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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Tesalonica 2:11-12

"Mabibisang Ama"

ni Rev. Carl Haak

Sa nakaraang dalawang Linggo tinalakay natin ang mahalagang paksa ng pagiging ama.  Pinagtuunan
natin ang mga prinsipyo ng pagiging ama gaya ng inilarawan sa espiritual na pagiging ama ni apostol
Pablo na nakatala sa I Tesalonica 2:7-12.  Ipinaalala ni Pablo sa sanggol na iglesia ng Tesalonica kung
paano siyang nagpagal kasama nila bilang apostol ni Cristo.  Sabi niya, “Tulad ng isang ama sa kanyang
mga anak,” at “gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak.”  Mula sa halimbawang iyan ng
espiritual na pagiging ama hinanap nating gamitin ang Salita ng Dios sa atin bilang mga Cristianong ama.
Dalawang prinsipyo ang nakita natin.  Ang una:  na ang pangunahing biyayang kailangan sa pagiging ama
ay may pakiramdam, masidhi, at mapagbigay na pag-ibig.  Sabi ng apostol, “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,” sabi niya, “ipinasiya naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo
ng Dios, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa.   Gumagawa kami araw at gabi na may paghihirap.”
Kaya nalaman natin na kung tayo ay magiging mga makadios na ama ng tipan, dapat din nating
masalamin ang pagiging ama ng Dios sa ating mga anak sa masidhi, di-makasariling pag-ibig ng Dios.

Ikalawa, nakita natin ang pangangailangan upang maging palagiang halimbawa sa ating mga anak.  Sa
talatang 10 ng sitas sinasabi ng apostol na “Kayo'y mga saksi (iyan ay ang mga taga-Tesalonica ay mga
saksi), at pati ang Dios, kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo.”
Nalaman natin na hindi sapat na magkaroon lamang tayo ng pusong umiibig.  Kundi dapat tayong maging
tunay na halimbawa.  Hindi tayo dapat magkunwari sa harap ng ating mga anak – isang bagay sa publiko
at ibang bagay naman sa tahanan.  Sabi ni Pablo, “Ang nakikita ninyo sa akin sa publiko ay kung ano ako.”
Kaya nalaman natin na malibang tayo ay mamuhay rin sa praktikal na kabanalan sa harap ng ating mga
anak mayroong maliit na pag-asa na magkakaroon tayo ng anumang espiritual na impluwensya sa kanila.

Ngunit ngayon dumating tayo sa tanong na, ano ba talaga ang dapat nating gawin at paano natin ito
gagawin?  Naitanong na ba ninyo ang mga tanong na iyon?  Siguro ay nahawakan na ninyo ang panganay
ninyong anak sa inyong mga bisig.  Siguro sa nakaraang mga buwan ay ginawa ninyo iyan.  Umapaw ang
emosyon sa inyong puso.  Alam mo ba kung ano ang iyong pagkatawag?  Alam mo ba kung paano ito
gagawin?

Balikan natin ang sitas sa I Tesalonica 2:11 at 12 at sagutin ang mga tanong na iyon.  Ang pamagat natin
ngayon ay:  Pagiging Mabisang Ama.  At ito ay hango mula sa mga salitang ito ng apostol:  “Gaya ng
inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, na kayo'y
pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo, at nagpatotoo, upang kayo'y lumakad nang nararapat sa Dios,
na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian.”  Napansin natin dito na ang
apostol ay may tiyak na hangarin sa kanyang pagiging ama.  Ano iyon?  Talatang 12, “upang kayo'y
lumakad nang nararapat sa Dios, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at
kaluwalhatian.”  Si Pablo ay may hangarin sa kanyang pagiging espiritual na ama, iyan ay, na ang buhay
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ng mananampalataya ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Dios, na siya ay mamumuhay bilang isa
na dinala sa kaharian ng Dios at inihahanda para sa buhay na walang hanggan.  Lahat ng ginawa ni Pablo
ay ginawa na nasa isip ang malaking hangaring iyon.

