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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:23

"Mangalaga At Magbigay”

ni Rev. Carl Haak

 
Ang pag-aasawa ay ipinagkaloob ng Dios upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Hindi natin iyan
kayang sabihin ng madalas.  Hindi natin iyan maipapaalala ng labis sa ating mga sarili.  

Ang pag-aasawa ay upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Nakita natin na ang pag-aasawa,
samakatuwid, ay itinayo sa mapagpatawad na biyaya sa isa’t isa.  Nakita natin na ang pag-aasawa,
samakatuwid, ay may nakatakdang mga papel.  Kung ito ay upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia,
kung gayon ang asawang lalaki ay dapat maging tulad ni Cristo at ang asawang babae ay dapat maging
tulad ng iglesia.  Ang pagkatawag ng asawang lalaki, nakita natin sa huling mensahe ng seryeng ito, ay
upang maging ulo ng kanyang asawa.  Mula sa Kasulatan ay nalaman natin na mayroong dalawang susing
kaisipan sa pagiging ulo ni Cristo sa iglesia.  Ang dalawang kaisipang iyon ay:  1) na si Cristo, maligaya
at may pag-ibig, na tinatanggap ang pananagutan para sa Kanyang iglesia; at 2) na si Cristo ang Isa na
may kapangyarihan, iyon ay, namumuno Siya at gumagabay sa Kanyang iglesia mula sa mapagmahal
Niyang puso.

Kaya ang asawang lalaki ay dapat magkaroon ng pananagutan sa harapan ng Dios para sa direksyon, para
sa ikabubuti, ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya sa pag-aasawa.  At, sa gayon, siya ay dapat
magbigay ng pamumuno, ng paggabay, mula sa Salita ng Dios para sa kanyang pamilya at sa kanyang
asawa.

Ngayon ang apostol ay nagsasalita sa lahat ng ito sa Efeso 5:23, kung saan ay mababasa natin, “Sapagkat
ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas
ng katawan.”  Doon ay sinasabi sa atin ng apostol na ang pagiging ulo ni Cristo ay matibay na nakikita sa
dalawang paraan.  Ang dalawang paraang iyon ay nangangalaga si Cristo at nagbibigay si Cristo para sa
Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Ang pamumuno ni Cristo, na Kanyang tungkulin at Kanyang
paggabay sa iglesia, ay nasa mga anyong ito:  Siya ay nangangalaga at Siya ay nagbibigay.  Kung paanong
si Cristo ay Asawang Lalaki ng iglesia, gayundin naman ang asawang lalaki ay dapat mangalaga at
magbigay para sa kanyang asawa at pamilya.

Si Cristo, bilang ulo ng iglesia, ay pinangangalagaan ang Kanyang kasintahang babae.  Mababasa natin
sa Efeso 5:25 na ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa iglesia.  Sinabi ni Jesus sa Juan 10, “Ibinibigay
ko ang aking buhay para sa mga tupa.”  At sa Juan 18, “Kung ako ang inyong hinahanap, hayaan ninyong
makaalis ang mga taong ito.  Ito ay upang matupad ang salitang sinabi niya, Sa mga ibinigay mo sa akin
ay wala akong iwinala kahit isa.”  Bilang ulo ng iglesia, pinangangalagaan ni Cristo ang Kanyang
kasintahang babae.  Iniligtas Niya tayo mula sa ganap nating pagkawasak at kamatayan sa pamamagitan
ng paglalagay ng Kanyang sarili sa pagitan natin at ng ating kahatulan, upang tayo sa pamamagitan Niya
ay maipagkasundo sa Dios.  At hindi lamang Niya ito ginawa sa krus, kundi Siya ay nabubuhay upang
ipagpatuloy itong pangangalaga sa iglesia, sapagkat Siya ang ulo ng iglesia.  Samakatuwid kaya Niyang



