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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 1:22-23

“Si Cristo: Ang Ulo Ng Iglesia”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang sulat sa mga taga Efeso ay ang artikulo ng Biblia sa iglesia.  Ang tawag sa iglesia ay unang ginamit
sa sulat na ito na siyang ating isasaalang-alang ngayon.  Ang mga ito ay ang dalawang talata sa Efeso
1, na nasa talatang 22 at 23.  At inilagay sa ilalim ng kanyang paanan ang lahat ng bagay, at ibinigay
sa kanya na maging ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia, na katawan Niya, ang kaganapan niya na
kalubusan.

Totoo man na binabanggit ni Pablo ang salitang iglesia sa unang mga talatang ito, pero hindi ito
nangangahulougang hindi niya isinawalat ang aral ng iglesia bago sabihin ang mga talatang ito.  Ating
nakita na, kung sino ang pinatungkulan sa sulat na ito ni Pablo sa iglesia ng Efeso.  Sa ating nakalipas
na palantuntunan ating nalaman na ang iglesia ni Jesu Cristo ay binubuo ng mga pinili o hinirang ng
Dios tungo sa pagkakupkop ng mga anak ni Jesu Cristo.  Ang itinuturo sa atin ng sulat sa mga taga
Efeso ay patungkol sa nakaugat na soberanong pagkahirang.  Atin din matututunan ngayon sa buong
kabanatang ito ang naipaliwanag na sa atin na aral sa iglesia.

Ang mga talata na nakatuon sa ating harapan ngayon ay hindi patungkol sa iglesia kundi kay Jesu
Cristo.  Nagsasalita ito patungkol kay Cristo bilang ulo ng iglesia.  Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang
kaugnayan ni Cristo sa Kanyang iglesia at kung bakit umiiral ang gayong relasyon.

Ang tamang pag-unawa sa ating teksto ngayon ay nakasalalay sa kung ano ang kahulugan nang
maging isang ulo.  Ating mababasa sa talatang 22: Ibinigay ng Dios, si Cristo upang maging ulo sa lahat
ng mga bagay.  Sa talatang 23 ginamit ni Pablo ang salitang ulo na kaugnay sa katawan: ang ating ulo
ang nagsasabi sa iba’t ibang bahagi ng katawan kung ano ang dapat gawin.  Kapag nagbigay ng
kautusan ang ulo o ang utak, ito ay naghahatid ng utos sa bibig para magsalita.  Kapag naghatid ito
ng utos sa mga paa para gumalaw, tayo ay lumalakad.  Ang ulo ng katawan ang nagsasabi kung ano
ang gagawin ng katawan.  Kaya ang katawan nga ay nasa ilalim ng pangunguna ng ulo.

Gayon din nga si Cristo.  Siya ay ibinigay ng Dios para maging ulo, o tagapag-utos, sa iglesia sa lahat
ng mga bagay.  Siya na ulo ay ang ulo o ang guro o panginoon.  Ating ginagamit ang salitang ito sa
lahat ng panahon.  Tinutukoy natin ang estado ng ulo, o nagsasalita patungkol sa tao na nangunguna
sa isang proyekto.  Kaya ang ganitong kaisipan ay hindi na bago para sa atin.

Ang termino na ginamit sa talata na ating pag-aaralan ay tumutukoy sa nag-iisang pinakamataas sa
lahat.  Si Cristo ang kataas-taasan sa lahat ng mga bagay, at kaugnay nito, ang siya rin
tagapagpatupad sa iglesia.  Ang lahat ay nasa kapangyarihan Niya.
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Ang paglalarawan na ito ay sinusuportahan ng buong talatang 22.  Dito ay ating matututuhan:  Inilagay
ng Dios ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa.  Ngayon, narito ang isa pang paglalarawan na
ginagamit ni Pablo.  Ang paglalarawan na ito ay mas palaisipan, dahil hindi na natin ito ginagamit pa,
kundi nauunawaan na ng mga banal.  Nakita mo na kapag nagapi ng isang hari ang ibang bayan at
ibang hari sa labanan, may ginagawang kasanayan sa sumukong hari.  Ang hari na nagapi ng mga
sundalo ng ibang bayan ay paluluhurin sa lupa at ilalagay ang paa ng nagwaging hari sa leeg ng
natalong hari.  Ating mababasa ito halimbawa, sa Josue 10:24-26.  Ganito ang pagpapahayag at
paglalagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa.