Kung ikaw ay papasok kay apostol Pablo at babagsak sa kanya habang siya ay gumagawa kasama ng mga
mananampalataya sa Tesalonica; kung pumunta ka sa kanya sa napakaagang oras ng umaga habang
gumagawa siya ng mga tolda dahil hindi siya magiging pasanin sa kaninuman sa kanila; o kung dinalaw
mo siya habang nangangaral siya sa sinagoga at nagtuturo at dumadalaw sa bawat bahay – kung sa
anumang kalagayan ay inabala mo siya sa kanyang ministeryo sa mga batang taga-Tesalonica at tinapik
siya sa balikat at sinabing, “Pablo, ano ang ginagawa mo?  Ano ang sinisikap mong isagawa?  Bakit ang
aga mong bumangon sa umaga?  Bakit ka nangangaral sa mga Judiong ito?  Bakit ka gumugugol ng
napakaraming oras dito sa mga Hentil na taga-Tesalonica?  Sasabihin ni Pablo, “Mayroon akong hangarin.
At may isa akong bagay na pinagtutuunan ng aking pagpapagal.  Na ang mga taga-Tesalonicang ito, na
minsang naging mananamba sa dios-diosan ay lumakad ngayon ng nararapat sa Dios na tumawag sa
kanila sa Kanyang kaharian at kaluwalhatian.”  Si apostol Pablo ay hindi isang taong nagpapagalaw sa
espiritual na alabok.  Hindi niya sinusubukang ilarawan ang kanyang mga hangarin habang daan.  Mayroon
siyang malinaw na hangarin.  Ang layunin niya ay mamuhay ng karapat-dapat sa Dios ang mga
taga-Tesalonica, nakalulugod sa Dios, at buhay na alam ang kanilang pagkatawag na sila ay tinawag mula
sa makasalanang sanlibutan at ngayon ay inihahanda para sa buhay na walang hanggan.  Sa paggawa
niyon, ipinapakita ni apostol Pablo sa atin kung ano ang dapat nating maging hangarin bilang mga taong
ama.  Dapat tayong magkaroon ng parehong hangarin para sa ating espiritual na sambahayan.

Iyan ay nangangahulugan na ang ating hangarin bilang mga ama ay dapat magmula sa Salita ng Dios.
Saan kinuha nakuha ni Pablo ang kanyang mga hangarin?  Lumabas ba siya at umupo sa isang troso at
kinamot ang kanyang baba at sinabing, “Dapat akong magkaroon ng hangarin, ano kaya iyon?”  O, hindi.
Ang kanyang hangarin ay hindi sariling-sanhi.  Kundi ang Dios mismo ang nagpahayag nito sa kanya sa
Kanyang Salita.  Tinanggap ni Pablo ang hangarin ng kanyang pagiging ama mula sa Dios.  Gaya ni Pablo,
gayon din tayo.  Dapat nating kunin ang ating mga hangarin mula sa Salita ng Dios.  Hindi sarili nating
mga hangarin.  Hindi mo sinasabi tungkol sa iyong mga anak, hindi ba, “Gusto ko silang maging…” o “Sa
akin ay tila….” o “Sa palagay ng lipunan sila ay dapat maging tulad ng….” Ganyan ka ba magsalita?  Ang
sama niyan! Hindi, hindi! Dapat mong sanayin ang iyong mga anak ayon sa biblikal na huwaran, mula sa
Salita ng Dios.  Bakit dapat mong gawin iyan?  Dahil sa simpleng dahilan na ang mga batang iyon ay hindi
sa iyo.  Awit 100:  “Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kanya.”  Hindi tayo sa ating sarili.  Ang mga anak
na iyon ay ipinagkatiwala ng Dios sa iyo.  Wala kang karapatan na hubugin sila sa anuman kundi kung ano
ang itinuro ng Dios sa iyo sa Kanyang Salita.