Page 2 of  5

sabihin tungkol sa Kanyang asawa, tungkol sa iglesia, “Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi
laban sa kanya.”  O, tulad ng mababasa natin sa Awit 121, “Siya, ang Panginoon ng iglesia, ay hindi
naiidlip, hindi natutulog; Siyang nag-iingat ng Israel ay nag-iingat sa Israel araw-araw.  Ang Panginoon
ang ating tagapag-ingat, pananatilihin ng Panginoon at pangangalagaan ang Kanyang bayan.”  Ang
kahulugan ng Kanyang pag-ibig ay hatid Niya ang kinakailangang pagsagip mula sa kasalanan at ang
kinakailangang pagtatanggol na hinihingi ng iglesia dito sa sanlibutan.  Kaya si Cristo, bilang ulo, ay
pinangangalagaan ang Kanyang iglesia.

Ngunit bilang ulo, si Cristo rin ay nagbibigay.  Sinasabi ni apostol Pablo na ang aspetong ito ng pagiging
ulo ni Cristo sa iglesia ay dapat ipahayag sa mga salitang ito (t. 29):  “Sapagkat walang sinumang napoot
sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Cristo sa iglesia.”  Bilang
ulo, si Cristo ay nagbibigay para sa iglesia sa pamamagitan ng pagpapakain sa iglesia.  Ginagawa Niya ang
ginagawa ng magulang sa anak – Siya ay nagpapakain, Siya ay nagbibigay.  At iniingatan Niya ang iglesia.
Ang salitang “iniingatan,” na ginamit sa talatang 29 ng Efeso 5, ay ginamit doon at sa iba pang lugar (I
Tes. 2:7), kung saan ay sinabi ng apostol na, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak, ay
gayon kami sa inyong mga taga-Tesalonica – iyan ay, ginagawa namin ang magiliw, mapagmahal na
pag-aaruga.  Si Cristo ay may mahabagin, magiliw, taos-pusong pag-aaruga sa Kanyang iglesia.  Bilang
ulo ng iglesia, si Cristo ay nangangalaga at nagbibigay para sa iglesia.

Bakit ang dalawang ito?  Dahil kung wala ang dalawang ito ang buhay ng iglesia ay manganganib.  Dahil
kung wala ang dalawang ito ang iglesia ay hindi mabubuhay.  Kung hindi tayo pinangangalagaan ni Cristo;
kung hindi tinanggap ni Cristo ang pananagutan sa pagitan natin at ng kaparusahan na nararapat sa ating
kasalanan; at kung si Cristo ay hindi tapat na nagbibigay at nagpapakain sa atin ng espiritual na buhay
– kung hindi Niya iyan ginagawa, tayo ay mapapahamak!  Tayo, ang iglesia, ay hindi nagsasarili.  Hindi
tayo pinagagana ng nukleyar, hindi tayo nagpapanatili sa sarili at nagtataguyod sa sarili.  Tayo ay mga
tupa.  Tayo ay mahihina.  Kailangan natin ng Isa na mangangalaga at magbibigay.

Kaya, bilang ulo ng iglesia, si Jesus ay nagbibigay at nangangalaga.

Ngayon, asawang lalaki, ginawa ka ng Dios upang maging ulo ng iyong asawa.  Kung paanong si Cristo
ang ulo ng iglesia, ay gayon ka dapat maging ulo ng iyong asawa, upang mangalaga at magbigay.  Kung
mabigo tayo sa dalawang pagkatawag na ito (ang mangalaga at magbigay), wala nang natitira pa sa atin
upang maging ulo.  Ang pagiging ulo ng asawang alaki, ang kanyang pamumuno, ang kanyang tungkulin
ay ipinahahayag sa kanyang pagbibigay at pangangalaga sa kanyang asawa at pamilya kapwa sa espiritual
at pisikal na saysay.  Ang pagkatawag, kung gayon, ng asawang lalaki bilang ulo ng kanyang asawa ay
upang magbigay para sa kanya at sa mga anak kapwa sa pisikal at espiritual.  

