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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:23

“Pangalagaan At Pagkalooban”

ni Rev. Carl Haak

Ang pag-aasawa ay ibinigay ng Dios upang maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Hindi natin ito
madalas nasasabi.  Hindi rin natin mapaalalahanan ang ating mga sarili nito.

Ang pag-aasawa ay dapat maging larawan ni Cristo at ng iglesia.  Samakatuwid, ang pag-aasawa ay
nakasalig sa mapagpatawad na kahabagan sa bawat isa.  Ang pag-aasawa ay may tungkulin na hindi
nagbabago.  Kung ito ay larawan ni Cristo at ng iglesia, ang asawang lalaki ay dapat maging gaya ni
Cristo at ang asawang babae ay maging gaya naman ng iglesia.  Ang pagkatawag ng isang asawa ay
maging ulo ng kanyang maybahay.  Mula sa Kasulatan ating natutunan na may dalawang susing kaisipan
sa pagka-pangulo ni Cristo sa iglesia.  Ang mga kaisipang ito ay ang mga:  1)  na nagagalak at iniibig
ni Cristo na tanggapin ang responsbilidad sa Kanyang iglesia;  2) na si Cristo ang Nag-iisa na siyang may
awtoridad, na Siya ang namumuno at gumagabay sa Kanyang iglesia buhat sa Kanyang puso ng pag-ibig.

Ang asawang lalaki ay may pananagutan sa harap ng Dios sa paghahatid, para sa kabutihan, ng kanyang
maybahay at ng kanyang pamilya sa pag-aasawa.  Siya rin samakatuwid, ang magkakaloob ng
pangunguna, na gumagabay, mula sa Salita ng Dios para sa kanyang pamilya at para sa kanyang asawa.

Ang apostol ay nagsasabi sa lahat ng ito sa Efeso 5:23, kung saan ating mababasa na,  “Sapagka't ang
lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang
tagapagligtas ng katawan.”  Dito sinasabi ng apostol sa atin na ang pagiging ulo ni Cristo ay makikita
ng matibay sa dalawang mga pamamaraan.  Ang dalawang mga pamamaraan na ito sa pangangalaga
ni Cristo at sa pagkakaloob ni Cristo sa Kanyang kasintahan, ang iglesia.  Ang pangunguna ni Cristo, na
siyang Kanyang tungkulin at Kanyang paggabay sa iglesia, ay nasa ganitong anyo:  Siya ang
nangangalaga at Siya ang nagkakaloob.  Si  Cristo bilang asawang lalaki ng iglesia, ay asawang lalaki rin
na mangangalaga at magkakaloob para sa kanyang asawa at pamilya.

Si Cristo, bilang ulo ng iglesia, ang nangangalaga sa Kanyang kasintahan.  Ating mababsa sa Efeso 5:25
na ibinigay Niya ang sarili sa iglesia.  Sinabi ni Jesus sa Juan 10,  “Ibinibigay ko ang aking buhay para
sa tupa.”  At sa Juan 18,  “Kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na
magsiyaon sa kanilang lakad.  Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay
hindi ko iniwala kahit isa.”  Bilang ulo ng iglesia, si Jesu Cristo ang nangangalaga ng Kanyang kasintahan.
Kanyang pinalaya tayo mula sa pagkawasak at kamatayan na dapat sa atin sa pagpapalit ng Kanyang
sarili sa pagitan natin at ng ating kahatulan, upang sa pamamagitan Niya tayo ay maipagkasundo sa
Dios.  At hindi lamang Niya ginawa ito sa krus, kundi Siya ay patuloy na nabubuhay upang ipagpatuloy
ang pangangalaga na ito ng iglesia, dahil Siya ang ulo ng iglesia.  Samakatuwid, magagawa Niyang
sabihin ito  sa Kanyang asawa, patungkol sa Kanyang iglesia, “Ang mga pintuan ng hades ay hindi
makakapanaig laban dito.”  Ang Kanyang pag-ibig ay nangangahulugan na Kanyang dinadala ang
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kailangang tulong mula sa kasalanan at ng pangangailangang pagtatanggol na kailangan ng Kanyang
iglesia sa sanlibutang ito.  Kaya si Cristo, bilang ulo, ang nangangalaga ng Kanyang iglesia.

