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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 1:1-2

“Sulat Ni Cristo Sa Mga Taga Efeso”

ni Rev Wilbur G. Bruinsma

Ang sulat ni Pablo sa iglesia ng Efeso, kahit hindi malalim na pag-aaral ng doktrina ng iglesia, ay hindi
matatawaran na nagbibigay ito sa atin ng matibay na pagtuturo patungkol dito at sa ating pagkatawag
dito.  Dahil dito, aking nilalayon na maglaan ng susunod na mga linggo kasama kayo sa pag-aaral ng
aklat na ito ng Biblia.

Ito ay mahalaga sa atin para malaman kung ano ang itinuturo sa atin ng Biblia patungkol sa iglesia.
May makabagong pamamaraan patungkol sa pagsulong ng pananaw na hindi ayon sa Biblia na ang
isang tao ay maaaring maging bahagi ng katawan ni Cristo sa sanlibutan kahit hindi siya maging kaanib
ng isang simbahan.  Ating matututunan sa sulat na ito ni Cristo sa mga taga Efeso na iyon ay Kanyang
tinututulan.  Ang sulat na ito na isinulat sa mga Cristiano sa Efeso, ay maraming nais sabihin sa atin
patungkol sa pagkakaisa ng iglesia, ng mga tungkulin sa iglesia, at ng lugar ng mananampalataya sa
iglesia bilang institusyon.

Ating sisimulan ang ating pag-aaral ng Efeso kasama ang ilang mga talata ng kabanatang 1.  Ganito
ang mababasa:  Si Pablo apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, [sa mga banal
na nasa Efeso], at sa mga mananampalataya kay Cristo Jesus:  Sumainyo ang biyaya at kapayapaang
mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu Cristo.  Ang mga talata ay nagpapakita sa atin ng
isang panimula sa sulat na ito.

Pinapatungkulan ni Pablo sa mga talatang ito ang ating isasaalang alang kasama ng pagtuturo
patungkol sa iglesia.  Ipinakilala ni Pablo ang sarili, una sa lahat, bilang isang apostol ni Jesu Cristo
ayon sa kalooban ng Dios.  Mabilis niyang ipinakita ang pag-aangkin sa kapangyarihan ng mga apostol
na ipinagkatiwala sa kanya ng Dios.  Pinatahimik ni Pablo ang kanyang mga kaaway na nakikipagtalo
na ang salita na kanyang isinusulat ay salita ng isang tao lamang.  Siya ay apostol ni Jesu Cristo, iyan
ay kabilang kay Cristo.  Ang salita na kanyang sinasabi ngayon ay hindi sa kanya kundi Salita ni Cristo.
Sa ganitong paraan ipinakita ni Pablo na kailangan ng iglesia na huwag makinig sa tao, kundi makinig
dapat at matuto mula kay Cristo.  Totoo ito dahil si Cristo ay itinalaga ng Dios at pinahiran ng Espiritu
para manghawakan ng tungkulin sa iglesia.  Ginamit ni Pablo ang pangalan ng ating Tagapagligtas: ang
pangalan ni Cristo.  Ibig sabihin, Si Jesus ang Nag-iisang Pinahiran.  Sa Lumang Tipan, may lalaki na
pinahiran para manghawakan ng tungkulin sa iglesia.  Ang pinahirang Cristo ay tumanggap nito nang
Siya ay bautismuhan sa Ilog ng Jordan.  Sa panahong iyon, pinahiran ng Espiritu si Cristo upang maging
pangunahin sa nanghahawakan ng mga tungkulin sa iglesia.  Si Cristo ay nakaupo sa langit bilang ating
punong Propeta at Guro, na lubos na nagpapahayag sa atin ng payo at kalooban ng ating pagkatubos.
Gayon din naman, Siya ay nakaupo sa langit bilang ating walang hanggang Hari, na nangangasiwa sa
atin ng Kanyang Salita at Espiritu.
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Sa madaling salita, binibigyan tayo ni Cristo ng Salita.  Siya ang Karunungan ng Kanyang bayan.  Ang
ating pagkatawag bilang mga banal ng Dios ay ang makinig sa Kanya.  Ito ay nakakalugod sa Dios para
pamahalaan ang Kanyang iglesia.  Binigyan Siya ng pagkakataon na hindi ibinigay sa sinumang tao.
At ang Dios ay naghahari sa buo Niyang iglesia sa pamamagitan ng Kanyang Salita, isang Salita na sa
harap ng mga tao ay dapat luhuran.  Nang pahiran ng Dios si Cristo ng Kanyang Espiritu, at nang Siya
ay maitaas at mailagay sa Kanyang kanang kamay, binigyan ng awtoridad ng Dios si Cristo para
magsalita ng Salita sa Kanyang iglesia.  Tinamo ni Cristo ang karapatang ito sa pamamagitan ng
Kanyang sariling kamatayan at pagkabuhay na muli.  Kinikilala ni Pablo ang lahat ng ito sa paraan ng
pagkilala na siya ay: si Pablo, apostol ni Jesu Cristo.