Una sa lahat, upang magbigay sa pisikal.  Ang pangunahing tungkulin ng asawang lalaki ay maging
tagapag-hanapbuhay, bilang ulo ng kanyang asawa.  Oo, kung minsan ang asawang babae ay maaaring
tumulong upang makaraos.  Subalit nakikita ng Kasulatan ang pangunahing pagkatawag ng asawang
babae bilang maybahay at tagapangasiwa ng tahanan.  Oo, mga asawang lalaki, maaari kayong
makibahagi sa kanyang mga pantahanang pagpapagal.  Maaari mong matutuhan na tulungan siya sa
kanyang mga tungkulin sa tahanan at lahat ng maraming bagay na dumarating sa kanya.  Maaari mo
talaga siyang tulungan.  Ngunit ang puso ng asawang lalaki ay puso na nananabik na magbigay.  Ibig
sabihin na bilang asawang lalaki ilalagay natin ang ating sarili, ibibigay natin ang ating buhay, upang
makapaglagay ng pagkain sa hapag-kainan, upang makapagbigay para sa pisikal na pangangailangan ng
ating asawa at pamilya.  Siguro ay sasabihin mo, ang lalaki ay baldado.  O marahil siya ay pansamantalang
nasa paaralan.  Gayunpaman, ang kanyang puso, na tinatahanan ni Cristo, ay nagnanais magbigay, at
pinupukaw ng kanyang puso ang kanyang katawan at pinupukaw ang paggamit ng kanyang mga talento
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at isip upang makapagbigay siya para sa kanyang asawa.  At nananalangin siyang, “Panginoon, tulungan
mo ako.  Pagpalain Mo ang aking mga pagpapagal.”

Pangalawa, bilang asawang lalaki dapat tayong magbigay sa espiritual.  Makapagbibigay ka sa espiritual
sa iyong asawa, bilang ulo ng iyong asawa, kung ikaw lamang ay lumalago mismo sa espiritual.
Makapagbibigay ka lamang para sa kanya sa espiritual kung araw-araw mong pinapakain ang sarili mong
kaluluwa.  Kung nakasakay ka na sa eroplano at tahasang nakinig sa stewardess bago umangat habang
ipinapaliwanag niya ang iba’t ibang bagay at sinasabi sa inyo ang tungkol sa oxygen mask at sinasabi na,
sakaling magkaroon ng kagipitan, ang oxygen mask na ito ay bababa sa harapan mo, at kung may kasama
kang bata, isuot mo muna ang iyong takip sa mukha at pagkatapos ay ang sa bata.  Ganyan ang paraan
sa espiritual na buhay.  Kailangan mo munang pangalagaan ang espiritual mong buhay.  Kaya nga nais
ng diablo na ikaw, bilang asawang lalaki, ay magkasala.  Dahil ang espiritual mong buhay ay nakakaapekto
sa buong pamilya.  Ang iyong kasalanan, ang iyong sala, ang iyong kawalang-katapatan – sino ang
maaapektuhan sa lahat ng iyon?  Ikaw lang ba?  Huwag paniwalaan ang kasinungalingan ng diablo.  Kapag
ginawa kang ulo ng iyong asawa, kapag ikaw ang ulo ng pamilya, naaapektuhan ng espiritual mong buhay
ang buo mong pamilya.  Dapat mong paniwalaan na ang espiritual mong buhay ang pinakamabuting
kaloob na maibibigay mo sa pamilya.  Ang pagpapanatili mo ng espiritual mong paglakad sa Panginoon
ang pinakamabuting bagay na magagawa mo para sa iyong pamilya.  Dapat mong maunawaan na ang
iyong pagmamalaki at ang kawalan mo ng pagsisisi at ang katigasan ng iyong ulo at ang pakikipaglaro mo
sa kasalanan ay maghahatid ng paghihirap sa iyong pamilya.  Bilang espiritual na tagapagbigay,
pag-ingatan mo ang iyong sarili.