Tinanggap ni Pablo ang hangarin ng kanyang pagiging ama mula sa Dios.

Iyan ay nangangahulugang ang ating mga hangarin ay dapat maging malawak gaya ng itinuturo ng Biblia
sa atin.  Dapat natin silang alagaan.  Hindi lamang ang kanilang mga isipan, hindi lamang ang kanilang
mga katawan.  Kundi pangkaisipan, emosyonal, at espiritual.  Dapat natin silang palakihin sa bawat paraan
sa daan ng Panginoon.  Dapat natin silang palakihin ayon sa kanilang pisikal na pag-unlad.  Dapat natin
silang palakihin sa kanilang espiritual na paglago, sa kanilang panlipunang paglago.  Dapat natin silang
palakihin sa kanilang panloob na buhay debosyonal.  Sa bawat aspeto ng kanilang buhay tayo, bilang mga
ama, ay dapat silang palakihin.  Kung nais mo ng mga detalye nito, dapat mong kunin ang aklat ng Mga
Kawikaan.  At, bilang ama, dapat kang manalangin, “O,Dios, tulungan Mo akong maunawaan kung ano
ang ituturo ko sa kanila.”  Sa gayon ang aklat ng Mga Kawikaan ay magiging aklat para sa mga magulang.
Kaya babasahin mo ang aklat ng Mga Kawikaan at isusulat mo ang mga kategoryang may kinalaman sa
lahat sa buhay ng anak ni Solomon – mga babaeng pakawala, sekswal na dangal, katakawan, katamaran,
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katapatan, pagsisikap, paglalasing, pakikipagkaibigan.  Wala ni isang bahagi ng buhay ang di-mabubuksan.

Ang mga hangarin natin para sa ating mga anak ay dapat mahubog mula sa Salita ng Dios at dapat
maging malawak gaya ng Salita ng Dios.

Hayaan ninyong gamitin ko iyan sa loob lamang ng ilang sandali.  Nakikita mo ba ang sakuna ng hindi
pagkakaroon ng malinaw na biblikal na mga hangarin?  Si Pablo, bilang espiritual na ama, ay masasabi
na ang banal na mga hangarin ay laging nasa kanyang harapan sa pagiging ama sa mga taga-Tesalonica.

Kung may tatapik sa iyong balikat ngayon at tanungin ka ng tanong na, “Ano ang ginagawa mo sa iyong
mga anak?”  Isa na mula sa iyong opisina o sa iyong kapitbahay.  Makakasagot ka ba – marahil ay hindi
may kahusayan sa aklat pampaaralan – kundi masasabi mo ba, “Ah, oo, alam na alam ko kung ano ang
aking pinupuntirya sa pagpapalaki sa aking mga anak.  Nais ko silang maging matalino sa karunungan ng
Salita ng Dios.  Wala akong pakialam kung magpapatuloy sila sa kolehiyo.  Hindi ko kinakailangang
mag-alala kung sila ay magtatapos sa mataas na paaralan.  Kundi nais kong makilala nila ang Dios at nais
kong magamit nila ang Salita ng Dios sa kanilang buhay.”  Ngayon, oo, kadalasan ang mabuting
edukasyon ay mahalaga.  Ito ay isang kahanga-hangang pagpapala.  Ngunit hindi iyan ang usapin ngayon.
Ang usapin ay hindi sa sinasabi mong, “Kailangan kong mapag-aral sa kolehiyo ang mga anak ko.”  O,
hindi.  Ang ating hangarin ay karunungan; na ang Salita ng Dios ay sumakanilang puso at alam nila kung
paano mamuhay na may pananagutan sa Dios.  Ang hangarin natin ay hindi, una sa lahat, ang titulo na
kanilang makukuha, na sila ang manguna o maging pinakamagaling sa teknolohiyang pang-computer,
pang-mekaniko, pang-sangkatauhan.  Kundi sila ay maging marunong sa Salita ng Dios.

