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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 Ulirang Ama"

ni Rev. Carl Haak

Kung nakinig kayo sa ating programa noong nakaraan, matatandaan ninyo na sinimulan natin ang
pag-aaral sa isang napakahalagang sitas sa Salita ng Dios, I Tesalonica 2:7-12.  Sa mga talatang iyon si
apostol Pablo ay nagbigay-paliwanag kung paano siya nagpagal bilang isang ministro ng ebanghelyo sa
gitna ng mga mananampalataya sa Tesalonica.  Sa paliwanag ipinareho niya ang kanyang gawain sa kanila
sa gawain ng isang inang nag-aaruga at ng isang tapat na ama.

Noong nakaraang linggo tiningnan natin iyon at nakita na tinuturuan tayo ng Salita ng Dios na ang
pangunahing biyayang kinakailangan sa makadios na ama ng tipan ay ang pag-ibig ng Dios, ang tunay
na pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus.  Ang isang ama ay tunay na dapat na nagpapalaki sa kanyang mga
anak sa daan ng Panginoon.  Siya ay dapat na malakas at matapang na lalaki.  Ngunit kasabay nito at
hindi sumasalungat dito, ang isang ama ay dapat din maging isang lalaking nabautismuhan sa pag-ibig
ng Dios para sa kanyang sambahayan, kung kaya’t ang lalaki, gaya ng sinasabi ni apostol Pablo sa mga
talatang iyon, ay handang ibahagi ang mismong kaluluwa niya para sa kapakanan ng kanyang mga anak.

Babalik tayo ngayon sa sitas na iyon, at nais kong bigyang-diin sa inyo na ang apostol ay nagpapatuloy
sa pagsasabi na ang isa pang mahalagang aspeto ng pagiging ama ay ang tumayo bilang makadios na
halimbawa.  Sa sitas inilalabas ng apostol na hindi lamang ito mahalaga, sa pagiging ama, na tayo ay
magkaroon ng di-makasarili at masidhing pag-ibig ng Dios, kundi mahalaga rin ang makatayo sa harapan
ng ating mga anak bilang mga halimbawa sa lahat ng itinuturo natin sa kanila, mga halimbawa ng
pananampalatayang Cristiano mismo.

Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang talatang 10 at 11.  “Kayo'y (iyan ay ang mga taga-Tesalonica) mga
saksi, at pati ang Dios, kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na
mga mananampalataya.  Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama
sa kanyang mga anak.”  Ano ang sinasabi niya?  Sinasabi niya na, gaya ng isang ama, hindi lamang niya
ginawa ang panlabas na mga gawa na kinakailangan sa isang ama, at hindi lamang niya ipinakita ang
pagmamahal sa kanila, kundi tumayo siya sa kanilang harapan bilang makadios na halimbawa sa lahat ng
sinasabi niya.  “Nag-iwan kami ng makadios na halimbawa,” sabi ng apostol.  “Kayo'y mga saksi niyon,
at pati ang Dios.”  

Sinasabi ng apostol na, kung wala ang makadios na halimbawang iyon, lahat ng pag-ibig at lahat ng
pagtuturo na ibinigay niya ay hindi sana nagkaroon ng bisa sa mga taga-Tesalonica.  Sabi niya, “Walang
kapintasan ang inasal namin.”  Iyan ay, namuhay kami ng dalisay, nabuhay kami ng buhay na may
katapatan sa Dios, at kinailangan naming panatilihin ang aming sarili na hiwalay sa kasalanan at tapat sa
Dios.  “Namuhay kami ng matuwid,” sabi niya, iyan ay, buhay ng pagsunod sa sampung utos na may
katapatan at dangal sa aming buhay.  “Namuhay kaming walang kapintasan sa inyo,” sabi niya, iyan ay,
palagian.  Ang mga taga-Tesalonica ay makapagpapatotoo dito, at pati ang Dios.  Sa madaling salita,
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sinasabi ni Pablo, “Nakita ninyo ang tunay na bagay sa akin.”  Si Pablo at kanyang mga kasamahan sa
ministeryo, noong sila ay kasama ng mga mananampalatayang taga-Tesalonica, ay nag-iwan ng makadios
na halimbawa.  Sabi niya, “Hindi kami isang bagay sa harapan ninyo at iba namang bagay kapag kami ay
nag-iisa at nagpapahinga.  Kung gayon, ang nakita ninyo at ang nakita ng Dios ay magiging dalawang
magkaibang bagay.”  Ngunit, sinabi niya, “Kayo ay mga saksi at pati ang Dios na kami ay mga halimbawa
sa inyo bilang espiritual na mga anak.”   