Subalit, gayon man, bilang espiritual na tagapagbigay, sama-sama mong titipunin mo ang iyong pamilya
para sa pagsamba, para sa pagsamba sa ilalim ng Salita ng Dios, sa pananalangin, at sa pamilyang
pagsamba.  Titiyakin mong dumadalo ang iyong pamilya sa isang tapat, biblikal na iglesia, kung saan ang
ebanghelyo ni Jesu Cristo at ang makapangyarihan Niyang biyayang nagliligtas ay ipinahahayag.  At iyo
ding isinasaayos ang oras ng pagsamba ng iyong pamilya.  Ikaw ang mag-uumpisa.  Sasabihin mo, “Pero
hindi ko alam kung paano, wala akong kaalaman dito.  Hindi ko talaga alam ang gagawin.  Ano ang ibig
mong sabihin – debosyong pampamilya sa harap ng hapag-kainan?  Ano ang ibig mong sabihin?”
Tanungin mo ang iyong mga kapatid sa iglesia ni Jesu Cristo.  Tanungin mo ang matatanda sa iglesia, o
tanungin mo ang iyong asawa!  Sasabihin mo, “Mas magaling ang asawa ko kaysa akin.  Mas magagawa
niya talaga ito nang mabuti kaysa sa akin.”  Hindi, kapatid, ito ang iyong pagkatawag.  Tiyakin mo na ang
iyong pamilya ay nagbabasa ng Biblia bawat araw at nananalangin bawa araw at dumadalo sa isang tapat
na iglesia dalawang beses sa Araw ng Panginoon at pinag-uusapan ang mga espiritual na usapin.  At
tiyakin mo na ang espiritual mong buhay ay laging halimbawa upang kanilang sundan.  Iyan ang
kahulugan ng pagiging ulo ng iyong pamilya.

Ngunit ang pagiging pinuno ay hindi lamang para sa pisikal at espiritual na pagbibigay para sa iyong
pamilya, kundi para rin ito sa pisikal at espiritual na pangangalaga ng iyong pamilya.

Nais kong bigyang-diin dito ang espiritual, na dapat mong pangalagaan sa espiritual ang iyong pamilya.
Oo, mayroong pisikal na panig ang pangangalagang ito.  Hindi mo sasabihin, bilang asawang lalaki, kapag
ang iyong asawa at mga anak ay nasa sasakyan at papunta na kayo sa iglesia sa umaga ng Linggo, at
nawalan ng hangin ang inyong gulong at tumabi kayo sa daanan, “Ako ang nagpalit ng huli.  Ikaw naman.”
Hindi mo sasabihin iyan.  Lalabas ka doon at papalitan mo ang gulong.  Ikaw ang ulo, ikaw ang kanyang
asawa.  Ibibigay mo ang iyong buhay, sa pisikal, para sa iyong asawa.  Dapat kang maging maasikaso.
Bubuksan mo ang pintuan para sa kanya.  Tuturuan mo ang iyong mga anak na lalaki na maging
maasikaso sa mga babae.  Sa pisikal ay dapat mo silang igalang.
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Ngunit higit sa lahat, dapat mo silang igalang sa espiritual.  Dapat nating pangalagaan ang ating asawa
at pamilya sa espiritual.  May mga espiritual na panganib na dumarating sa ating tahanan sa lahat ng
dako.  Nariyan ang mga bomba at terorista, nariyan ang mga pakana ng diablo, nariyan ang mga
kapangyarihan ng kadiliman.  Kailangan natin ng mga lalaki, kailangan natin ng mga mandirigma,
kailangan natin ng mga lalaking may tapang at pagkakilala para sa espiritual na pangangalaga ng ating
mga asawa at pamilya.

