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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:5-9

“Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa”

ni Rev. Wilbur G Bruinsma

Ang buhay ay maraming aspeto at pabagu-bago.  Dahil ang bata sa tahanan ay payak at walang
komplikado.  Hindi tulad sa matatanda na.  May dalawa lang relasyon sa tahanan at sa iglesia, pero sa
labas ng saklaw na ito sa buhay, nariyan din ang pamahalaan at lipunan.  Ang bawat isa sa atin na
lumalabas para pag-trabaho ayon sa kautusan ng Dios sa paggawa ay nasasakupan din ng buhay.  Sa sa
talata na nasa ating harapan ngayon, pinatungkulan ni apostol Pablo ang iba pang mahalagang bahagi sa
ating mga buhay.  Ating mababasa ito sa Efeso 6:5-9.

Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon sa laman na may takot at panginginig, sa katapatan
ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod
sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso,
naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon, at hindi sa mga tao,
yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang muling
tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya.  At mga panginoon, gayundin ang inyong gawin
sa kanila, iwasan ang pananakot yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit, at
siya'y walang itinatanging tao.

Naisip ko, na ang talatang ito ay walang magagawa sa ating lipunan ngayon, na ang pagiging alipin ay
nabuwag na.  Tila ang tinutukoy dito ni Pablo ay napapanahon sa kanyang kalagayan at ayon lang sa
kultura, at walang kinalaman talaga sa atin ngayon.  Totoo din naman, na ang pagtuturo na ibinigay sa
mga alipin at sa mga panginoon ay hindi patungkol sa kasalukuyang pangyayari sa ating lipunan.  Pero
ang pagtuturo na ito sa Salita ng Dios ay mapapakinabangan para sa Kanyang bayan sa lahat ng panahon.
Paano ito magiging totoo din sa ating pagsasaalang-alang ng sandali kapag ipinaliwanag ang mga talatang
ito.  Pero tiyak, tatanggap tayo ng ilang mahahalagang pagtuturo sa buong sakop nito sa ating mga buhay
na gumugugol sa maraming oras.  At ito rin ay mabuting pagtuturo sa atin.

Tinuruan ang mga mananampalataya sa iglesia sa talatang ito kung paano isasagawa ang kanilang
panlupang paggawa sa banal na paraan.  Kahit pa ang nasasaklawan sa paggawa ay hindi kaugnay sa
iglesia, ang buhay ni Cristo ay nagpabago sa ating mga buhay – lahat ng kaugnayan sa buhay ay
naapektuhan ng ating kaligtasan.  Ang pagsunod sa Dios ay may mahalagang bahagi sa bawat aspeto sa
buhay ng mananampalataya.

Maging mapagsalamat tayo sa malayang lipunan ngayon.  Sa simula ng ating bansa, nakita rin natin ang
bahagi ng pagiging alipin at ang pangit na dulot ng mga atokratiko.  Ganyan din ang nangyari sa kultura
ng Griego/Romano.  Kahit pa may mga naglilingkod sa kakayahan ng pag-upa sa kanilang tulong, hindi
ito pinatungkulan ni Pablo sa mga talatang ito.  Kanyang sinulatan ang amg naglilingkod na nasa pagka
alipin.  Ang mga lalaki at babaing ito ay nakagapos ng habambuhay.  Sila ay pag-aari ng ibang tao.  Ang
ginagawa ng di-mananampalatayang panginoon nila noon ay halos walang kaibahan sa ginagawa rin sa
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pasimula ng Amerika sa pasimula nito.   Pinapakitunguhan nila ang mga alipin na may kalupitang gaya sa
hayop.  Inaabuso nila sila, na hindi natatakot kung sila ay managot sa batas.  Sinasaktan nila sila.  Hindi
tao ang pakikitungo sila kundi gaya lang ng isang pag-aari na nakahanay sa kanilang bodega.

Isa pang dagdag na problema ay ang bilang mga alipin, lalo na sa mayamang mag-ari nito.  Marami siguro
siyang mga alipin sa kanyang negosyo o trabaho.  At dahil d’yan, siya ay dapat maging maingat.  Madalas
niyang pamahalaan ang mga alipin na may kamay-na-bakal, na may sistema ng kabagsikan sa
pagpaparusa sa kanyang mga alipin at puwersahang pagpapasakop sa sarili.

