga Taga-Roma, ang isang mamamayan ng Roma ay hindi
maaaring hagupitin at ibilanggo nang hindi nililitis. Ang mga
opisyal ng gobyerno na lalabag dito ay maaaring matanggal
sa puwesto. Dahil sa hindi pagpayag ni Pablo na mapalaya
nang tahimik, pinapanagot niya ang mga opisyal sa kanilang
ginawa. Nais niyang aminin nila sa publiko ang kawalan ng
hustisya na naganap sa ilalim ng kanilang pamamahala.
Minsan sa ganitong paraan nakikita ang pagpoprotesta.
Hindi ito ginagawa upang ipahiya, insultuhin, o ibaba ang
mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan kundi upang
papanagutin sila at hingin na isakatuparan nila ang kanilang
tungkulin sa publiko sa makatuwirang pamamaraan. Sa
madaling salita ang ganitong pagpoprotesta ay paghingi sa
mga tao sa gobyerno na kilalanin at tuparin ang kanilang
tungkulin sa mga taong pinangakuan nila ng paglilingkod.
Bakit isa itong mahalagang paraan ng pagpoprotesta?
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Sa palagay mo, paano natin ito magagawa sa paraang
mapakikinggan ang ating mga hinaing?

5

Ang pagprotesta ay isa lamang sa mga paraan na
maaaring piliin.
O Diyos, patayin nʼyo sana ang masasama! Lumayo sana sa
akin ang mga mamamatay-tao! 20Nagsasalita sila ng masama
laban sa inyo. Binabanggit nila ang inyong pangalan sa
walang kabuluhan. 21P ANGINOON, kinamumuhian ko ang mga
namumuhi sa inyo. Kinasusuklaman ko ang mga kumakalaban
sa inyo. 22Labis ko silang kinamumuhian; ibinibilang ko silang
mga kaaway. 23O Diyos, siyasatin nʼyo ako, upang malaman
nʼyo ang nasa puso ko. Subukin nʼyo ako, at alamin ang aking
mga iniisip. 24Tingnan nʼyo kung ako ay may masamang paguugali, at patnubayan nʼyo ako sa daang dapat kong tahakin
magpakailanman. SALMO 139:19–24
19

^

Ang Salmo 139 ay magandang pangwakas para sa
pag-uusap tungkol sa pagpoprotesta. Kung titingnan
natin ang politikal na kondisyon sa ating bayan, madaling
mauwi sa pagkapoot at kawalan ng pag-asa. Ganito rin
ang naramdaman ni David. Noong naisip niya ang mga
masasamang tao, hiniling niya na puksain na lang sila ng
Diyos. Inamin pa niya na kinasusuklaman niya sila at ganap
ang pagkamuhi niya sa kanila. Subalit ang paraan niya ng
pagwawakas sa kanyang salmo ay nagbibigay sa ating lahat
ng katuruan. Sa halip na magalit, nanalangin siya at hiniling
sa Diyos na ipakita sa kanya ang nilalaman ng kanyang
puso. Paano kung lahat ng galit na naramdaman niya ay
nagpapakita na may mali sa kanyang pag-uugali? Magandang
itanong din natin ito sa ating mga sarili.
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Bagama’t ang pagpoprotesta ay kumplikado, ang isang
bagay na dapat tumanin sa ating mga isipan bilang mga
Kristiyano ay isa lang ito sa maraming bagay na maaari nating
gawin upang patatagin ang ating bayan. Ang pakikilahok
natin bilang mga mamamayan ay hindi dapat magsimula sa
pagpoprotesta kundi sa pagtatatag ng komunidad, pagboto,
pangangampanya para sa mga sinusuportahan nating mga
gawain, pagdalo sa mga pagdinig o paglilitis sa komunidad,
at iba pa. Kapag may isang kontrobersyal na paksa, bahagi
ng tungkulin natin bilang mga mamamayan ang labanan
ang mga maling impormasyon at tiyaking tama ang mga
nalalaman natin tungkol sa paksang ito. At bilang mga
mananampalataya ni Jesus, idinudulog natin ang bagay na
ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Anuman ang
gawin natin dahil dito, sumulat man tayo sa kongresista,
manahimik, o makilahok sa mga protesta, ang patotoo natin
sa publiko ay hindi nadurungisan ng politikal na agenda at sa
halip ay may tunay na pagnanais na magkaroon ng katuwiran
at hustisya.
Tukuyin ang limang praktikal na bagay na magagawa mo
upang maipahayag ang pagprotesta o pagkilos.
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APPLICATION
• Sa palagay mo, nalulugod ba ang Diyos sa uri ng pagprotesta
sa iyong bansa? Bakit oo o bakit hindi?
• Sa tingin mo, kailan ka dapat magprotesta at paano mo ito
gagawin? Ano ang natutunan mo ngayon at paano mo ito
maisasapamuhay sa iyong sitwasyon at sa iyong bansa?
• Kanino mo maaaring ibahagi ang mensaheng ito? Ano ang
sasabihin mo sa kanya?

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos sa karunungan at katapangang
ibinibigay Niya sa Kanyang mga mamamayan upang magawa
nilang manindigan para sa katuwiran. Ipanalangin na
mapuspos ka ng Espiritu at mgkaroon ng kakayahang gawin
ang nais Niya sa iyong buhay, komunidad, at bansa.
• Ipanalangin ang kapayapaan sa iyong bansa at ang lakas ng
loob na gawin kung ano ang tama.
• Hilingin sa Diyos na magkaroon ng mga taong kayang
manindigan para sa mga nasasaktan at sa mga walang
boses sa lipunan. Ipanalangin na magpahayag ang mga
mamamayan ng Diyos ng pag-asa at maakay nila ang mga tao
patungo sa Kanya.
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Una 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. 4Nais niyang maligtas ang lahat ng
tao at malaman ang katotohanan. 1 TIMOTEO 2:1–4
1

^

Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag upang ipanalangin
ang lahat ng tao, kabilang na ang mga may kapangyarihan o
awtoridad. Maaaring mahirap itong gawin lalo na kung matindi
ang pagsalungat natin sa kanila. Ang layunin natin bilang mga
mananampalataya ng Diyos ay hindi ang ipagtanggol ang ating
mga politikal na paniniwala at hindi rin ang kumbinsihin ang iba
na sumang-ayon sa atin. Ang layunin natin ay ang tuparin ang mga
layunin ng Diyos habang itinatatag Niya ang Kanyang kaharian—
upang lumapit ang mga tao kay Cristo at sumunod sa Kanya lamang.
Ang Politics & Christian Participation ay naglalayong pagusapan ang apat na praktikal na paraan ng pakikibahagi na maaaring
gawin ng mga mananampalataya sa paghubog ng politikal na
klima sa bansa: pananalangin, pakikilahok sa prosesong politikal,
pangangaral ng katotohanan ng Diyos, at pagpoprotesta kung
kinakailangan. Kabilang sa pagiging patotoo natin sa larangan ng
politika ang ating paraan ng pamumuhay, pagpapahayag ng ating
mga politikal na paniniwala at pananaw sa mundo na naaayon sa
Bibliya, at kagustuhan nating magabayan ng Banal na Espiritu habang
isinasakatuparan natin ang kagustuhan ng Diyos.
MGA PAKSA
• Manalangin
• Makilahok
• Mangaral
• Magprotesta