Paano natin gagawin iyan?  1) Manalangin.  Ipanalangin ang iyong asawa at mga anak araw-araw,
paulit-ulit sa isang araw.  “Panginoon,” dalangin mo, “gabayan mo sila sa daan ng katuwiran.  Ingatan mo
sila sa mga tukso.  Ilapit mo sila sa Iyo sa lahat nilang kalituhan.”  Ikaw ang punong pari ng inyong
pamilya.  Dapat mong pababain ang pagpapala ng Dios sa kanila.  Dapat mong ipanalangin ang iyong
asawa at iyong mga anak sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.

2) Pinangangalagaan mo sa espiritual ang iyong pamilya sa pamamagitan ng paglalagay ng pamantayan
para sa iyong asawa at pamilya.  Pinangyayari mo ang mga bagay sa larangang moral.  Pinangangalagaan
mo sila.  Ikaw ang namumuno.  Ano ang pinapanood sa telebisyon?  Anong musika ang naririnig sa inyong
pamilya?  Ano ang nangyayari sa buhay ng iyong kabataan?  Kailangan ka ng anak mong dalaga bilang
ama.  Kailangan ka niya sa pananamit.  Hindi mo lamang sasabihin, “Bahala na ang asawa ko diyan.”
Hindi, kailangan ka niyang magdiwang kasama niya kapag nakuha niya ito ng tama at nagmukha siyang
simple.  At kailangan mong sabihin sa kanya, “Hindi ka lalabas ng bahay na ganyan ang damit.” 

At dapat ay masabi ng iyong asawa, “Makipag-usap ka sa iyong Tatay tungkol sa mga lalaki.”  Kung
minsan ay hindi iyan nakukuha ng mga babae.  Hindi nila nauunawaan kung paanong ang mga lalaki ay
di-mapalagay sa pagtingin at pagnanasa.  Akala nila na sila ay nagiging cute.  Ikaw ang dapat
makipag-usap sa iyong anak na babae tungkol sa mga bagay na ito.

Dapat mong pangalagaan ang iyong pamilya.  Dapat mong pangalagaan ang iyong pamilya sa
pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa galit na hindi naayos sa iyong pamilya.  Mababasa natin sa
Efeso 4:26, “Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit.”  May mga nakikialam na dumarating sa
ating tahanan.  May mga manununog na nais itong sunugin.  Nariyan ang diablo na nais pumasok sa
inyong silid-tulugan.  Itatanong mo, “Paano nangyayari iyan?”  Iyan ay kapag ang galit, di-naayos na
hidwaan, ay pumasok sa inyong tahanan at hindi ninyo ito inayos.   Ikaw ang ulo.  Ibig sabihin na
kailangan mong pumasok sa silid ng anak mong lalaki, at kailangan mong ayusin ang mga bagay na
nagpapagalit sa kanya.  Siguro ay kailangan mong humingi ng paumanhin.  Siguro ay kailangan mong
sabihin, “Anak, ang paraan ng pagsagot ko ay hindi tama.  Subalit, gayunpaman, ito ang gusto kong
maunawaan mo.”  Siguro ay kailangan mong makipag-usap sa iyong asawa bago kayo matulog.  Sasabihin
mo, “Pero siya ang may pagkakamali.”  At siguro ay sasabihin mo, “Dahil siya ang may pagkakamali,
tatama ang ulo ko sa unan ngayong gabi at wala akong gagawing anuman tungkol diyan.”  Ganyan ba
itinuturing ni Cristo ang Kanyang asawa?  Ilang beses Siyang lumapit sa iyo?  Ang pagkakamali ay sa iyo
– sa iyong lahat, hindi ba?  Hindi kay Cristo.  Gayunman ay lumalapit Siya sa iyo.  Huwag mong hayaan
ang galit sa iyong tahanan.  Pangalagaan mo ang iyong tahanan.  Magbihis ng kapakumbabaan at
karunungan.

Alam ko, hindi ito laging nagiging maayos.  Ang anak na lalaki o babae ay maaaring hindi handang
magpakumbaba.  Ngunit kailangan mong subukan.  Kailangan mong manguna.  Dapat kang manalangin.
Sapagkat, bilang ulo ng iyong asawa, ikaw ay mananagot sa Dios.