Ang hangarin natin para sa ating mga dalaga ay hindi lamang bigyan sila ng isa o dalawang talatang
sasauluhin, kundi sa kanilang isipan, kaluluwa, puso, at lakas ay paglingkuran nila at luwalhatiin ang Dios.
Ang mga hangarin para sa iyong anak ay hindi dapat, “Pinakakain ko at dinadamitan ang aking mga anak
at ngayon nasa labas na sila ng pugad.  At makakaalis na sila sa akin.”  Ang hangarin para sa iyong mga
anak ay hindi dapat, “Nais kong mas maging mabuti para sa kanila kaysa sa nakuha ko:  isang matinong
trabaho.  Nais ko silang maging ‘mabuting tao.’”  Iyan lang ba ang hangarin mo, Tatay?  Iyan ba ang iyong
hangarin?  Iyan ba ay isang hangaring makalaman?

Ibig nitong sabihin kailangan nating magkaroon ng biblikal na mga hangarin para sa ating mga anak.  Ikaw
ba?  Ibig nitong sabihin na ang ating mga prayoridad ay dapat maging tuwid.  Sa sanlibutang ito, na
humihingi ng higit sa ating oras at umaakit sa atin na isipin muna ang ating sarili, hindi maaayos ang ating
mga prayoridad malibang gumugol tayo ng mga oras sa Dios at sa Kanyang Salita.  Alam mo ba kung ano
ang kailangan ng iglesia ngayon?  Ang kailangan ng iglesia ngayon ay mga ministro ng Salita ng  Dios,
mga tapat na ministro. At ang kailangan ng iglesia ngayon ay … mga ama.  Ang iglesia ni Jesu Cristo
ngayon ay hindi nanangailangan ng gymnasium sa paradahan ng sasakyan.  Hindi nito kailangan ang ibang
ebanghelyo para sa mga kabataan.  Kailangan nito ng mga ama – nakatalaga, naaralan, biblikal na mga
ama – nakatalaga sa mga hangarin na ibinigay ng Dios sa kanila para sa kanilang mga anak.  

Ngayon, mga ama, paano ang paggamit mo ng iyong oras, ng iyong labis na oras?  Paano ang iyong mga
prayoridad?  Para saan ka nabubuhay – para sumalampak sa harap ng telebisyon?  Para saan ka
nabubuhay – para alagaan ang damuhan at ang mga bulaklak at ang sasakyan?  Ano ang mahalaga sa
iyo, ang pinakamahalagang bagay sa iyo sa iyong buhay – ang pumalo ng bola sa fairway, o ang pag-iisip
na maghagis ng pamingwit upang makahuli ng isada, o nasa daungan kasama ng bagong bangka?
Mayroon bang mali sa alinman sa mga bagay na iyon?  Hindi, walang mali sa alinman sa kanila.
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Tinatanong kita, at tinatanong ko ang aking sarili, tungkol sa mga prayoridad, tungkol sa mga usapin ng
puso.

Ang ating panahon ay may pag-iisip, at ang pag-iisip sa iyo bilang ama ay, kailangan mong maglaro.  Kung
ikaw ay apatnapu o apatnapu’t lima, o tatlumpu’t lima, kailangan mong maglaro.  Iyan ang mauuna.
Walang oras para sa iglesia, walang oras para sa tahanan.  Kailangan mong maglaro, maglaro, maglaro!

Makinig, lalaki ng Dios.  May halaga ang pagiging ama.  Ang halaga ay:  pagtanggi sa sarili.  Mahal ang
maging ama.  Ah, subalit ang halagang ito ay kahanga-hangang bagay, sapagkat ito ay naghahatid ng
labis na malaking gantimpala ng biyaya ng Dios. 

