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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Tesalonica 2:7-12

"Mga Amang Nag-aaruga"

ni Rev. Carl Haak

Marahil nang marinig ninyong ibigay ng ating tagapagbalita ang paksa ngayon akala ninyo ay nagkaroon
ng pagkakamali.  Mga Amang Nag-aaruga?  Marahil ay inisip ninyo, “Siguro ibig niyang sabihin ‘mga
amang nagsasanay.’ Iyan ay tiyak na biblikal na kapahayagan (Efeso 6:4, Mga ama, akayin ninyo sila sa
pagsasanay at pangaral ng Panginoon).”  Ngunit hindi ito pagkakamali.  Ito ay sinasadya.  Ang pamagat
ng ating mensahe ay “Mga Amang Nag-aaruga.”

Sapagkat ang kinasihang apostol Pablo ay ipinapareho ang lahat ng kahabagan, pag-ibig, at paghihirap
ng inang nag-aaruga sa pagiging ama.  Ginawa niya iyan sa I Tesalonica 2:7-12.  At ang Dios, sa
pamamagitan niya, ay nagtuturo sa atin na ang mga katangian ng mabuting tagapag-aruga at ang gawain
ng isang mapag-arugang ina sa maliliit na bata at ang kinakailangang kahabagan, lahat ng ito ay
mahalagang kailangan ng biblikal, makadios, na ama ng tipan.

Kung iyong babasahin ang sitas na iyon (I Tes. 2:7-12), nagtitiwala akong magkakaroon ka ng kamalayan
na iyon ay patalambuhay na tala ng ministeryo ni Pablo sa sanggol na iglesia sa Tesalonica.  Sa takbo ng
pagpapaalala sa mga taga-Tesalonica kung paano siya, si apostol Pablo, ay nagpagal kasama nila, ginamit
niya ang anyo ng relasyong pampamilya.  Gumamit siya ng mga kapansin-pansin.  Sa talatang 7, “Kami
ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak.”  At muli
sa talatang 11, “Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang
mga anak.”  

Ngayon, malinaw, na ang pangunahing tuon ng sitas na tinutukoy ko ay tunay na may kinalaman kay
Pablo at sa ministeryo ng kanyang kasama sa mga taga-Tesalonica.  Kung tatanungin mo ako ng isang
kapitulo sa Biblia na nagtatakda kung paano gagawin ng ministro ang kanyang gawain sa iglesia ng Dios,
ituturo ko ang kapitulong ito sa iyo:  I Tesalonica 2:1-12.  Ngunit hindi mo maiiwasang mapansin, kung
babasahin mo ang kapitulo, na habang inilalarawan ni Pablo ang kanyang gawain bilang ministro
inihahambing niya ito sa gawain ng ama sa sarili niyang sambahayan.

Kaya ang Salita ng Dios ay dumarating sa iyo bilang isang ama.

Nang inilalarawan ng kinasihang apostol Pablo kung ano siya at ano ang kanyang ginawa bilang espiritual
na ama sa igliesa, inilalagay din niya ang katotohanan kung ano dapat tayo bilang mga ama sa sarili nating
mga tahanan.  Kaya, lagpasan natin ang pangunahing tuon sa sitas, nais kong kunin mula dito kung ano
ang makadios na ama ng tipan. 