Iyan ang iniiwang salita sa atin.  Ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae kung paanong si Cristo
ang ulo ng iglesia. 
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Ngayon, ano ang naririnig mo doon?  Naririnig mo ba ito:  “Dapat niyang sundin ang sinasabi ko, at ibig
sabihin niyan na kailangan akong paglingkuran”?  Kung iyan ang naririnig mo, kung gayon ay nakikinig
ka sa pamamagitan ng iyong laman, ngunit hindi sa pamamagitan ng Espiritu.  Kapag narinig mo ang
Salita ng Dios, ito ang maririnig mo:  “Ipinagkaloob sa akin ng Dios ang aking asawa at mga anak sa
Kanyang pag-ibig at karunungan upang, sa lahat ng mga kaloob na ibinigay Niya sa akin, ay pangunahan
ko sila sa daan na nakalulugod sa Kanya, upang ako ay laging maging handa na sumagot sa Dios sa lahat
ng ginawa ko sa aking asawa at aking mga anak.”  Ito ay nagpapakumbaba sa atin.  Ito ay nagpapakita
sa atin ng ating pangangailangan upang manatiling sumusunod sa ating Panginoon Jesu Cristo sa
pananampalataya.

Nang magkasala si Adan at Eba sa Halamanan, bumaba ang Dios at sinabi (ngayon tandaan, si Eba ang
unang nagkasala), “Adan, saan ka naroon?  Anong nangyari Adan?  Ikaw ang ulo.  Saan ka naroon?”  Kaya
gayundin, kapag may problema sa inyong pag-aasawa at sa inyong tahanan, ang Dios ay bumababa at
sinasabi Niya, “Asawang lalaki, saan ka naroon?  Mayroon bang hindi tama sa inyong tahanan?”  Marahil
ang Dios ay may usapin sa iyong asawa.  Marahil ang iyong asawa ay tunay na may pagkakamali.  O
marahil ito ay sa iyong mga anak – ang mga kabataan mo ay tunay na may pagkakamali.  Titiyakin ko sa
iyo na, kapag pumunta ang Dios sa iyong tahanan ngayong gabi upang pakitunguhan ang mga usaping
iyon sa iyong asawa at mga kabataan, ang kauna-unahang tanong na itatanong Niya ay:  “Nariyan ba ang
ama ng tahanan?  Nasaan ka?  Ikaw ang ulo.”

Hayaang maging pampalakas-loob ito sa atin.  Sapagkat idinisenyo ng Dios ang pag-aasawa sa ganitong
paraan.  Ginawa Niya ito para sa sarili Niyang kaluwalhatian at para sa ating ikabubuti at magkakaloob Siya
ng biyaya, palagi.  Nasisiyahan Siya na gamitin ang pinakamahinang pamamaraan para sa Kanyang
ikabubuti.

Kaya, lalaki ng Dios, ikaw na pinili at tinubos ng Kanyang makapangyarihang biyaya, narito ang iyong
tawag mula sa Panginoong Jesu Cristo:  Malugod mong pasanin ang pananagutan sa iyong pamilya.
Pangunahan mo ang iyong asawa at mga anak para sa espiritual nilang kapakanan.  Pagalingin ang alitan.
Ibigay ang iyong buhay para sa kanila.  Pasasalamatan ng iyong asawa at mga anak ang Dios dahil sa iyo.
At ang Dios ay malulugod sa iyo.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Banal na Salita.  Dalangin naming muli na ito ay pumasok sa aming mga puso
sa pamamagitan ng gawa ng Iyong Banal na Espiritu.  Dalangin namin na, bilang mga asawang lalaki, ay
tanggapin namin ang aming pagkatawag sa Iyong harapan kapwa upang mangalaga at magbigay para
sa aming pamilya, upang ang Iyong pangalan ay mabigyan namin ng dangal.  Sa pangalan ni Jesus aming
dalangin, Amen.