Hindi ang usapin ng pagka-alipin ang pinapatungkulan dito ni apostol Pablo.  Kundi ang katotohanan sa
kasalukuyang kultura na pinapaniwalaan ng mga taga Efeso sa kanilang mga sarili.  Sa ting personal na
pagtaya, ang pang-aalipin ay isang kasalanan.  Pero ang Salita ng Dios dito ay nagbibigay ng katotohanan
sa lipunan ng mga taga Gresya.  Ginawa niya ito dahil nagbibigay kasiyahan ito sa Dios para iligtas kay
Cristo kapwa ang panginoon at mga alipin rin naman  Ang Dios ay nagbibigay kaluguran sa tao.  Maraming
mga alipin, at kasama na ang mga panginoon, ay inihatid sa pag-uusap at mga kaanib sa iglesia.

Ang mga kasalanan na sangkot sa ganitong uri ng sistema ng paggawa ay nagiging matingkad.  Para
mapanatili ang kanilang awtoridad bilang mga panginoon, kanilang pinakikitunguhan ang mga alipin na
may kabagsikan at masamang pamamaraan.  Ating mababasa ang kanilang “pagtrato” sa talatang 9 ng
ating teksto.  Nasabi ko na kanina ang ilang paraan kung paano isinasagawa ang pag-trato na ito.  Ang
mga ito ay kasalanan na ginagawa ng panginoon.  Pero gayunman, nahahayag ito sa kanilang kawalang
pananampalataya ayon sa kasalanan.  Inaabuso ng panginoon ang kanilang awtoridad.  Ang awtoridad
na ibinigay sa kanila ng  Dios tungkol sa paggawa ay ginamit para sa kanilang kasamaan at upang matamo
ang kanilang makasariling layunin.  Kaya may kasalanan sa ganitong paraan para sa mga panginoon.

Pero may kasalanan din naman sa bahagi ng mga alipin o lingkod.  Ang gayong kondisyon ay
nagpapasimula ng pagre-rebelde.  At madalas din nangyayari ito.  Iiwan ng alipin na walang kaligayahan
ang kanilang gawain at tatakas gaya ng alipin na si Onesimus na tinakasan si Filemon.  Ang mga alipin ay
magiging tamad at di-mabunga sa paggawa.  Kapag ang panginoon, o ang kanyang
bayarang-tagapagmasid ay wala sa paligid, ang alipin ay mauupo lang sa paggawa at kakaunti lang ang
gagawing trabaho.  Sasama din ang ibang mga alipin sa pag-aalsa laban sa kanilang panginoon, papatayin
nila ang panginoon na nagtalaga sa kanila.  At kung maaari, papatayin nila ang mismo nilang panginoon.
Sa panahon ng rebelyon at pagkagalit laban sa kanilang panginoon, kanilang gagahasain at papatayin kahit
ang pamilya ng kanilang panginoon.  Kaya naman, sa buhay na ito, matatagpuan mo ang galit at poot at
rebelyon.

Gaya sa nabanggit ko kanina, maraming dapat ipagpasalamat sa lipunan ngayon na natigil na ang pang
aalipin.  Ang pang-aalipin ay matagal nang binuwag.  Pero may katulad nito ngayon na kaugnay sa mga
problema at kasalanan sa nagdaang kultura.  Sapul nang angkinin ng mga amo ang kompanya at
nagbabayad ng upahan, siya ay nasa posisyon ng awtoridad sa paggawa.  Hindi iyan nagbago.  Ang Dios
ay patuloy na nagtatalaga ng kapangyarihan.  Itinagala Niya sila sa tahanan, iglesia, at pamahalaan; at
itinalaga rin Niya ang awtoridad sa paggawa, iyan ang lakas sa paggawa.  At marami sa mga katulad na
pang-aabuso na matatagpuan sa mga di mananampalatayang mga panginoon,  ay makikita sa mga
trabaho ng di mananampalatayang kompanya.  Inaabuso ng amo ang kanyang posisyon sa pamamagitan
ng pagbabayad ng mababa at mapanganib na trabaho.  Sa isang bansa, minsan, ang maliliit na bata ay
puwersahang pinaghahanap-buhay para kumita ng pera sa pamilya.  Ang pang aabuso na ito ang dahilan
sa pagdami ng mga kilusan sa loob ng trabaho.  Ang amo ay nalalasing sa kanyang awtoridad at
pinapakitunguhan ang kanyang mga tauhan na parang mga hayop o mababang klase ng mamamayan.
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Kaya lahat ng kasalanang ito sa nakalipas ay pwedeng lumutang din ngayon.  O ang katulad na kasalanan
sa nakalipas ay mailalarawan sa mga manggagawa rin ngayon.  Katunayan, ang mga amo ngayon ay
napipilitang magbigay ng mga hinihingi ng kanilang manggagawa, na ikinalilito kung pagsunod ba nila ito
sa uto ng Dios sa paggawa.  Ang mga manggagawa ay nagiging tamad.  At kapag ang kanilang amo o
tagamasid ay wala sa paligid, sila ay nakaupo lang, at mabagal na kumikilos.  Ninanakawan nila ang
may-ari.  Hindi nila ginagawa na maging maayos ang araw ng paggawa.  At lalo na, hindi nila ginagawa
ito na may kasiyahan.  Sasabihin nila, sila ay may karapatan!  Ganito rin ang paggawa sa ating
makabagong panahon ngayon.  Ang kamay ng mga amo ay nakagapos sa lahat ng uri ng batas kaya
nagiging imposible na ang pakinabang sa kanila.  Sa maraming mga pagkakataon pa, ang sahod at
benepisyo ay hinihingi ng mga manggagawa para ang mga kompanya ay malugi, hindi na makabayad sa
kanilang manggagawa sa hinihingi nila.  At kapag hindi naibigay ng amo ang hinihingi ng mga
manggagawa, sila ay nagre-rebelde, iniiwan nila ang kanilang trabaho.  Tatayo sila sa labas habang
binabayaran sa araw na iyon para sa mabuting paggawa.  

