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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:22-24

"Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (2)"

ni Rev. Ronald VanOverloop

Sa mensahe ngayon ipagpapatuloy natin ang bahagi ni Pastor Ronald VanOverloop sa pulong sa
pag-aasawa na ginanap sa Bethel PRC noong Mayo.  Nagsalita siya tungkol sa biblikal na pagkatawag
ng asawang lalaki at asawang babae.  Sa bahaging ito ng mensahe, ang patungkol naman sa
pagkatawag sa asawang babae ang tatalakayin ni Pastor VanOverloop.  Tinanong namin si Pastor
VanOverloop ng mga sumusunod na tanong:  Ano ang pinaniniwalaan mong pangunahing tungkulin
ng Cristianong asawang babae ayon sa Salita ng Dios?

 “Ayon sa Salita ng Dios, ang pangunahing tungkulin, sa aking pagkaunawa, ay iyong inilarawan ng Dios
sa Genesis 2 nang Kanyang itatag ang pag-aasawa at nang Kanyang ipinaliwanag kung bakit Niya
ginawa ang babae para sa lalaki.  Upang mapunan siya, upang maging kumpleto siya, sa pagiging
katuwang na babagay sa kanya.  Kaya ang pangunahing tungkulin, ayon sa Kasulatan, para sa bawat
babae na isang Cristianong asawa, ay upang tulungan ang kanyang asawa, upang tulungan siya sa
espiritual, tulungan siya sa materyal, tulungan siya sa pangkaisipan.
 
Ngayon, tinutukoy mo doon ang Genesis, sa pasimula.  Gayunman ang apostol sa Efeso 5 ay tinatawag
ang asawang babae upang magpasakop.  Sabi mo ang ang pagkatawag higit sa lahat ay upang maging
katuwang.  Gayunman sinasabi ng apostol, Magpasakop.  Mayroon bang di pagkakasundo dito?

Hindi, walang di pagkakasundo.  Kung ang tungkulin ay upang tulungan siya, kung gayon ang kaasalan
na dapat nasa likod ng tungkulin at ng pagsasagawa nito ay pagpapasakop, isa na pagkilala, una sa
lahat, na ang asawang iyon ay ang asawang bigay ng Dios sa kanya, kaya ang kanyang ginagawa ay
pagpapasakop sa Dios.  Pangalawa, ang kanyang papel ng pagpapasakop ay isang kaasalan na
sumasalamin sa magandang ugali ng iglesia sa relasyon sa kanyang ulo, si Jesu Cristo.”
 
Kaya, ang sinasabi mo kung gayon ay ang tanging paraan para siya ay makatulong ay ang magkaroon
ng mapagpasakob na kaasalan?

 “Tiyakan.  Kapag nagpapasakop siya sa kanyang Panginoon, at nais niyang pasalamatan Siya sa
kaligtasang ibinigay Niya sa kanya ng mapagbiyaya at walang bayad at bigyan Siya ng kasiyahan, kung
gayon, siya, bilang pagpapasalamat sa Kanya, ay mamumuhay ng may pagpapasakop sa kanyang
asawang ibinigay ng Dios na kinikilala ang karunungan.  Iyon ang ibig sabihin ng ‘gaya ng sa
Panginoon.’”
 
Kaya ang pagpapasakop ay paglilingkod sa mas mataas na layunin?
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 “Ah, oo, tiyakan! Na ang mata ay hindi lamang sa lalaking iyon, kundi sa Panginoon, sa Panginoong
bumili sa kanya, sa Panginoong nagligtas sa kanya, sa Panginoong kumukontrol ng kanyang buhay.”
 
Kasunod nito ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ronald VanOverloop sa pagkatawag sa mga
Cristianong  asawang lalaki at babae.

Mga asawang babae, kayo ay mga Cristiano.  