Bakit ito dinala ni Pablo sa puntong ito?  Ano ang kaugnayan?  Bakit ito napakahalaga sa pagiging ama?
Dahil tinuturuan tayo ng Dios na, kung walang makadios na halimbawa, lahat ng espiritual na pag-aama
sa mga taga-Tesalonica, at lahat ng ating pagiging ama, ay mawawalang-bisa.  

Nauunawaan ni Pablo ang biblikal na kautusan ng pagtuturo at pagkatuto.  Ano ang biblikal na kautusan
ng pagtuturo at pagkatuto?  Ito lamang iyon:  Maging tulad ka sa itinuturo mo.  At ang mga bata ay
natututo mula sa halimbawa.  Sabi ng Panginoong Jesus, “Sapat na sa alagad ang maging tulad ng
kanyang guro.”  Sabi ni apostol Pablo sa I Corinto 11:1, “Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Cristo.”
Gawin ninyo ang ginagawa ko.  Si Pablo ay naging ama sa mga taga-Tesalonica kay Jesu Cristo.  Maraming
batang Cristiano sa iglesiang iyon.  Masasabi ni Pablo, “Minahal ko kayo.  Ibinuhos ko ang aking kaluluwa
para sa inyo.  At sinikap kong maging halimbawa sa inyo sa lahat ng itinuturo ko.”  Alam niya na ang lahat
ng kanyang pagtuturo ng ebanghelyo ay walang mahigpit na hawak sa kanilang kaluluwa, sa kanilang
budhi, kung wala ang sarili niyang halimbawa.

Alam niya iyan bilang isang ministro.  Alam niya na kung dapat masimulan ang Salita na itinuro niya, sa
biyaya ng Dios, sa kanilang mga puso, kailangan rin niyang ipamuhay ang Salita sa harapan nila.  Gaya
ng isinulat niya sa II Corinto 4:2, dapat din niyang itakuwil ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago,
tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Dios, kundi sa pamamagitan
ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala ang kanyang sarili sa bawat budhi ng mga tao sa
harapan ng Dios.  Hindi siya, kung gayon, nagpagal sa mga taga-Tesalonica bilang mapagkunwari.  Hindi
niya sinabing, “Ito ang sinasabi namin, ngunit hindi namin ginagawa.”  Hindi, sinikap niyang maging isang
halimbawa.

Ngayon, hayaang ang bawat lalaki, ang bawat babae, ang bawat bata, ang bawat ama ay tumingin sa
kanilang sarili.  Mga ama, ano ang kailangan kung ikaw ay magiging biblikal na ama sa tipan?  Dapat kang
mamuhay ng tunay na buhay na may kabanalan sa harapan ng iyong mga anak at sa harapan ng Dios.
Dapat mong masabi sa iyong mga anak, “Kayo'y mga saksi, at pati ang Dios.”  Pagsikapan natin iyan.
Huwag mong pagsikapan ang iyong karangalan sa mundo ng negosyo.  Huwag mong pagsikapan ang
iyong pinansiyal na kasiguruhan.  Huwag mong hayaang ang kalalabasan ang maging mabuti para sa
inyong propesyon.  Kundi hayaang ito ang maging puso ng iyong buhay:  ang sabihin sa iyong anak,
“Lumakad ka gaya ng paglakad ko.”