Subalit bilang ulo, si Cristo ay nagkakaloob din naman.  Sinasabi ni apostol Pablo na ang aspetong ito
ng pagkapangulo ni Cristo sa iglesia ay naipahayag sa mga salitang ito (v.29):  “Walang sinoman na
napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo
sa iglesia.”  Bilang ulo, si Cristo ay nagkakaloob sa iglesia para sa kalusugan nito.  Ginawa Niya ang gaya
sa ginagawa ng magulang sa kanyang anak – Siya ay nagpapakain, Siya ay nagkakaloob.  Kanyang
minamahal ang iglesia.  Ang salitang “minamahal” na gaya sa ginamit sa talatang 29 ng Efeso 5, ay
ginamit dito at sa isang pagkakaton din sa I Tes. 2:7, kung saan sinasabi ng apostol na, bilang isang
tagapangalaga sa kanyang mga anak, gayon din ako sa inyo na nasa Tesalonica – ito ay ang ating
kasanayan na isang mapagmahal na nangangalaga.  Si Cristo ay may pagmamahal, may pakiramdam
ng pagkalinga sa Kanyang iglesia.  Bilang ulo ng iglesia, si Cristo ay nangangalaga at nagkakaloob sa
iglesia.

Bakit ang dalawang ito?  Dahil ang dalawang ito ang buhay ng iglesia.  Dahil kung wala ang dalawang
ito ang iglesia ay hindi iiral.  Kung hindi tayo pinangangalagaan ni Cristo; kung hindi inako ni Cristo ang
pananagutan upang makatindig tayo at sa parusa na nararapat sa ating mga kasalanan; at kung hindi
tapat na nagkakaloob si Cristo at nagpapakain sa atin ng espiritual na buhay – kung hindi Niya ito
ginagawa, tayo ay mapapahamak!  Tayo, na siyang ang iglesia, ay hindi nakasarili.  Hindi tayo may lakas
na gaya sa Nukleyar, hindi tayo kusang may pansuporta sa sarili.  Tayo ay mga tupa.  Tayo ay walang
proteksyon.  Kailangan natin ng Isang mangangalaga at magkakaloob.

Kaya naman, bilang ulo ng iglesia, si Jesu Cristo ay nangangalaga at nagkakaloob.

Ngayon, mga asawang lalaki, ginawa ka ng Dios na maging ulo ng iyong asawa.  Gaya ni Cristo na ulo
ng iglesia, gayon ka din na maging ulo ng iyong maybahay, upang mangalaga at magkaloob.  Kung tayo
ay mabibigo sa dalawang pagkatawag na ito (ang mangalaga at magkaloob), wala ng maiiwan sa atin
upang maging pangulo.  Ang pagkapangulo ng asawang lalaki, ang kanyang tungkulin ay naipahayag
sa kanyang pagkakaloob at pangangalaga sa kanyang maybahay at pamilya sa espiritual at pisikal na
aspeto.  At tawag samakatuwid, ng asawang lalaki bilang ulo ng kanyang asawa ay ang pangalagaan siya
at ang mga anak sa pisikal at espiritual.