Nakapagbibigay interes na nang dumating ang apostol sa mga asawang babae siya ay dumarating sa
mga bago lamang nagbagong-loob na mga Hentil.  Gaya ng sa I Pedro, maaaring ang kanilang mga
asawang lalaki ay hindi pa nagbabagong-loob.  Dahil lamang sa sila ay kababagong-loob at nagkaroon
ng bagong tagpong kaalaman kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagkakaroon at pagsamba sa
dios-diosan kundi ng pagsamba sa tanging tunay at buhay na Dios at ang malaman na ang kanilang
mga kasalanan ay pinatawad ng lubos at binura at sila ay pinawalang-sala at binanal, hindi sila pinalaya
sa pananagutan na ibinigay ng Dios sa kanila sa pag-aasawa.  Sa katunayan, bilang Cristiano na
ngayon, mas malaki ang kanilang pananagutan.  At sinasabi ni Pedro, “Mga asawang babae, pasakop
kayo.”

Ang pangunahing tungkulin ng asawang babae ay hindi ang pagpapasakop.  Ang pangunahing
tungkulin ay ang tulungan ang kanyang asawa, upang maging katuwang na babagay sa kanya.  Ngunit
sinasabi ng Dios, “Ang paraan kung saan ay matutupad mo ang tulong na iyan ay sa pamamagitan ng
pagpapasakop.”

Bakit ang Dios ay parehong pumaroon sa Efeso at sa Colosas at hindi muna kinausap ang mga asawang
lalaki, kundi ang mga asawang babae?  Bakit sinabi Niya muna, “mga asawang babae, pasakop kayo
sa inyu-inyong sariling asawa,” at pagkatapos ay pumunta sa mga asawang lalaki?  Dalawang
kadahilanan.

Una, napakalinaw sa konteksto ng Efeso 5, kabibigay lamang Niya ng ikatlong paraan kung saan ang
bawat Cristiano ay dapat mag-asal bilang puno ng Espiritu.  Ang pagiging puno ng Espiritu ay
nangangahulugang (1) sila ay nagsasalita sa isa’t isa sa mga awit at mga himno at mga awiting
espiritual (t.19).    Ang pagiging puno ng Espiritu ay nangangahulugan (2) na tayo ay laging
nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay (t.20).  At ang pagiging puno ng Espiritu ay nangangahulugan
(3) na tayo ay nagpapasakop sa isa’t isa (t.21).  At pagkatapos sabihin iyan, bumaling siya sa mga
asawang babae at sinabing, “Mga asawang babae, pasakop kayo” (t.22).  Kaya ginagawa ng konteksto
ang pag-agos ng napaka natural.

Pangalawa,  mula sa praktikal na pananaw, walang lalaki, walang asawang lalaki, ang ulo malibang ang
asawang babae ay nagpapasakop.  Kung ang iyong asawang lalaki ay hindi ang ulo sa inyong tahanan,
minsan ito ay dahil sa kanyang kalikasan at pagkatao.  Ngunit mas malamang na ito ay dahil ikaw
bilang asawang babae ay hindi nagpapasakop, nagpapasakop ayon sa kanyang kalikasan at pagkatao.
Hindi sa paraang iniisip mong nararapat, kundi ayon sa kanya, ayon sa kanyang pagiging lalaki, ang
tiyak niyang pagkalalaki.  Iyan ang tiyak na taong tutulungan mo at pagpapasakupan mo. 

Hindi kailanman sinasabi ng Biblia sa asawang lalaki, “Ipilit mong maging ulo ang iyong sarili.  Ikaw ang
ulo.  Maging ulo ka.”  Ang lalaking may kabanalan ay magmamahal at magmamahal at magmamahal.
At sa kanyang pagmamahal ay makukuha siya.  Ngunit dapat maunawaan ng asawang babae na kung
ang kanyang asawa ang ulo ito ay dahil siya ay nagpapasakop.
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Ano ang ibig sabihin ng magpasakop?