Sa pamamagitan ng Kanyang krus at pagkabuhay na muli, nagwagi si Cristo ng isang dakilang
tagumpay laban sa Kanyang mga kaaway.  Bilang resulta ng tagumpay na ito, inilagay ng Dios sa ilalim
ng Kanyang mga paa ang lahat ng mga bagay.  Ibig sabihin, ang lahat sa langit at lupa ay napasailalim
ng paghahari ni Jesu Cristo, at Siya ay naghahari na kataas-taasan sa lahat ng bagay.
Napagtagumpayan Niya ang Kanyang mga kaaway.  Ang bawat luhod ay luluhod sa langit at lupa.

Ating natutunan kung paano tinamo ni Cristo sa estadong ito ang mataas na kaluwalhatian sa talatang
20.  Ating natutunan na isinulat ng Dios ang kapangyarihang ito kay Crito nang siya ay magbangong
muli.  Naging maliwanag na natamo ni Cristo ang Kanyang pagiging ulo sa paraan ng Kanyang
kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat din sa langit.  Ang mga ito ay dakilang pangyayari sa
pagkakataas kay Jesu Cristo, mga pangyayari na inaalala ng iglesia bawat taon. n Natamo ni Cristo ang
Kanyang kalagayan bilang ulo sa lahat ng mga bagay nang una sa lahat, Siya ay namatay.    Si Cristo
ay napako bilang ating matagumpay na Hari.  Dito Siya ay nakipaglaban sa ating mga kaaway: sa
kasalanan, kay Satanas, at sa masamang sanlibutan.  Dito Siya ay nagwagi sa labanan.  Tinalo ni Cristo
ang masamang sanlibutan.  Ang tagumpay na tinanggap ni Cristo mula sa Dios ay nang ibangon Siya
ng Dios mula sa kamatayan.  Sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, pinatunayan ni Cristo na ang
kasalanan at libingan ay walang kapangyarihan sa Kanya.  Siya ay nagbangong matagumpay mula sa
kamatayan.  Dito inilagay Niya ang Kanyang paa sa leeg ni Satanas.  Si Cristo ngayon ay nabubuhay
kasama natin sa Kanyang pagkabuhay upang tayo ay mabuhay na nakaugnay sa Kanya.

Pagkatapos ating mababasa na inilagay ng Dios kay Cristo sa Kanyang kanang kamay ang lugar sa
kalangitan.  Si Cristo ay naghahari sa langit, kataas-taasang makapangyarihan.  Ang lahat ng mga
bagay ay napasailalim Niya at kaya naman, lahat ay nasa ilalim ng Kanyang kalooban.  Ibinigay sa
Kanya ang kataas-taasan, na ating matututunan sa Colosas 1:18.  Siya ngayon ay naging ulo ng lahat
ng mga bagay.  Ganito tinamo ni Crist ang Kanyang pagka-pangulo.  Tinamo Niya ito sa pamamagitan
ng gawa ng krus at tinanggap Niya ito mula sa Dios sa Kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa
kanang kamay ng Dios.

Hindi pa natin nabibigyang-diin ang pagiging ulo ni Cristo.  Hindi pa natin naitatali ang pagiging ulo ni
Cristo kasama ng iglesia, na Kanyang katawan.  At iyan ang ginagawa sa atin ng mga talatang nasa
harap natin.  Ating mababasa sa talatang 22, At ibinigay sa kanya na maging ulo sa lahat ng mga bagay
sa iglesia.  Iisipin siguro natin kapag binasa natin ang talatang ito, na ang pagka-pangulo ni Cristo ay
pangkalahatan higit pa sa pang-iglesia.  Ang kanyang pagiging ulo wika dito ay sa lahat ng mga bagay,
kaya nga, ang inakala na pagwawakas sa talatang 23, na hindi totoo na ang iglesia ang Kanyang
katawan.  Pero kung si Cristo kasi ang ulo sa lahat ng mga bagay, ibig sabihin, ang lahat sa lupa, mula
sa masama at matuwid, kahit pa ang mga masasamang anghel sa langit ay kabilang sa katawan ni
Cristo.  Hindi iyan ang ipinapahayag dito.
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Ang kaisipan ay ganito.  Ibinigay ng Dios kay Cristo ang maging ulo ng iglesia.  Si Cristo ang ulo na
tumutukoy sa iglesia.  At bilang ulo ng iglesia, Siya rin ay naghahari sa lahat ng mga bagay para sa
iglesia.  Hindi natin dapat makaligtaan ang mabuting katotohanan na itinuturo ni Pablo sa kanyang
iglesia rito.  Dahil sa Kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat sa kanang kamay ng Dios,
binigyan si Cristo ng kapangyarihan at kataasan sa sangnilikha.  Siya ay naghahari.  Siya rin ay
naghahari sa mga pamunuan, may kapangyarihan, at kaharian sa langit.  Sa madaling salita, si Cristo
ay naghahari sa masasama at maging sa matutuwid.  Ang paghahari ni Cristo ay umaabot maging sa
makapangyarihang mga anghel, kasama ang mga demonyo na magkakasamang nahulog kasama ni
Satanas.  Ang lahat ay nasa ilalim ng soberanong pangunguna ni Cristo.  At si Cristo ay ulo ng iglesia,
Kanyang pinangungunahan ang lahat ng mga baga sa lupa para sa kanyang pangangalaga.  Si Cristo,
at lahat ng mga pagpapala na matatagpuan sa Kanya ay kaloob ng Dios sa iglesia.