Dahil si Cristo ang ating pangunahing Propeta, na Siya lamang naglalagay sa Kanyang bayan ng
Kanyang ganap na karunungan, iginiit ni Pablo na siya ay isang apostol ni Cristo.  Hindi gumawa ng
usapin si Pablo sa mga talatang ito.  Siya ay tinawag na maging apostol mismo ni Jesu Cristo sa daan
ng Damasco.  Ang kanyang pagbabagong-buhay at pagkatawag ay nakatala para sa atin sa Mga Gawa
9.  May mga kaanib sa panahon ni Pablo, na mainit na tumutuligsa sa kanyang pagiging apostol.  Kung
nais mong basahin ang pagtatanggol ni Pablo sa sarili bilang apostol, ang kailangan mo lang basahin
ay ang dalawang naunang  mga kabanata sa mga Galacia.  Mawawala anuman ang iyong alinlangan
kung si Pablo nga ba ay tinawag ni Cristo at kinausap ba ni Cristo ang Kanyang piniling kinatawan.
Pero ang puntong ito ay hindi naging argument sa iglesia ng Efeso.  Kaya nga hindi na ginawang usapin
pa ni Pablo para ipakilala ang sarili sa ganitong paraan.  

Mahalaga ito na ating maunawaan ang halaga ng pagiging apostol ni Cristo.  Nakita mo ba, itinalaga
ni Cristo si Pablo bilang isang apostol na magsasalita ng Kanyang Salita ng buhay.  Dahil ang
nakasalalay ay ang Kanyang iglesia sa lupa, tinawag at itinalaga Niya siya na maging lingkod sa
paggawa sa pagtuturo ng Kanyang Salita.  Tiyak, naiintindihan natin ito.  Si Cristo ang ating
pangunahing Propeta.  Pero wala na sa lupa si Cristo, na gaya sa ginawa Niyang paglalakad sa lupa
kasama ang Kanyang mga alagad.  si Cristo ay nasa langit.  At dahil d’yan si Cristo ay pumipili ng mga
lalaki para sa partikular na tungkulin sa iglesia upang makilala ang Kanyang Salita sa Kanyang iglesia
ngayon.  Si Pablo ay napili at itinalaga para maging apostol.  Ating matututunan mamaya sa sulat na
ito ang tungkulin ng natatanging tungkuling itinalaga sa iglesia.  Pero ang katotohanan, nang turuan
si Pablo ng Salita ng Dios, itinuro Niya kung ano ang pinili ni Cristo na sabihin sa Kanyang iglesia.  Hindi
iyon salita ni Pablo, kundi Salita ng Kanyang guro, na si Jesu Cristo.  Ang itinuro at ipinangaral ni Pablo
na Salita ng Dios, ay hindi taliwas na si Cristo ang nag-iisang guro ng Kanyang iglesia.  Iyan ang unang
bagay na dapat nating malaman.