Iyan ang hahawak ng mahigpit sa budhi ng iyong anak.  Dapat masabi ng iyong anak, “Ang tatay ko, sa
lahat ng kanyang mga pagkakamali, ay tunay sa Dios.  Mayroon siyang mga kahinaan.  Siya ay
magagalitin.  Kung minsan siya ay pabagu-bago.   May mga pagkakataon na iniisip kong siya ay hindi
patas at di-makatwiran.  Pero kailangan kong sabihin na siya ay lumakad kasama ng Panginoon.  Siya ay
nabuhay ng may kabanalan, matuwid, at walang kapintasan sa harapan ng Dios.”  Ngayon, ayaw man iyan
ng iyong anak (at huwag nawang mangyari!) o pinasasalamatan man ng iyong anak ang Dios dahil diyan,
alinman doon, bilang isang ama, dapat mong ipamuhay ang sinasabi mo.  

Kung wala ito hindi mararamdaman ng iyong mga anak ang bigat ng iyong pagtuturo.  Kung hindi natin
mismo ipinamumuhay ang sinasabi natin sa kanila, ang mga anak natin ay magiging mapangutya at
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di-sasang-ayon sa pananampalatayang itinuturo natin sa kanila.  Kaya sasabihin ng anak, “Sabi ni Tatay
dapat tayong magmahalan.  Pero tingnan mo kung paano niya tratuhin si nanay.”  Pagkatapos sasabihin
nila, “Sabi ni Tatay huwag tayong magsalita ng masama sa ibang tao.  Pero dapat mong marinig ang
sinasabi niya sa ibang tao.”  Pagkatapos sasabihin ng iyong anak, “Sabi ni Tatay dapat unahin ang iglesia.
Iyan ang iyong prayoridad.  Pero dapat mong makita kung paano niya pinatatakbo ang kanyang
pananalapi.”  Dapat nating turuan ang ating mga anak ng biblikal na prayoridad.  Dapat nating turuan ang
ating mga anak ng biblikal na paraan ng pamumuhay.  Oo! Pero dapat mong tandaan, bilang isang ama,
na matututo ang iyong mga anak sa pamamagitan ng halimbawa, kung ano ang iyong ginagawa. 

Mga ama, kung iniligtas ng Dios ang inyong mga anak at iniligtas kayo, magpapasalamat ba sila sa Dios
sa mga ala-ala nila sa inyo?  O kailangan nilang magtiis sa makasarili, mapagpalayaw na matandang lalaki
na nasa bibig lang ang buo niyang relihiyon?  Kaya mo bang turuan ang iyong anak na lalaki ng personal
na sekswal na kalinisan sa pamamagitan ng halimbawa?  Makinig sa tanong.  Kaya mo bang turuan ang
iyong anak na lalaki (ang kabataan mong anak, ang labindalawang gulang mong anak – siguro ay mas
bata pa – ang iyong labimpitong gulang na anak) ng personal na sekswal na kalinisan sa pamamagitan
ng halimbawa?  O, nakikita nila ang iyong mga mata na tumitinging muli kapag nakabukas ang TV – ang
larong football at ang mga cheerleader – at ang mga mata mo ay gumagala sa mga babae?  O, pinapatay
mo ito?  Kaya mo bang sabihin kasama ni Job sa kapitulo 31:1, “Ako'y nakipagtipan sa aking mga
paningin,” na hindi magnanasa sa isang katulong?  Kung hindi natin iyan masasabi, kung gayon lahat ng
ating pagsasalita sa ating mga anak na lalaki tungkol sa pagiging di-mahalay at kalinisan at pagiging
maingat, lahat ng mga salitang iyon hiwalay sa Dios ay hindi magkakaroon ng anumang mabisang
impluwensya sa iyong anak na lalaki.  Sa gayon tayo ay magpapalaki ng mga bata na malalaman na, may
mga bahagi ng buhay Cristiano kung saan ang lahat sa iglesia ay nakakaalam na ito ang ating sinasabi,
ngunit hindi ito ang ginagawa natin.

