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„Isaalang-alang ang Tao… “

Mga hamon sa lipunan at ang Kristiyanong imahe ng tao

Liham Pastoral 
Para sa Kuwaresma 2023

ni Georg Bätzing, Obispo ng Limburg



Ano nga ba ang tao? Ang mga pagbasa sa unang Linggo

ng Kuwaresma ay nakatuon sa tanong na ito: ang

salaysay sa Bibliya tungkol sa kadakilaan at pagbagsak

ng tao (Gen 2), ang kaugnayan ng kasalanan at

kamatayan sa Sulat sa mga Taga-Roma (Rom 5), at ang

tukso kay Jesus sa Ilang (Mt 4:1-11). Lahat sila ay

nagsasaliksik sa tanong kung ano ang bumubuo sa tao.

Ang usapin ng katangian ng tao ay nagbibigay liwanag sa

Teolohiya, Pilosopiya, Agham ukol sa Kailakasan, Sining

at Pulitika. Dahil ang imahe ng tao at sa gayon ang mga

pangunahing pinapahiwatig tungkol sa ating pagkatao ay

tumutukoy sa halos lahat ng mga usapin at desisyon sa

lipunan. Isipin natin ang mga tanong na nakapalibot sa

simula at wakas ng buhay.

Ano ang bumubuo sa tao? Ang tanong ay lumilitaw para

sa lahat ng tao nang personal sa mga krisis, sa paggawa

ng desisyon at sa napaka-kongkretong mga sitwasyon sa

pang araw-araw ng buhay na dapat nating tugunan.

Lumilitaw ito lalo na kapag ang dignidad ng mga tao ay

nilalabag, kapag sila ay pinagsasamantalahan para sa

isang layunin, kapag sila ay naisasantabi. Sa mga

paghihirap, ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng

maging tao ay hindi na isang malawak na tanong; ito ay

nagiging batong panulukan ng ating pananampalataya at

budhi.
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Tao bilang Nilalang na may Pakikipag-ugnayan

Ang mga tao ay hinuhubog ng kanilang relasyon sa

Diyos at kapwa tao. Lagi tayong umaasa sa iba at

konektado sa kanila - sa simula pa lang. Sa mga

ugnayan lamang ang Ako, na bumubuo sa atin nang

indibidwal, ay mabubuo sa unang banda. "Ang Ako ay

nagiging Ikaw", wika ng pilosopong Hudyo na si Martin

Buber. Bilang taong may kaugnayan, may panangutan

tayo sa ating mga ugnayan. May "sagot" sa salitang

ito, dahil hinahamon tayo na hanapin ang mga sagot

at tanungin ang lahat ng madadaling sagot.

Ang pananagutan ay isang mahalagang katangian ng

ating mga relasyon. Ang larawan ng Diyos, ang

kamalayan ukol sa mabuti at masama, na nakaugnay

sa punong kahoy ng kaalaman sa salaysay ng

paglikha, ay nagdadala ng responsibilidad. Ang aking

mga pasya ay may mga kahihinatnan para sa iba, at

natatagpuan din natin ang ating sarili sa mga

istraktura at mga sanga-sanga na hindi natin naging

sanhi ng ating sarili.

Ang kasalanan, na para kay Pablo ay kamatayan

mismo, ay tinututulan ng biyaya ng Diyos na dumating

sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya

hindi lamang tayo umaasa sa ating sarili sa ating mga

kilos, kundi maaaring umasa sa kanyang tulong at



katarungan. Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa

sarili at pagmamahal sa kapwa ay hindi maihihiwalay.

Ang pagkilos mula sa pananampalatayang ito ay nag-

uugnay sa maraming tumutulong sa iba nang may

pagkakaisa, habag at awa - para sa iba't ibang dahilan at

matibay na katapatan.

Kung saan ang iba pang mga desisyon at pananaw ng

sangkatauhan ay humahantong sa kalupitan kapag iniisip

natin ang mapanirang digmaang Russia-Ukraine, sa

Europa at ang maraming iba pang malupit na digmaan at

krisis sa buong mundo, at ng mga taong pinatay,

pinahirapan, sugatan, iniwan, natroma. Gayon rin sa

simbahan, kung saan ilang dekada ring nagkaroon ng

karahasan sa mga taong higit na nangangailangan ng

proteksyon, mga bata at kabataan. At hindi lang iyon: ang

mga gawa ng pang-aabuso ay ikinubli, ang mga salarin

ay pinagtakpan, ang mga apektadong tao ay hindi man

lamang napakinggan.