Sa pangalawa, si Pablo ay apostol dahil sa kalooban ng Dios.  Ang tungkulin ni Pablo sa iglesia ang
nagtalaga sa kanya sa pamamagitan ng kalooban ng Dios.  Kinilala ng Dios ang kanyang lugar sa iglesia
mula pa sa pagkakatatag ng pundasyon ng lupa.  Kaya si Pablo, ay isang apotol dahil sa kabutihang
soberano ng Dios, na kinilala ang kalooban at kabutihan ng Dios.  Sino ang magtatanong ng ganito?

Pero sa lahat ng ito, na niloob ng Dios na maging apostol si Pablo para sa kapakanan ng Kanyang
iglesia.  Minahal ng Dios ang Kanyang iglesia mula sa walang pasimula na pinili Niya sila na
pagkalooban ng Kanyang mga apostol.  At ang salita na isinusulat ngayon ni Pablo ay Salita ng Dios
na ibinigay sa Kanyang iglesia upang magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ni
Cristo.

Itinuturo sa atin sa Salita ng Dios ang bagay na napakahalaga.  Una, itinuturo nito sa atin na upang
mapanatili ang kaayusan sa Kanyang iglesia, ang Dios ay nagtatalaga at tumatawag ng mga kalalakihan
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na manghahawakan ng tungkulin sa Kanyang iglesia.  At ang nakaatang na ibinigay Niya sa kanila ay
ito:  Ituro ang Aking Salita.  Hindi ibinigay ng Dios sa sinuman ang ganito sa bawat iglesia.  Si Pablo
ay tinawag sa kanyang tungkulin at binigyan ni Cristo ng tungkulin na meron siya.  Kaya ang bawat
may tungkulin sa iglesia ay nararapat na tinawag sa tungkulin sa pamamagitan ng iglesia.

Si John Calvin ay nagbigay ng komento sa mga salitang ito sa Efeso, na nakasulat:  Dahil kung ang
isang tao na may pinakamabuting kakayahan at tagumpay sa sanlibutan, pero kung siya ay nagtitiwala
sa sarili, ginugulo nito ang buong kaayusan.  At nalalaman natin na ang Dios ay may kaayusan at hindi
ang kaguluhan sa atin.  Siya na nagsasalita, at nagtuturo, ay dapat may pagkatawag.  Iyan ay ang
sabihing, dapat niyang aminin at tungkulin niya na ibigay sa kanya upang hindi sa sarili ng tao ilagay
ang dahilan ng isang walang panawagang pagpupunyagi.

Si Pablo ay nagsasalita patungkol sa kanyang tungkulin bilang apostol sa pagtatanggol laban sa gayong
iglesia, na humahamon sa kanyang tungkulin patungkol sa kaalaman sa Salita ng Dios.  Sa paggawa
nito, ipinagtanggol din niya ang tungkulin ni Cristo na itinalaga sa iglesia, lalo na sa tungkulin ng
ministeryo ng Salita at mga sakramento.  Hindi ibig sabihin, na ipinaglalaban ni Pablo ang gayong
tungkulin na gagamitin ito para isulong ang sari sa kanilang inaakala.  Ang may tungkulin sa iglesia na
siyang gagamitin ito para isulong ang para sa kapakinabangan ng sarili, kahit pa ang taong ito ay isang
apostol, ay hindi ito nagsasalita sa Hari na niluwalhati.  Kundi ang ministro ng Salita ng Dios ay tinawag
sa pamamagitan ng iglesia, at sa matapat na paglilingkod, na nagpapahayag ng Salita, pagtitiis sa sarili
sa pagtataguyod ng iglesia ni Cristo, ang taong ganito ay nagsasalita para kay Cristo.  Siya ang
kinatawan ni Cristo, na gaya ni apostol Pablo, kahit pa, hindi siya nagsasalita ng walang kamalian na
Salita ng Dios na gaya sa ginawa ng mga apostol.  Siya ang ministro ni Jesu Cristo, na ayon sa
kalooban ng Dios.