Una sa lahat, upang pisikal na pagkalooban.  Ang pangunahing tungkulin ng isang lalaki ay ang maging
tagapagbigay ng pangangailangan (breadwinner), bilang ulo ng kanyang asawa.  Oo, ang maybahay ay
makakatulong sa pagpuno ng pangangailangan sa ilang panahon.  Subalit, tinitingnan ng Kasulatan ang
pagkatawag ng maybahay bilang isang ina ng tahanan at isang tagapangasiwa ng tahanan.  Oo, sa
asawang lalaki naman, magagawa mo na maki-bahagi sa gawaing bahay.  Matututunan mo na tulungan
siya sa kanyang mga tungkulin sa tahanan at sa lahat ng maraming gawain.  Nakakatiyak tayo na
matutulungan mo siya.  Subalit ang puso ng isang asawang lalaki, ay ang puso na naghahanap na
makapagkaloob.  Ibig sabihin bilang asawang lalaki, ating ilalagay ang ating posisyon sa ating mga sarili,
ating tutugunan ang pangagailangan sa buhay, upang makapagkaloob ng tinapay sa hapag, upang
makapagkaloob ng pisikal na pangangailangan ng iyong asawa at pamilya.  Sasabihin mo, marahil ang
isang lalaki, ay may kapansanan.  O marahil siya ay pansamantalatang nag-aaral.  Gayonman, ang puso
niya, na gaya sa pananahan ni Cristo, ay nagnanais na makapagkaloob, ang puso niya ay nagpapakilos
sa kanyang katawan at nagpapakilos sa kanya upang gamitin ang talent at kaisipan upang
makapagkaloob siya para sa kanyang asawa.  At ang panalangin niya,  “Panginoon, tulungan mo ako.
Pagpalain ang aking mga gawain.”
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Pangalawa, bilang asawa ating ipagkaloob ang espiritual.  Magagawa mong ipagkaloob ang espiritual
para sa iyong asawa, bilang ulo ng iyong maybahay, maliban kung ikaw ay lumalago sa iyong sarili sa
espiritu.  Magagawa mong tugunan lamang ang kanyang espiritualidad kung araw-araw mong pinapakain
ang sarili mong kaluluwa.  Kung ikaw ay sumakay sa eroplano at nakinig ka sa stewardess, bago ito
lumipad habang ipinapaliwanag ang ilang mahahalagang bagay at nagsasalita sa iyo tungkol sa hangin
sa bibig at sabihin  sa iyo na sa oras ng panganib, ang oxygen mask ay babagsak sa harap mo, at kung
may kasama kang bata, ilagay mo muna ang oxygen mask sa kanya.  Kaya ang nais ng Diablo sa iyo,
bilang asawang lalaki, ay magkasala – dahil sino ba ang maaapektuhan?  Ikaw lang ba?  Huwag mong
paniwalaan ang kasinungalingan ng diablo.  Nang gawin kang ulo ng iyong asawa, nang ikaw ang gawing
ulo ng iyong pamilya, ang iyong buhay-espiritual ay nakaka-apekto sa buo mong pamilya.  Sa
pagpapanatili mo ng iyong espiritual na paglakad kasama ang Panginoon ay ang pinaka mabuting bagay
na magagawa mo sa iyong pamilya.  Dapat mong maunawaan na ang iyong pagmamataas at ang iyong
kawalang malay at ang iyong pakikipaglaro sa kasalanan ang nagdadala sa iyo ng kahihiyan sa iyong
pamilya.  Bilang espiritual na tapagkaloob, pangalagaan mo ang iyong sarili.

Subalit gayonman, bilang tagapagkaloob ng espiritual, tipunin mo ng magkakasama ang iyong pamilya
para sa pagsamba, para sumamba sa ilalim ng Salita ng Dios, para sa pananalangin, at para sa Family
Worship.  Nasa iyo ang pagkukusa.  Sasabihin mo, “Pero hindi ko alam kung paano, wala akong
karanasan sa ganitong bagay.  Hindi ko talaga ang gagawin.  Ano ba ang ibig mong sabihin – pamilyang
debosyon sa panahon ng hapunan?  Ano ibig sabihin nito?”  Tanungin mo ang iyong mga kapatirang
kalalakihan sa iglesia ni Jesu Cristo.  Tanungin mo ang mga matatanda sa iglesia, o tanungin mo ang
iyong maybahay!  Sasabihin mo,  “Eh, ang asawa ko ay mas magaling kaysa sa akin.  Siya na lang ang
gumawa nito para sa akin.”  Huwag kapatid, ito ang iyong pagkatawag.  Tingnan mo ang iyong pamilya
na nagbabasa ng Biblia sa bawat araw at dumadalangin sa bawat araw at tapat na nagtutungo sa iglesia
dalawang ulit sa Araw ng Panginoon at tinatalakay ang mga usaping espiritual.  At tinitiyak na ang iyong
espiritual na pamumuhay ay palaging mabuting halimbawa sa kanila na sumusunod sa iyo.  Ito ang
kahulugan ng maging ulo ng iyong pamilya.

Subalit, ang pangunguna ay hindi lamang sa pisikal at espiritual na probisyon sa iyong pamilya.
Gayondin naman ang pisikal at espiritual na pangangalaga sa iyong pamilya.

