FILIPINO week 1

Magpasakop sa Nakatataas
NOTES

WARM-UP
• Ibahagi ang isang pagkakataon na ikaw ay namuno para sa isang
proyekto o kaganapan. Ano ang isang bagay na iyong natutunan
sa karanasang ito?
• Kaninong paraaan ng pamumuno ang iyong hinahangaan?
Bakit mo ito hinahangaan?
• Ano ang mas madali para sa iyo, ang mamuno o ang sumunod?
Ibahagi ang isang pagkakataon na nagpapakita nito?

WORD

Ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na
kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban
doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang
iyon ay itinakda ng Diyos. Mga Taga-Roma 13:1

Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating parangalan ang Diyos
sa lahat ng ating mga ginagawa sa lahat ng bahagi ng ating buhay.
Isa sa mga paraan kung paano natin ito magagawa ay sa pamamagitan
ng pagpapasakop sa mga nakatataas na itinalagang mamuno at
mamahala sa ating bayan. Sa araling ito, ating aalamin ang tatlong
mga tuntunin sa pagpapasakop sa mga pinunong itinalaga ng Diyos.

1

Ang lahat ng mga pinuno ay itinakda ng Diyos.
Ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na
kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban
doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang iyon
ay itinakda ng Diyos. 2Kaya nga, ang sinumang sumasalungat
sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos.
Ang mga tumatanggi ay makakatanggap ng kahatulan sa
kanilang sarili. Mga Taga-Roma 13:1,2

1

Ang pamahalaang sibil ay bahagi ng plano ng Diyos.
Samakatwid, Siya ang nagtalaga ng mga taong mamamahala sa
mga bayan, rehiyon, at bansa (Daniel 2:21). Ano ang ibig sabihin
ng pagpapasakop sa mga namamahalang mga pinuno na itinalaga
ng Diyos sa ating buhay?

2

Ang mga namamahalang mga pinuno ay
tagapaglingkod ng Diyos.
Ito ay sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos para sa
iyong kabutihan. Ngunit kung ang ginagawa mo ay masama,
matakot ka dahil hindi siya nagdadala ng tabak ng walang
kahihinatnan sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos, na
isang tagapaghiganti upang magdala ng poot sa gumagawa
ng masasama. Mga Taga-Roma 13:4
Ang pamahalaan ay isang dakilang institusyon, at ginagamit
ng Diyos ang mga namamahala dito bilang Kaniyang mga
instrumento upang magdala ng kabutihan para sa ating bayan.
Ang mga taong Kanyang inilagay dito ay Kaniyang mga
tagapaglingkod (Mga Taga-Roma 13:6), maging sila man ay
Kristiyano o hindi. Paano tayo dapat tumugon sa bawat
pamahalaang itinatag ng tao? (1 Pedro 2:13)

3

Pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan
ng pagbibigay ng karangalan sa pamahalaang sibil.
Ibigay sa bawat isa ang anumang dapat niyang tanggapin.
Kung ang dapat ibigay ay buwis para sa nakakasakop, magbigay
ng buwis na iyon. Kung buwis sa sariling pamahalaan, ibigay
ang buwis na ito. Kung ang dapat mong ibigay ay takot, dapat
kang magdalang takot. Kung ito ay karangalan, magbigay ka
ng karangalan. Mga Taga-Roma 13:7
Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay Kanyang tinawag na
magpasakop sa mga itinalagang pinuno ng Diyos. Ang Diyos ay
kumikilos sa ating pamahalaan, at Siya ay naghahari sa ating mga
buhay at sa ating bansa. Paano inilarawan ng Salita ng Diyos si
Jesus sa larangan ng pamamahala? (Isias 9:6)

APPLICATION
• Gaano ka katapat sa pagsunod sa mga batas sa iyong komunidad?
Ano ang maaari mong gawin ngayon upang maging isang tapat na
mamamayan na sumusunod sa batas?
• Paano mo magagawang parangalan ang mga namamahalang
pinuno na itinalaga ng Diyos? Sa linggong ito, mag-isip ng mga
paraan kung paano mo ito maisasagawa, at gawin ang mga ito.
• May mga bahagi ba ng iyong buhay na wala sa ilalim ng
kapangyarihan ng Diyos? Hingin sa Diyos na pamahalaan ang
mga bahaging ito, at manalangin para sa kakayanan na sumunod
at magpasakop sa pamumuno ng Diyos.

PRAYER
• Pasalamatan ang Diyos para sa ating bayan at ipanalangin
ngayong linggo ang bawat aspeto ng ating pambansa at lokal
na pamahalaan. Ipanalangin ang karunungan, takot sa Diyos, at
pagkamatuwid para sa ating mga opisyal ng pamahalaan.
• Hingin sa Diyos ang kakayanan at pananampalataya na makita
ang Kaniyang pamumuno sa ating pamahalaang sibil. Ipanalangin
na tayo ay gabayan ng Diyos upnag magpasakop sa mga pinunong
Kaniyang itinalaga sa ating buhay.
• Ipanalangin ang mas malalim na pang-unawa sa paghahari ng
Diyos sa ating mga buhay, lalo na sa bahagi ng pamumuno.
Hingin sa Diyos ang mas malaking kakayanan na magtiwala sa
Kanya at magpasailalim sa Kanyang kagustuhan.
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