Ama, paano mo tinatrato ang iyong asawa?  Dapat kang maging halimbawa sa iyong anak na lalaki.  Paano
mo inaalagaan ang iyong asawa?  Iginagalang mo ba siya sa kanyang pagkababae?  Ikaw ba ay madaling
makaramdam sa iyong asawa?  Paano ang pagiging katiwala?  Alam ba ng mga anak mo na nandadaya
ka sa iyong amo?  Paano ang iyong buhay-debosyonal – ito ba ay palagi?  Paano ang iyong buhay sa loob
ng iglesia?  Ikaw ba ay walang malasakit at walang pakiramdam sa iba sa iglesia?  Mga ama, kailangan
nating manalangin para sa biyaya upang masabi natin kasama ni apostol Pablo sa ating mga anak, “Kayo'y
mga saksi, at pati ang Dios, kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo
na mga mananampalataya.”  

Mga binata, nais ko kayong kausapin sandali.  Nais ninyo, balang-araw, na mag-asawa at magkaroon ng
mga anak.  Iyan ay mabuti.  Ngunit dapat ninyo itong tandaan:  ang pagiging ama ay hindi kasalukuyang
gawain, ng sandali lamang.  Ang pagiging ama ay panghabangbuhay na disiplina.  Dapat mo itong
tandaan:  ang biology ay hindi gumagawa ng ama.  Dios ang kailangang gumawa ng ama.  Ang pagiging
ama ay panghabangbuhay na pagtatalaga, at magsisimula ka ngayon, bago ka mag-asawa, sa
pamamagitan ng pagpapaunlad ng makadios, hindi nagbabagong buhay sa harapan ng Dios.  Nanaisin mo
sa gayon na maging gaya ng iyong ipinahahayag.  Nanaisin mong mamuhay ng di-nagbabagong buhay
ngayon.  At tandaan, binata, na ang mga kasalanang kinukunsinti mo sa iyong buhay ngayon ay pipilay
sa iyo bilang isang ama.  Makakapekto ito kung magiging anong uri ka ng ama kung kukunsintihin mo ang
kasalanan ngayon.  

Mga dalaga, nais ko kayong kausapin.  Ano ang hinahanap ninyo sa isang asawa?  Anyo?  May pakialam
lang ba kayo sa damdaming ibinibigay nila sa inyo?  O naghahanap kayo ng praktikal na kabanalan?
Bigyan nawa kayo ng mga mata ng Dios upang makita ito.
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Sa pagsapit natin, kung gayon, sa sitas na ito, hayaan ninyong magtapos ako sa pamamagitan ng
dalawang kaisipan.  Ang una ay ito.  Nakikita mo ba ang pangangailangan mo ng biyaya?  Kailangan nating
makita ang pangangailangan natin ng biyaya sa tuwing dumarating tayo sa ating pagkatawag sa tahanan
(ama, ina, asawa, anak).  Kailangan nating makita ang pangangailangan natin sa biyaya ng Dios.
Mahalaga sa pagiging biblikal na ama, kung gayon, ay ang malumanay, di-makasariling pag-ibig ng Dios.
Subalit wala tayo niyan.  Wala tayong anuman niyan.  Ang pantao nating kalikasan ay salungat diyan.
Mahalaga sa pagiging ama ay ang makadios na halimbawa.  Ngunit dapat nating aminin sa harapan ng
Dios na wala tayo niyan, kapos tayo diyan, tayo ay mga makasalanan.  Hindi natin ito kayang gawin sa
sarili natin.  Kung sa palagay mo ay kaya mo, sige subukan mo.  Ang tanging bagay na pagtatagumpayan
mong magawa ay pagpapasa ng iyong kasamaan sa iyong mga anak at ang panlabas na katuwiran.  Hindi,
kailangan tayong bigyan ng Dios ng biyaya.  At dapat tayong maging masikap upang hanapin ang
biyayang iyon mula sa Dios.  