Una sa lahat, ibig sabihin nito:  upang ilagay ang iyong sarili sa ilalim, upang pumayag, upang sumunod
sa mga direktiba o mga utos sa iyo ng iba, upang pailalim sa iba.  Ang pagpapasakop ay hindi
nanghihiya.  Ang pagpapasakop ay hindi  nakakapagpababa.  Huwag mong hayaang ibulong (o isigaw)
iyan ng diablo sa iyo.  Ang pagpapasakop ay hindi ka ginagawang mas mababa.  Patunay.  Ang
Panginoon ng lahat, si Jesu Cristo, ay nagpasakop sa Kanyang mga magulang.  Nagpababa ba iyon sa
Kanya?  Iyon ba ay nagpagawa sa Kanya ng nakakapagpababang gawa?  Tiyak na hindi!  Iyon ay may
kahandaang pagkilala.

Ito ang katulad sa pag-ibig ng asawang lalaki.  Ang asawang lalaki ay titingin sa kanyang asawa at
makikita niya si Cristo na kumikilos.  Ang asawang babae ay nagpapasakop dahil nakikita niya sa
kanyang asawa ang ibinigay ni Cristo upang maging kanyang pinuno.  Nakikita niya ang pinili ng Dios
at itinalagang ulo, ang pinakamagaling na ulo na maaari siyang magkaroon, ang isang tama, na
babagay din sa kanya.  Wala nang mas mabuti pa.  Anumang araw, anumang oras ng araw, hindi ka
magkakaroon ng mas mabuting ulo kaysa sa ibinigay sa iyo ng Dios.  Alam Niya ang Kanyang
ginagawa!  Maaari kang magtaka kung minsan, ngunit gayunman kailangalng mong sumagot sa
pamamagitan ng pagsasabing, “Hindi, tama Siya.  Siya ay marunong.” 

May pagkakaiba sa pagpapasakop at pagsunod.  Hindi na ako pupunta doon.  Ang pagpapasakop ay
isang kaasalan.  Ito ay nasa lahat.  Hindi ito paminsan-minsan lang.  Ito ay nasa lahat.  Ang pagsunod
ay kasanayan.  Hindi tayo kailangang laging sumunod.  Ang Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng mga
hindi isinasama, ngunit ayokong mag-ukol ng panahon diyan.  Ang susing nais kong ihatid sa inyo ay
narito sa Efeso 5:22:  “Mga asawang babae, pasakop.”  Teka sandali, hindi lang iyon ang sinasabi.
“Mga asawang babae, pasakop kayo.”  Hindi bagay na ginagawa niya sa iyo, kundi bagay na gagawin
mo sa iyong sarili.  Ito ay kusang-loob, isang may pagnanais na kilos sa iyong bahagi.  Alam mo kung
bakit nais mong gawin ito?  Dahil ang Makapangyarihang Dios, sa nag-uumapaw na biyaya at sa
pamamagitan ng karamihan sa Kanyang magiliw na kahabagan, ay nalulugod na kunin ang puso ng
matigas na rebelde, at ibigay ang Kanyang Anak upang mamatay para dito, upang mailigtas ang isang
kaaba-abang tulad ko.  At ginawa Niya ito sa pamamagitan ng Knayang Anak.  At ginawa ito ng
Kanyang Anak sa pamamagitan ng pagpapasakop ng Kanyang sarili sa Ama.  Paanong ang iyo at aking
kaligtasan ay naisagawa?  Walang ibang paraan kundi sa katotohang ipinasakop ng Panginoong Jesu
Cristo ang Kanyang sarili sa kalooban ng Kanyang Ama at nalugod na gawin ang kaloobang iyon.  Ikaw,
na naligtas sa pamamagitan ng pagpapasakop ni Cristo sa Ama, ay nais na malugod at pasalamatan
Siya bilang pasasalamat, upang sundin Siya sa pamamagitan ng pagpapasakop ng iyong sarili sa
asawang ibinigay ng Dios sa iyo.

