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I TIMOTEO 2:1-5 
"ANO ANG ATING GAGAWIN?" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa linggong ito masasaksihan ng ating bansa ang pagtatalaga sa tungkulin ng isang bagong pangulo sa 
pinakamataas na katungkulan sa bayan.  Bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesu Cristo, 
nakatalaga sa lubos na katotohanan ng Kasulatan, hindi natin nanaising isama ang tinig sa programang 
ito ng walang katapusang komentaryo na iniaalok ngayon.  Maraming komentaryo ang naririnig natin sa 
kahalagahan ng pagkapangulong ito at maraming hula tungkol sa hinaharap sa ekonomiya at sa 
kalagayang panlipunan ng ating bansa.  Hindi tayo sasali sa gayong mga komentarista ngayon.  Sa halip 
tayo ay titingin sa banal na Kasulatan nang mahinahon, at sa mabuting pag-asa, para sa panuto, para sa 
pang-unawa. 
 
Mula sa banal na Kasulatan, alam natin at pinaniniwalaan ang lubos na pagkasoberano ng Dios.  Iyan ay 
nangangahulugan na ang Dios ay namamahala sa lahat ng mga bagay.  Sinasabi ng Awit 97:1, “Ang 
Panginoon ay naghahari.”  Alam natin na ito ay sa pamamagitan ng lahat, kapwa malaki at maliit, na 
Kanyang isinasagawa ang sarili Niyang mga layunin. 
 
Narinig na natin ang mga yabag ng ating Panginoong Jesu Cristo, sapagkat naaalala natin nang Kanyang 
sabihin na bago Siya bumalik na muli (Mat. 24), lalago ang kasamaan.  At nakikita natin iyan.    
Pinahintulutan na ng ating bansa ang pag-abuso sa kamunduhan ng homosekswalidad at lesbianismo, 
pinatay ang mga hindi pa isinisilang, pinarumi ang himpapawid ng kalapastanganan at pornograpiya, at 
kinutya ang lubos na katotohanan ng Salita ng Dios. 
 
Ngayon, hindi malayong isipin na ang gayong bansa ay mahuhulog din sa kaguluhang-bayan na siyang 
hatid ng pagtatakuwil sa Dios.  Para sa tao, na mayabang na naniniwalang maaari niyang isantabi ang 
kautusan ng Dios, ay isasantabi rin ang batas pantao kapag ginusto niya. 
 
Subalit, ano ang ating gagawin?  Anong ating gagawin, bilang mga mananampalataya, kapag nakikita 
natin ang dumaraming kasamaan sa lipunan? 
 
Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na dito man ang anak ng Dios ay naiiba.  Ang iglesia ng Dios ay 
itinakdang mangibabaw na may kaibahan sa gitna ng sanlibutan at bansang di-sumasampalataya.  Tayo 
ay bayang pinili ng Dios.  Mababasa natin sa I Pedro 2:9, “Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang 
maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Dios, upang inyong ipahayag ang 
mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-
gilalas na liwanag. “  Mababasa nating muli sa Filipinos 2:15, 16, “Upang kayo'y maging walang sala at 
walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa 
gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawakan sa salita ng buhay.” 
 
Ano ang gagawin natin?  Tinatawag tayo ni apostol Pablo sa isang mahalagang aspeto ng ating 
pagkatawag para sa ating bansa, para sa ating pangulo, at para sa bawat hinalal na opisyal.  Ibinibigay 
niya sa atin ang tawag na iyon sa I Timoteo 2:1-5.  Ang tawag na iyon ay: upang manalangin.  Si apostol 
Pablo sa bahaging iyon ng Kasulatan ay nagsasalita sa pinakamamahal niyang anak, si Timoteo, tungkol 
sa buhay ng iglesia sa isang paganong lipunan.  Ang naghaharing emperador noon sa panahon ni Pablo 
ay si Nero.  Ang mga Cristiano ay ginagamit noon bilang mga taong-sulo sa lunsod ng Roma.  Sumulat si 
Pablo kay Timoteo upang ipaalala sa kanya na ang iglesia ng Dios sa lahat ng panahon ay may ibang 
pananaw sa pamahalaan kaysa mga nakapaligid sa kanila, kabilang na ang pananaw na ang pamahalaan 
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ay kumakapit sa sarili nito.  Ang anak ng Dios ay nangingibabaw sa sanlibutang kanyang tinitirhan 
tiyakang dahil may mas mataas siyang katapatan.  Iyan ang kakaibang katangian.  Tayo’y umaasa (Heb. 
11) sa isang lunsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Dios.  Ang katapatan ng mga lalaki at mga babae 
ng sanlibutan ay nasa sanlibutang ito.  Ngunit ang pangunahing katapatan ng Cristiano ay hindi sa 
sanlibutang ito kundi (Fil. 3) ang ating pagkamamamayan ay nasa langit.  Tayo’y kabilang sa walang 
hanggang kaharian ng ating Dios at nasa ilalim ng ating Panginoong Jesu Cristo. 
 