Hindi dapat natin makaligtaaan na Siya ay kaloob ng Dios.  Inilagay ng Dios ang lahat sa ilalim ng
paanan ni Cristo.  Ibinigay ng Dios kay Cristo ang maging ulo ng iglesia.  Ginawa iyon ng Dios.  Bakit?
Upang maisakatuparan ang Kanyang layunin o payo na maghahatid ng kaluwalhatian sa Kanyang
pangalan sa pamamagitan ng iglesia tungo sa Kanyang sarili.  Hindi tayo dapat maihiwalay sa pagtuturo
ng mga talatang ito mula sa paghirang ng iglesia.  Pinili ng Dios ang Kanyang iglesia, sa walang
pasimula, at minahal Niya ang iglesiang iyan ng pag-iibig na di-nagbabago.  Binibigyan Niya ang iglesia
ng kanyang ulo, na si Jesu Cristo, mula sa soberano, malayang pagmamahal at biyaya.

Sa huling pananalita sa unang kabanata, binigyan tayo ng opisyal na pangalan ng mga banal at
matapat na sinulatan ni Pablo sa mga talatang 1 at 2.  Sa dalawang ito, ang mga banal at tapat ay ang
iglesia.  At ang iglesia ang siyang katawan naman ni Cristo.

Ginamit ni Pablo ang paglalarawan na sinimulan niya sa talatang 22, kung saan tinawag niyang ulo si
Cristo ng iglesia:  si Cristo ang ulo ng Kanyang katawan.  Ito ay paglalarawan na pangkaraniwan na
sa Kasulatan.  Ginamit ni Pablo ang ganitong paglalarawan upang ipakita ang iglesia, halimbawa, sa
1 Corinto 12, kung saan siya ay naglaan ng panahon sa pagsasalita sa mga kaanib ng katawan ni Cristo
at ng kanilang relasyon sa bawat isa.  Gagamitin ni Pablo ang paglalarawang ito sa buong sulat sa
Efeso.  At ito rin ay pangkaraniwan sa sulat niya sa Colosas.  Ito ay isang magandang paglalarawan.
 Ang iglesia sa kabuuuan, ay isang buhay na organismo, iisang buhay kasama ni Cristo.  Kapag nagsabi
tayo ng paghirang sa iglesia, ating pansinin na ang iglesia ay pinili sa pasimula pa lang kay Cristo.
Hindi tinanaw ng Dios ang iglesia na hiwalay kay Cristo, kahit noong italaga siya (iglesia) ng Dios.
Kapag nagsalita tayo patungkol sa iglesia, na nasa ating harapan ngayon, ating mailalarawan ito bilang
katawan ng mga pinili kay Cristo mula pa sa walang pasimula.  Ang bawat kaanib sa iglesia ay hinirang,
pinili ng Dios upang maging kaanib ng katawang ito.