Ito ay kagamit-gamit sa lahat na nakikinig.  Ikaw man ay ama o hindi, o ikaw man ay hindi maaaring
maging ama.  Maaaring nakikinig ka ngayon at ang pagiging ama ay malayo sa iyong isipan gaya ng araw
sa gabi.  Gayunpaman ang katotohanan ng biblikal na ama ay napakahalaga sa iyo, sino ka man. 
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Ito ay mahalaga sa iyo bilang ama, malinaw naman.  Ito ang Salita ng Dios, salita na sinasabi Niya sa iyo,
salita ng panuto, pagtutuwid, at pagpapalakas.  Ngunit ito ay salita sa iyo bilang asawang babae at ina
rin.  Ikaw ay dapat maging katuwang niya.  Samakatuwid, hindi mo dapat pakinggan lang ang Salita ng
Dios upang magkaroon ng bala upang punahin ang iyong asawa.  Kundi, kapag naunawaan mo kung ano
ang tawag ng Dios sa kanya bilang asawa at ngayon bilang ama sa iyong mga anak, at yamang nalalaman
ang kanyang mga kasalanan at kawalang-kakayahan, ikaw ngayon ay mas may kakayahang suportahan
siya at ipanalangin at tulungan siya, upang siya ay maging ganitong uri ng ama, isang amang nag-aaruga.

Ito ay kagamit-gamit din sa iyo bilang kabataan.  At dalangin ko na itong Salita ng Dios ay dumating nawa
at gumawa ng makapangyarihang impluwensya sa iyong buhay bilang isang kabataan at marahil, bilang
isang mag-aaral sa kolehiyo, at maghahanda sa iyo para sa pag-aasawa.  Ito ay salitang mahalaga para
sa mga binata.  Ito ang pagtuturo ng Salita ng Dios upang hubugin ka sa uri ng lalaki na lalaki ng Dios,
at balang-araw isang makadios na ama.  Hindi ka dapat mahubog ng sanlibutan.  Sinasabi ng sanlibutan,
“Ah, oo, isang ama.  Siya ay isang taong laging nariyan para sa akin sa pagtatapos ng sanlinggo.
Hiniwalayan niya ang aking ina at paminsan-minsan ay nakikita ko siya.  At mayroon kami ng ganitong
relasyon.”  Hindi ganyan ang isang ama.  Itinuturo sa atin ng Salita ng Dios kung ano ang isang ama.  

At ito ay mahalaga para sa din sa inyo bilang mga dalaga, na makinig kayong mabuti.  Anong uri ng lalaki
ang magiging ama ng iyong mga anak?  Iyan ba ay mahalaga sa iyo?

Marami ang masasabi nito sa ating lahat.

Pag-aralan mong kasama ko ngayon, “Mga Amang Nag-aaruga.”

Ano ang pangunahing biyaya mula sa Dios na kinakailangan sa isang ama?  Ang sitas na tinutukoy ko ay
sasagot ng, pag-ibig.  Ang sitas na ito ay naglalaman ng mga kamangha-manghang pahayag.  Maaari
nating sabihin, ilang magkakasalungat o nagbabanggaang mga kaisipan.  Sinasabi ni Pablo na siya ay
espiritual na ama sa mga taga-Tesalonica.  At, bilang espiritual na ama, ipinakita niya ang mga katangian
ng malumanay, mapagmahal na tagapag-alaga.  At sasabihin natin, “Hindi ba iyan magkakahalong
kaisipan?  Isang malakas, mapanindigang ama na may malumanay na kagiliwan ng isang inang
mapag-aruga?”  Subalit iyan mismo ang sinasabi ng Salita ng Dios.  Mga talatang 7 at 8 ng sitas, “Kundi
kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak.
Palibhasa'y nagmamalasakit kami sa inyo, ipinasiya naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo
ng Dios, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal na sa amin.”  At sa
talatang 11, “Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang
mga anak.”  

Tinuturuan tayo ng Salita ng Dios na ang biyaya higit sa lahat, na naging sanhi upang si Pablo ay kumilos
bilang isang ama sa mga mananampalatayang taga-Tesalonica, ay ang biyaya ng masidhi, madaling
makaramdam, mapagbigay na pag-ibig ng Dios.  Kaya yamang nagmamalasakit sa iyo, iyan ay,
pinagmamalasakitan ka na may dakilang pag-ibig dahil ikaw ay minamahal namin, kami ay kumikilos ng
malumanay bilang isang tagapag-aruga.