Kaawa-awa ang gayong tao na hindi nagtuturo ng Salita ng Dios na Siyang nagtalaga sa kanya sa
tungkulin.  Iyan ang utos ni Cristo sa iglesia.  Iyan ang iniutos ni Cristo para sa kapakinabangan ng
Kanyang iglesia.  Ang utos na ito ay itinatag para sa kapayapaan at kagalakan ng Kanyang iglesia.  Sa
ganitong kaparaanan, ang salita ng kaligtasan, ang salita ng pagkakasundo, ay maitatanghal sa iglesia
ni Jesu Cristo, gaya sa isinulat ni Pablo sa 1 Corinto 4:1:  “Ipalagay nga kami ng sinoman na mga
ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios.”  Nagbigay si Cristo ng gayong kaloob sa
mga kalalakihan sa Kanyang iglesia.

Isinulat ni Pablo ang sulat na ito sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Cristo Jesus.  Iyan
ay katumbas din ng kapulungan ng mga banal.  Sila ay kapwa banal at tapat.  Higit pa rito, sila ay mga
kaanib sa kapulungan ng mga mananampalataya sa Efeso.  Sa madaling salita, sinulatan ni Pablo ang
mga banal na kaanib ng iglesia, na local na kapulungan na itinatag sa Efeso.  Hindi niya
pinapatungkulan ang isang magulong kapulungan ng mga tao, kaanib na walang katiyakan.  Ang sulat
na ito ay ibinigay sa iglesia na nasa Efeso at marahil binabasa ng ministro nito o ng isa sa mga
matatanda sa panahon ng pagtitipon sa iglesia.  Dapat nating kilalanin sa pasimula na ang sulat na ito
ay sa iglesia ni Jesu Cristo na nasa sanlibutan na mahahayag sa lokal na iglesia.  Ating matutuklasan
na ang iglesia ni Cristo ay ang katawan ng mga mananampalataya na Kanyang tinipon at pinangalagaan
mula sa pasimula ng panahon at mula sa iba’t ibang lupain.  Pero, kung saanman may pinili si Cristo
na iligtas sa Kanyang bayan, ginagawa Niya ito na may kaugnayan sa iglesiang lokal.

Ang iglesia sa Efeso ay isang iglesiang lokal na binubuo ng mga tao na nagkakatipon para sumamba
sa ilalim ng pangunguna ng mga matatanda.  Ang iglesiang ito ay matatagpuan sa sentro ng Efeso.
Mas mainam na makita mo ang mapa ng lugar na ito kung saan matatagpuan ang Efeso.  Ang Efeso
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ay isang lungsod sa probinsya ng Asia, na nasa kanlurang pampang ng Asia Menor, isang lupain mula
sa dagat ng Aegean.  Ito ay malawak, at abalang lugar, isa sa mga pangunahing lungsod na mahalaga
sa Emperyo ng Roma noong unang siglo.  Ito ay isang tipikal na lungsod sa kultura at pag-unlad ng
sining, at maging ng kasalanan din.  May malaking templo na nakatayo rito bilang alaala sa diosa ng
Roma na si Diana.  Ang templo at ang pagsamba dito ay isa sa mga ipinagmamalaki ng lumang
panahon.  Ang lungsod ay kilala sa pagsamba at kalakalang nakapalibot kay Diana.  Sa malawak na
lupaing ito, pumili ang Dios ng Kanyang iglesia sa pamamagitan ng gawang pagmi-misyon ni Pablo.

Gumawa dito si Pablo nang halos dalawang taon habang nasa ikatlong paglalakbay at natutunan niyang
mahalin dito ang mga banal.  Ito ang sulat na ipinadala ni Pablo sa Efeso habang siya ay nakakulong
sa Roma.  Ito rin ay para mabasa ng ibang mga iglesia sa Asia.  Gayonman, pansinin, kung paano
naipadala ang sulat na ito sa buong iglesia.  Sa madaling salita, ang iglesiang lokal na ito sa Efeso ay
binubuo ng mga banal at matatapat na mga kaanib. Sinulatan niya ang mga ito bilang isang grupo ng
mga tao.  Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi siya sumulat sa grupo na magkakahiwalay sa Efeso.  Siya
ay sumulat sa partikular na grupo ng mga tao.  At sinulatan niya ang mga ito bilang mga banal at
matapat.