Hindi tayo nito ginagawang manghihimagsik, upang ibagsak ang batas ng lupain.  Hindi tayo nito 
ginagawang walang pakialam na manonood bilang mga mamamayan ng bansang ito.  Kundi, alang-alang 
kay Cristo, ninanais nating maging matapat din sa Kanya sa ating pagkamamamayan sa sarili nating 
bansa.  At ang mahalagang bahagi ng pagkatawag na iyan, nabasa natin, ay upang ipanalangin ang mga 
may kapangyarihan sa atin.  Sa I Timoteo 2:1-5, ilalagay ni Pablo ang ilang mahahalagang prinsipyo na 
gagabay sa atin sa mga panahong gaya nito, na gagabay sa atin sa paraan ng pamumuhay na katangga-
tanggap sa Dios. 
 
Ano ang gagawin natin?  Sinasabi ni Pablo sa tekstong ito, “Una sa lahat, ay isinasamo ko (ang salita ay 
“hinihimok”) na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan,  at mga pagpapasalamat 
patungkol sa lahat ng mga tao; patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan.”  
Maaari at dapat tayong manalangin.  Iyan ang dapat nating gawin. 
 
Ngayon mahalaga upang maunawaan ang kapitulo na tandaan na kinakausap ni Pablo si Timoteo sa 
aspeto ng pampublikong pagsamba.  Kung titingnan n’yo ang kapitulo makikita n’yo na ang tinutukoy ng 
apostol ay ang pagsamba ng iglesia at kung ano ang dapat mangyari sa pagsamba ng iglesiang iyon.  
Patungkol diyan, sinasabihan niya si Timoteo sa kanyang lugar bilang pastor na tinawag upang 
pangunahan ang bayan ng Dios sa pampublikong pagsamba.  Nagbibigay siya ng panuto kay Timoteo, 
una sa lahat, sa pananalangin.  Ang mga panalangin ng gawaing pagsamba ng iglesia ni Jesu Cristo ay 
para kung gayon sa lahat ng mga tao, para sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan.  Ang 
salitang “lahat ng mga tao,” ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga tao.  Hindi ito tumutukoy sa bawat 
kaanib ng sangkatauhan.  Iyan ay naging malinaw sa talatang 2 nang magpatuloy ang apostol sa 
pagsasabing, “patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan.  Ang iyong mga 
panalangin, Timoteo, ay hindi dapat limitado sa isang uri ng sangkatauhan.  Hindi mo sila dapat 
limitahan sa ilang panlipunang katayuan o sa mga sa palagay mo’y sumasang-ayon sa iglesia ni Jesu 
Cristo; kundi bawat uri ng tao (mahirap at mayaman, ang amo at ang empleyado, pamahalaan, lahat ng 
mga grupo at mga klase ng tao).  Dapat kang manalangin para sa lahat ng uri ng mga tao, para sa mga 
hari at para sa lahat ng nasa mataas na katungkulan.”  Lalo na sila, dahil, kapag silang may hawak ng 
mataas na katungkulan ay ipinakita ang kanilang sarili na salungat sa Salita ng Dios at ipakita ang 
kanilang sarili (gaya sa panahon ni Pablo) na mga kaaway ng ebanghelyo ni Cristo at laban sa 
katotohanan ni Cristo, tayo sa malamang ay kikiling na alisin sila sa ating mga panalangin.  Ipanalangin 
ang lahat ng uri ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan. 
 