Pansinin kung paano ipinakita ang pag-ibig na ito.  Una sa lahat, ito ay ipinakita sa pagiging malumanay
– bilang tagapag-aruga.  Ito ay larawan ng isang babae na labis na nagmamahal sa mga sanggol kaya
ibinibigay niya ang kanyang sarili upang magpasuso sa anak ng ibang tao.  Gayon na lamang ang
pagmamahal niya sa kanila kaya ibibigay niya ang kanyang sarili upang alalayan sila.  Sabi ni Pablo, “Sa
aking pagkatawag upang maging espiritual na ama ng mga taga-Tesalonica, dumating akong may
awtoridad.  Dumating akong may katapangan.  Dumating akong may katuruan ng Salita ng Dios.”  Sa
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unang apat na talata, binibigyang-diin iyan ng apostol.  Subalit nagpatuloy siya sa pagsasabing, “Ngunit
lahat ng iyan ay hinaluan ng masidhi, mapagbigay na pag-ibig na ipinakita sa magiliw na paraan.  Bilang
isang ama, ako ay nagpangaral, ako ay nagpalakas ng loob, ako ay nakitungo.”  Ang gawaing ministeryo
sa Tesalonica ay mahirap na gawain para kay apostol Pablo.  Si Pablo ay matapat na nagpagal sa
katatagan at awtoridad ng Salita ng Dios sa mga taga-Tesalonica.  Hindi siya isang uri ng ministro na
umuupo lamang at hinahayaan ang espiritual na sambahayan ng Tesalonica na pumunta sa palayok.
Hindi, siya ay isang ama, espiritual na pinuno, na may malinaw na pagkaunawa ng Salita ng Dios, ng
kalagayan, at ng kasalanan ng bayan ng Dios.  Alam niya kung ano ang kailangan at dinala niya ang Salita
ng Dios.  Gayunpaman, sabi niya, ang kanyang asal ay sa isa pa ring mapagmahal na tagapag-aruga.

Ano ang nagpapaging-may pananagutan ng isang lalaki sa kanyang sambahayan, pinuno ng kanyang
sambahayan, matatag para sa kanyang sambahayan, at gayunman minamahal ang kanyang sambahayan?

Ito ay ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo, yaong malumanay, magiliw na pag-ibig.

Ang apostol ay nagpatuloy sa pagsasabi na ang pag-ibig na iyon ay ipinakita sa isang di-makasariling
kaayusan.  “Palibhasa'y nagmamalasakit kami sa inyo,” sabi niya sa talatang 8, “ipinasiya naming kayo'y
bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Dios, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat
kayo'y napamahal na sa amin.”  Sa teknikal na pananalita, sinasabi ng apostol na ang kinakailangan
lamang sa kanya bilang ministro ay sabihin ang ebanghelyo sa buo nitong katapatan.  Sabi niya sa talatang
4, “kundi kung paanong kami'y minarapat ng Dios na pagkatiwalaan ng ebanghelyo ay gayon kami
nagsasalita, hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Dios na sumusuri sa aming mga puso.”
Ngunit sinasabi ni Pablo, “Lumabis ako sa pinakamaliit na kinakailangan ng pagtuturo lamang at
pagbibigay ng ebanghelyo.  Handa akong lumabis at ibahagi ang mismong kaluluwa ko.”  Ang kanyang
puso ay nabautismuhan sa pag-ibig na di-makasarili.  

Iyan ay ipinakita sa matinding pagpapagal sa gitna ng mga mananampalataya sa Tesalonica (t. 9),
“Natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi
upang huwag kaming maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo
ng Dios.”  Nagtrabaho si Pablo.  Iyon ay paghihirap.  Hindi ito bagay na titiisin ng isang taong nawiwili sa
sarili niyang kaginhawan.  

Subalit ano ang naging sanhi upang ibigay niya ang kanyang sarili?  Iyon ay ang mahalagang biyaya na
kinakailangan para sa isang ama:  ang pag-ibig ng Dios – masidhi, di-makasariling pag-ibig ng Dios.