Ito ay utos.  Hindi ito pagpipilian.  Ngunit kahit na ito ay utos na kailangan sundin sa pamamagitan ng
pagpapasya araw-araw, ito ay kusang loob pa rin.  Pasakop kayo.  Gagawin mo ito sa iyong sarili.  Ang
kilos ba ng pagpapasakop ng iyong sarili ay iba pa, higit pa, sa gawain ng iglesia na pagpapasakop ng
kanyang sarili kay Jesus?   Ang pansarili mong ginagawa sa pananagutan mo sa iyong Panginoon, hindi
ba ipinapasakop mo ang iyong sarili sa Kanya?  Kaya nga ang sumunod na mga salita sa Efeso 5:22
ay “gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.”  Hindi kultura ang nagbibigay sa iyo ng pananagutang
ito.  Ang Isang bumili sa iyo ang gumagawa nito.  Ang Isang nagmamahal sa iyo ang nagbigay sa iyo
nitong pananagutan.  Hindi Niya ginagawa ito upang saktan ka.  Ito ang  karugtong ng Kanyang
pag-ibig.  Ito ang sinasabi Niyang pinakamabuti para sa iyo.  Maaaring ang pakiramdam mo ay, “Pero
hindi ko nauunawaan ito, at sa tingin ko ngayon hindi ito ang pinakamabuting paraan.”  Ngunit sinasabi
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Niya, “Oo.”  Kaya ikaw, yumuyukod sa mas mataas na kapangyarihan, ay kinikilala na ang ibinigay sa
iyo ng Dios ay isang pagpapasakupan mo.

Kaya ikaw ay nagpapasakop hindi lamang sa iyong asawa o para sa iyong asawa, kundi ikaw ay unang
nagpapasakop sa Panginoon.  Wala nang mas nakakahikayat pang dahilan sa sinumang Cristiano na
magpasakop kundi ang pagiging bahala na malugod Siya na nagpakababa ng Kanyang sarili para sa
atin.

Dalawang dahilan kung bakit ang asawang babae ay dapat magpasakop ngayon bilang Cristiano.

Una, kinikilala niya sa kanyang asawa ang nilikhang kaayusan:  ang ulo.  Ang lalaki ang unang nilikha.
Ang kaayusang iyon, ayon sa I Timoteo 2, ay napakahalaga at mahigpit sa pagtiyak sa mga
gagampanang papel.  Inilalagay nito ang maaari nating tawaging natural na dapat unahin.

Pangalawa, nang likhain ng Dios ang babae, hindi Niya siya nilikha pagkatapos ng lalaki nang likhain
Niya ang lalaki mula sa alabok ng lupa.  Nilikha Niya ang babae, ang asawang babae, mula sa lalaki.
Nilikha Niya siya upang makatuwang niya.  Kahit na bago pa pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang
Dios na nagsabi tungkol sa sangnilikha na ito ay napakabuti, ay tiningnan ang lalaki habang siya ay
nakatayo doon bilang tanging tao sa buong sangnilikha at Kanyang sinabi, “Hindi mabuti na ang lalaki
ay nag-iisa.  Siya’y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya.”   

Kaya gumawa Siya ng asawang babae upang pumuno, upang punan ang mga kakulangan, upang
kumpletuhin, upang tumulong, upang umalalay.  At ang dalawa ay pinag-isa Niya.  Ang kaayusan ng
paglikha ay nagtatatag ng pagka pinuno.  At ang pagkahulog sa kasalanan, kung saan ang babae ang
nagkaroon ng aktibong papel, ay nagpadagdag lamang sa kanyang pagkatawag upang pasakop sa
kanyang asawa kahit na siya ay mangangamkam at malupit.

Ngunit muli, ang pagkakaayos ng paglikha ay hindi siya ginagawang alipin, hindi siya nito ginagawang
mas mababa, kundi bagkus, sa pagkilala sa pagkakasunod ng paglikha, ang asawang babae na may
kabanalan, na iniisip ang kanyang Dios ng higit sa kanyang asawa, ay nauunawaan na siya ay
naghahatid ng karangalan at kaluwalhatian sa Dios kapag siya ay nagpapasakop, kapag ginagawa niya
ang hindi hihigit pa sa ginagawa ni Cristo sa Kanyang Ama.