Ikalawa, ang iglesia ang binubuo ng katawan na iniligtas ni Cristo.  Ito ay ang mga tao na ibinigay ng
Dios kay Cristo, na Siyang pinag-alayan Niya ng buhay sa krus.  Kinikilala ni Jesus nang sabihin Niya
sa Juan 6:37, na ang lahat ng ibinigay sa Akin ng Ama ay lalapit sa akin.  O minsan pa, sa Juan 10:14:
Ako ang mabuting Pastol, at nakikilala ko ang aking tupa, at sa Juan 17:6:  Ipinahayag ko ang iyong
pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin;
at tinupad nila ang iyong salita.  Ito ang sinasabi mismo sa iglesia na tinawag sa iisang katawan ni
Cristo.  Ito ay binubuo ng mga taong tinawag mula sa sanlibutan na siyang minahal ni Cristo at
pinag-alayan ng Kanyang buhay.  Ang mga pangalan ng mga ito ay nakasulat sa Aklat ng Kordero ng
buhay.  Sila ay kabilang kay Jesus na nakaugnay sa Kanya bilang iisang laman.
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Higit pa, ang katawang ito ng iglesia, ay pinangungunahan ni Cristo na siyang ulo nito.  Pinamumunuan
Niya ang katawang ito.  Siya ang hari.  Ang mga kaanib Niya ay mamamayan ng kanyang kaharian.
Gaya sa mga kaanib sa katawan na nasa ilalim ng ulo at handing magpasakop sa kalooban ng ulo,
gayondin sa mga kaanib ng iglesia.

Higit pa rito, ang iglesiang ito ay kaisa ni Jesu Cristo sa iisang laman dahil ang iglesia ay binubuo ng
mga tinawag mula sa kadiliman sa iglesiang ito.  Ang salitang iglesia ay nangangahulugang “mga
tinawag.”  Ang iglesia ay binubuo ng mga tinawag mula sa kasalanan ng Dios dahil sa biyaya sa
Kanyang Espiritu Santo.  Walang tao ang magnanais sa kanyang sarili na lumapit kay Jesus at maging
bahagi ng Kanyang katawan sa sanlibutang ito.  Subalit ang Dios na masagana sa Kanyang kaawaan,
habang tayo ay nasa kasalanan pa ay nagsugo ng Kanyang Espiritu na mananahan sa bawat isa sa atin
na Kanyang bayan.  At ang resulta, maririnig nila ang tawag ng ebanghelyo.  At sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios, inihihiwalay sila mula sa masamang sanlibutan ng kasalanan at kasama ni Cristo.
Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ang gawang pagkilos ng pananampalataya
ng Dios sa kanilang mga puso, na may kamalayan sa karunungan at pagtitiwalang nagpapalaya sa
kanila kay Cristo.  Kanilang hinahanap ang kaligtasan sa Kanya at sila ay umaanib na magkakasama
sa katawan ni Cristo.  Iyan ang iglesia.

May ibang kahulugan sa salitang iglesia.  Ang salitang iglesia ay nangangahulugang mga tinawag tungo
sa pagsamba.  Ang iglesia ay magkakasamang mga mamamayan na tinatawagan mula sa kanilang mga
tahanan tungo sa kapulungan para sa pagsamba.  Oo, ang katawan ni Cristo bilang katawan ng mga
hinirang na mananampalataya ay nangangailangang makilala mula sa iglesiang lokal kung saan ang
mga mananampalatayang ito ay nagkakatipon para sa pagsamba.  Pero, ang gumawa ng maling
kahulugan sa dalawang ito ay isang kamalian.  Ang hinirang na katawan ni Cristo ay palaging
nahahayag sa iglesiang lokal.  At ang iglesiang lokal na ito ay nahahayag sa pagtitipon-tipon ng
katawan ng mga mananampalataya sa pagsamba.  Sa bahay ng Dios, sa ating pagsamba sa araw-araw,
ating inihahayag ang katawan ni Cristo bilang iglesia.

Ngayon, ang pagsasagawa nito sa Salita ng Dios ay simple lamang.  Unang-una, si Cristo bilang
katawan ng iglesia, ang nagsasakatuparan ng iglesia, na tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan
ng iglesia at ng mga kaanib nito.  Tinatawagan ni Pablo ang ating pansin sa talatang 23 nang sabihin
niya na si Cristo ang tumupad sa lahat nang ito.  Ibig sabihin, si Cristo ang nagbibigay sa lahat ng mga
pangangailangan ng bawat isang kaanib sa iglesia.  Si Cristo ang ulo, hindi lamang sa Kanyang
pangunguna sa katawan, kundi kasama rin ang pangangalaga Niya sa mga kaanib ng Kanyang
katawan.  Ang bawat pangangailangan ng bawat isa ng Kanyang katawan ay tinugunan ni Cristo.
Kanyang tinutupad ang lahat ng pangangailangan, sa bawat kaanib ng iglesia.