Mga ama, nakatayo bilang hari at reyna sa lahat ng mga biyayang mula sa Dios ay ang pag-ibig ng Dios
na kailangan natin kung tayo ay magiging ama.  Anupaman ang ating kailangan (kailangan natin ng
karunungan, kailangan natin ng katapatan sa Salita ng Dios, kailangan natin ng pagtitiyaga, kailangan
natin ng kalakasan at tibay, oo) ito ay mahalaga – kailangan natin ng pag-ibig ng Dios.

Kung wala itong pag-ibig ng Dios na sumasagana sa iyong puso hindi mo matutupad ang iyong
pagkatawag.  Ano yaong kinakailangan sa pagiging ama?  Ang Biblia ay malinaw.  Masidhi,
nagpapakasakit-sa-sarili, malumanay, kinikilusan-ng-Espiritung pag-ibig ng Dios – kung wala ang pag-ibig
na iyan hindi kayo mahahandang bayaran ang halaga upang maging ulo ng inyong sambahayan.  Sa
pag-ibig lamang ng Dios ay kusang-loob at may kagalakan mong ipagkakait sa iyong sarili ang maraming
bagay sa sarili mong oras, ang sarili mong kasiyahan.  Isasantabi at ihihiwalay mo ang sarili mong oras
at ang sarili mong kasiyahan.  Hindi mo ito ipipilit, kung mayroon kang pag-ibig ng Dios para sa iyong
tahanan.  Sa biyaya lamang na ito ay gagawa ka upang makilala ang iyong mga anak.  Maghahanda ka
ng pakikipag-ugnayan sa iyong mga anak mula sa pinakaunang araw.  Makikinig ka sa iyong mga anak.
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Ibibigay mo ang iyong sarili upang ipanalangin ang iyong mga anak.  Makikipag-usap ka sa iyong mga
anak.  

Sa biyaya lamang na ito makapagpapatuloy ka kapag nakatagpo ka ng mga problema.  At makakatagpo
ka ng mga problema bilang ama.  Magkakaproblema ka, problema sa sarili mong mga anak, at ang ibang
problema ay mabibigat.  At sasabihin mo, “Hindi ako makalusot.”  Sa pag-ibig lamang ng Dios ikaw ay
makapagpapatuloy.  Sa pag-ibig lamang na ito ay magnanasa kang gumawa ng higit kaysa sa teknikal na
kailangan lamang ng pagiging ama.  Ang teknikal na kailangan:  maglagay ng pagkain sa mesa.  Ngunit
sa pag-ibig na ito ng Dios ikaw ay lalabis at ibibigay ang mismong kaluluwa mo para sa iyong mga anak.

Ikaw at ako ay kailangan itong mahalagang biyaya ng pag-ibig kung tayo ay magiging biblikal na mga
ama.  Kung wala ito hindi natin madidisiplina ang ating mga anak.  O, kung dinidisiplina natin sila,
didisiplinahin natin sila dahil sa makasalanang pagkayamot, galit, o paghihinanakit.  Kung wala ang
pag-ibig na ito ng Dios ang iyong pagdidisiplina ay hindi magiging matalino, pinag-isipan, palagian.

Ito ay nangangahulugan, kung ikaw ay magiging ama, na kailangan mong tanggihan ang iyong sarili at
gumawa sa pag-ibig ng Dios para sa iyong mga anak at pamilya.  Kaya kakailanganin mong maging
walang malay kung sino ang nanalo sa laro noong Sabado dahil kailangan mo ng oras upang pag-aralan
ang aklat ng Mga Kawikaan at upang manalangin at gumugol ng panahon sa iyong mga anak.  Hindi oras
sa harap ng TV, kundi oras para sa iyong mga anak.