Na ito ay hindi puntong walang halaga ay nagiging malinaw mula sa katotohanang si apostol Pablo, na 
kinasihan ng Dios, ay nagsimulang maglaan ng talasalitaan para sa panalangin.  Gumamit siya ng apat na 
iba’t ibang pananalita na ginagamit sa Bagong Tipan upang ipakita ang iba’t ibang aspeto ng panalangin. 
Sabi niya, una sa lahat, “Nais ko na gawin ang mga paghiling patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa 
mataas na katungkulan.”  Ang salitang ito ay tumutukoy sa mga kahilingan para sa tiyak na 
pangangailangan na masidhing nadarama.  Ang mga hiling ay nagmumula sa tunay na kalagayan.  Ito ay 
mapagpakumbabang hiling sa Dios sa gitna ng pinaka nakakabalisa at nakakadurog na mga sandali.  
Hinihingi natin, kung gayon, sa Dios, ayon sa Kanyang kalooban, umaasa sa Kanya, sa ating karamdaman, 



3 
 

ang kalusugan.  Hinihiling natin sa Kanya sa matinding karamdaman ng isang bata kung Kanyang 
kalooban na panumbalikin ang bata.  Hinihiling natin sa Kanya sa katigasan ng ulo ng anak na lalaki o 
babae o ng isang mahal sa buhay sa pamilya na siya ay madala sa pagsisisi ayon sa Kanyang 
mapagbiyayang kalooban.  Ang paghiling ay nangangahulugang nararamdaman natin ang 
pangangailangang iginigiit sa ating puso at dinadala natin ang kahilingan sa Dios gaya ng mga walang 
lakas. 
 
Pagkatapos ay sinasabi ng apostol, “mga panalangin.”  Ito ay salitang mas pangkalahatan, na 
nangangahulugang inilalatag natin ang mga kahiligan sa harap ng Dios.  Ang salita kung minsan ay 
isinasaling “pagsamba” at nangangahulugang sa ating mga panalangin dapat tayong magkaroon ng 
kamalayan sa Kanya bago tayo lumapit.  Tayo ay yumuyukod at inilalatag ang ating mga kahiligan sa 
harap Niya.  Kapag kinuha natin ito sa unang salita:  paghiling at mga panalangin, kung gayon ang 
salitang panalangin dito ay tutukoy sa mas pangkalahatang kahilingan, yaong mga bagay na lagi nating 
kailangan at nariyan.  Dumadalangin tayo kung gayon para sa biyaya at sa karunungan at sa mas higit na 
katapatan sa Dios.   
 
Ang ikatlong salita na ginagamit ng apostol ay “mga pamamagitan.”  Ang salitang ito ay 
nangangahulugang mamagitan o lumapit sa harap ng Dios sa ngalan ng iba.  Ang salita ay napaka 
interesante.  Ito’y literal na nangangahulugang, “mahulog sa,” “magtagpo at malayang mag-usap.”  
Nababasa natin sa Kasulatan na si Cristo ang namamagitan para sa atin.  Ang Kanyang puso ay para sa 
atin at tunay Niyang nalalaman ang ating kailangan.  Samakatuwid, lagi Niyang dinadala ang ating mga 
pangangailangan nang walang-mali sa Ama.  Ngayon ang pamamagitan natin para sa iba ay 
nangangahulugang mayroon tayong pagkaunawa sa kalooban ng Dios sa Kasulatan.  Nananalangin tayo 
para sa kapakanan ng iba.  Hindi tayo nagkakait.   
 
Panghuli, sinasabi ng apostol, “may pagpapasalamat.”  Iyan ang kamangha-manghang bagay tungkol sa 
panalangin.  Anuman ang ating katayuan, anuman ang pagsusumaso ng ating puso, anuman ang ating 
kalagayan – dapat lagi tayong maghatid ng pasasalamat at pagtanaw ng utang-na-loob.  Manalangin na 
may pagpapasalamat.  Pinasasalamatan natin ang Dios na maaari tayong lumapit sa Kanya bilang Isa na 
dumirinig at sumasagot sa ating mga dalangin. 
 
Ngayon, anong gagawin natin?  Sinasabi ng Dios, ipanalangin ang mga nasa mataas na katungkulan.  Sa 
panalangin, ibig Niyang sabihin ay humiling, manalangin, mamagitan na may pagpapasalamat sa mga 
tiyak na pangangailangan at panganib o kagipitan ng bansa, sa mga pangangailangan na pamahalaan 
kapag ang kautusan ng Dios ay isinasantabi at ang mga pinuno ay namumuno mula sa lusak ng sarili 
nilang pag-iisip.  Dapat nating dalhin ang mga pangangailangan sa harap ng Dios, at ng may 
pagpapasalamat.  Lumapit sa Dios.  Dalhin ang mga tiyak na pangangailangan ayon sa Kanyang kalooban. 
 