Samakatuwid ang mahalagang sangkap ng isang biblikal na lalaki, ng isang biblikal na ama, ay:
panalangin.  Ibuhos mo ang iyong puso sa Dios.  Maging mga lalaki ng panalangin.  Mga batang lalaki at
mga binata at mga ama, matatanda, matatandang lalaki – tayong lahat!  Dapat tayong maging mga lalaki
ng panalangin.  Totoo ba iyan sa atin?  Totoo ba ito sa ating henerasyon, gaya ng dati, na tayo ay mauuri
bilang mga lalaki ng panalangin sa Dios?  Makinig.  May mga henerasyong nauna na sa atin.  At ginawa
na nila nang wala ang lahat ng pinagugugulan natin ng napakaraming oras.  Gumugugol tayo ng
napakaraming oras sa mga bagay, kalayawan, telebisyon, isports, mga tahanan.  Ang mga henerasyon
ay dumating at lumipas sa harapan natin at sila ay nabuhay at ipinasa ng wala ang mga bagay na iyon.
Ngunit walang henerasyon ng iglesia ang nagkaroon ng sumasampalataya, biblikal na mga ama na walang
panalangin.  Tayo ba ay mga lalaki ng panalangin?  At maraming oras ba ang ibinibigay natin sa
pananalangin?

Ang ikalawang bagay na nais kong pagtapusan ay ito:  dapat tayong tumingin sa ating makalangit na Ama.
Ang pinag-aaralan ng bawat asawang lalaki dapat ay si Cristo.  Ang pinag-aaralan ng bawat babae at
asawa dapat ay ang iglesia.  Dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawa gaya ni Cristo na
nagmahal sa iglesia.  At ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa gaya ng iglesia na
nagpapasakop kay Cristo.  Pagkatapos ang pinag-aaralan ng bawat ama ay dapat ang makalangit na Ama,
ang ating Amang sumasalangit.   Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na
sakdal.  

Ano ang ibig sabihin niyan?  Ibig sabihin niyan na dalhin mo ang iyong sarili sa Salita at matututuhan mo
ang mga pinagpalang katotohanan ng pagiging Ama ng Dios.  Iyan ay nangangahulugang dapat kang
maging kaanib ng isang matatag, Reformed, biblikal na iglesia.  Dapat kang maging tapat sa iyong
pagdalo.  At dapat kang makinig ng mabuti sa pagtuturo at sa pangangaral ng Salita ng Dios.  Sa
pamamagitan ng pangangaral at sa pamamagitan ng Salita ng Dios ikaw ay binibigyan ng kalakasan upang
sumunod sa halimbawa ng iyong makalangit na Ama.  

Sumasampalatayang mga ama ng tipan.  Anong pagpapala.  Mga lalaki ng Dios na nagtatalaga ng kanilang
sarili sa pag-ibig ng Dios para sa kanilang pamilya.  Mga lalaki ng Dios, matatag sa Salita, at gayunman
ay malumanay, puspos ng di-makasariling pag-ibig, nagpapagal araw at gabi para sa kapakanan ng
kanilang sambahayan.

Mga anak at mga asawang babae, kailangan ninyong manalangin para sa mga amang ito.  At mga anak,
kailangan ninyong magpasalamat sa Dios para sa amang mananampalataya at kailangan ninyong
manalangin para sa inyong ama.
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Mga ama, ano ang ipinapatotoo ng ating mga asawa at mga anak tungkol sa atin?  Sinasabi ba nila, bilang
asawa, “Ama sa langit, salamat po.  Sa lahat ng kanyang mga pagkakamali siya ay isang lalaking
di-makasarili, mapagbigay na pag-ibig ni Cristo para sa akin at sa mga anak.”  Sinasabi ba ng inyong mga
anak, “Ama, salamat po sa amang mayroon ako.  Ipinakita niya sa akin ang isang bagay tungkol sa
pag-ibig ng aking Amang makalangit. 

Binigyan tayo ng Dios ng mga pusong puspos ng pag-ibig ng Dios.  At ginagawa tayo ng Dios na makadios
na mga ama ng tipan.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat pong muli sa Iyong Salita.  Dalangin namin na gamitin ng Espiritu Santo ang Salitang iyon
sa aming mga puso.  Gawin kaming mga lalaki ng panalangin, mga lalaki ng Salita.  Gawin kaming biblikal
na mga ama, sa pangalan ni Jesus, Amen.