May ilang ilang pagsasagawa sa mga talatang ito na maliwanag din.  Una sa lahat, may iisa lamang ulo
sa iglesia, iyan ay si Cristo.  Wala nang iba pang ulo.  Walang sinuman ang puwede sa posisyong ito.
Kapag may umangkin na siyang ulo ng iglesia, o kahalili ni Cristo, ito ay nasa mataas na kahambugan
at kayabangan.  Malinawag sa Biblia sa 2 Tesalonica 2:3-4, na ang taong aangkin nito ay ang taong
makasalanan, ang anak ng kapahamakan.  Siya ang masama na nauupo sa templo ng Dios sa
pag-aangkin na siya ay Dios.  Si Cristo lamang ang ulo ang iglesia, at wala Siyang binibigyang tao na
maupo sa posisyong ito.  Ang buong kapamahalaan sa iglesia ay ayon sa pangunaing prinsipyo:  si
Cristo lamang ang nag-iisang ulo at tapagpatupad sa iglesia.

Isang pangwakas pa na pagsasagawa.  Kung ang iglesia nga ang kupulungan ng mga tinawag para sa
pagsamba, atin dapat matanto na ang iglesia ay umiiral dahil sa pagsamba.  Maliwanag ang dahilan.
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Ito ay para sa pagpupuri ng iglesia na magkakasama sa pagsamba na pinili ng Dios para luwalhatiin
Siya.  ito ang layunin ng payo ng Dios upang maghatid ng kaluwalhatian sa Kanyang sarili sa
pamamagitan ng Kanyang iglesia.  At ito ang Kanyang ginagawa kapag tinatawagan Niya ang Kanyang
iglesia sa pagsamba.

Ito ay nagpapahayag kung ano din ang isinusulat ni Pablo sa talatang 23.  Ang iglesia ang katawan ni
Cristo, na kabuuan Niya.  Ang iglesia ang kabuuan ni Cristo.  Tunay na tinutupad ni Cristo ang
pangangailangan ng bawat isa ng Kanyang mga anak.  Kanyang tinutugunan ang lahat.  Pero sa ibang
panig ng larawan, ating matatagpuan na ang iglesia ay ang katuparan ni Cristo.  Tayo ang katawan ni
Cristo.  Hindi puwedeng ang ulo ay walang katawan.  Pinili si Cristo mula sa walang pasimula bilang
panganay sa maraming magkakapatid.  Tayo ay kabilang sa Kanya, pinili at iniligtas, bilang iisang
katawang kasama Niya.  Ngayong oras na ito, ang paglalarawan ay putol-putol.  Ang katawan ni Cristo
ay hiwa-hiwalay sa buong sanlibutan.  At ito ay napakaliit at nilalapastangan.  Dahil ang katawan ni
Cristo ay nakakalat sa kasaysayan.  Hindi natin makikita ang katawan ni Cristo sa kabuuan.  Pero
darating ang panahon, mga kaibigan, kapag ang katawan ni Cristo ay makikita na sa kabuuan.  Kaya
ang ating pananampalataya ay mamamasdan.   Ating makikita ang maluwalhating katawan ni Cristo
kasama ang mga kaanib nito sa maluwalhating kalangitan.

Atin munang makikita sa ngayon ang katawan ni Cristo sa iglesia lamang, na nakikita ng sanlibutan sa
pamamagitan ng lakad at patotoo ng kanyang mga kaanib.  At ating makikita siya (iglesia) kapag
tinipon para sa pagsamba sa araw ng Linggo.  Isang kaliga-ligayang oras kapag kasama Niya ang
Kanyang mga tagasunod na banal at tapat kay Cristo.  Sa bahay ng Dios ating nararanasan ang isang
maliit na patikim kung ano nga ba ang langit.  May katuparan kay Cristo.  Hindi ako nag-iisa.  Ako ay
buhay na kaanib sa katawan ni Cristo.  

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, nagpapasalamat kami sa Iyo, kami na mga kaanib sa katawan ni Cristo sa
sanlibutang ito at magagawa naming bilang Iyong mga anak, na magsama-sama para sa pagsamba.
Ang amin nawang pagsamba ay maging pagpupuri sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan.  Pagpalain
po kami Ama, bilang  mga kaanib ng Iyong iglesia.  Alang alang kay Jesus namin ito panalangin, Amen.