Ang pagre-rebelde ay makikita ngayon sa paggawa.  At ito ay nagliliwanag na gaya sa kasalanan ng mga
alipin noon.  Kaya nasa harap natin ngayon ang Salita ng Dios na napapanahon.  Hindi lang ito kondisyon
sa kultura, kundi marami itong sinasabi sa atin ngayon mula pa noon sa iglesia.

Dahil sa pagpasok ng kasalanan sa relasyon ng buhay, ang Salita ng Dios dito ay nagpapayo at nagtuturo
para sa amo at sa manggagawa.  May isang magandang katotohanan na nagliliwanag sa pamamagitan
ng mga payong ito.  Ang mga amo at manggagawang ito ay pag-aari kapwa ni Cristo.  Sinasabi sa
katapusan ng talatang 7,: “gaya ng sa Panginoon.”  Sa talatang 9:  “may iisang Panginoon sa langit.”  
Tumutukoy lahat ito kay C risto.  Kaya maging malinaw dapat na ang kinakausap dito ni Pablo ay mga
mananampalataya.  Bagong mananampalataya ang mga ito, mula sa mga Hentil.  Alam nila ang kultura.
Sila ay bahagi ng kultura na gaya nito tungkol sa amo at manggagawa.  May mga alipin at panginoon sa
kanila sa bawat kongregasyon sa Efeso.    Pero ang punto, ang mga alipin at amo na ito sa nakalipas ay
may sala ng kasalanang ganito.  Nauunawaan nila na ang kanilang buhay ay saklaw ng buhay na binago
dahil sa kanilang kaligtasan ngayon.

Iba sa mananampalataya.  At sila ay kumikilos na iba kaysa sa di mananampalataya.  Ganito rin sa
asawang lalaki at babae, at sa mga magulang sa tahanan.  Pero ganito rin sa lugar nila sa karamihan.  Ang
mga banal na ito, lahat sia, ay napasakop sa kanilang Panginoon at Guro, si Jesu Cristo.  Siya ay naghahari
sa puso nila.  Iniligtas Niya sila mula sa kasalanan at kawalang pananampalataya.  Sila ay naging alipin
sila Niya.  Sa pamamagitan ng Espiritu, si Cristo ngayon ay naghahari sa puso nila, inihahatid sila sa iba’t
ibang direksyon kaysa noon.  Sinasabi ni Pablo sa kanil sa talatang 6:  “ginagawa ang kalooban ng Diyos
mula sa puso.”  Sa talatang 7, sinasabi niyang muli sa atin na ang mabuting gawain ay para sa Panginoon
at hindi para sa tao.  Ang lahat ng ito ay dahil sa paraan ng kaligtasan, sa kanilang buhay na nabago.  Ang
pananaw nila ngayon sa paggawa ay ibang iba na.