Ang pangalawang dahilan kung bakit ang may kabanalan, Cristianong asawa, kababagong-loob pa
lamang o matagal na, ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki ay dahil kinikilala niya itong
relasyon ni Cristo sa iglesia at ng iglesia kay Cristo.  Ang iglesia ay tinawag upang magpasakop sa
Panginoon.  Ang lahat ng bagay ay inilagay ng Dios sa ilalim ni Cristo at ibinigay sa Kanya upang
maging ulo sa lahat ng bagay sa iglesia, na Kanyang katawan.  At pinupuno Siya ng iglesia.  Isipin mo
iyon?  Iniisip natin si Cristo bilang perpekto.  Gayunman ay nilikha ng Dios si Cristo sa Kanyang relasyon
sa Kanyang iglesia na Siya ay hindi Tagapagligtas malibang may mga tao Siyang ililigtas.  Hindi Siya
ulo malibang mayroon Siyang katawan.  Hindi Siya pastol malibang mayroon Siyang tupa.

Kung paanong kailangan ni Cristo ang iglesia upang pumuno sa Kanya, bagaman Siya ang nagpupuno
sa lahat, kailangan Niya ng iglesia; gayundin ang asawang babae na may kabanalan ay kinikilala ang
kanyang pagkatawag upang punan ang kanyang asawa kung paanong pinupunan ng katawan ang ulo
at ang iglesia ay pinupunan si Cristo.
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Binibigyang-diin ko ito dahil napakadali at natural para sa asawang babae ang mamuhay ng may
kalayaan.  Kung minsan ang kalikasan ng kanyang asawa ay mamuhay siya ng may kalayaang
emosyonal.  Si Dr. Martyn Lloyd-Jones, isang manggagamot na pagkatapos ay naging lingkod ng Salita
ng Dios, ay itinulad ang mga kilos ng asawang babae na namumuhay ng may sukat ng kalayaan mula
sa kanyang asawa sa katawan na may panginginig.  Kapag may isang nakahiga sa sahig na hindi
makatayo, nanginginig, ang kanyang ulo ay walang kontrol sa kanyang katawan.  Ang katawan ay
sinisikap kumilos ng Malaya sa ulo.  Sabi ni Dr. Llyod-Jones na ganoon kapag ang asawang babae ay
namumuhay ng Malaya mula sa kanyang asawa.

Ang iyong asawa ang dapat mong asahan.  Sa I Corinto 11:12, dapat siyang mabuhay sa pamamagitan
mo.  Ngunit kahit ikaw ay nilikha mula sa lalaki, ay nararapat kang mabuhay bilang asawang babae
mula sa iyong asawa.  Hindi sa iyong ina, hindi sa iyong ama, hindi sa iyong mga matalik na kaibigan.
Iyon ay panginginig.  Kailangan mong mabuhay mula sa asawa mong bigay ng Dios.  “Ngunit hindi siya
gumagawa….”  Ah, mayroon bang kundisyon sa tawag upang magpasakop?  “Hindi siya kumikilos….”
Sino ang sinusunod mo?  Mabuhay mula sa iyong asawa.  At mga asawang lalaki, mahiya kayo.
Kilalanin ang iyong pagkukulang upang maging ganoong uri ng lalaki upang ang inyong asawa ay
mabuhay mula sa inyo.  Maging naroon para sa kanya upang naisin niya.  Hindi niyon binabago ang
kanyang pagkatawag.  Gaano ka man kasapat sa pagbibigay sa pang damdamin at pang kaisipan at
pang espiritual para sa kanya, kailangan niyang mabuhay mula sa iyo.  Subalit nakikita mo ba ang
parehong pagkatawag at pananagutan?

Huwag kang mabuhay ng malaya.   Hindi dapat, dahil ang kalikasan ng pagiging pinuno ng bawat lalaki
ay hindi upang maging ulo, kundi maging tagapagligtas ng katawan.  Iyan ang sumunod na talata dito
sa Efeso 5 (t.23).  Ang kalikasan ng pagiging pinuno ng asawang lalaki ay nagliligtas na pamununo.
Hayaan mong ilagay ko sa ganitong paraan.  Silang mga iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ay
pinamunuan ni Cristo.  Kung si Cristo ay hindi ninyo Ulo noon, hindi ninyo Siya Tagapagligtas.  Ang
Tagapagligtas na iyon, bilang iyong Ulo, ay nag-uutos sa iyo na tingnan ang Kanyang pagiging pinuno
sa asawang lalaki na ibinigay Niya sa iyo.