4



5

Ang Tao at ang Nilikha

Sa makasariling paghahangad ng kapangyarihan,

tagumpay, katanyagan at kayamanan, hindi lamang

ang ating ugnayan sa iba ay nakalas, ngunit gayon din

ang ating ugnayan sa nilikha. Sa pinakahuli noong ika

20 siglo, ang ugnayan ng tao at kalikasan ay umunlad

sa isang panig lamang na mapagsamantalang

ugnayan. Tama na isalarawan ang tao dito bilang

"walang kakayahang makipag-ugnayan". Ang huling

dalawang henerasyon ay responsable para sa isang

hindi kapani-paniwala na labis na "pagkonsumo ng

daigdig", isang labis na pagsasamantala ng kalikasan,

na di pa nagagawa ng pinagsamasamang henerasyon

ng mga tao sa nakalipas na panahon.

Ang isang malinaw na bunga nito ay ang pag-init ng

klima. At ang nakakalimutan natin minsan: Bagama't

kailangan natin ang kalikasan, hindi tayo kailangan ng

kalikasan. Ang ating mag pagsisikap na pangalagaan

ang klima at kalikasan ay hindi tungkol sa

pangangalaga sa nilika nang walang layunin, kundi

una at pinakamahalaga tungkol sa pangangalaga sa

ating sariling tirahan - lalo na para sa mga susunod na

henerasyon.
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Minsan tila sa akin na parang nakaupo tayo sa harap ng

ating sariling palabas ukol sa wakas, kung saan tayong

mga tao ay hindi lamang natin binubura ang (kapwa)

daigdig, kundi ang ating sarili: Nakikita natin ang digmaan

sa Europa, kung saan ang banta ng nukleyar, biyolohikal,

at kemikal na armas ay nariyan lang. Nakikita natin ang

mga digmaan sa lupa, mga taong pinagbabantaan ng

pagpapahirap at pagpatay kung sila ay lalabas sa mga

lansangan para sa dignidad ng tao, pagkakapantay-

pantay at mga pangunahing karapatan, tulad ng sa Iran o

Afghanistan. Nakikita natin ang mga bansang nagtitipon

ng armas, mga armas na nukleyar sa mga kamay ng mga

makapangyarihan na halos hindi maituturing na

responsable.

Nakikita natin ang mga labis na nakakasirang tagtuyot na

nagdudulot ng gutom. Nakikita natin ang mga baha na

may daan-daang taong namamatay at libu-libong tao ang

nawawalan ng tirahan. Nakikita natin ang mga bagyo na

sumisira sa mga lungsod, ang mga sunog sa kagubatan

na hindi madaling pigilan, pagguho ng mga nayon na

sanhi ng pagguho ng lupa, mga ilog at lawa na natutuyo

sa harap ng ating mga mata. Nakikita natin ang mga

pandaigdigang epidemya na nagbabanta at nagiging

sanhi ng matinding takot at pangamba. Nakikita natin ang

mga uri ng mga hayop at halaman na nawawala na. At

ang Alemanya ay apektado na rin ng mga bunga ng labis
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na pagsasamantala na ito - ang matinding pagbaha sa

mga ilog ng Ahr at Erft ay malinaw na bunga rin ng

pagbabago ng klima.

At nakikita natin ang 80 milyong tao na tumatakas sa

buong mundo dahil sa lahat ng mga kaganapang ito.

Hindi ito kathang isip, ito ang realidad ng ating

kasalukuyan. Sa palagay ko kailangan nating kilalanin

na marami sa ating mga tugon at kawalan ng pagkilos

sa nakaraan ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang

agam-agam sa ating mga kilos, pagtugon sa

pagbabago - ito ay patuloy na mga hamon sa atin na

hindi laging madali sa atin na harapin. Kaya ano ang

gagawin?

May pagkakataon ang mga tao na Magbago

Ang pinakamahusay ay, magsimula tayong kumilos

nang responsable ngayon. Sapat na ang mga

nagmamasid lamang, kulang ang kaalaman, mga

walang malasakit, mga walang pakialam o ang

sobrang kampante. Kailangan natin ng mga

pangmatagalang lunas sa mga hamong kinakaharap

natin. Siyempre, kasama rin dito ang mga solusyong

teknikal ukol sa kalikasan, halimbawa ukol sa

pangangalaga ng kalikasan. Ngunit higit sa lahat,

nangangailangan ito ng pagbabago ng saloobin na
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nagsisimula mismo sa natin: May pagkakataon ang mga

tao na magsisi at magbago. Nasa sarili nating mga

kamay upang mabago ang ating mga gawi. Hindi

nakasanayan ng ating kultura ang pigilan ang diumano'y

tagumpay. Sumasalungat ito sa matagal nang tiwala sa

pag-unlad at paglago. Tutal, utang natin ang kaunlaran,

kalayaan at edukasyon sa ating mga kilos sa mga

nakaraang dekada, na hinubog sa ganitong paraan. Ang

mga prinsipyo ng "mas mataas, mas mabilis, mas

malayo," "higit pa riyan," at "ang pagkakaroon ng mabilis

at sa lahat ng oras" ay nagdala ng maraming mga

benepisyo. Dahil sa ating nakasanayan ay nahihirapan

tayong suriin ang mga ito nang iba. Gayunpaman, ang

pagkabalisa ay lumalawak sa gitna ng maraming mga

krisis at mga kalamidad na gawa ng tao.