Ngunit ang tanong ay:  ano mismo ang idadalangin natin?  Kaya mayroon tayong sagot dito sa talatang 2:  
“Upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang.”  May ilan na maaaring 
ang dinig sa mga salitang iyon ay para sa sariling kapakanan, na para bang sinasabi ng apostol, 
“Manalangin, mamagitan, humiling, magpasalamat sa ngalan ng mga nasa mataas na katungkulan upang 
kayo ay mamuhay ng tahimik na buhay.”  Kung kaya’t ang panalangin ay magiging, “Panginoon, ang mga 
pinuno nawa ay mamuno sa paraang magkakaroon ako ng mabuting buhay, malaya sa lahat ng 
makalupang kaguluhan.” 
 
Subalit hindi iyan ang kaisipan – bagaman, walang pagkahiya, ang ating mga panalangin ay hindi 
nakasentro sa mga tao at mga pamahalaan, kundi sa ikabubuti ng Kanyang iglesia.  Sa gitna ng ating mga 
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panalangin dapat ay ang adhikain ng Dios at ng Kanyang iglesia.  Ipinapanalangin natin, “Panginoon, 
tipunin Mo ang Iyong iglesia.  Pangalagaan mo ito laban sa kabulaanan.  Panumbalikin mo ito mula sa 
pagtalikod, nagpapasigla sa pananampalataya ng aming mga ninuno.  Ipasa mo ang katotohanan sa 
aming mga henerasyon.  At, Panginoon, upang ito ay maabot, pangasiwaan at patnubayan at gabayan 
mo ang mga bansa na gawin ang Iyong kalooban.”  Subalit kapag tumitingin tayo nang mas malapit, 
makikita natin na itong kahilingan ay nangangahulugang nananalangin tayo para sa mga may mataas na 
katungkulan sa atin, upang maisakatuparan nila ang kanilang mga tungkuling itinalaga sa kanila ng Dios.  
Itinalaga ng Dios ang pamahalaan para sa layuning ito:  upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa.  
Ang mga salitang “tahimik”at “payapa”ay nangangahulugang panatag at mahinahon.  Ginagawa ‘yan ng 
pamahalaan sa pamamagitan ng pagsunod sa Dios at sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kasamaan  
gaya ng pagbibigay-kahulugan dito ng Dios at pinangangalagaan ang mabuti.  Ang panalangin natin, kung 
gayon, ay magiging ang Dios, ayon sa Kanyang kalooban, ay ikintal sa mga namumuno na tungkulin nila 
at pagkatawag bilang mga lingkod ng Dios na mamuno nga upang ang buhay ay maging tahimik at 
payapa.  Tinawag ng kataas taasang Dios ang mga tao.  Sapagkat ang Dios ang may mataas na 
katungkulan at ang Dios ang naglalagay ng mga tao para sa mga tao.  Ang mga taong ito ang mananagot 
sa Dios. 
 
Si Pablo, syempre, ay hindi naliligaw.  Nauunawaan ni Pablo na ang kaharian ng tao ay inilagay laban sa 
Dios at sa Kanyang Anak, tulad ng mababasa natin sa Awit 2.  Hindi nakikini-kinita ni Pablo ang milenyo.  
Hindi siya nabuhay sa pinakamahusay sa buong sanlibutan.  Nabuhay siya sa madilim na anino ni Nero, 
ang pagbagsak ng Emperyong Romano sa pamamagitan ng pagkabulok.  Hindi siya naniwalang 
magkakaroon ng makalupang kapahayagan ng kaharian ng Dios na humahawak sa buong sanlibutan.  
Hindi, hindi niya iyan pinaniwalaan! Gayunman ay sinasabi niya, dapat tayong manalangin.  At dapat 
tayong manalangin upang mamuhay tayo sa buong kabanalan at paggalang. 
 