Ito ay hindi pang-aalipin, panghihiya, pagpapababa.  Ito ang kapahayagan ng espiritu ng Cristianismo.
Ito ang ibig sabihin ng maligtas mula sa iyong mga kasalanan.  Ito ang ibig sabihin ng kupkupin bilang
anak ng Dios.  Ito ay walang iba kaysa maging nakay Cristo.

Pagtatapos:  Itong pagpapasakop, ayon sa Efeso 5 ay pagiging lahat.  Ito ay higit pa kaysa karaniwan
ninyong iniisip mga babae na binubuo nito.  Ito ay laging higit pa sa inyong nararamdaman.  Ito ay lagi,
at ito ay laging dapat gawin ng masaya.   Oo, kung minsan ang pagpapasakop sa iyong asawa ay krus.
Alam mo kung ano ang ipinapanalangin natin tuwing pinangangasiwaan ang Lord’s Supper?  Na
maitanggi natin ang ating mga sarili at masayang pasanin ang ating krus.   Kung iyan ang pananaw na
kailangan mong tanggapin sa asawang ibinigay sa iyo ng Dios, ay gawin mo itong masaya, na gaya ng
sa Panginoon.

Ang pangunahing punto ay ang asawang babae na may kabanalan ay kailangang pumunta sa sukdulan
sa pagpapasakop ng kanyang sarili ng malaya sa kanyang asawa alang-alang kay Cristo.

Pangalawa, sa pagpapasakop na iyon wala nang mas maganda pa at nagtataguyod na maibibigay mo
sa iyong asawa kaysa sa nagbubuod na mga salita sa Efeso 5:33, mga asawang lalaki ibigin;  mga
asawang babae igalang.  Pangkaisipan, ang karunungan ng Dios ay pinatutunayan ng katotohanan na
wala ng mas kailangan pa ang mga asawang lalaki kundi paggalang.  Kahit hindi sila minamahal kundi
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iginagalang.  Kailangan nila ng pagmamahal.  Ngunit mas kailangan nila ng paggalang – na ipakita mo
sa kanya ang paggalang sa katayuang ibinigay sa kanya ng Dios, paggalang sa kanya bilang kaloob ng
Dios sa iyo, paggalang sa malambot na budhi tungo sa Dios. 

Panghuli ay ito.  Wala akong duda sa napakalaking pananagutang ito bilang asawang lalaki o bilang
asawang babae na ngayon ay Cristiano na.  Tiyak kong walang sinuman dito na perpekto at ginawa ito
ng ganap.  Wala rin akong duda na ngayon ay makakapagpasya ka, alang-alang kay Cristo, bilang
pasasalamat sa kapatawaran sa lahat ng nakalipas mong pagkukulang, upang muling ibalik ang espiritu
ni Cristo at ng ebanghelyo at maunawaan na kay Cristo ay magagawa mo ang lahat ng bagay at
ibibigay Niya ang lahat mong pangangailangan.  At maaari kang magalak sa Panginoon na nagbigay
sa iyo ng asawang lalaki o asawang babae na ibinigay sa iyo at sanayin ang iyong sarili sa biyayang
iyon, yaong kahanga-hanga, di-nagkukulang, kamangha-mangha, hindi nararapat, na biyayang
nagliligtas na atin dahil lamang nais ng Dios na ibigay ito sa atin.  Walang dahilan sa atin.  Pasalamatan
mo Siya at huwag kang tumigil sa pagpapasalamat sa Kanya (hindi ka titigil sa langit!).

Nawa ay bigyan tayo ng Dios ng biyaya upang yumukod sa Kanyang utos.