Isang salita sa inyo mga anak.  Pinasasalamatan ba ninyo ang Dios dahil sa inyong ama, o naghihinanakit
kayo sa kanya dahil lagi siyang nasa inyong kalagayan at lagi niya kayong tinatanong, “Ano ang ginagawa
mo, saan ka pupunta, at sino ang kasama mo?”  Dapat kang magpasalamat sa Dios, dahil sa pandinig ko
siya ay isang ama na may mga hangarin, ilang biblikal na mga hangarin, para sa iyo.  At handa siyang
isagawa ang mga hangaring iyon.  Kung ito ay nakakayamot sa iyo, yayamutin ka niya.  Tulad siya ni
apostol Pablo, kung gayon, na nagsabi sa mga taga-Tesalonica, “Sapagkat hindi ako natagpuang gumamit
kailanman ng mga salitang paimbabaw at hindi ko laging binibigyang-kasiyahan ang mga tao.  Kundi
binigyang-kasiyahan ko ang Dios.”  Kung minsan ang mga taga-Tesalonica ay hindi gaanong nasisiyahan
sa sinasabi ni Pablo sa kanila.  Subalit natutuhan nila siyang mahalin sa pagsasabi pa rin niya sa kanila.

Naghihinanakit ka ba sa iyong ama?  Nilalabian mo ba siya?  Nagagalit ka ba sa kanya?  Tinitirikan mo ba
siya ng iyong mga mata?  O pinasasalamatan mo ba ang Dios na sa henerasyon kung saan ang mga
kabataan sa iglesia ay pinakawalan pa lang, ayaw kang pakawalan ng iyong ama, kundi mayroong biblikal
na hangarin para sa iyo?  Ang hangaring iyon ay hindi ikaw ay yumaman at hindi tungkol sa iyong
isinusuot at hindi ang iyong pangalan, tahanan, bangka, o sasakyan, kundi ikaw ay maging marunong at
mahalin mo ang Dios at ikaw ay maging mapagkakatiwalaan at malaman mo ang ebanghelyo at lumakad
kang karapat-dapat sa Dios.  

Kung isasagawa mo ang hangaring iyon, kung gayon, ama, kailangan mong gamitin ang pamamaraan na
ibinibigay ng Dios.  Sinabi ng apostol na kanyang  pinangaralan at pinalakas ang loob at pinakitunguhan
ang kanyang mga anak.  At pinanatili niya ang mga bagay na iyon.  Nangaral siya, tinawag niya sila,
pinalakas niya sila sa kanilang mga pagsubok, at pinakitunguhan niya sila (naglagay siya ng taimtim na
pananagutan sa kanilang harapan).

Kung huhubugin natin ang ating mga anak na lumakad ng karapat-dapat sa Dios na tumawag sa kanila
tungo sa Kanyang kaharian at kaluwalhatian, kung gayon ay dapat nating gamitin ang Salita ng Dios.
Hindi natin dapat sabihin lamang, “Anong mga gawa?”  Hindi tayo dapat umasa sa sekularismo – ano ang
sinasabi ng mga tagapagturo ng sanlibutan tungkol sa paglago ng isang bata?  Dapat tayong tumungo sa
Salita ng Dios.  Nasasaksihan ng ating panahon ang maliwanag na kahangalan ng mga bihasa.  Hindi na
natin dapat ikagulat iyan.  Kung ang sinuman ay sinisikap na maunawaan ang likas ng tao mula sa
pagkabata hanggang sa pagtanda at itinatanggi ang Dios na lumikha sa tao at itinatanggi na ang tao ay
nahulog at mabubuhay lamang kay Jesu Cristo, kung gayon anuman ang sabihin niya sa paglago ng tao
ay natipon lamang na kadiliman.  Ito ay kamangmangan.  Ang Salita ng Dios ay magiging sapat.  Dapat
mong gamitin yaong Salita ng Dios.  Dapat mong gamitin ito sa iyong mga anak nang matalino at sa bawat
isa ayon sa kanilang pangangailangan, at mapanalanginin.  