Nais kong bigyan ng diin dito ang espiritual, na ikaw ay nangangalaga sa espiritual ng iyong pamilya.
Oo, may pisikal din na aspeto ito.  Hindi mo dapat sabihin bilang asawang lalaki, na kapag ang iyong
maybahay at mga anak ay nasa sasakyan at patungo kayo sa iglesia sa umaga ng Linggo, at ang
sasakyan ninyo ay nabutas ang gulong at itinabi mo sa gilid ang iyong sasakyan,  “Eh, napalitan ko na
ang isa.  Kayo naman.”  Hindi mo dapat sabihin yan.  Ikaw ang lalabas para palitan ang gulong.  Ikaw
kasi ang ulo.  Ikaw ang asawang lalaki.  Dapat mong ilaan ang buhay mo sa iyong asawang babae.
Dapat kang maging maunawain.  Dapat mong buksan ang iyong pintuan sa kanila.  At dapat mong
turuan ang iyong mga anak na maging maunawain din sa ibang babae.  Dapat mo silang parangalan sa
pisikal.

Subalit higit sa lahat, dapat silang parangalan din sa espiritu.  Ating pangalagaan ang ating asawa at
pamilya sa espiritual.  May mga panganib sa espiritual na paparating sa inyong tahanan sa paligid.  May
mga bomba at mga terorista, nariyan ang diablo, nariyan ang kapangyarihan ng kadiliman.  Kailangan
natin ngayon ng kalalakihan, kailangan natin ng mandirigma, kailangan natin ng tapang at pagkakilala
sa tama at mali sa espiritual na pangangalaga sa ating mga asawa at pamilya.
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Paano natin ito gagawin?  1) Manalangin.  Ipanalangin ang iyong asawa at mga anak araw-araw, paulit
ulit at paulit ulit sa bawat araw.  “Panginoon,” sabihin mo sa panalangin,  “pangunahan mo po kami sa
mga landasin ng katuwiran.  Protektahan sila mula sa mga tukso.  Akayin sila sa kanilang mga kahinaan.”
Ikaw ang punong pari ng iyong pamilya.  Ikaw ay tinawag ng Dios upang maging pagpapala sa kanila.
Dapat mong idalangin ang iyong asawa at iyong mga anak sa kanilang pang araw-araw na
pangangailangan.

2)  Ingatan mo ang iyong pamilya sa espiritual na bagay sa paglalagay ng panuntunan ng iyong asawa
at pamilya.  Hinayaan mo na mangyari ang lahat sa loob ng iyong moral na kapangyarihan.  Ingatan mo
sila.  Nasa iyo ang pangunguna.  Halimbawa ay kung ano ang dapat panoorin sa TV?  Ano ang musika
na dapat pakinggan ng iyong pamilya?  Ano na ang nangyayari sa buhay ng iyong mga anak na
kabataan?  Ang anak mo na dalaga ay kailangan ka bilang ama.  Kailangan ka niya sa pananamit.  Hindi
mo lang dapat sabihin na,  “Eh, ang asawa ko na bahala sa pangangailangan na iyan.”  Hindi, kailangan
ka rin kasi ng asawa mong babae upang ipagdiwang kasama niya kapag siya ay nakakagawa ng tumpak
at mukhang mahinhin sa pananamit.  At kailangan ka niya sa pagsasabi mo na,  “Hindi ka lalabas ng
bahay na ito na ganyan ang damit mo.”

At ang iyong asawa ay dapat makakapagsabi,  “Puntahan ninyo mga anak na lalaki ang tatay ninyo.”
Ang babae minsan hindi ito naiintindihan.  Hindi nila naiintindihan na ang pamamaraan ng lalaki ay ang
laman.  Akala nila sila ay cute.  Ikaw dapat ang magsabi sa iyong anak na dalaga tungkol sa mga bagay
na ito.

Dapat mong pangalagaan ang iyong pamilya.  Dapat mong pangalagaan ang iyong pamilya sa
pamamagitan ng pagpaparaya sa galit ng iyong pamilya.  Ating mababasa sa Efeso 4:26,  “Huwag
lumubog ang araw sa inyong galit.”  May masasama na papasok sa iyong tahanan.  May mga manununog
na nagnanais na sunugin ang tahanan mo.  Nariyan ang diablo na nagnanais na makapasok ng iyong
kuwarto.  Itatanong mo,  “Paano nangyayari ito?”  Ikaw ang ulo.  Ibig sabihin nito dapat kang umakyat
sa itaas ng silid ng iyong anak na lalaki, at dapat mong harapin ito sa mga bagay na makakagalit sa
kanya.  Marahil kailangan kang humingi ng paumnahin.  Marahil dapat mong sabihin minsan,  “Anak, ang
naging tugon ko sa iyo ay mali.  Pero, ito kasi ang gusto ko na maintindihan mo.”  Marahil kailangan
mong kausapin ang iyong asawa bago kayo matulog.  Sasabihin mo siguro sa akin,  “Pero siya ang mali.”
At marahil sasabihin mo,  “Dahil siya ang nagkamali, ang ulo ko ay nasa unan ko lang ngayong gabi at
wala akong gagawing anoman dito.”  Ganito ba ang pamamaraang Cristiano sa asawa?  Ilang ulit na ba
Niyang (Jesus) ginawa ng ganito?  Ikaw ang nagkamali – lahat sa iyo, ganito ba?  Hindi ganito si Cristo.
Gayonman lumapit Siya sa iyo.  Huwag hayaan ang galit sa iyong tahanan.  Madamitan tayo ng
pagpapakumbaba at katalinuhan.