Hindi ibig sabihin nito na ang bawat kaanib sa iglesia ay banal o naging matapat.  Ang iglesia bilang
institusyon ay hindi binubuo ng lahat ng mga mananampalataya.  Ganito ang ginagawa ng iglesia bilang
katawan ni Cristo, pero kapag ang iglesia ay isang institusyon, hindi lang mga banal at matapat ang
kaanib nito.  Pero hindi ito mahalaga.  Ang sulat na ito ay ipinadala sa isang iglesia ni Jesu Cristo.  At
ang iglesiang ito sa kabuuan, ay sinusulatan bilang mga banal at matapat dahil ganito ang iglesia.  Ang
iglesia ay binubuo ng mga tinawag mula sa kasalanan at sa pakikiisa kay Cristo.  Ito ay binubuo ng mga
pinapaging banal sa Panginoon.  Ang iglesia ay katawan ng mga mananampalataya at tagasunod ni
Cristo.  Ang iglesia na lokal ay tinatanaw bilang mga banal at mananampalataya, kahit pa may ilan na
mga damo na nakahalo sa mga trigo.  Kaya nga, ang pagtuturo ni Pablo ay maisasagawa pa rin kahit
ngayon sa iglesia:  mga matapat na banal.

Ganito sinulatan ni Pablo ang mga kaanib sa iglesia na nasa iglesia sa Efeso.  Una sa lahat, tinawag niya
silang mga banal.  Ang banal ay isang tao na pinapaging malinis sa pamamagitan ng kamatayan at
pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo.  Bilang resulta sa gawang ito ni Cristo, siya ay banal sa Panginoon,
siya ay ibinukod mula sa paglilingkod para sa Dios.  Ang paggawang ito sa Dios ay hindi lang sa
pasalita.  Hindi ito panlabas na paglilingkod na binubuo ng mga panlabas na gawa.  Kapag naging banal
ang isang tao, kapag ang isang tao ay pinapaging malinis, siya ay malinis hanggang sa panloob.  Ang
puso niya ay bago.  At ang resulta, ay buhay at puso na nakalaan sa Dios.  Naglalayon siya ng
paglilingkod sa Dios.  Bilang resulta siya ay may kabanalan, sa kanyang isipan, kalooban, at mga gawa.

Aking napagtanto na ito ay tila sinusulatan lamang ni Pablo na sila ay maging matapat kay Cristo Jesus.
Pero ang salita ni Cristo Jesus ay may dalawang pagsasagawa sa salitang mga banal at salitang
matapat.  Ang mga banal na ito ay banal dahil sila ay na kay Cristo, na kaisa ni Cristo, upang sila ay
maging iisang katawan Niya.  Ang kabanalan ni Cristo ay magiging kanila.  Kanilang taglay kabanalan
na gaya sa pagtataglay ng pananampalataya kay Cristo Jesus.  Iyan din ang kaisipan ng salitang
matapat sa sulat na ito.       

Ang mga banal na ito ay nagtataglay ng pananampalataya.  Kilala nila si Cristo.  Sila ay nakatalaga para
sa kapakanan ng sanlibutang ito.  Sa pamamagitan ng biyaya, sila ay naligtas, sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Kilala nila si Cristo at may pagtitiwala na Siya ang Nag-iisa na may kakayahang
ihiwalay sila mula sa kadiliman ng kawalang pananalig at tawag nila tungo sa Kanyang sarili.  Bilang
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resulta sa gawang ito ng pananampalataya, sia ay naging kabilang kay Jesu Cristo.  Sila ay iisang
katawan Niya.