Muli, hindi  iba ang sa ngayon.  Ano ang humuhubog sa atin bilang mga mananampalataya sa buong
daigdig ng paggawa?  Ang pagkamakasarili at kagahaman at pansariling kasiyahan, iniisip ang sarili at
sariling karapatan bilang manggagawa.  Ito nga ba ang tunay na namamahala ngayon sa lipunan?  Hindi.
Hinahanap ng bayan ng Dios ang kalooban ni Cristo kasama ng pagsunod at pagka masiyahin.  Tinatanaw
natin ang awtoridad na iba kaysa sa inaakala ng di mananampalataya.  Ang lahat ng awtoridad ay buhat
sa Dios.  Siya ang Panginoon.  Siya ang naglalagay ng ilan sa awtoridad at sa ilalim ng kapangyarihang
ito.  Lumilikha Siya ng paggawa na saklaw ayon sa relasyon ng manggagawa at amo.  Nauunawqaan natin
ito na buhat sa Dios.  Ang ganoong kaalaman ay gumagawa sa atin na maging mabuting amo, na
pinapakitunguhan ang manggagawa na may kabaitan.  At ang mga mananampalataya, ang magiging
masipag na manggagawa sa ating lipunan.  Ang mananampalataya ay kikilos ng mabuti at ibibigay ang
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lahat para sa amo.  Katamaran?  Iyan ay tanda ng kawalang pananampalataya.  Dahil ang punto, bago
tayo sumulong pa, ginagawa natin ang lahat para kay Cristo.  Hinahanap natin na mabigyan Siya ng
kaluguran bilang ating Panginoon.

Ang mga talatang ito ay para sa mga alipin o lingkod.  Ito marahil ay totoo dahil ang bilang mga
manggagawa at panginoon noon ay mas malaki pa kaysa sa iba.  Ganito rin sa iglesia ngayon.   Ang payo
sa mga manggagawa ay simple lang:  sumunod.  Ang Dios ay naglagay ng mga amo para sa iyo sa
paggawa, para sundin.  Magpasakop ka sa kanilang kalooban.   

Paano kung ang amo ay hindi makatarungan at masasama?  Sinasabi sa atin ni Pedro sa 1 Pedro 2:18 at
19 (at dapat basahin din natin ito sa susunod), magpasakop kahit sa kanila na masasama.  Ang mga
manggagawa ay inuutusan na sumunod sa kanilang amo, hindi lang dahil para sa kanila, kundi alang alang
kay Cristo.  Idinagdag pa ni Pablo ang gayong pagsunod:  1) na may takot at panginginig; 2) may isang
puso; 3) hindi lang para sa paningin ng iba; 4) na may mabuting kalooban.

Ang unang kailangan ay may takot at panginginig.  Hindi ibig sabihin nito na ang manggagawa ay duwag
sa kanilang mga boss.  Kundi sa halip, may kababaan at paggalang, sumunod sa harap ng kanilang
kapangyarihan na inilagay sa kanila ng Dios.  Hindi sila dapat mag-alsa sa pagmamataas at kawalang
galang laban sa kanilang amo o sa nagtalaga sa kanila.

Sa kabilang banda naman, sila ay dapat sumunod na may iisang puso lang, na sila ay sumunod na payak,
hindi pabagu-bago, hindi sa pandaraya hangga’t maaari.  Kapag gumagawa sa bawat isa, gawin ng mabuti
ayon sa kakayahan ang mga ito.  Ito dapat ang iisang hangarin natin.

Hindi sa paningin lang ng tao.  Ang lugar ng paggawa ay puno ng ganitong uri ng tao.  Nabubuhay tayo
sa daigdig na “kinakain ng aso ang kapwa aso.”  Ang bawat ay nagnanais na higitan ang iba upang
magtamo ng kapangyarihan sa paningin ng kompanya.  Pasasamain ng iba ang iba upang maging mabuti
siya sa kanyang boss, pero hindi ito ginagawa na may katapatan kundi para lamang umangat siya.  Sila
ay nagbibigay kasiyahan sa tao.  Sinasabi ni Pablo, huwag, dahil si Cristo ang bigyan mo ng kasiyahan,
ang iyong Panginoon.

Sa huli, gumagawa tayo na may mabuting kalooban.  Siyempre.  Ninanais natin na gumawa ng mabuti
para sa ating boss.  Hindi natin nais ng kasamaan.  Ang isang mananampalataya ay nagnanais dapat ng
kabutihan sa kanyang pinapasukan.  Kapag nagta-trabaho tayo sa iba, palagi nating ninanais ang pinaka
mabuti para sa kompanya at kung ano ang makakatulong sa buong pag-unlad nito.  Iyan ang magliliwanag
sa atin sa gitna ng isang madilim na sanlibutan ng kasalanan.  Ganito tayo magpapatoto sa iba – sa
pamamagitan ng ating mga gawa.