Mga ama, kailangan natin ng mga pusong nabautismuhan sa pag-ibig ng Dios.  Sinasabi ng apostol,
“Palibhasa'y nagmamalasakit kami sa inyo, ipinasiya naming kayo'y bahaginan … pati ng aming mga
sariling kaluluwa.”  Ngayon, iyan ay makabagong wika sa ating panahon.  Ang ating panahon na
relasyong-walang-pagtatalaga.  Ang ating panahon na walang-nakakabit-na-tali, isang-linggong relasyon.
Ang ating panahon, na nagsasabing ipagtanggol ang sarili mong karapatan.  Isang makasalanang
panahon.  Sabi ng Dios, “Ikaw, lalaki ng Dios, bilang ama sa iyong mga anak, ay dapat nakatalaga, hindi
sa pamumuhay para sa iyong sarili, kundi nabubuhay na may masidhi, mapagbigay, malumanay na
pag-ibig, matatag sa Salita ng Dios – ang pag-ibig para sa iyong anak gaya ng isang ina na nag-aaruga
sa kanyang mga anak.

Iyan ang Salita ng Dios.

Nais kong idiin iyan sa iyo bilang isang ama, una sa lahat.

Gaano ang nalalaman mo sa pag-ibig na iyan?  Masasabi mo ba gaya ni Pablo sa talatang 7, “Kundi kami
ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak”?  Kilala ka
ba ng iyong mga anak bilang matatag, tunay na ama?  Oo, isang ama na nagpapalaki sa kanila sa daan
ng Panginoon.  Ngunit alam din ba nila ang malumanay, mapagmahal na kagiliwan ng isang amang
mananampalataya?  Hindi kita tinatanong kung ikaw ay makasalanang sunud-sunuran.  Hindi ka dapat
maging mapagsuko dahil natutunan kang manipulahin ng iyong mga anak sa pamamagitan ng kanilang
mga luha.  Hindi, mga ama.  Palakihin mo sila sa daan ng Panginoon! Gayunman, at hindi ito talaga
sumasalungat, kasabay nito kailangan mong magkaroon ng kahinahunan, ng pag-ibig ng Dios sa iyong
mga anak. 

Oo, ang mga ama na mapagpahintulot at pabaya ay kahiya-hiyang mga ama.  Ngunit ang mga ama din
na matigas at walang puso, na nagpapalakad ng kanilang sambahayan sa pamamagitan ng aklat, na
nagpapalakad ng kanilang tahanan gaya ng isang boot camp, at nagpapalaki ng isang tambak na maliliit
na marino! Hindi ipinagkakasundo ang iyong tawag upang palakihin sila sa daan ng Panginoon at upang
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itama at disiplinahin sila, kasabay nito sinasabi ng Dios na kailangang malaman ng iyong mga anak na
mahal mo sila sa di-makasariling pag-ibig ng Dios. 

Hayaan ninyong tanungin ko kayo, mga ama.  Nasasakal na ba kayo sa mga bagay ng buhay na ito?
Ibinibigay mo ba ang lahat ng iyong lakas at iyong oras sa iyong negosyo, sa iyong kayamanan, at sa mga
kasiyahan ng buhay na ito, kung kaya’t wala nang oras, walang lakas na natitira.  Ikaw ay napapagod,
kung kaya’t wala ka ng oras para sa iyong mga anak?  Nabubuhay ba ang iyong mga anak para sa iyong
sarili, upang magmukha kang mabuti?  Mga ama, sinisigawan mo ba ang iyong anak na lalaki dahil
tumama siya sa ikasiyam kasama ang mga mananakbo sa himpilan?  Sinisigawan mo ba ang iyong anak
na babae dahil hindi siya nakakuha ng A?  Pinipilit mo ba ang iyong anak nang walang pasubali dahil nais
mo ang iyong anak na masalamin kang mabuti?