Ngayon, hindi natin kailangan ang maayos na lipunan upang mamuhay sa kabanalan.  Kung minsan sa 
ilalim ng mga pinaka di-makadios na pinuno ang bayan ng Dios ay naging namumukod na may 
kabanalan.  Subalit kung ang pag-uusapan ay ang pagsamba sa Dios, kung ang pag-uusapan ay ang 
pagtuturo sa mga tao na mamuhay sa kabanalan at mamuhay ng tapat na pamumuhay, ito ay di 
mahahadlangan kapag may kalayaan mula sa mga kaguluhan. Ang kaharian ni Satanas ay maunlad sa 
pamamagitan ng kaguluhang-bayan.  Ang mga tao ay palaging pinananatiling nagdiringas sa kanilang 
mga pagkahaling.  Ngunit ang pagsamba sa Dios at ang pagtataguyod ng kaharian ng Dios ay 
nakikinabang sa pamamagitan ng kalayaan mula sa mga kaguluhan.  Kaya nananalangin tayo, 
“Panginoon, ayon sa Iyong kalooban, maunawaan nawa ng mga namumuno ang kanilang pagkatawag; 
na ang kanilang pagkatawag ay nagmumula sa Iyo.  Sila ay mananagot sa buhay na Dios.  Kung kaya’t sa 
kanilang pamumuno, gawin nawa nila ang tama at matuwid sa Iyong paningin upang ang Iyong iglesia ay 
lumago at ang Iyong Salita ay maituro.” 
 
Iyan ang dapat nating gawin. 
 
Nananalangin ka ba?  Ginagawa mo ba ito?  Nananalangin ka ba ng maningas? 
 
Kaya, sabi ng apostol, Ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako, na itinataas ang 
kanilang mga banal na kamay na walang pag-aalinlangan.  Ang iglesia ay dapat manalangin.  Dapat 
tayong manalangin na ang kalooban ng Dios ay maganap nawa at ang Dios ay malugod na tugunin ang 
ating mga panalangin, at malugod ang Dios na magbangon ng mga lalaking susunod sa Kanya at gagawin 
ang Kanyang kalooban.  Ito ba ang nagpapaiba sa iyo?  Nagpapaiba ba ito sa iyo mula sa iba?  Itinataas 
mo ba ang iyong mga kamay sa Dios at nananalangin ka ba?  Nagsusumamo ka ba sa Dios na magbangon 
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Siya ng mga lalaking may mataas na katungkulan na, sa pamamagitan ng Kanyang espiritu, ay 
makakaunawa sa kanilang pagkatawag at gagawin ang Kanyang kalooban?  Idinadalangin mo ba ‘yan ?  
Idinadalangin mo ba, “Panginoon, ako’y dayuhan lamang dito.  Ang pag-asa ko ay nasa Iyo.  Ang aking 
nais ay kumilos ako sa bawat bahagi ng aking buhay sa ikararangal Mo at sa Iyong ikaluluwalhati sa lahat 
ng mga bagay”? 
 
Iyan ang dapat nating gawin.  Pagkatapos ang Panginoon ay nangangako sa atin na pagkakalooban Niya 
tayo ng biyaya at kalakasan.  Sa pagharap natin sa sanlibutan, sa pagharap natin sa mga namumuno, sa 
pagharap natin sa anuman, ay matapang tayong magpatotoo at magpahayag na si Jesu Cristo ay 
naghahari sa kaluwalhatian, na Siya ang hukom ng lahat, na tayo ang Kanyang mga lingkod, na 
hinahanap natin ang Kanyang kaharian.  Kaya, tinatawag natin ang mga tao, sa biyaya ng Dios, upang 
maglingkod din sa Kanya, sundin Siya, at sumunod sa Kanya. 
 
Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng karunungan at biyaya upang sundin itong mahalagang Salita ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin naming nawa ay pakinggan namin ito at gawin ito.  Ayon sa 
Iyong kalooban,  makalangit na Ama, magbangon ka ng mga lalaki sa aming bansa na nakakaunawang 
lahat ng kapangyarihan ay sa Dios at sila man ay mananagot sa Dios.  Dalangin namin na gagawa ka rin 
ayon sa Iyong kalooban upang malaman nila ito mula sa kanilang puso; at mula sa kanilang puso ay 
sundin Ka at gawin ang Iyong kalooban.  Gayunpaman, makalangit na Ama, alam namin na ang Iyong 
kaharian ay darating sa araw ni Jesu Cristo, na ngayon kami ay mga manlalakbay at mga dayuhan, na ang 
kasamaan ay sumasagana.  Maging banal nawa ang aming mga buhay, isang patotoo laban sa gayong 
kasamaan.  Matagpuan nawa kaming mga tapat sa Iyo sa lahat ng mga bagay at naghihintay sa kaharian 
ng aming Dios.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 