Sa pagsisimula natin ngayon ng panahon ng Kuwaresma

at penitensiya, lakbayin natin ang pagbabalik-loob at

pagpapanibago. Sa loob ng 40 araw, tulad ni Jesus sa

disyerto, harapin natin ang mga hamon. Sa maliit na

hakbang, magagawa habang papalapit na tayo sa Pasko

ng Pagkabuhay, kung ano ang kailangan para isang

malaking pagbabago. Madalas kong naiisip, halimbawa,

ang lumang panuntunan ng simbahan ukol sa pag-

aayuno, pag iwas sa karne sa ilang mga araw at bawat

Biyernes, ay tunay na napapanahon. Ano ba talaga ang

kailangan natin? Ano po ba ang ating inaasahan?
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Bagamat maaaring magkaiba ang motibasyon at

dahilan, dito matatagpuan ng mga tao ang kanilang

sarili sa iisang mabuting layunin. Dahil ang pag-

aayuno ay hindi kailanman sapat sa sarili nito.

Maaari itong maging isang landas patungo sa

Diyos, sa higit na pagiging malapit sa kapwa tao at

sa nilikha at sa ating sariling kalooban. Kaya ang

pagtalikod ay nagiging pakinabang ng marami.

Ang pagiging nariyan para sa isa't isa...

Ang lumang tanong na "Ano ang tao?" ay

nagbabago para sa akin sa pag-iisip tungkol sa

tanong na "Anong uri ng tao ang gusto kong

maging?" Mula sa pananaw na ito, maaari kong

isipin ang tungkol sa mga bagong posibilidad,

gayon rin ang mga limitasyon. At iyon mismo ang

ginagawa ng maraming tao. Kung hindi ko ipipikit

ang aking mga mata sa proseso, kung hahayaan

ko ang katotohanan na makarating sa akin, kung

gayon hindi lamang ito magiging tungkol sa akin at

sa aking sariling magiging pakinabang.



Sama-sama marami tayong makakamit. Naranasan na

natin ito noong 2015/16 at muli mula noong Pebrero ng

nakaraang taon: Ang mahusay na pakikiisa sa mga

tumakas mula sa Africa Silangan at Ukraine ay tunay na

kahanga-hanga. Kinikilala natin ang kahalagahan ng

maraming katulong na kapwa at kusang-loob ng

napakaraming tao, hindi lamang sa ating kawang-gawa,

kundi maging sa buhay ng ating mga Asusasyon. Ang

saklaw ng ating pagiging naroon para sa isa't isa ay

umaabot hindi lamang sa kalapit lugar, ngunit napupunta

sa malayo pa. Paulit-ulit kong nararanasan ito sa aking

pagbisita sa ating diyosesis at sa buong Alemanya.
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Masdan, ang tao! (Juan 19:5)

Anong uri ng tao ang gusto kong maging? Sa pasyon ni San

Juan, na binabasa tuwing Biyernes Santo, ang tanong na ito

ay nabibigyan ng kongkretong direksyon. Iniharap ni Pilato

ang pinahirapan na si Jesus sa karamihan ng tao na ang

wika, "Narito, ang tao." Oo, totoo: Ipinakita sa atin ni Jesus

ang ibig sabihin ng maging tao. At kadalasan ay napakaiba

nito sa iginagalang at karaniwan. Iyan, pagkatapos ng lahat,

ay ang hamon para sa lahat na sumusunod sa yapak ni

Jesus. Ano ang ipinapakita sa atin ni Jesus tungkol sa ating

pagkatao?

Ilang taon na ang nakalilipas, maraming kabataan ang

nakitang nakasuot ng pulseras na may letrang WWJT -

What would Jesus do? Marahil ito ay isang paraan ng

paglilinaw ng lumang tanong na "Ano ang tao" sa isang

Kristiyanong paraan. At sa pamamagitan ng magkasama

lamang tayo makahaharap sa tanong na ito- sa panalangin,

sa pakikinig sa Salita ng Diyos, sa pag-uusap at pagkilos.

Hindi tayo nag-iisa dito.

Para sa mga mabuting hakbang tungo sa matagumpay na

sangkatauhan sa panahon ng penitensiya ng Pasko ng

Pagkabuhay nais ko sa iyo ang maraming mga nagbibigay

inspirasyon na kaisipan at hilingin sa inyo ang pagpapala ng

Diyos, + Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. Amen.

Inyong Obispo
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