Paano naman ang mga pagpapagal na binabanggit ni apostol Pablo – matinding pagpapagal?  O iiwan na
natin ang lahat ng pagpapagal na kasama sa pagpapalaki ng mga anak kay Nanay, sa iyong asawa?  Efeso
6:4, Mga ama, alagaan sila.  O sinasabi mo ba, “Tingnan mo, ang 9-10 oras ko ay nasa opisina.  Ngayon
magpapahinga ako sa bahay.”  Makinig ka, lalaki! Nasa opisina ang iyong 9-10 oras?  Ganoon din ang
iyong asawa sa tahanan.  Kailangan mong magpahinga?  Gayon din ang iyong asawa.  Napakarami nating
oras, napakaraming taon na ang ating mga anak na lalaki at babae ay nasa tahanan.  Mabilis ang panahon
at pagkatapos ay tapos na.  At kapag natapos na, ito ay tapos na.  Sa pag-ibig sa Dios, dapat mong ibigay
ang iyong sarili ngayon para sa iyong mga anak.  

Mga dalaga, may sasabihin ako sa inyo.  Ano ang hinahanap ninyo sa isang asawa?  Magandang mukha?
Pera?  Inukit na panga?  Makapal na buhok?  Sasakyan?  O hinahanap ninyo ang isang lalaki na ang puso
ay may alam tungkol sa pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus?  Makinig sa akin.  Ang lalaking iyon na
nagmamahal sa Panginoong Dios kay Jesu Cristo ay maaaring 5’5” lamang at may timbang na 125 libra
basang-basa at medyo maumbok at hindi mahugis at medyo nakakalbo.  Subalit kung ang pag-ibig ng Dios
at ang Salita ng Dios ay kanyang pagkain at inumin, sinasabi ko sa iyo, labinlimang taon mula ngayon,
pagkatapos mo siyang mapangasawa, magpapasalamat ka sa Dios, habang nakaupo ka sa mesa kasama
niya, kasama ng inyong mga anak, at pagkatapos masasabi ng iyong mga kabataang anak at masasabi
ng pamilya, “Panginoon, salamat sa biyaya ng pag-ibig sa amang nagmahal sa akin bilang larawan ng
aking makalangit na Ama.”

Sinasabi ko sa inyo, mga dalaga, na kung mapapangasawa ninyo ang isang lalaking wala ng mga bagay
na ito, itong pag-ibig ng Dios, isang lalaking interesado lang sa iyong katawan, at siya ay parang si Adonis
at siya ay isang mayaman gaya ni Donald Trump at siya ay maskulado at lahat ng iba pa, sinasabi ko inyo
labinlimang taon mula ngayon, pagkatapos mo siyang mapangasawa, ikaw ay iiyak – dahil ang iyong mga
anak ay magiging tulad niya.

At sinasabi ko sa inyo, mga dalaga, ang singsing sa kanyang daliri ay hindi makapagbabago sa kanya.

Mga binata, ano ang inyong pinapaunlad?  Siguro ay nagbobomba ka ng bakal.  Mabuti ang inaalagaan
mo ang iyong katawan, iyan ay mainam.  Subalit huwag mo itong gawing dios.  Sasabihin mo
“Nagpapakahirap ako.  Mauuna ako.  Mayroon akong mabuting trabaho, magtatagumpay ako.”  Mabuti.
Ngunit narito ang tanong na mas mahalaga:  Ano ang ginagawa mo upang putulin ang kordon ng iyong
makasarili, nakasentro-sa-sariling sarili?  Ng iyong pagnanasa?  Ng iyong pagiging makasarili?  At ano ang
ginagawa mo upang patibayin ang iyong sarili sa pag-ibig ng Dios?  Magiging anong uri ka ng lalaki sa
iyong mga anak?  Gaano kahalaga na marinig natin itong Salita ng Dios at tayo ay nananalangin mula sa
ating puso:  “Ama sa langit, gawin mo akong ama na puspos ng Iyong Salita, at puspos ng pag-ibig ng
Dios kay Cristo Jesus.”
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___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming puso sa araw na ito.  Pagpalain Mo ang aming mga ama
at ipahintulot mo sila sa pamamagitan ng Iyong Salita na maging, tunay nga, na makadios na ama ng
tipan.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