May isang bagay na inihahandog dito para sa mga panginoon.  Ano ang dapat gawin ng panginoon na may
kabanalan para sa mga mangggawa niya?  Hindi siya dapat maging malupit, mabagsik na tao, na palaging
walang katarungan sa hinihingi ng kanyang mga manggagawa at pagkatapos tatanggalin niya sila kung
hindi nila masunod ang hinihingi at inaasahan mo.  Hindi niya sila dapat pinapakitunguhan na tila
napakababang klase ng mga tao lang.  Magbantay kayo, mga panginoon o amo.  Ang inyong Panginoon
sa langit ay nagbabantay sa inyo!  At kayo ay mananagot sa Kanya.  Nakikita ng inyong Panginoon sa
langit kung paano mo pinapakitunguhan sila na mga manggagawa mo.  Ang amo ay dapat mabait at
maamo para tumulong.  Siya ang awtoridad sa negosyo.  Walang pagdududa dito!  Pero dapat niyang
tratuhin ang kanyang mga manggagawa sa patas na paraan at sa paraan na may pakikipag kaibigan sa
kanila, sa katapatan sa kanilang mga hinihingi at pagbabayad ayon sa kanilang mga pangangailangan.
Ito ang pagkatawag ng isang amo na mananampalataya.
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At ito rin ang magiging patotoo sa mga kasama mo na gumagawa.  Ang mga aksyon sa lugar ng paggawa
ay mas malakas pa na nagsasalita kaysa sa mga letra.

Ang gantimpala ay sinabi rin kaugnay sa mga alipin.  Ating mababasa sa talatang 8:  “Yamang nalalaman
na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa
Panginoon, maging alipin o malaya.”  Kapag gumawa tayo ng kabutihan sa paggawa na dito tayo tinawag
tatanggap tayo ng kabutihan sa Panginoon.  Hindi man yayaman sa ganito ang mga manggagawa sa
pagsunod.  Pero ang kabutihan na tatanggapin natin ay sa buhay na paparating, at iyan ay buhat sa ating
Panginoon na nasa langit.

Ang gantimpala na ating tatanggapin sa ating Panginoon ay dahil sa gawa na Kanyang isinagawa para sa
atin dahil sa Kanyang biyaya.  Kaya naman, hindi mawawalan ng kabuluhan ang gantimpalang ito.  Kapag
ang manggagawa ay naglingkod ng mabuti, ang kanyang gantimpala ay dakila.  Kapag ang isang amo ay
mabuting nakitungo sa kanyang manggagawa, may malaking gantimpala rin.  Ang tao man ay maging
malaya o alipin, walang kaibahan ito.  Dakila ang gantimpala nito sa langit.

Ating makikita ang kahanga hangang bagay sa mga talatang ito na ibinigay sa atin sa malaking bahagi ng
ating buhay.  Ito ay nagsisilbi na maghahatid sa atin sa lugar na may kaamuhan maging manggagawa man
o amo.  Kinikilala rin iyan ng iglesia.  At sila ay namumuhay na may kapayapaan sa bawat isa, iginagalang
ang bawat isa sa lugar nila sa paggawa.  Sa bawat antas ng buhay, inihahatid tayo dahil buhay ni Cristo.
Pinapasalamatan natin Siya dahil sa Kanyang biyaya na ipinakita sa ating mga buhay, binabago ang mga
ito upang mamuhay para sa Kanya.

________________________________________________

Lumapit tayo sa harap ng Dios sa pananalangin.

Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat kami sa pagtubos Mo po sa amin mula sa kasalanan at Ikaw
po na Siyang Dios ang kumilos sa amin sa pamamagitan ng Inyong Espiritu upang lumakad na may
kabanalan sa harapan Mo.  Maging banal nawa kami sa aming mga tahanan at pamilya.  Maging banal
nawa kami sa iglesia habang magkakasamang namumuhay sa kapisanan ng mga banal.  Subalit ang
kabanalan na ito ay umabot sa labas pa ng saklaw rin na ito, upang mahayag ito sa paraan ng aming
paggawa.  Maging kami man ay mga amo o manggagawa, gumawa nawa kami para sa Iyo at
makapagbigay sa Inyo ng mabuting pananagutan sa harap ng Panginoon na nasa langit.  Pagpalain kami,
sa Iyong biyaya.  Dalangin namin ito alang alang kay Cristo, Amen.