Ngayon, ano ang naririnig mo?  Naririnig mo ba ito:  “Dapat niyang gawin ang sinabi ko, at ibig sabihin
paglingkura niya ako”?  Kung ganito ang naririnig mo, ang laman ang naririnig mo dito, subalit hindi ang
espiritu.  Kapag narinig mo ang Salita ng Dios, maririnig mo ay ganito:  “Ibinigay ng Dios sa akin ang
aking asawa at mga anak sa Kanyang pag-ibig at karunungan upang sa gayon, kasama ang lahat ng mga
kaloob na ibinigay Niya sa akin, magagawa ko na pangunahan sila sa mga pamamaraan na nagawa ko
kasama ang aking asawa at aking mga anak.”  Ito ang magpapakumbaba sa atin.  Ito ay nagpapakita
sa atin ng ating pangangailangan ng patuloy na pagsunod sa Panginoong Jesu Cristo sa
pananampalataya.

Nang magkasala sina Adan at Eba sa Hardin, ang Dios ay dumating at nagsabi (alalahanin mo ito, si Eba
ang unang nagkasala),  “Adan, nasaan ka?  Ano nangyari Adan?  Ikaw ang ulo.  Nasaan ka?”  Gayondin
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kapag may mga problema sa iyong pag-aasawa at sa iyong tahanan, ang Dios ay dumarating at sinasabi
Niya,  “Nasaan ka (asawang lalaki)?  Mayroon bang hindi tama sa tahanan mo?”  Marahil ang Dios ay
may usapin sa iyong asawa.  marahil ang iyong asawa ay tunay na nagkamali.  O marahil ito ay ang
iyong mga anak – o kasalanan ng mga anak mong kabataan.  Tinitiyak ko sa iyo, nang dumating ang
Dios sa iyong tahanan ngayon gabi upang harapin ang mga usapin ng iyong maybahay at ng iyong mga
anak, ang pinaka unang tanong na Kanyang sasabihin ay:  “Nasa bahay ba ang lalaki sa tahanan?
Nasaan ka?  Ikaw ang ulo.”

Nawa iyo ay maging kalakasan sa ating lahat.  Dahil sa ganito dinisenyo ng Dios ang pag-aasawa.
Ginawa Niya iyon para sa Kanyang sariling kaluwalhatian at sa ating kabutihan at Siya ang magbibigay
sa atin palagi ng biyaya.  Siya ay nasisiyahan na ginagamit ang kahinaan ng pamamaraan para sa
Kanyang kabutihan.

Kaya, tao ng Dios, ikaw na pinili at tinubos sa pamamagitan ng makapangyarihang biyaya, narito ang
iyong pagkatawag mula sa Gurong si Jesu Cristo:  Nagagalak na nagdadala ng tungkulin ng iyong
pamilya.  Ihatid ang iyong maybahay at mga anak sa kanilang buhay espiritual.  Gamutin ang
di-pagkakasundo.  Ilaan ang buhay para sa kanila.  Ang maybahay mo at iyong mga anak ay
magpapasalamat sa Dios dahil sa iyo.  At ang Dios ay malulugod sa iyo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyo pong Banal na Salita.  Aming dalangin muli na ito ay
pumasok sa aming mga puso sa pamamagitan ng Iyong Banal na Espiritu.  Aming dalangin na, bilang
mga asawang lalaki, aming akuin ang aming pagkatawag sa harapan Mo kapwa sa pangangalaga at
pagkakaloob para sa aming mga pamilya, upang ang Iyo pong pangalan ay maparangalan sa
pamamagitan namin.  Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin, Amen.