Kaya ang sinusulata dito, ay naglalayon na palakasin ang iglesia sa Efeso at kanyang mga kaanib.  Dito,
ipinahahayag ni Pablo ang dakilang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo para sa kanila.

Gayondin, ginawa ni Pablo ang pagpapala sa pagsasabi nito sa iglesia.  Basahin ang talatang 2:
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu Cristo.
Ating kailangang isulong ang kaisipang nakapaloob sa pagbati na ito ni Pablo sa iglesia, dahil kanilang
isinusulong ito sa darating na mga talata.  Pero pansinin mo kung kaninong pagbati ito.  Hindi ito kay
Pablo na pagbati.  Ito ay sa Dios at kay Cristo Jesus na pagbati sa iglesia.  Kinilala ni Pablo sa kanyang
sulat na kahit sulat-kamay, ay ipinadala bilang kinatawan ng Dios at ni Cristo.  At ito naman talaga ang
kahulugan ng sulat.  Ito ay ipinadala ng Dios.  Higit pa rito, ito ay ipinadala ng Dios Ama.  Ang mga
banal na ito ay tinawagan tungo sa pakikisama sa Dios.  Sa Kanyang dakilang kaawaan sa kanila,
kinupkop sila ng Dios upang maging Kanyang mga anak.  Ito ay totoo sa akin at sa iyo, mga kasamang
mananampalataya.  Tayo ay may Dios sa langit na nagsasabi sa atin na Siya ang ating Ama.  Sinasabi
rin ito mismo sa atin ng Dios.  Sinasabi Niya sa atin ang pagpapalang iyan.  Anumang totoo sa mga
banal sa Efeso ay totoo rin sa iglesia ni Jesu Cristo ngayon.  Ang Dios ang ating Ama.  Siya ay pumasok
sa malalim na bigkis ng pakikisama sa Kanyang iglesia, kasama ka at ako bilang mga
mananampalataya.  Gayondin, ang iglesia ngayon at mga kaanib nito ay naririnig ang gayong pagbati
mula sa ating Mabuting Pastol, ang ating Pangunahing Propeta, na Siyang naglaan ng Kanyang buhay
para sa atin.  Ito ang sinasabi ng ating Ama at Tagapagligtas sa atin:  Ang biyaya at kapayapaan ay
sumainyo.

Kapag sinasabi nila sa atin ang gayon, ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin bilang mga anak ng Dios
sa iglesia.  Si Jesu Cristo kasama ng ating Amang sumasalangit, ay naghahayag ng Kanyang biyaya,
ng Kanyang di-nararapat ka kabutihan sa Kanyang bayan.  Isang kahangalang isipin na naghahayag
ang Dios ng Kanyang kabutihan sa kanila na lumalakad ng labas sa Kanyang iglesia at kaharian sa
sanlibutan.  Silang mga tumatanggi na lumakad sa loob ni Cristo, ay mapapasailalim ng sumpa ng Dios.
Pero silang na kay Cristo ay napapasailalim sa kabutihan ng Dios, ng Kanyang biyaya, ng Kanyang
soberano, ng malayang kabutihan.  Ang Dios ay palaging nakangiti sa atin.  Sa bawat pangyayari sa
buhay, tayo ay nasa ilalim ng banal na kabutihan ng Dios.

At ito ay nangangahulugan ng kapayapaan.  Tayo ay may kapayapaan kasama ang buhay na Dios.  Ang
poot ng Dios ay hindi na mahahayag pa laban sa atin.  Tayo ay ipinagkasundo sa Dios kay Cristo.  Si
Cristo ay gumawa ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Dios.  Ang kapayapaang ito ay ipinahayag sa
Kanyang iglesia sa sanlibutang ito.  At ang kapayapaang ito ay magdudulot ng kapayapaan sa ating
mga puso.  Sumaiyo ang kapayapaan, mga banal ng Dios.  Halika, pakinggan mo ngayon kung ano ang
isinusulat ni Cristo para sa atin sa pinagpalang sulat na ito sa mga taga Efeso.