Wala nang tungkulin sa ilalim ng langit na mas may hinihingi kaysa sa pagiging Cristianong ama.
Inihahayag sa atin ng Biblia si Eli, isang ama na pari at hukom at guro – at bigo bilang isang ama.
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Inihahayag sa atin ng Biblia si David, isang lalaking ayon sa puso ng Dios, marangal, pinuno ng isang
bansa na nakakaalam kung paano utusan ang isang hukbo at pamunuan ang isang bayan.  Ngunit sa lahat
ng iyon, siya ay lalaking nabigo bilang ama.  May mga lalaking kayang mamuno sa isang korporasyon.
May mga lalaking kayang maging nasa itaas sa kanilang larangan – at hindi kayang mamuno ng pamilya,
dahil kailangan ng biyaya upang maging isang ama. 

Mga binata, naghahanda ba kayo upang maging ama?  Kung gayon huwag kayong masyadong maging
interesado sa istilo ng inyong buhok at sa laki ng inyong mga muscle at ng inyong sasakyan.  Natututuhan
mo bang itanggi ang iyong sarili?  O ikaw ba ay isang walang galang na musmos na sumisimangot kapag
hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto mo?  O nais mo bang maging isang lalaki ng Dios?  Walang
tungkuling lubos na nararapat.  Nakikita ko ngayon ang mga binatang nagnanais ng buong puso nila
upang maging mga negosyante, handang bayaran ang halaga, upang umakyat sa hagdanan ng
korporasyon.  Nakikita ko ang mga binatang nakatalaga ang sarili sa palakasan – disiplina, pagtakbo,
pagbubuhat, pagsasanay; mga binatang hinahabol ang kanilang mga hangarin ng buong puso nila.  Narito
ang pinakamalaking tungkulin sa lahat:  ang maging ama kay Jesu Cristo.

Mga batang lalaki, sino ang tinitingala ninyo?  Tinitingala ba ninyo ang mga lalaking nakakatama ng
apatnapu’t limang home run, naghahagis ng football?  Mga dalaga, sino ang tinitingala ninyo?  Isang
kaakit-akit na lalaki, isang tanyag na lalaki?  Hayaang ito ang maging halimbawa:  isang lalaki ng Dios na
ama kay Jesu Cristo.  Walang tungkulin na napakahalaga gaya ng pagiging ama.  At para dito ipinangako
ng Dios ang Kanyang biyaya.    

Kung minsan nagtatanong tayo:  Dapat ko ba itong ipanalangin?  Alam natin kung minsan ang mga motibo
natin ay nagkakabuhul-buhol sa ating pananalangin at hindi natin sila makalas, at sinasabi natin, “Dapat
ba akong manalangin para sa bagong trabaho?  Dapat ba akong manalangin para sa bagong bahay?”
Ngunit hindi mo kailangang magtanong kung dapat ka bang manalangin upang maging mabisang ama.
Hindi mo kailangang magtanong kung dapat kang manalangin upang maging biblikal na ama.  Oo, dapat.
Magiging napakahirap para sa iyo na magbigay ng kapitulo at talata para sa panalanging tulad nito:
“Panginoon, gawin mo akong pinuno ng korporasyong ito.  Panginoon, bigyan mo ako ang bagong
tahanan.”  Makikita mong medyo mahirap na trabaho ang makakita ng suporta sa Biblia para diyan.
Ngunit kapag ikaw ay nanalangin, “Panginoon, gawin mong karapat-dapat ang aking mga anak na lalaki
at babae sa Dios at pagkalooban mo ako ng biyaya upang hubugin sila bilang mga mamamayan ng Iyong
kaharian,” ah, oo, nananalangin ka ng tama.  Hanapin mo ang lahat ng ito sa trono ng biyaya.  Ipahayag
ang iyong mga kasalanan sa Dios.  At tandaan, wala nang mas dakilang ambisyon sa kaharian ng Dios
kundi ang maging isang ama.  

Nawa ay magbangon ang Dios ng isang henerasyon ng mga makadios na ama.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Ngayon, gamitin Mo ito sa aming mga puso at buhay.  Sa pangalan ni
Jesus aming dalangin, Amen.


